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  اختالف اإلحالة على ضمير الغائب

  وأثره في النص القرآني
  
   )*( طاهر عبد الفتاح الطويل  ٠د                                          

 :مقدمة ال

وعلى آله ، ����واحلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا ، بسم اهللا     

  أما بعد ، وصحبه أمجعني

جاهات المعاصرة التي تعنى بدراسة النص اللغوي      فيعد نحو النص أحد االت
أعلى وحدة لغوية يمكن أن يطالها " الذي يجعل من الجملة ، مقابل نحو الجملة

 ، وطرق التحليل النحويعرضا عن القراءة التقليدية للنص، م)١(الوصف
إيمانًا بأن هذا النحو يجتذبه النص أكثر مما "المعتادة؛ ناظرا إلى النص ككل؛ 

   .)٢("زئة النص ليست إال وهما وخيالًاوأن تج، تذبه الكلمة أو الجملةتج
 استقاللية معنى     إن االعتماد على النص في فهم المعنى تنتفي معه فكرة

ده فايرنش في ؛ وهو ما قصالجملة عن غيرها؛ فالسابق يفسر الالحق والعكس
تبع بعضها بعضا وفقا ؛ فالجمل ي كلية مترابطة األجزاءوحدة"تعريفه للنص بأنه 

، كما  الجملة التي تليها فهما معقوالفهم] في[؛ بحيث تسهم كل جملة لنظام سديد
            تسهم الجملة التالية من ناحية أخرى في فهم الجمل السابقة عليها فهما 

وإنما تسهم الجمل ، فالجملة في النص ال تفهم في ذاتها فحسب؛ ....أفضل 

                                                           

  . جامعة القاهرة – كلية دار العلوم –دكتوراه في النحو والصرف والعروض  )*(
، العربي الثقافي المركز، خطابي محمد، لخطابا انسجام إلى مدخل : النص لسانيات) ١(

 . ٢٩ : ص، م١٩٩١، األولى الطبعة، بيروت

، القاهرة، الشرق زهراء، عفيفي أحمد/ د النحوي، الدرس في جديد اتجاه، النص نحو) ٢(
  .٩ ص، األولى الطبعة، م ٢٠٠١
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وهذا يبين أن الجملة ليست وحدها التركيب الذي نحدد به . ا األخرى في فهمه
وإنما نحدد المعنى أيضا من خالل النص الكلي الذي تتضامن أجزاؤه ، المعنى
 من عِل نظرة شاملة - إن صح التعبير–من خالل النظر إليه ، )١("وتتآزر

، جملة( ة الفكرة القائلة بإمكان تحليل سلسة لغوي" وعليه فإن ؛ نحوية وسياقية
   . )٢("تحليلًا كاملًا بدون مراعاة السياق قد أصبحت محل شك كبير) مثلًا 

،     وقد وضع دي بوجراند معايير للنصية بدونها ال يطلق على الكالم نصا
وأنا أقترح المعايير اآلتية لجعل النصية أساسا مشروعا إليجاد النصوص : "يقول

يلزم لكونه نصا سبعة ، ص حدث تواصلي منطلقًا من أن الن)٣("واستعمالها
، ورعاية الموقف، والقبول، والقصد، ]الحبك[االلتحام و، السبك: هي ، معايير

   .)٤(واإلعالمية، والتناص
والقصد والتناص يرتبطان بمستعمل ،      فالسبك والحبك يرتبطان بالنص ذاته

 بالسياق والتناص ترتبطواإلعالمية والمقامية ، النص سواء أكان منتجا أم متلقيا
   .) ٥(المادي والثقافي المحيط

     ويعد الترابط بين أجزاء النص هو الغاية التي يسعى نحو النص إلى إثباتها 
 التي تعمل على – لفظيا ومعنويا -والوصول إليها عن طريق الوسائل المختلفة 

  .  التماسك والترابط بين أجزاء النص 

                                                           

، الجامعي للكتاب ةالحديث األكاديمية، العبد محمد / د، األدبي واإلبداع اللغة عن نقال )١(
 .٣٨ : ص، م ٢٠٠٧ األولى الطبعة

 منير/ د، الزيلطني لطفي محمد/ د وتعليق ترجمة، ويول براون، الخطاب تحليل) ٢(
 .٣٢ ص : م١٩٩٧ -هـ١٤١٨، سعود الملك جامعة، التريكي

، األولى الطبعة، الكتب عالم، حسان تمام / د ترجمة، واإلجراء والخطاب النص) ٣(
 . ١٠٣ ص، م١٩٩٨ - هـ١٤١٨

 .١٠٥ : ١٠٣ ص : واإلجراء والخطاب النص انظر )٤(

 مجلة، جاهلية قصيدة في دراسة، الشعري للنص أجرومية نحو، مصلوح سعد / د انظر )٥(
 . ١٥٤ : ص، م١٩٩١، ٢ ،١ العدد، ١٠ المجلد، مصر، فصول
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 الضمير أحد الوسائل اللفظية التي تعمل على الترابط       وتعد اإلحالة على
يهتم " الذي ) السبك(فهي تقع في نطاق معيار ؛ والتماسك بين أجزاء النص

؛ )١("ودراسة الوسائل التي تتحقق بها خاصية االستمرار اللفظي ، بظاهر النص
كل ولكنها ال تش، ينتظم بعضها مع بعض تبعا للمباني النحوية"فمكونات النص 

نصا إال إذا تحقق لها من وسائل السبك ما يجعل النص محتفظًا بكينونته 
   .)٢("واستمراريته 

ال يتم  بمعزل ) السبك(     غير أنه يجب التنبيه على أن هذا الترابط اللفظي 
، )الحبك( تمثلة في الترابط المعنويعن بقية المعايير النصية األخرى الم

المتأمل للغة يراها صورة من نظام "فإن ؛  إلخ....ورعاية المقام والسياق 
تتوقف صالحية هذا النظام على تكافل أركانه للوصول إلى كيفية تفيد ، متشابك
حيث تتكافل األنظمة الداخلية مع األنظمة الخارجية للوصول إلى ؛ المتلقي

وتتواصل الداللة في تفاعل ، وتتعالق األجزاء، صورة ترتبط فيها المفاهيم
         .)٣("ة ومنطقي

، تعلقه بأرقى النصوص العربية    : األولى:  في ناحيتين    البحث أهمية     وتكمن
ذلكم الكتاب المعجز الذي تحدى اهللا بـه        ،  وأرفعها بالغة أال وهو القرآن الكريم     

فكان في التعامل   . فلم يستطيعوا أن يأتوا بآية من مثله        ؛  أرباب الفصاحة والبيان  
   .زاء ما يجلي غوامضه ويظهر محاسنهحدة مترابطة األجمعه على أنه وحدة وا

تناول الترابط والتماسك في النص القرآني من خالل بيان اختالف    :  الثانية    
دون حـدوث   ،  وأن ذلك االختالف أثرى المعنـى     ،  اإلحالة على ضمير الغائب   

  . تناقض بين معاني النص القرآني 

                                                           

 .٩٠ ص : النص نحو )١(

  .١٥٤ ص : الشعري للنص أجرومية نحو )٢(

 .١٠٢ ص : لنصا نحو )٣(
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سة بعض اآليات التي تعددت فيهـا  فهي قائم على درا   البحـث  موضوع أما    
أو ،  أو منـصوبا  ،  سواء ما كان منـه مرفوعـا      ،  اإلحالة على ضمير الغائب     

ومحاولة الباحث التوفيق بين اإلحاالت     ،  وأثر ذلك في اختالف المعنى    . مجرورا
  .أو العمل على ترجيح أحدها ، المختلفة

ائـب التـي تعـددت         والباحث في هذا ال يدعي أنه أحاط بكل ضـمائر الغ          
إذ إن مثل هـذا     ؛  فضلًا عن ضمائر المتكلم والمخاطب    ،  واختلفت اإلحالة عليها  

. يقوم به بحث واحد إنما يحتاج إلى عدة أبحاث ودراسـات مـستقلة               األمر ال 
 أن يقيض لهذا األمر أحد الباحثين الذين يفردونه بدراسة          – مستقبلًا   –ولعل اهللا   

  .دقائقه مستفيضة تجمع أطرافه وتحيط ب
  : فمنها ، البحث أهداف     وأما عن

  .     بيان أهمية الضمائر كإحدى أدوات الربط والتماسك النصي – ١
   تعرف دور اإلحالة على الضمير وأثرها في تماسك وترابط النص  – ٢

  .والنص القرآني بشكل خاص ،      بشكل عام
  .  إثراء المعنىودورها في،  بيان أثر اختالف اإلحالة على الضمير– ٣

فهو شـغف الباحـث بالموضـوعات       ،  البحث موضوع اختيار سبب وأما    
واخـتالف  ،  وبخاصة التي تبين تعدد معانيه وتكاملهـا      ،  المتعلقة بالقرآن الكريم  

 العصور ميدانًا خصبا للدراسـات      حيث يعد القرآن الكريم على مر     ؛  أوجه بيانه 
  . اللغوية ومعالجة قضاياها 

فهو المنهج الوصفي التحليلي الذي يعنـى        البحث في المستخدم لمنهجا  وأما  
  .وأثرها ، والوقوف على أسبابها، بوصف الظاهرة وتحليلها

 أمـا    :وخاتمـة  ، وثالثة مباحـث ، وتمهيد،    وقد اشتمل البحث على مقدمة

 التـرابط  مـدى  بيـان  على وحرصه، النص نحو عن فيها تحدثت فقد المقدمة
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 وسـبب ، وأهدافـه ، وأهميتـه ، البحث وموضوع؛ النص أجزاء بين والتماسك

      .فيه  المستخدم والمنهج، اختياره
وأشرت إلى  ،   فقد تحدثت فيه عن معنى اإلحالة لغة واصطالحا        التمهيد     وأما

ومنه ضمير الغائـب    ،  وأثره في االستخدام اللغوي   ،  الضمير بشكل عام ومعناه   
  . على وجه الخصوص 

فقسمتها تبعا للموقع اإلعرابي لضمير الغائب المحال       لمباحث الثالثة   ا     وأما  
ضمير : والمبحث الثاني   ،  ضمير الغائب المرفوع  : فكان المبحث األول    ؛  عليه

  . ضمير الغائب المجرور : والثالث ، الغائب المنصوب
  .      وجاءت الخاتمة متضمنة أهم نتائج البحث 
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  تمهيد
   : غةل) اإلحالة(

 مكـان  من ونقله الشيء تغيير وهي ،)أحال (الرباعي الفعل مصدر اإلحالة
 أحال أو،  حال إلى حال من تحول،  الشيء أحال " العروس تاج في جاء،  آلخر

 من المحال : " العرب لسان في وجاء ،)١( "شيء إلى شيء من تحول : الرجل
، بمحـال  أتـى  : أحـال و،  محالًا جعله : وحوله،  وجهه عن به يعدل ما الكالم
 إذا،  إحالـة  أحيله الكالم أحلت : ويقال .... الكالم محال كثير : محوال ورجل
   .)٢( ... "أفسدته

   :اصطالحا) اإلحالة(
 عند لها جذور وجود ينفي ال وهذا، النص علم مصطلحات إحدى اإلحالة      
 المعاني عن الكشف في وأثرها اإلحالة دور أدركوا الذين القدامى علمائنا

 في والمواقف األشياء وبين جهة من العبارات بين العالقة " وهي. )٣(المختلفة

                                                           

 وزارة، الزبيدي الحسيني مرتضى محمد السيد، القاموس جواهر من العروس تاج )١(
 راجعه، الطناحي محمد محمود / د حققه، والعشرون الثامن الجزء، بالكويت اإلعالم
 .)حول (مادة ٣٦٦ ص : هارون محمد السالم عبد / األستاذ

 أمين : بتصحيحها اعتنى، مصححة ديدةج طبعة ، اإلفريقي منظور ابن، العرب لسان )٢(
 مؤسسة، العربي التراث إحياء دار ، العبيدي الصادق ومحمد، الوهاب عبد محمد

 / ٣) : حول (مادة ، م١٩٩٩ -هـ١٤١٩ الثالثة الطبعة، لبنان، بيروت، العربي التاريخ
٤٠٠ . 

، خطابي مدمح، الخطاب انسجام إلى مدخل : النص لسانيات، المثال سبيل على راجع )٣(
 . بعدها وما ١٧٣ : ص، م١٩٩١، األولى الطبعة، بيروت، العربي الثقافي المركز

 مكتبة، بحيري حسن سعيد/ د، والداللة البنية بين العالقة في تطبيقية لغوية دراسات
  .بعدها وما، ٩٦ : ص، م ٢٠٠٥، األولى الطبعة، القاهرة، اآلداب
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 يعرفها كما أو، )١("أخرى جهة من العبارات إليه تشير الذي، الخارجي العالم
 إلى تحيل فاألسماء .... والمسميات األسماء بين العالقة " بأنها) لويز جون(

 إال، نحوية لقيود تخضع ال ثَم ومن، داللية القةع اإلحالة " فـ إذًا؛ )٢( "مسميات
 المحيل العنصر بين الخصائص تطابق وجوب وهو، داللي لقيد تخضع أنها

   .)٣( "إليه المحال والعنصر
 عليه يحيل أن يمكن شيء ولكنها، ما تعبير به يقوم شيًئا ليست اإلحالة" و     

 الحق الكاتب أو للمتكلم فإن اهذ وعلى" ،)٤( "معينًا تعبيرا باستعماله ما شخص
 حسب اإلحالة تلك كيفية يفهم أن المحلل وعلى، هو يريد حسبما اإلحالة في

  . )٥( "والمقام النص
 تسهم التي والمتداخلة المتشابكة اللغوية العالقات من نسيجا النص ويعد      

 دتتعد وقد. قائله يريدها التي الهيئة على ليخرج وتشكيله النص تكوين في
 على اإلحالة وتعد، وترابطه النص تماسك على تعمل التي واألدوات الوسائل
 من "فاإلحالة. النص أجزاء بين واالتساق الربط آليات أهم أحد ،أنواعها اختالف

 المتلقي يجد قلما إذ؛ النص أجزاء بين الربط في أهمية االتساقية الوسائل أكثر
 وال. فيها يدخل أو عليها يعتمد األخرى الوسائل أغلب إن بل؛ منها خاليا نصا

 مفهوم على األساس بالدرجة تعتمد االتساق نظرية إن: قلنا إذا بعيدا نذهب

                                                           

 الطبعة، تونس، الكتاب دار، وآخرون ودريسلر ندبوجرا دي، النص لغة  علم إلى مدخل )١(
 .٥٣ : ص : م١٩٩٢، األولى

 .١١٦ :  ص، النص نحو انظر )٢(

  .١٧ ص : النص لسانيات )٣(

 منير/ د، الزيلطني لطفي محمد/ د وتعليق ترجمة، ويول براون، الخطاب تحليل )٤(
 .٣٦ ص : م١٩٩٧ -هـ١٤١٨، سعود الملك جامعة، التريكي

 .١١٧ : ص، نصال نحو )٥(
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 تحقيق وسائل من لغوية وسيلة "كونها إال ذلك وما؛ )١( "ووظيفتها اإلحالة
 الترابط وتأكد، التركيبي المستوى على للجمل الخطي التتابع أو التسلسل

 إذ؛ الداللي المستوى على الكبرى البنية في القضايا دالالت بين المضموني
               اإلحالية العالقات من شبكة تتشكل أن اإلحالية العناصر هذه خالل من يمكن
 بين االتصال جسور "تمد فهي؛ )٢( "النص فضاء في المتباعدة العناصر بين

 العناصر بين اإلحالية اتالعالق من شبكة تقوم إذ؛ النص في المتباعدة األجزاء
 عناصر) األجزاء تلك من (واحد كلِّ في فتجتمع النص فضاء في المتباعدة
   .   )٣( "متناغمة

 الزناد األزهر أكده ما هو النص تماسك في اإلحالة دور على التأكيد وهذا     
، ةاإلحالي الروابط باعتماد أجزاؤه تترابط عندما) نصا (الملفوظ يكتمل : " بقوله
 الجملـة  حدود في يقف فبعضها؛  ومجالها مداها حيث من تختلف الروابط وهذه

 الواحـدة  الجملة يتجاوز وبعضها،  باآلخر منها الواحد عناصرها يربط،  الواحدة
 حيـث  مـن  ومتباعدة منفصلة عناصر بين فيربط؛  النص في الجمل سائر إلى

 حيـث  من االتصال أشد يناسبه بما متصل منها الواحد ولكن،  النحوي التركيب
 التركيبي العامل مع تواز في كاملًا النص يحكم عامل فاإلحالة . والمعنى الداللة

                                                           

، اآلداب كلية، حسوني رشك حازم / الباحث، ماجستير رسالة، العربية في االتساق )١(
 االتجاه ضوء في القرآني الخطاب تحليل عن نقلًا .  ٣٢ ص: م ٢٠٠٦ ، بغداد جامعة
 / الباحث، ماجستير رسالة، المكية السور في والوعيد الوعد آيات على تطبيقات النصي

 : ص، م٢٠١١ -ه١٤٣٢، العراق، أربيل، الدين صالح جامعة، خضر صهيب سعد
٣٦. 

 / د، والداللة والبنية العالقة في دراسة، التوحيدي حيان أبي مقابسات في تركيبية ظواهر )٢(
   .٢٣٥ ص : م٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧، األولى الطبعة، اآلداب مكتبة، بحيري حسن سعيد

   .٩٨ : ص، والداللة بنيةال بين العالقة في تطبيقية لغوية دراسات )٣(
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 بين الترابط من اإلحالة به تقوم ما أن إلى اإلشارة ويجب. )١( "الزمني والعامل
 ومعرفـة  النص فهم في كبير بشكل يسهم أجزائه بين والتالحم النص مكونات
 علـى  القدرة عدم أن الدراسات بعض أثبتت " فقد،  اتهجمالي وبيان،  قائله مقصد

 الـنص  فهـم  في صعوبات عنه ينجم المقروء النص في الترابط على التعرف
 في اإلحاالت فهم على القدرة عدم أن إلى ) Read ( ريد أشار حيث؛  المقروء

 تعيق عوامل ثالثة أكبر إحدى هي – النص في الترابط أنواع من وهي – النص
 " أظهـرت  كما. )٢( "والكنايات واإلحاالت،  المعنى غموض : وهي،  ةاللغ فهم
 غيـر  فـالنص ؛  )٣( "والفهـم  المتـرابط  النص بين عالقة وجود الدراسات هذه

 قـدرة  مـن  يزيـد  الذي المترابط النص من النقيض على ،الفهم يعيق المترابط
 مـا  لىإ باإلحالة الرجوع عند للباحث ويلزم. وتفسيره النص فهم على المتلقي
 لذلك ؛ومفردات جمل من فقط أجزائه إلى ال ككل النص إلى يحتكم أن إليه تشير
 أن علينـا  بـل ؛  تحليـل  وحدة باعتبارها الجملة مفهوم نتجاوز أن علينا يجب

 بعـين  األخـذ  علينـا  كما،  بعدها وما،  قبلها ما االعتبار بعين آخذين نتجاوزها
 تـسهم  التي؛  بالنص تحيط التي جيةالخار والمالبسات،  والمقام السياق االعتبار

   . للنص متعددة وإحاالت تفسيرات إيجاد في
 وباألسماء، اإلشارة وبأسماء، بالضمائر اإلحالة :منها عدة وسائل ولإلحالة      

، وأقـل ،  أكثر : مثل المقارنة وبأدوات،  كالتشبيه المقاربة وبأدوات،  الموصولة
   . )٤(ذلك وغير .... التعريف) أل (وبـ، وبالتكرار

                                                           

، العربي الثقافي المركز، الزناد األزهر، انص الملفوظ به يكون ما في بحث، النص نسيج )١(
 .١٢٤ ص : م١٩٩٣، األولى الطبعة، بيروت

 سعد ريما دكتوره، العربية القراءة كتب في النص في الترابط على التعرف مهارات )٢(
 .٤ ص : م٢٠٠١، ٨٧ العدد، العربي الخليج رسالة مجلة، الجرف سعادة

 .١٥ ص : العربية القراءة كتب في النص في الترابط على التعرف مهارات )٣(

 .١١٨ ص : عفيفي أحمد / د، النص نحو :انظر )٤(
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 : هشام ابن يقول، الربط أدوات في األصل هي بالضمائر اإلحالة وتعد      
 وهو، الضمير أحدها : عشرة وهي. عنه خبر هي فيما الجملة روابط"

 من نوعا ليحدث المتكلم إليها يلجأ حيث؛ )٢(شيوعا األكثر أنها كما، )١("األصل
؛ النص عناصر لبعض اختصار إال هو ما الضمائر فاستخدام؛ النصي التماسك

 أن المتلقي على يسهل فإنه وبالتالي ،بعدها ما أو قبلها ما إلى تعود أن إما فهي
   . صاحبها إلى إحالة كل ويرجع، النص عناصر بين يربط
   :اإلحالة أنواع
   : نوعين إلى اإلحالة تنقسم

 على اللغوية الوحدات بعض إحالة يتم وفيها:  داخلية أو نصية إحالة –١
 سابقة عناصر إلى بالرجوع ذلك أكان سواء، النص داخل أخرى وحدات

   .تأتي سوف الحقة عناصر إلى أم
   : نوعين إلى تنقسم بدورها اإلحالة وهذه    
، النص في ذكرها سبق التي العناصر على تعتمد وهي : القبلية اإلحالة – أ    

 عبارة أو، أخرى كلمة إلى تشير عبارة أو كلمة باستعمال اإلحالة هذه وتكون
 من اللغوية وعناصره النص أجزاء بين الربط فيتحقق ؛النص في سابقة أخرى
 اإلحالة صيغة تحيل" كأن اإلشاري والعنصر اإلحالي العنصر بين الترابط خالل

                                                           

 المكتبة، الحميد عبد الدين محيي محمد :تحقيق، األنصاري هشام ابن، اللبيب مغني )١(
 . ٥٧٣ / ٢ : م١٩٩١-هـ١٤١١، بيروت، العصرية

 لسورة دراسته من الفقي إبراهيم صبحي الدكتور به قام الذي اإلحصاء ذلك يؤكد )٢(
) ٥١   (فعددها اإلشارة أسماء أما،  )١٣٢٠ ( بها الضمائر عدد أن وجد حيث األنعام؛
 النصي اللغة علم راجع . موضعا ) ٨٥ ( فـعددها الموصولة األسماء وأما، موضعا

، الفقي إبراهيم صبحي / د، المكية السور على تطبيقية دراسة، يقوالتطب النظرية بين
 .١٩٨ / ١ ص : م٢٠٠٠، األولى الطبعة، والتوزيع للنشر قباء دار
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 أو، )مفسر (إلى تعود حيث؛ بالعودة إحالة إنها : وقيل. متقدم لغوي عنصر إلى
  .)١( "به التلفظ سبق عائد
 أو كلمة باستعمال اإلحالة هذه وتكون : الالحقة أو البعدية اإلحالة – ب    

، النص في الحقًا تستعمل سوف أخرى عبارة أو أخرى كلمة إلى تشير عبارة
 له تاٍل آخر عنصر إلى ما مكون أو لغوي عنصر "إحالة بأنها تعريفها ويمكن

 هي : وقيل، حالةاإل عنصر عن متأخرة عناصر من مكونات أو، النص في
 أمثلة ومن، )٢( "عليها والِحق، النص في بعدها مذكور إشاري عنصر على تعود

 في كما، عبارة أو جملة تفسر التي التفسيرية الجمل الالحقة أو البعدية اإلحالة
 يحيل كله فهذا؛ منها األولى الكلمة أحيانًا بل، منها األولى والجمل، السور أسماء

، التشبيه وأدوات الشأن ضمير أيضا ومنه. )٣(لنصا في يأتي سوف لما
           ، بالقول يتعلق ما وكل، بعد أما : مثل، االستهاللية العبارات إلى باإلضافة

  .      )٤(وغيرها، وأقول يقول،، قال : نحو
 أشياء إلى اللغوية الوحدات إحالة يتم وفيها  : خارجية أو مقامية إحالة – ٢

 لغوي عنصر إحالة: "فيه يتم اإلحالة من النوع هذاو، )٥(النص خارج
 كأن . الخارجي المقام في موجود لغوي غير إشاري عنصر على إحالي
 عنصر يرتبط حيث؛ المتكلم صاحبه ذات على المفرد المتكلم ضمير يحيل
 يشير أن ويمكن . المتكلم ذات هو لغوي غير إشاري بعنصر إحالي لغوي

                                                           

 . ١٠٤ ص : والداللة البنية بين العالقة في تطبيقية لغوية دراسات )١(

 .١٠٥، ١٠٤ ص : نفسه السابق المرجع )٢(

         : المكية السور على تطبيقية دراسة، والتطبيق ريةالنظ بين النصي اللغة علم :انظر )٣(
 .٤٠ / ١ ص

 .١٠٥ ص : والداللة البنية بين العالقة في تطبيقية لغوية دراسات :انظر )٤(

، للعلوم العربية الدار، الصبيحي األخضر محمد، تطبيقه ومجاالت النص علم إلى مدخل )٥(
 .٨٩ ص : م٢٠٠٨
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 أو كائنًا يمثل إذ؛ مجملًا أو تفاصيله في، تهذا المقام إلى لغوي عنصر
 بأنها أيضا اإلحالة هذه تعريف ويمكن.  )١( "بنفسه  مستقلًا موجودا مرجعا

 ؛الخارجي السياق وبين عناصره بعض أو النص بين الموجودة العالقة" 
 األسباب بمنزلة منه وتُعد، بالخارج قائمة ومعاٍن بإشارات يفسر فالنص

 فهم وحصل اإلشكال تبدد الخارجية األسباب فُِهمتْ فإذا، أوجدته التي
 اإلحالة من النوع وهذا. )٢("الخارجية اإلحالة هذه بواسطة النص معنى

، بالنص المحيطة والمالبسات المقام أو الحال سياق معرفة على يتوقف
 في النزول أسباب على الوقوف ضرورة بمكان األهمية من يجعل ما وهو

 هذه معرفة عدم بسبب الضمير عود يغمض ما كثيرا إذ ؛القرآني النص
   .)٣(المناسبات

 بين االتفاق هو واحد مبدأ على تقوم فإنها اإلحالة أنواع تعددت ومهما"
 إحدى عن والقارئ للباحث غنى وال، )٤("اإلحالي والعنصر اإلشاري العنصر

 الداخلي االتساق تحقيق على تعمل النصية اإلحالة كانت فإذا؛ باألخرى اإلحالتين
 والمقام الخطاب بين االنسجام تحقيق على تعمل المقامية اإلحالة فإن؛ للنص
   .   المتلقي لدى مقبوال النص فيجعل
   :الضمير تعريف
 وليس،  كناية مضمر فكل؛  الكناية من ضرب المضمر): "يعيش ابن (يقول      

 إال االسم تضمر ال ألنك؛  معارف المضمرات صارت وإنما،  مضمرا كناية كل
 حتـى ،  بـه  مررت : وال،  ضربته : تقول فال،  يعود من على السامع علم وقد

                                                           

 .١١٩ ص : نصا الملفوظ به يكون ما في بحث، النص نسيج )١(

 .٣ ص : النص في اإلحالية والبنية اإلحالة قضية )٢(

 :                   المكية السور على تطبيقية دراسة، والتطبيق النظرية بين النصي اللغة علم) ٣(
٤٠ / ١.       

 .١١٩ ص، نصا الملفوظ به يكون ما في بحث، النص نسيج )٤(
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، بعينه شيًئا يخص فال،  مذكور لكل يصلح والمضمر .... هو من ويدري يعرفه
        يرجـع  مـا  حـسب  علـى  أيـضا  نكرة فيكون؛  نكرة قبله المذكور يكون وقد
 أنه نسلم ال : فنقول،  نكرة فيكون نكرة إلى يعود دق إنه : قولهم وأما ...... إليه

 مـا  هو " الضمير إن وقيل،  )١( "بالضمير عني من قطعا نعلم ألنا؛  نكرة يكون
            ، )٢( "حكمـا  أو معنـى  أو لفظًـا  ذكره تقدم غائب أو مخاطب أو لمتكلم وضع

، االختصار عن ابحثً تستخدم، إليها العائدة األسماء معوضات من الضمائر تعد"و
 المـضمرات  " وهذه ،)٣( "الضمير مفسر الضمير عليه يعود الذي االسم ويسمى

 الخفـاء  من يكتنفها لما نظرا.  )٤( "يفسرها بما ربطت إذا إال محتواها يتحدد ال
 الـضمير  الفتقار بها المراد ويبين إبهامها يزيل ما إلى حاجة في فكان واإلبهام

 ال كلهـا  الـضمائر ": بقوله حسن عباس األستاذ إليه أشار ما وهو،  مفسره إلى
 بـد  فال،  للغائب أم،  للمخاطب أم للمتكلم أكانت سواء،  وغموض إبهام من تخلو
    .)٥("غموضها ويفسر إبهامها يزيل شيء من لها

 عن نائبة كونها من، اللغوية التراكيب في أهميتها الضمائر وتكتسب
 ذلك ألن؛ االسم من بدال الضمير وظيفت حسان تمام الدكتور ويعلل ،األسماء

 اتصل إذا الضمير إن بل، واالختصار الخفة إلى وأدعى، االستعمال في أيسر"

                                                           

 بعد العلماء من جماعة :عليه وعلق صححه، يعيش بن الدين موفق المفصل شرح )١(
، القاهرة، المنيرية المطبعة، المعمور األزهر مشيخة بمعرفة خطية أصول على مراجعته

 .٨٧، ٨٦ /  ٥ : تاريخ بدون

 بديع إميل / د، وفهارسه حواشيه ووضع له قدم، للرضي الحاجب ابن كافية شرح )٢(
 .٦ / ٣ : م ٢٠١٤، لبنان، بيروت، لميةالع الكتب دار، يعقوب

، العربي اللسان مجلة، توبي لحسن / األستاذ، معرفية تداولية مقاربة : الخطابية العائدية )٣(
 .٣٦ ص ) : ٤٥ ( العدد

 .١٠٩ ص  : والداللة البنية بين العالقة في تطبيقية لغوية دراسات )٤(

 .١٧٦ / ١ : م ١٩٦٣، الثانية الطبعة، المعارف دار، الوافي النحو )٥(
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  وهذه. االقتصار هو ثالثًا عنصرا واالختصار الخفة إلى أضاف فلربما
؛ للنص التماسك يحقق ما )١("اللغوي االستعمال مطالب من هي الثالثة العناصر

، إحالية اسمية شبكة معا وتشكل المتكررة، األسماء مع ائرالضم تتعاون حيث"
    .)٢( "إحالية ضفيرة أو

   :أهمها لعل، عديدة وجوه في األسماء نظام عن الضمائر نظام ويختلف   " 
 قسما الصريحة األسماء تكون حين في، محددا مغلقًا نظاما الضمائر تكون -

  .مفتوحا
 ذلك من، األسماء عن تغيب التي الصرفية السمات ببعض الضمائر تتميز -

 في معدوم وهذا، نصب وضمائر رفع ضمائر إلى اإلعراب حسب انقسامها
  .)٣( "األسماء قسم
                في مطابقة ومرجعه الضمير بين يكون أن اإلضمار وشرط"
 وعلى نفسه اللفظ على لحصلنا اإلظهار إلى عدنا لو بحيث؛ والقصد اللفظ

 فسأل؛ )بيته إلى زيد ذهب : (مثل، جملة لدينا كان إذا أننا أي . نفسه المدلول
 محلَّ المذكور) زيد (فحلَّ؛ المذكور) زيد (بيت : الجواب كان ؟ من بيت : سائل

    ���َ�����َ�����َ�����َ��{{{{ : تعالى قوله مثل آية قرأنا وإذا . الضمير عليه دلَّ ما على دالًا الضمير

                                                           

، القاهرة، الكتب عالم، القرآني للنص وأسلوبية لغوية دراسة، القرآن روائع في البيان )١(
 .١١٩ ص  : م١٩٩٣ -هـ١٤١٣ األولى الطبعة

 وعلق ترجمه، واورزنياك زتسيسالف، النص بناء مشكالت، النص علم إلى مدخل )٢(
 األولى الطبعة، القاهرة، والتوزيع نشرلل المختار مؤسسة، بحيري حسن سعيد / د :عليه

 .١٢٥ ص : م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤

 .١١٧ ص : النص نسيج )٣(
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  . )٢( "لها مبرر ال إطالة من فيه ولما، اإلظهار لقبح

  - والغائب والمخاطب المتكلم : الضمائر بين من – الغائب ضمير ويعد     
 وذلك؛ السابق الكالم على اإلحاالت من تراكمي بعدد يأتي إنه حيث؛ األهم هو

  بحيث، اإلحالة خطوط من شبكةً ويوِجد، للنص الداخلي رابطالت في يسهم
 األولى اإلحالة إلى تصل التي السابقة االستعماالت بكل استعمال كل يرتبط

      .)٣ (األصلية
   : أقسام على الغائب ضمير إحاالت نقسم أن ويمكننا     " 
 قوله ومنه،  األصل وهو،  بالمطابقة اللفظ في سبق شيء على يحيل أن -١
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 . )٢٤ ( اآلية من، ص سورة )١(

 .١١٩ ص، القرآن روائع في البيان )٢(

 بن أنس / د، القرآني النص في وأثرها اإلحالة، ٢٤٠ ص : الخطاب تحليل :انظر )٣(
 :                م٢٠١٣ - هـ١٤٣٤ األولى الطبعة ،األدبي اإلحساء نادي، فجال محمود

 .٣٧٠ ص

  . )١١٨ ( اآلية من، طه سورة )٤(

 . ) ٦٦ ( اآلية من، طه سورة )٥(

 . ) ٩ ( اآلية من، المائدة سورة )٦(
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��;َ"َ?ِ    <ِ=َ�<ِ=َ�<ِ=َ�<ِ=َ�    �َ;َ!%>َ�َ;َ!%>َ�َ;َ!%>َ�َ;َ!%>َ{{{{ : تعالى قوله في النفس كإضمار،  بااللتزام عليه يدل أن  -٤ِ?َ"َ;��ِ?َ"َ;��ِ?َ"َ;��    
�!ُ:;ْ	@4ْ��!ُ:;ْ	@4ْ��!ُ:;ْ	@4ْ��!ُ:;ْ	@4ْ�{{{{))))٢( " ))))١(.  

 ثالثة إلى الغائب ضمير الفهري الفاسي القادر عبد الدكتور قسم وقد
   :)٣(أقسام

؛ )ذكي هو : (قولنا في كما، )العائد ضمير (أو) الشخص ضمير ( :لاألو
 تضم خصائص له يكون أن بد ال اإلحالية طبيعته وبحكم، محال الضمير فهذا

  ) .ذكي زيد)= (ذكي هو (فـ؛ والجنس والعدد الشخص
 نحو، الشخص سمة له وليس، والجنس العدد سمة له الذي الضمير  :الثاني

  ).لونالمسئو هم الجنود(
 وهو، الجنس وال الشخص وال العدد سمة له ليس الذي الضمير  :الثالث

   .هذا أقول أن يؤسفني إنه نحو، المبهم الضمير أو، )الشأن ضمير(
*  *  

  
  
  
  
  
  
  

                                                           

 . )٨٦ ( اآلية من، الواقعة سورة )١(

 .٣٧١ ص : القرآني النص في وأثرها اإلحالة )٢(

 ص : القرآني النص في وأثرها اإلحالة عن نقال، المقارن المجال في الغائب ضمير )٣(
٣٧٢ . 



  

  

  

  

  

  طاهر عبد الفتاح الطويل ٠د                                                            

-٧١١-  

   األول المبحث

  المرفوع الغائب ضمير

 اخـتالف  وبيـان ،  المرفوع الغائب لضمير نماذج المبحث هذا في سنذكر     
   : ذلك من، عليه اإلحالة


A�/َ��َ�ْA�/َ��َ�ْA�/َ��َ�ْA�/َ�    %BُCَ9�َD.ِ2%BُCَ9�َD.ِ2%BُCَ9�َD.ِ2%BُCَ9�َD.ِ2    َ<َ<َ<َ<    �E!ُCِ+%)َF�E!ُCِ+%)َF�E!ُCِ+%)َF�E!ُCِ+%)َF    %BُGH��2ِْ�َ�    ��<ِ=ْ��<ِ=ْ��<ِ=ْ��<ِ=ْ{{{{:   قوله تعالى *%BُGH��2ِ
%BُGH��2ِ
%BُGH��2ِ
    َ<��َ<��َ<��َ<��    �E!	$ِ8ْIُF�E!	$ِ8ْIُF�E!	$ِ8ْIُF�E!	$ِ8ْIُF    BُC�)ُ+�َ�BُC�)ُ+�َ�BُC�)ُ+�َ�BُC�)ُ+�َ�    �J2�J2�J2�J2    %BُG�ِ��Kِ
%BُG�ِ��Kِ
%BُG�ِ��Kِ
%BُG�ِ��Kِ
    �BُL�BُL�BُL�BُL    
%BُF%��89َْ�%BُF%��89َْ�%BُF%��89َْ�%BُF%��89َْ�    %Bُ��َ���%Bُ��َ���%Bُ��َ���%Bُ��َ���    E�	5�M%NَFE�	5�M%NَFE�	5�M%NَFE�	5�M%NَF �BُL�BُL�BُL�BُL    %Bُ��َ�%Bُ��َ�%Bُ��َ�%Bُ��َ�    H<	O�6ـH<	O�6ـH<	O�6ـH<	O�6ـ    �E!ُ;ُ�ْ:َF�E!ُ;ُ�ْ:َF�E!ُ;ُ�ْ:َF�E!ُ;ُ�ْ:َF    %BُC�)ُ+�َ�%BُC�)ُ+�َ�%BُC�)ُ+�َ�%BُC�)ُ+�َ�     �E!ـ	8ِْ$IُF�� �E!ـ	8ِْ$IُF�� �E!ـ	8ِْ$IُF�� �E!ـ	8ِْ$IُF��     ً�ـ:K8َِ� ً�ـ:K8َِ� ً�ـ:K8َِ� ً�ـ:K8َِ�     BُCـ�J2 BُCـ�J2 BُCـ�J2 BُCـ�J2     ـ�J2 ـ�J2 ـ�J2 ـ�J2     ـ�Kِ

�Kِـ 
�Kِـ 
�Kِـ %Bِ6�ِ�%Bِ6�ِ�%Bِ6�ِ�%Bِ6�ِ�     �E�	8�6�َـQَF �E�	8�6�َـQَF �E�	8�6�َـQَF �E�	8�6�َـQَF    
BِM%.َ;��BِM%.َ;��BِM%.َ;��BِM%.َ;��    BِLِْR�ِ�BِLِْR�ِ�BِLِْR�ِ�BِLِْR�ِ�    ِE���%5	S4ْ���ِE���%5	S4ْ���ِE���%5	S4ْ���ِE���%5	S4ْ���    Eِ>��Eِ>��Eِ>��Eِ>��    %BُG!ُF&�K%BُG!ُF&�K%BُG!ُF&�K%BُG!ُF&�K     ����0ُ� ����0ُ� ����0ُ� ����0ُ�    %B	6�	
�َ+ُF%B	6�	
�َ+ُF%B	6�	
�َ+ُF%B	6�	
�َ+ُF    �!	6���!	6���!	6���!	6��    T��8�@	2T��8�@	2T��8�@	2T��8�@	2    %BُC%.َ;��%BُC%.َ;��%BُC%.َ;��%BُC%.َ;��    %B	M	$��8%/ِ>%B	M	$��8%/ِ>%B	M	$��8%/ِ>%B	M	$��8%/ِ>{{{{))))١((((. . . .   

  : على أوجه ) هو (       اُختِلف في المحال عليه الضمير المنفصل المرفوع 
) مكي(: يقول. الة داخلية قبلية فتكون إح، )٢()اإلخراج (  إنه محال على –١

وبين كلٌّ من . )٣(")تخرجون( على اإلخراج لتقدم ذكر يعود) هو("
أن أصل ) هو( مجيء الضمير أن السبب في )٥()الزجاج(و، )٤()الفراء(

                                                           

 .)٨٥ (اآلية وصدر ) ٨٤ ( اآلية، البقرة سورة )١(

، نجاتي يوسف أحمد، النجار علي محمد : األستاذين تحقيق، للفراء القرآن معاني انظر )٢(
 نالقرآ معاني، ١/٥٠ : م ١٩٨٣ -هـ١٤٠٣ الثالثة الطبعة، بيروت، الكتب عالم

 الثانية الطبعة، بيروت، الكتب عالم، شلبي عبده الجليل عبد / د وتحقيق شرح، للزجاج
، القيسي طالب أبي بن مكي القرآن إعراب مشكل، ١٦٧ /١ : م ١٩٨٨ -هـ١٤٠٨
           -هـ١٤٠٥، الثانية الطبعة، الرسالة مؤسسة، الضامن صالح حاتم / د :تحقيق
 زهير/ د :تحقيق ، القرآن إعراب، النحاس فرجع أبو وأجازه، ١٠٣ / ١: م ١٩٨٤
، ٢٤٥/ ١:  م١٩٨٨ -هـ١٤٠٩ الثالثة الطبعة، بيروت، الكتب عالم، زاهد غازي

 وجوه في األقاویل وعيون التنزيل وغوامض حقائق عن الكشاف : والزمخشري
 أحمد،دار حسين مصطفى : وصححه وضبطه رتبه، عمر بن محمود اهللا جار التأويل،
   . ١٦٠ / ١ : م ١٩٨٧ -ه١٤٠٧الثالثة، الطبعة، تراثلل الريان

 . ١٠٣ / ١ : القرآن إعراب مشكل )٣(

 . ٥٠/ ١ : القرآن معاني :انظر )٤(

 .١٦٧ / ١ : القرآن معاني :انظر )٥(
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فلما ؛ )تخرجون فريقًا منكم من ديارهم وإخراجهم محرم عليكم : ( الكالم
�ِ�8�6�َQَF    BِM%.َ;��BِM%.َ;��BِM%.َ;��BِM%.َ;��    BِLِْR	�8�6�َQَF�E	�8�6�َQَF�E	�8�6�َQَF�E	��E{{{{:وله وفُصل بينه بق، طال الكالم وتراخىBِLِْR�ِ�BِLِْR�ِ�BِLِْR�ِ�    ِE���%5	S4ْ���ِE���%5	S4ْ���ِE���%5	S4ْ���ِE���%5	S4ْ��� .....

%B	6�	
�َ+ُF%B	6�	
�َ+ُF%B	6�	
�َ+ُF%B	6�	
�َ+ُF{{{{ ا علىا حال) هو(أعاد اإلخراج مرة أخرى تكريربين اإلخراج لم 
   .)١("كالم ) هو ( وبين 

ــون   ــه يك ــذا الوج ــى ه ــو(     وعل ــدًأ) ه ــرم(و، مبت ــره) مح                 ، خب
نائب فاعل السـم المفعـول      ) إخراجهم(يكون  أو  ،  )٢()هو(بدل من   ) إخراجهم(و
  .)٣()محرم(
إذ إن ضـمير الـشأن     ؛   فتكون اإلحالة إذًا داخلية بعدية     )٤( إنه ضمير الشأن   – ٢

وجـائز أن            : " لـذلك بقولـه     ) الزجـاج (ويعلـل   . فسرته الجملة التي بعـده      
كمـا   . الخبر محرم عليكم إخراجهم   : كأنه قال   ،  يكون للقصة والحديث والخبر   

4;��	    6	6�!	6�!	6�!	Vُْ9Vُْ9Vُْ9Vُْ9    �!{{{{:قال عز وجلَّ �	��;4�	��;4�	��;4�    5�Wَ�5�Wَ�5�Wَ�5�Wَ�{{{{ ٥("األمر الذي هو الحق توحيد اهللا : ، أي(.    
 إلى )٦(فذهب الفراء. على هذا الوجه ) هو(       واختلف في إعراب ما بعد 

. على أنه نائب فاعل ) محرم(مرفوع بـ ) إخراجهم(و، )هو(خبر ) محرم(أن 
، خبره) محرم(و، مبتدأ ثاٍن) اإلخراج( إلى أن )٨()مكي( و)٧()النحاس(وذهب 

                                                           

 .٥٠ / ١ : للفراء القرآن معاني )١(

 .١٠٣ / ١ : القرآن إعراب مشكل، ٢٤٥ / ١ : للنحاس القرآن إعراب :انظر )٢(

 / د أحاديثه وخرج عليه وعلق أصوله حقق، األندلسي حيان أبو، المحيط البحر :انظر )٣(
 -هـ١٤٢٣ األولى الطبعة، بيروت العربي، التراث إحياء دار، المهدي الزاق عبد

 .٤٢٤ / ١ : م ٢٠٠٢

: الكشاف، ١٠٣ / ١ : القرآن إعراب مشكل، ٢٤٥ / ١ : للنحاس القرآن إعراب :انظر )٤(
  .١٦٧ / ١ : القرآن معاني انظر، الزجاج أجازهو، ١٦٠ / ١

 .١٦٧ / ١ : للزجاج القرآن معاني )٥(

 . ٥٠ / ١ : للفراء القرآن معاني )٦(

 . ٢٤٥ / ١ : للنحاس القرآن إعراب )٧(

 .١٦٧ / ١ : القرآن إعراب مشكل :انظر )٨(
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ضمير المفعول الذي لم يسم فاعله يعود على ) محرم(، وفي )هو(والجملة خبر 
  . )١(وهو نفسه ما يفهم من كالم الزجاج، اإلخراج

أو كما يسميه ، ضمير الفصل) هو(إلى أن الضمير ) الفراء( ذهب – ٣
واعترض  ،)٢("عمادا ) هو(لت وإن شئت جع: "يقول، )العماد(الكوفيون 

وهذا عند البصريين ، عماد) هو(وزعم الفراء أن : "ك بقوله على ذل) النحاس(
    .)٣("ألن العماد ال يكون في أول الكالم ؛ خطأ ال معنى له

) هـو (إذ بين أن الكوفيين إنما أجازوا أن يكون         ؛  هذا) أبو حيان (وأوضح  
فلما ؛ وإخراجهم هو محرم عليكم  : عندهم  والتقدير  ،  ضمير فصل تقدم مع الخبر    

وهـذا ال يتفـق مـع قـول         ،  تقدم الخبر على المبتدأ تقدم معه ضمير الفصل       
البصريين بأن ضمير الفصل ال يجوز وقوعه بين معرفـة ونكـرة ال تقـارب         

   .)٤(بد أن يقع بين مبتدأ وخبر أو بين ما هما أصله وأنه ال، المعرفة
فمحور ؛ )اإلخراج(ون الضمير محالًا على ويرجح الباحث الرأي األول ك

أو إخراج بعضهم ، اآليات هو أخذ الميثاق على بني إسرائيل بعدم قتل النفس
 إلى غيرهم فيضطرونهم إلى وقيل بل هو إساءة الجوار، بعضا من ديارهم

 - وكان معروفًا لدى الجميع حرمة القتل-، فلما انتهكوا ذلك )٥(الخروج
سواء أكان هذا متعمدا ، ن حرمة اإلخراج من الديار ظلماحرصت اآلية على بيا

  .    حتى ال يستهان بهذا األمر ؛ أم بإساءة الجوار فيخرج منها أهلها

                                                           

 .١٦٧ / ١ : للزجاج القرآن معاني :انظر : للزجاج القرآن معاني :انظر )١(

 . ٥٠ / ١ : للفراء القرآن معاني )٢(

 .٢٤٥ / ١ : للنحاس القرآن إعراب )٣(

 .٤٢٥ / ١ : المحيط البحر :انظر )٤(

 أحاديثه وخرج حققه، البغوي مسعود بن الحسين،  )التنزيل معالم ( البغوي تفسير :انظر )٥(
 . ١١٧ / ١ : هـ١٤٠٩، الرياض، والتوزيع للنشر طيبة دار، وآخران النمر محمد
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  :على أوجه) هو(     اُختِلف في المحال عليه الضمير المنفصل المرفوع 
إذ هو ؛ فتكون إحالة داخلية قبلية؛  المذكور قبله)٢()أحدهم( إنه محال على -١

هذا كناية عن أحدهم الذي جرى : "يقول الزجاج، ميراألقرب إلى الض
هنا ) ما(و، )٣("وما أحدهم بمزحزحه من العذاب تعميره : كأنه قال ، ذكره

يقول ، )ليس(الحجازية العاملة عمل ) ما(إما أن تكون : تحتمل أحد وجهين 
، )٤(" ليس بمزحزحه من العذاب التعمير– واهللا أعلم –والمعنى : " الفراء 

وإما  . )٥(والتعمير أو تعميره فاعل بمزحزحه، خبرها) بمزحزحه(ن ويكو
   .)٦(خبرها) بمزحزحه(تميمية غير عاملة و) ما(أن تكون 

                                                           

 .)٩٦ ( اآلية من، البقرة سورة )١(

 : مكي، ١٧٨ / ١ : للزجاج القرآن معاني، ٥١ / ١ : للفراء القرآن معاني :انظر )٢(
 ووصفه حيان أبو واختاره ،١٦٨ / ١ : الكشاف، ١٠٥ / ١ : القرآن إعراب مشكل

 .٤٥٥ / ١ : المحيط البحر، باألظهر

 .١٧٨ / ١ : للزجاج القرآن معاني )٣(

 . ٤٥٤ / ١ : المحيط البحر وانظر، ٥١ / ١ : للفراء القرآن معاني )٤(

 .٤٥٤ / ١ : المحيط البحر، ١٦٨ / ١ : الكشاف :انظر )٥(

 الباء حسنت وقد : " بقوله الخبر على) الباء (دخول وحسن، الوجه هذا األخفش اختار )٦(
 الحسن أبو ألوسطا األخفش القرآن معانى " زيد بمالزمه اهللا عبد ما : تقول كما

 األولى، الطبعة، القاهرة الخانجي، مكتبة، قراعة محمود هدى / د :تحقيق، المجاشعي
 المحرر انظر، عطية ابن عند المقدم الرأي وهو، ٣٢٣ / ١ : م ١٩٩٠ - هـ ١٤١١
 والشئون األوقاف وزارة، وآخرين، الفاروق الرحالة : وتعليق تحقيق، الوجيز

 . ٢٩١ / ١ : م٢٠٠٧ – ه١٤٢٨ الثانية الطبعة، قطر، اإلسالمية



  

  

  

  

  

  طاهر عبد الفتاح الطويل ٠د                                                            

-٧١٥-  

فتكون إحالـة  ؛ )يعمر( الذي دلَّ عليه قبله الفعل    )١()التعمير( إنه محال على     –٢
ويجوز أن يكون الضمير كناية عمـا جـرى   " يقول الزجاج . داخلية قبلية   

، )٢("وما تعميره بمزحزحه مـن العـذاب        : فيكون  ؛  ره من طول العمر   ذك
  .  )٣()تعميره(بدل من المصدر ) أن يعمر(وعلى هذا الوجه يكون 

إذ إن ضـمير الـشأن      ؛  وتكون اإلحالة إذًا داخلية بعدية    ،   إنه ضمير الشأن   –٣
األمر والحديث ما التعمير بمزحزحـه      : فيكون المعنى   ؛  فسرته الجملة بعده  

  . )٤(ن العذاب م
: واعترض عليه بقولـه   ،  أن هذا الرأي هو رأي الكوفيين     ) مكي(وقد بين   

وما بعـده   ،  وأجاز الكوفيون أن يكون هو مجهولًا مبتدأ بمعنى الحديث واألمر         "
تمنع من هذا   ) بمزحزحه(ودخول الباء في    ،  )هو(ابتداء وخبر، في موضع خبر      

التي ،  )٥("لسالمة من حروف الخفض   لجمل ا ألن المجهول ال يفسر إال با     ؛  التأويل
  . )٦("مصرح بجزأيها " يكون 

، )٧("وأن يعمر موضحه، ضميرا مبهما) هو( أجاز الزمخشري أن يكون-٤
وأوضح أبو ، بدلًا منه) أن يعمر(ويكون ، وتكون اإلحالة إذًا داخلية بعدية

   .)٨(حيان أن كون البدل يفسر الضمير موضع خالف بين النحاة

                                                           

 .١٦٨ / ١ : الكشاف، ١٧٨ / ١ : للفراء القرآن معاني :انظر )١(

  .٤٥٤ / ١ : المحيط البحر وانظر، ١٧٨ / ١ : للفراء القرآن معاني )٢(

 .١٦٨ / ١ : الكشاف :انظر )٣(

 / ١ : وجيزال المحرر :انظر، عطية ابن من كلٌّ الفارسي علي ألبي الرأي هذا نسب )٤(
 . ٤٥٤ / ١ : حيان وأبو، ٢٩١

  .٤٥٤ / ١ : المحيط البحر :وانظر، ١٠٥ / ١ : القرآن إعراب مشكل )٥(

 .٤٥٥ / ١ : المحيط البحر )٦(

 .٤٥٤ / ١ : المحيط البحر ،١٦٨ / ١ : الكشاف )٧(

 .٤٥٤ : المحيط البحر :انظر )٨(
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، وهو كما ذكرنا من قبل مذهب )١(نقله ابن عطية عن الطبري،  إنه عماد–٥
وما تعميره : إذ التقدير عندهم ؛ الكوفيين وقد خطأهم فيه أبو جعفر النحاس

: صار ، فلما تقدم الخبر ومعه ضمير الفصل على المبتدأ؛ هو بمزحزحه
   .)٢( تعميره: أي ، وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر
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�Eِ>�Eِ>�Eِ>�Eِ>    ��ّ;4���ّ;4���ّ;4���ّ;4�    Zِ���4�ِ�Zِ���4�ِ�Zِ���4�ِ�Zِ���4�ِ�    Ts�	t�8َ4Ts�	t�8َ4Ts�	t�8َ4Ts�	t�8َ4    B.ِW��B.ِW��B.ِW��B.ِW��{{{{ )٣ (.   
" وإن كانت   " في  ) هي(اُختِلف في المحال عليه الضمير المستتر المرفوع        

  : على أوجه 
: " وهي بذلك إحالة داخلية قبلية على قوله تعالى       ،  )٤() القبلة( إنه محال على     –١

حيث إنها األقرب إلى الضمير، يقـول       ؛  " التي كنت عليها     وما جعلنا القبلة  
: والمعنى .مقدس، أي وإن كان اتباعها لكبيرة     يعني قبلة بيت ال   : " الزجاج  

ويـدل  . )٥("فليست بكبيرة   ى غير المخلصين، فأما من أخلص       إنه كبير عل  

                                                           

 .٢٩١ / ١ : الوجيز المحرر :انظر )١(

 .٤٥٤ /  ١ : المحيط رالبح :انظر )٢(

 . )١٤٣، ١٤٢ ( اآليتان، البقرة سورة )٣(

 : الكشاف، ٢٢٠ / ١ : للزجاج القرآن معاني، ٣٢٤/ ١ : لألخفش القرآن معاني :انظر )٤(
 .٦٠٨ / ١ : المحيط البحر، ٣٦٩ / ١ : الوجيز المحرر، ٢٠٠ / ١

 .٢٢٠ / ١ : القرآن معاني )٥(
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 نحـو   صالتكم: أي  "  وما كان اهللا ليضيع إيمانكم    : "عليه  قوله تعالى بعده    
  .ت المقدسبي

:                  قولـه تعـالى      إحالة داخليـة قبليـة علـى      ،  )١()التولية( إنه محال على     –٢
، أي" ) : مكي  ( كما يقول فالمعنى  " ما والهم عن قبلتهم التي كانوا عليها        "

: أو كما يقول أبو حيان      ،  )٢("وإن كانت التولية نحو المسجد الحرام لكبيرة        
   .)٣("ى التولية عن بيت المقدس إلى الكعبة اسم كانت مضمر يعود عل"

وما جعلنا القبلـة التـي      : "  إنه محال على المصدر الدال عليه قوله تعالى          –٣
) كانت(والضمير في : " يقول الزمخشري . إحالة داخلية قبلية " كنت عليها 

ة من الردة أو التحويل   " وماجعلنا القبلة الي كنت عليها      : " لما دلَّ عليه قوله     
وإنما اختلـف   ،  وهذا الوجه ربما يكون هو الوجه السابق       . )٤(" أو الجعلة   

  . المحال عليه 
  :  إحالة داخلية بعدية على قوله تعالى )٥() الصالة( إنه محال على –٤

حيث ورد أنها نزلت حين سئل النبي عن        ؛  "وما كان اهللا ليضيع إيمانكم      " 
 باإليمان عن الصالة لما كانت صادرة وكنَّى" ، صالة من مات قبل تحويل القبلة    

    .)٦("وهي من شعبه العظيمة ، عنه
                                                           

 البركات أبو القرآن إعراب غريب في البيان، ١١٣ / ١ : القرآن إعراب مشكل :انظر )١(
 المصرية الهيئة، السقا مصطفى / د مراجعة، الحميد عبد طه / د :تحقيق، األنباري بنا

 / ١ : المحيط البحر ، ١٢٧ / ١  : م ١٩٨٠ -هـ١٤٠٠، القاهرة، للكتاب العامة
٦٠٨ 

 :                   القرآن إعراب بغري في البيان :وانظر، ١١٣ / ١ : القرآن إعراب مشكل )٢(
١٢٧ / ١. 

 .٦٠٨ / ١ : المحيط البحر )٣(

 .٢٠٠ / ١ : الكشاف )٤(

 البحر، ٣٧١ /١ : الوجيز المحرر، ١٢٧ / ١ : القرآن إعراب غريب في البيان :انظر )٥(
 .٦٠٨ / ١ : المحيط

 .٦٠٩ / ١ : المحيط البحر )٦(
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وإن كـان   ،       ويرى الباحث أن تعدد المحال عليه أثرى المعنى وعدد طرقه         
وهو ما عليه المعنـى  ، إذ هي األقرب إلى الضمير    ؛  )القبلة(يرجح الوجه األول    

لمسلمين عن القبلة التي كانوا فاآلية صدرت بتساؤل السفهاء عن تولي ا  ؛  الظاهر
  .  وهي بيت المقدس كما أوضحنا، عليها حينها
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  :على وجهين ) هو(على الضمير المنفصل المرفوع اُختِلف في المحال      
، من باب اإلحالة الداخلية القبلية    ؛  )٢(المذكور قبله ) كل( إنه محال على قوله      –١

وكل أهل وجهة هـم  ، والمعنى هو موليها وجهه  . " إذ هو األقرب إلى الضمير      
ؤيد هـذا   وي . )٤("هو موليها نفسه    " أو  ،  )٣("الذين ولوا وجوههم إلى تلك القبلة       

  . )٥("هو موالها " الوجه قراءة من قرأ 

                                                           

 .  )١٤٨ : ١٤٥ ( اآليات، البقرة سورة )١(

 في البيان، ١١٣ / ١ : القرآن إعراب مشكل، ٢٢٥ / ١ : للزجاج القرآن معاني :انظر )٢(
 .٦٢٥ / ١ : المحيط البحر، ١٢٧ / ١ : القرآن إعراب غريب

 .٢٢٥ / ١ : للزجاج القرآن معاني )٣(

 .١١٣ / ١ : القرآن إعراب مشكل )٤(

 أحمد/ د، القرآنية القراءات ممعج :انظر . وغيرهم، عباس وابن، عامر ابن قراءة هي) ٥(
، الثانية الطبعة ،الكويت جامعة مطبوعات، مكرم سالم العال عبد / د، عمر مختار
 .١٢٦  /١  : م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨
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وجهـه أو   : يكون تقديره   ) موليها(وعليه فإن المفعول الثاني السم الفاعل       
  . نفسه 

لكـلٍّ وجهـة اهللا موليهـا                       " والمعنـى   ،  )١(تعـالى ) اهللا( إنه محال علـى      – ٢
   .)٣("أي شارعها ومكلفهم بها " ، )٢("إياه 

 الباحث أن اإلحالة بذلك يحتمل أن تكون إما إحالة داخلية قبلية على      ويرى
البيت الحرام أو بيت (فاألمر بتولي أي من القبلتين ؛ في اآلية قبلها) ربك(

اهللا " فـ ؛ حق من اهللا تعالى يجب اتباعه ألنه هو الذي يولي القبلة) المقدس
) اهللا(حالة داخلية بعدية على وإما إ. )٤("يولي أهل كل ملة القبلة التي يريد 

�BُCِ	    !ُ�!ُCَF    �ِْ&�K�ِْ&�K�ِْ&�K�ِْ&�K�!ُ�!ُCَFْ�!ُ�!ُCَFْ�!ُ�!ُCَFْ�Kَ���%Kَ���%Kَ���%Kَ�    ��2��2��2��2    ْ%��{{{{: الوارد ذكره بعدها في قوله تعالى 	BُCِ�	BُCِ�	BُCِ�    	�ّ;4�	�ّ;4�	�ّ;4�	�ّ;4�    �nS.ِ�$�nS.ِ�$�nS.ِ�$�nS.ِفاهللا هو ،؛ }}}}$�
  .وهو نفسه القادر على بعثكم وحسابكم على ما أمركم به ، الذي يوليك القبلة

  .سياق اآليات ويقبله ،       ويرى الباحث أن كال الوجهين يدل عليه المعنى
4;��ِ    �ِ'�ِ'�ِ'�ِ'    ��$��5ِ6	����$��5ِ6	����$��5ِ6	����$��5ِ6	��{{{{: قوله تعالى *�ِ��;4�ِ��;4�ِ��;4�    �z�W�z�W�z�W�z�W    ِ�ِ
��Mِ$ِ�ِ
��Mِ$ِ�ِ
��Mِ$ِ�ِ
��Mِ$    �!	6�!	6�!	6�!	6    %BُG��cَ�%$�%BُG��cَ�%$�%BُG��cَ�%$�%BُG��cَ�%$�    ��2����2����2����2��    َV�S�$َV�S�$َV�S�$َV�S�$    %BُC%.َ;��%BُC%.َ;��%BُC%.َ;��%BُC%.َ;��    'ِ�'ِ�'ِ�'ِ�    �ِKJ54��ِKJ54��ِKJ54��ِKJ54�    %�ِ2%�ِ2%�ِ2%�ِ2    

�ٍ�8�W�ٍ�8�W�ٍ�8�W�ٍ�8�W    َ-�;J2َ-�;J2َ-�;J2َ-�;J2    %BُC.ِ�َ�%BُC.ِ�َ�%BُC.ِ�َ�%BُC.ِ�َ�    �B.ِ6��8%�ِ>�B.ِ6��8%�ِ>�B.ِ6��8%�ِ>�B.ِ6��8%�ِ>    �!	6�!	6�!	6�!	6    	BُG���0	BُG���0	BُG���0	BُG���0    �x;ِ%)	4ْ��x;ِ%)	4ْ��x;ِ%)	4ْ��x;ِ%)	4ْ�    �ِ2�ِ2�ِ2�ِ2    ُV%cَ9ُV%cَ9ُV%cَ9ُV%cَ9    'ِ���'ِ���'ِ���'ِ���    �َA�6�َA�6�َA�6�َA�6    �E!ُC�.4ِ�E!ُC�.4ِ�E!ُC�.4ِ�E!ُC�.4ِ    ُb!	0�84�ُb!	0�84�ُb!	0�84�ُb!	0�84�    �n5.ِM�]�n5.ِM�]�n5.ِM�]�n5.ِM�]    %.َ;��%.َ;��%.َ;��%.َ;��%BُC%BُC%BُC%BُC    �!ُ�!ُCَF���!ُ�!ُCَF���!ُ�!ُCَF���!ُ�!ُCَF��    
H��5�M	]H��5�M	]H��5�M	]H��5�M	]    �َ;���َ;���َ;���َ;��    Zِ���4�Zِ���4�Zِ���4�Zِ���4�{{{{))))٥ ( ( ( (....  

على ) هو(          اُختِلف في المحال عليه الضمير المنفصل المرفوع الثاني 
  : وجهين 

                                                           

: الكشاف، ١١٣ / ١: القرآن إعراب مشكل، ٢٢٥ / ١: للزجاج القرآن معاني :انظر )١(
   .١٢٨ / ١ : القرآن إعراب غريب في البيان ،٢٠٥/ ١

    .٢٠٥ / ١ : الكشاف )٢(

 .٦٢٥ / ١ : المحيط البحر )٣(

  . ٢٢٥ / ١ : الزجاج )٤(

 . )٧٨ ( اآلية من، الحج سورة )٥(
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والضمير األول ، )اهللا(عز وجل في االسم الظاهر  )١()اهللا( إنه محال على –١
ين من قبل أن اهللا سماكم المسلم: والمعنى . " إحالة داخلية قبلية ، )هو(

هو (وجملة .....) هو اجتباكم (وعلى هذا تكون جملة ، )٢("ينزل القرآن 
جملة ) ملة أبيكم إبراهيم(وجملة ، في محل نصب حال...) سماكم 

  .هو أقرب مذكور إلى الضمير ) اهللا(ويكون ، اعتراضية
رجحه وهو ما   ،  إحالة داخلية قبلية  ،  )٣(عليه السالم ) إبراهيم( إنه محال على     –٢

عائـد علـى    ) هـو سـماكم   (والظاهر أن الضمير في     : " أبو حيان بقوله    
، )حـرج (وعليه يجوز الوقـف علـى       ؛  )٤("وهو أقرب مذكور    ،  )إبراهيم(

 منـصوبة بفعـل   ) ملة(و،  جملة استئنافية ) ملة أبيكم إبراهيم  (وتكون جملة   
  ) .  اتبعوا(مقدر تقديره 

هذا القول مخالف لقول     : " وقد عارض أبو جعفر النحاس هذا الوجه بقوله       
إن الضمير محـال    : مستندا في ذلك إلى رأي ابن عباس        ،  )٥("العلماء واألئمة   

أنه يرى هذا الرأي من الناحية      ،  والمالحظ على أبي جعفر النحاس    ) . اهللا(على  
ال الناحية النحوية واللغوية التي تجيز أن يكـون الـضمير           ؛  التفسيرية المنقولة 

حيث ذكر القرطبـي    ؛  باإلضافة إلى التفسير  ؛  عليه السالم ) هيمإبرا(محال على   

                                                           

 مشكل، ١٠٦ / ٣ : للنحاس القرآن إعراب، ٤٤٠ / ٣ : للزجاج القرآن معاني :انظر )١(
:  القرآن إعراب غريب في البيان، ١٧٣ / ٣ : الزمخشري، ٤٩٥ / ٢ : القرآن إعراب

 . ٢٧٦ / ٦ : الوجيز المحرر، ١٧٩ / ٢

 .٤٤٠ / ٣  : للزجاج القرآن معاني )٢(

، ٤٩٥ / ٢ : القرآن إعراب مشكل، ٤٤٠ / ٣ : للزجاج القرآن معاني :انظر )٣(
 الوجيز المحرر، ١٧٩ / ٢ : القرآن إعراب غريب في البيان، ١٧٣ / ٣ : الزمخشري

 .٤٧٥ / ٦ : المحيط البحر، ٢٧٦ / ٦: 

 .٤٧٥ / ٦ : المحيط لبحرا )٤(

 .١٠٦ / ٣ : للنحاس القرآن إعراب )٥(
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-٧٢١-  

والمعنى "عليه السالم،   ) إبراهيم(جع إلى   أن الضمير را  ،  )ابن زيد والحسن  (عن  
   )١() "ص(هو سماكم المسلمين من قبل النبي 

  .ويرى الباحث أن كال الرأيين صواب، وأن المعنى يحتملهما معا 
    2ِ;�ِ���ـ� 2ِ;�ِ���ـ� 2ِ;�ِ���ـ� 2ِ;�ِ���ـ�     ِ�ـ' ِ�ـ' ِ�ـ' ِ�ـ'     Sَ�َ4	ـ!
	Sَ�َ4 �E	ـ!
	Sَ�َ4 �E	ـ!
	Sَ�َ4 �E	ـ!
	�E     �َ�%�َ�%�َ�%�َ�%    �َ�%�ِـ��� �َ�%�ِـ��� �َ�%�ِـ��� �َ�%�ِـ���     J2ـ�% J2ـ�% J2ـ�% J2ـ�%     �َ4	8ِْI$���ــ�َ4 BُC	8ِْI$���ــ�َ4 BُC	8ِْI$���ــ�َ4 BُC	8ِْI$���ــBُC     84ِ	0	ـِ;BِM% 84ِ	0	ـِ;BِM% 84ِ	0	ـِ;BِM% 84ِ	0	ـِ;G     %BِMَ+َـ8	��G َْ+َـ8	��G َْ+َـ8	��G َْ+َـ8	����KِA��KِA��KِA��KِA     ْ��4ـ ��4ـ ��4ـ ��4ـ     ��9َـ�bَ ��9َـ�bَ ��9َـ�bَ ��9َـ�bَ {{{{: قوله تعالى    -٦

��W%�َ&َ���W%�َ&َ���W%�َ&َ���W%�َ&َ�    %BِM%.َ4ِ>%BِM%.َ4ِ>%BِM%.َ4ِ>%BِM%.َ4ِ>    %B	M1���%B	M1���%B	M1���%B	M1���    ��َC;ِ%M	�َ4��َC;ِ%M	�َ4��َC;ِ%M	�َ4��َC;ِ%M	�َ4    xِ4ِ��Q4�xِ4ِ��Q4�xِ4ِ��Q4�xِ4ِ��Q4�) ) ) ) ١�١�١�١� ( ( ( (	BُCـ����Cِ%)	�َ4��	BُCـ����Cِ%)	�َ4��	BُCـ����Cِ%)	�َ4��	BُCـ����Cِ%)	�َ4��    ��%�َ����%�َ����%�َ����%�َ��    �ِ2�ِ2�ِ2�ِ2     %Bِ6ِ5ـ%S�� %Bِ6ِ5ـ%S�� %Bِ6ِ5ـ%S�� %Bِ6ِ5ـ%S��     �l4َِـ= �l4َِـ= �l4َِـ= �lـ�%     =4َِـ�4ِ�ـ�% 4ِ�ـ�% 4ِ�ـ�% 4ِ     �s�ـ�/ �s�ـ�/ �s�ـ�/ �s��2:َـ�2ِ' �2:َـ�2ِ' �2:َـ�2ِ' �2:َـ�2ِ'     /�ـ    
�s��/���s��/���s��/���s��/��    5.ِ���5.ِ���5.ِ���5.ِ���) ) ) ) ١j١j١j١j ( ( ( (��������ْ�!	@َ�ْ+َ�%0�ْ�!	@َ�ْ+َ�%0�ْ�!	@َ�ْ+َ�%0�ْ�!	@َ�ْ+َ�%0�    �7��/���7��/���7��/���7��/��    �VُG�VُG�VُG�VُG    �ٍ��c�$�ٍ��c�$�ٍ��c�$�ٍ��c�$    5.ِ���5.ِ���5.ِ���5.ِ���{{{{ )٢(  

فـي  ) واو الجماعـة    (اُختِلف في المحال عليه الضمير المتصل المرفوع        
  : على أوجه ) واستفتحوا(
قولـه  إحالة داخلية قبليـة علـى       ،  )٣() األنبياء –المرسلين  ( إنه محال على     -١

 – ربهـم    – إليهم   –كم  لنخرجن( والضمائر العائدة عليهم    ،  )لرسلهم: (تعالى
والفتَّاح ،  طلب الحكم : واالستفتاح  : " قال ابن عطية    ) .  لنسكننكم   –لنهلكن  

سألوا اهللا تعالى إنفاذ الحكم     : أي  ،  إن الرسل استفتحوا  : والمعنى  . الحاكم  : 
استنصروا : أي  " وذكر أبو حيان أن المعنى      ،  )٤("بنصرهم وتعذيب الكفرة    
 .... ))))٥((((}}}}�4ْ+َـْ��	 �4ْ+َـْ��	 �4ْ+َـْ��	 �4ْ+َـْ��	     $�ـ�BُGH	 $�ـ�BُGH	 $�ـ�BُGH	 $�ـ�BُGH	     �َ:َـ5% �َ:َـ5% �َ:َـ5% �َ:َـF     %5َـ(%�َ+ِْ�@	!�ْ Fَـ(%�َ+ِْ�@	!�ْ Fَـ(%�َ+ِْ�@	!�ْ Fَـ(%�َ+ِْ�@	!�ْ     <Eِ>Eِ>Eِ>Eِ{{{{:  تعـالى    اهللا على أعدائهم كقولـه    

��.%�ِ'    �َ�ْ��َ�%�َ�ْ��َ�%�َ�ْ��َ�%�َ�ْ��َ�%{{{{: واستنصار الرسل في القرآن كثير كقول نوح 'ِ�%.��'ِ�%.��'ِ�%.��    %B	M��%.����%B	M��%.����%B	M��%.����%B	M��%.����    �n@�َْ��n@�َْ��n@�َْ��n@�َْ�    'ِ�JXَ���'ِ�JXَ���'ِ�JXَ���'ِ�JXَ���    
                                                           

 في شارك، التركي المحسن عبد بن اهللا عبد/ د :تحقيق، للقرطبي، القرآن ألحكام الجامع )١(
، بيروت، الرسالة مؤسسة، حبوش ماهر، عرقسوسي رضوان محمد : الجزء هذا تحقيق
 . ٤٥٣/  ١٤ : م ٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧ األولى الطبعة، لبنان

  . )١٥ : ١٣ ( اآليات، إبراهيم سورة )٢(

 / ٥: الوجيز المحرر، ٥٤٥ / ٢ : الكشاف، ١٥٦ / ٣ : للزجاج لقرآن معاني :انظر) ٣(
 . ٥٢٧ / ٥ : المحيط البحر، ٢٣٣

 .٥٢٧ / ٥ : المحيط البحر وانظر، ٢٣٣ / ٥ : الوجيز المحرر) ٤(

 . )١٩ ( اآلية من، األنفال سورة) ٥(
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��2����2����2����2��    'ِS�2'ِS�2'ِS�2'ِS�2    ��ِ2��ِ2��ِ2��ِ2    xِ�ِ2%O	4ْ�xِ�ِ2%O	4ْ�xِ�ِ2%O	4ْ�xِ�ِ2%O	�ـ� 2ِ�ـ� 2ِ�ـ� 2ِ�ـ�     ���6َ%ِ;ـ' ���6َ%ِ;ـ' ���6َ%ِ;ـ' ���6َ%ِ;ـ'     �    'ِ�JXَ�'ِ�JXَ�'ِ�JXَ�'ِ�JXَ��J7��J7��J7��}}}}J7: وقول لوط   ،  ))))١(((({{{{�4ِْ2     E!ُـ;�%S�K E!ُـ;�%S�K E!ُـ;�%S�K E!ُـ;�%S�K{{{{))))٣( "))))٢(  .
أمـرا   )٤(بكـسر التـاء   " واستفِتحوا  " ويقوي هذا الوجه ما جاء في قراءة        

، )لنهلكن(فهو معطوف على    ؛  اطلبوا النصر وسلوه من ربكم    : أي  ،  للرسل
  )٥(.استفتحوا : وقال لهم ، لنهلكن: أوحى إليهم ربهم وقال لهم: أي 

وقـال الـذين   : "له إحالة داخلية قبلية على قو،  )٦()الكفرة( إنه محال على     -٢ 
:             بــل اســتفتح الكفــار علــى نحــو قــول قــريش " والمعنــى ، "كفــروا 

}}}} VـJX�� VـJX�� VـJX�� VـJX��     �ـ�     ���4ـ� ���4ـ� ���4ـ� ���4ـ���m9ِ �ـ���m9ِ �ـ���m9ِ �ـ���m9ِ{{{{))))نا للرحم  : وعلى نحو قول أبي جهل      ،  ))))٧وآتَانا بما ،  اللهم أقطع
ولـم يعـاجلُوا    ،  وكأنهم لما قوي تكذيبهم وأذاهم    " ،  )٨("فَأِحنْه الغداة   ؛  ال يعرف 
،  ظنوا أن ما جاءوا به باطل فاستفتحوا على سبيل التهكم واالسـتهزاء            بالعقوبة

��    �َْ&��Fِ&َْ����Fِ&َْ����Fِ&َْ����Fِ�{ { { { : كقول قوم نوح    ِ���ِ���ِ���ِ�    J2ـ�� J2ـ�� J2ـ�� J2ـ��     Gِـ(�+ً� Gِـ(�+ً� Gِـ(�+ً� Gِـ(�+ً�     ��;َ.%��ـ� ��;َ.%��ـ� ��;َ.%��ـ� ��;َ.%��ـ�     �َ&0َ%ـ:ِْ� �َ&0َ%ـ:ِْ� �َ&0َ%ـ:ِْ� �َ&0َ%ـ:ِْ� }}}}: وقوم شـعيب  ، ))))٩((((SَF{{{{ِـ5	�SَF �َِـ5	�SَF �َِـ5	�SَF �َِـ5	�َ�     
H���)4�H���)4�H���)4�H���)4�{{{{))))١١( "))))١٠(.   

                                                           

 . )١١٨ ( اآلية من، الشعراء سورة) ١(

 . )١٦٩  ( اآلية، الشعراء سورة) ٢(

 .٥٢٧ / ٥ : المحيط البحر) ٣(

 .٢٣٢ / ٣ : القراءات معجم انظر محيصن، وابن، ومجاهد، عباس ابن بها قرأ )٤(

 . ٥٢٧ / ٥ : المحيط البحر، ٢٤٥ / ٢ : الكشاف :انظر) ٥(

 .٥٢٧ / ٥: المحيط البحر، ٢٣٣، ٥ : الوجيز المحرر، ٥٤٥ / ٢ : الكشاف :انظر) ٦(

  ) . ١٦ ( اآلية من، )ص ( سورة )٧(

 .٥٢٧ / ٥ : المحيط البحر وانظر، ٢٣٣ / ٥ : الوجيز المحرر) ٨(

 . )٧٠ ( اآلية من، األعراف سورة) ٩(

 . ) ١٧٨ ( اآلية من، الشعراء سورة) ١٠(

 . ٥٢٧ / ٥ : المحيط البحر) ١١(
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إحالـة داخليـة    ،  )١(معا) المرسلين والكفار (  إنه محال على كال الفريقين       -٣ 
   .)٢("المبطل ويبطل ، ألنهم كانوا كلهم سألوا أن ينصر المحق" ؛ ليةقب

ويرى الباحث أن الوجه األول بإحالة الضمير على المرسلين مقدم علـى            
باإلضافة إلى أن مدار الحديث     ؛  نظرا ألنه األقرب إلى الضمير    ؛  اآلراء األخرى 

هـم مـن اهللا     ثم كان الخطـاب ل    ،  هو خطاب الكفار للمرسلين في صدر اآليات      
}}}}��W%�َ&َ���W%�َ&َ���W%�َ&َ���W%�َ&َ�    %BِM%.َ4ِ>%BِM%.َ4ِ>%BِM%.َ4ِ>%BِM%.َ4ِ>    %B	M1���%B	M1���%B	M1���%B	M1���    ��َC;ِ%M	�َ4��َC;ِ%M	�َ4��َC;ِ%M	�َ4��َC;ِ%M	�َ4    xِ4ِ��Q4�xِ4ِ��Q4�xِ4ِ��Q4�xِ4ِ��Q4�{ { { {   نتيجـة ) واسـتفتحوا  ( : فكان قوله تعالى  ؛ ،

  .وخذالن الكافرين ، وطلبا منهم تنفيذ وعد اهللا لهم بنصرتهم
*  *  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

 . ٥٢٧  /٥ : المحيط البحر :انظر) ١(

 .٥٢٧ / ٥ : المحيط البحر) ٢(



  

  

  

  

  

  اختالف اإلحالة         

-٧٢٤-  

  

  المبحث الثاني

  ضمير الغائب المنصوب

 اخـتالف  وبيان،  المنصوب غائبال لضمير نماذج المبحث هذا في سنذكر
   : ذلك من، عليه اإلحالة

%�Bُ	    ��4َ:5َ%��4َ:5َ%��4َ:5َ%��4َ:5َ%{{{{: قوله تعالى   * ;ِ��	Bُ�%;ِ��	Bُ�%;ِ��	Bُ�%;ِ��    ��KِA�4���KِA�4���KِA�4���KِA�4�    ْ���5َ�%��ْ���5َ�%��ْ���5َ�%��ْ���5َ�%��    %BُC�ِ2%BُC�ِ2%BُC�ِ2%BُC�ِ2    '�ِ'�ِ'�ِ'�ِ    ِ?%c�)4�ِ?%c�)4�ِ?%c�)4�ِ?%c�)4�    ���;ُْ:َ����;ُْ:َ����;ُْ:َ����;ُْ:َ�    %B	Mَ4%B	Mَ4%B	Mَ4%B	Mَ4    ْ�!ُ�!ُGْ�!ُ�!ُGْ�!ُ�!ُGْ�!ُ�!ُG    n\�
�89ِn\�
�89ِn\�
�89ِn\�
�89ِ         xuِ0ِـ��/ xuِ0ِـ��/ xuِ0ِـ��/ xuِ0ِـ��/    
)))){y{y{y{y(((( ��6���;ْ�S�Xَ���6���;ْ�S�Xَ���6���;ْ�S�Xَ���6���;ْ�S�Xَ�    ً<�َCَ�ً<�َCَ�ً<�َCَ�ً<�َCَ�    ��d4��d4��d4��d4    ��%.����%.����%.����%.��    ��M%K�5�K��M%K�5�K��M%K�5�K��M%K�5�K    ��2����2����2����2��    ��Mَ+;ْ�/��Mَ+;ْ�/��Mَ+;ْ�/��Mَ+;ْ�/    ً-َQِ�%!�2��ً-َQِ�%!�2��ً-َQِ�%!�2��ً-َQِ�%!�2��    xِ:��	;ْd4xِ:��	;ْd4xِ:��	;ْd4xِ:��	;ْd4{{{{))))١((((        

علـى  ،  )فجعلناها(     اُختِلف في المحال عليه الضمير المتصل المنصوب في         
  :أوجه 

:  تعالى   إحالة داخلية قبلية في قوله    ،  )٢()األمة التي مسخت  ( إنه محال على     –١
}}}}%5َ:َ4��%5َ:َ4��%5َ:َ4��%5َ:َ4��    	Bُ�%;ِ��	Bُ�%;ِ��	Bُ�%;ِ��	Bُ�%;ِ��    ��KِA�4���KِA�4���KِA�4���KِA�4�    ْ���5َ�%��ْ���5َ�%��ْ���5َ�%��ْ���5َ�%��    %BُC�ِ2%BُC�ِ2%BُC�ِ2%BُC�ِ2    '�ِ'�ِ'�ِ'�ِ    ِ?%c�)4�ِ?%c�)4�ِ?%c�)4�ِ?%c�)4�     �ـ� �َ:ُْ;��ـ� �َ:ُْ;��ـ� �َ:ُْ;��ـ��;ُْ:َ�     %Bـ	Mَ4 %Bـ	Mَ4 %Bـ	Mَ4 %Bـ	Mَ4     ُـ�!ُG ُـ�!ُG ُـ�!ُG ُـ�!ُGْ�!ْ�!ْ�!ْ�!     n\�
فـدلت  ؛  }}}}/��0ِـxuِ /��0ِـxuِ /��0ِـxuِ /��0ِـxuِ         9ِـ�8
�\n 9ِـ�8
�\n 9ِـ�8
�\n 9ِـ�8

) لهـم (وضمير الغيبة فـي   ،  )وكونوا،  اعتدوا(في  ) واو الجماعة (الضمائر  
  .فجعلنا هذه األمة التي مسخت عبرة : والمعنى . على األمة الممسوخة 

دلَّ عليهـا   ،  إحالة داخلية قبليـة   ،  )٣()المسخة التي مسخوها  ( إنه محال على     –٢
المسخة التي "أي أن   }}}}/��0ِـxuِ /��0ِـxuِ /��0ِـxuِ /��0ِـxuِ     9ِـ�8
�\n 9ِـ�8
�\n 9ِـ�8
�\n 9ِـ�8
�\!ُ�!ُG     n�!ُ�!ُGْ�!ُ�!ُGْ�!ُ�!ُGْ�Mَ4    ْ	Mَ4%B	Mَ4%B	Mَ4%B	B%    �َ:ُْ;����َ:ُْ;����َ:ُْ;����َ:ُْ;���{ { { { : الخطاب في قوله تعالى     

، )٤("ولمـا يعمـل بعـدها   ،  مسخوها جعلت نكاال لما مضى مـن الـذنوب        

                                                           

 . )٦٦، ٦٥ ( اآليتان، البقرة سورة )١(

 : المحيط البحر، ٢٤٤ / ١ : الوجيز المحرر، ١٤٩ / ١ : للزجاج القرآن معاني :انظر )٢(
٣٥٩ / ١ . 

 مشكل، ١٤٩ / ١ : للزجاج القرآن معاني، ٤٣ / ١ : للفراء القرآن معاني :انظر )٣(
 / ١ : القرآن إعراب غريب في البيان، ١٤٧ / ١ : الكشاف، ٩٧/  ١ : القرآن إعراب

 .٣٥٩ / ١ : المحيط البحر، ٢٤٤ / ١ : الوجيز المحرر، ٩١

 والكشاف، ١٤٩ / ١ : للزجاج القرآن معاني :وانظر، ٤٣ / ١ : القرآن معاني) ٤(
 .١٤٧ / ١ : للزمخشري
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العلة في كون   ) مكي(وأوضح  . والمقصود بها الهيئة التي أصبحوا  عليها        
   . )١(أن الخطاب دّل عليه) المسخة(الضمير يعود إلى 

 فجعلنا عقوبتهم بتحولهم    :أي،  إحالة داخلية قبلية  ،  )٢()القردة(ى   إنه محال عل   -٣
  .  قردة نكاال وعبرة 

؛ "إحالة داخلية قبلية على العقوبة نزلت بهـم         ،  )٣( )العقوبة( إنه محال على     –٤
؛ والخسوء،  المسخ إلى القردة  : ويقصد بها هنا    ،  )٤("دلَّ عليها الكالم    " حيث  

  .  فقط ) القردة(مير على فهي أشمل وأعم من إحالة الض
إذ إنه جمع بـين     ؛  اإلحالة على العقوبة  : أي  ،        ويرجح الباحث هذا الرأي   

كما أنـه   . األمرين اللَّذَين لحقا بهؤالء القوم جزاء مخالفتهم أمر اهللا عز وجل َّ             
عنـد تفـسيره    ) الزمخشري(وهو ما أشار إليه     ،  هو أقرب مرجع إلى الضمير    

�89ِ
�\!ُ�!ُG    n�!ُ�!ُGْ�!ُ�!ُGْ�Gُْ!�ُ!�ْ{ { { { : لقوله تعالى   n\�
�89ِn\�
�89ِn\�
�89ِ    xuِِ0��/xuِِ0��/xuِِ0��/xuِِ0��/{{{{      ديـة  أي كونوا جامعين بـين القر     : " بقوله
وربما هو ما قصده أبو حيان بعد ما عدد    ،  )٥(" وهو الصغار والطرد  . والخسوء  

والذي يظهر أن الضمير عائد على المصدر       :  " إذ يقول ؛  ما يحال عليه الضمير   
   .)٦("ة خاسئين نكالًا فجعلنا كينونتهم قرد: أي ، )كونوا(المفهوم من 

��8%�    ����W����W����W����W    �B.ِ6�fِA�4�fِA�4�fِA�4�Bَ4َ�%Bَ4َ�%Bَ4َ�%Bَ4َ�    �8َF�8َF�8َF�8َF    �َ4ِ>�َ4ِ>�َ4ِ>�َ4ِ>    fِA�4%{{{{:  قوله تعالى * ِ>�B.ِ6��8%�ِ>�B.ِ6��8%�ِ>�B.ِ6��8%�ِ>    '�ِ'�ِ'�ِ'�ِ    ِ�J��ِِ�J��ِِ�J��ِِ�J��ِ    %Eَ�%Eَ�%Eَ�%Eَ�    	��َF�	��َF�	��َF�	��َF�    	�;ّ4�	�;ّ4�	�;ّ4�	�;ّ4�    �l;ْ	4ْ��l;ْ	4ْ��l;ْ	4ْ��l;ْ	4ْ�    ْ=ِ>ْ=ِ>ْ=ِ>ْ=ِ>    َb�َ9َb�َ9َb�َ9َb�َ9    	B.ِ6��8%�ِ>	B.ِ6��8%�ِ>	B.ِ6��8%�ِ>	B.ِ6��8%�ِ>    �'J����'J����'J����'J���    
fِA�4�fِA�4�fِA�4�fِA�4�    'ِـ.%@	K'ِـ.%@	K'ِـ.%@	K'ِـ.%@	K    	?.ِ	K��	?.ِ	K��	?.ِ	K��	?.ِ	K��    َb�َ9َb�َ9َb�َ9َb�َ9    �َ�َ��َ�َ��َ�َ��َ�َ�    'ِـ.%Wُ�'ِـ.%Wُ�'ِـ.%Wُ�'ِـ.%Wُ�    	?.ِ2ُ���	?.ِ2ُ���	?.ِ2ُ���	?.ِ2ُ���{{{{))))٧((((   

                                                           

 .٩٧ / ١ : القرآن إعراب مشكل :انظر )١(

 في البيان، ٩٧ / ١ : القرآن إعراب ومشكل، ٢٧٨ / ١ : لألخفش القرآن يمعان :انظر )٢(
 .٩١ / ١ : القرآن إعراب غريب

  . ٩٧ / ١ : القرآن إعراب مشكل :وانظر، ٢٧٨ / ١ : لألخفش القرآن معاني )٣(

 .٩٧ / ١ : القرآن إعراب مشكل )٤(

  . ١٤٧ / ١ : الكشاف )٥(

 . ٣٥٩ / ١ : المحيط البحر )٦(

 . )٢٥٨ ( اآلية من، البقرة ورةس )٧(
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علـى  ) آتـاه   ( ر المتصل المنصوب في            اُختِلف في المحال على الضمي    
  : وجهين 

،  الذي حاج إبراهيم عليه السالم    في ربه)١()نمروذ( إنه محال على الكافر –١
" فـ " . ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم : " إحالة داخلية قبلية على قوله تعالى 

ـ ) أن آتاه (  أن  على معنى ،  والمعنى حاج ألن آتاه اهللا الملك     ،  )حاج(متعلق ب
) الزجـاج (ودلـل  ، )٢("وأورثه الكبر والعتو فحاج لذلك ، إيتاء الملك أبطره 

لِّـك  ليل على أن الكافر هو الذي كان م       والد: " على صحة هذا الرأي بقوله      
وأطلق اآلخر ، ، وأنه دعا برجلين فقتل أحدهما}}}}���?.ِ2ُ	���?.ِ2ُ	���?.ِ2ُ	���?.ِ2ُ	    �Wُ%.ِـ'�Wُ%.ِـ'�Wُ%.ِـ'�Wُ%.ِـ'    �َ�َ��َ�َ��َ�َ��َ�َ�{{{{: أنه قال   

ليه السالم غير ملك لم يتهيأ له أن يقتـل          وإبراهيم ع ،  فلوال أنه كان ملكًا   . 
   .)٣("وهو النبي عليه السالم ، وإبراهيم الملك

تبـار أن   على اع ،   إحالة داخلية قبلية   )٤( إنه محال على إبراهيم عليه السالم      –٢
اهللا عز وجلَّ ال يملِّـك      : قالوا  " واحتجوا بأن   . إبراهيم أقرب إلى الضمير   

والملك عهـد   . ال ينال عهدي الظالمين     :  تعالى قال    ألن اهللا " و،  )٥("الكفار  
وبأن اهللا يؤتي   ،  ورد عليهم أصحاب الوجه األول بما ذكرناه آنفًا        . )٦("منه  

إيتاء الكافر الملك ضرب من امتحانه الذي يمـتحن         " وأن  ،  الملك من يشاء  
                                                           

 في البيان، ٣٠٥ / ١ : للزمخشري الكشاف، ٣٤١ / ١ : للزجاج القرآن معاني :انظر )١(
 / ٢ : المحيط البحر، ٣٦ / ٢ : الوجيز المحرر ،١٧٠ / ١ : القرآن إعراب غريب
٤٦١. 

 .٣٠٥ : ١ : الكشاف )٢(

      .٣٤١ / ١ : القرآن معاني )٣(

، ١٦٩ / ١: القرآن إعراب غريب في البيان، ١/٣٤١: للزجاج القرآن معاني :انظر) ٤(
 .٤٦٢ / ٢ : المحيط البحر

 .٣٤١ / ١ : للزجاج القرآن معاني )٥(

 .٤٦٢ / ٢ : المحيط البحر )٦(
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 إبراهيم  كما أنه ال تعارض بين إيتاء اهللا الملك للكافر أو           ، )١("اهللا به خلقه    
وأنهمـا  ،  ألن إثبات الملك إلبراهيم ال يتنافى مع ملك الكافر        " ؛  عليه السالم 

واآلخر بفـضل   . أحدهما بفضل الشرف في الدين كالنبوة واإلمامة        ،  ملكان
وحصول الملك للكافر بهذا المعنى     ،  المال والشجاعة والقهر والغلبة واالتباع    

    .)٢("بل هو واقع مشاهد ، يمكن
، )٣(" هذا تحامل من  التأويل    : "جه بقوله   ترض ابن عطية على هذا الو          واع

  . )٤("ونسب أبو حيان هذا الرأي للمعتزلة 
إذ إن مدار   ؛         ويرى الباحث أن الرأي األول هو األنسب للمعنى والسياق        

فكان هو مـضرب المثـل      ؛  الحديث في اآلية هو الكافر الذي صدرت به اآلية        
  .  ومحاجته في اهللا تبارك وتعالى ، له مع نبي اهللا إبراهيموالعظة بما فع

���2	!�    ْ���KِA�4���KِA�4���KِA�4��Eِ>�Eِ>�Eِ>�Eِ>    ��KِA�4{{{{:  قوله تعالى    *ْ�!	��2�ْ�!	��2�ْ�!	��2�    ْ��	8�$��6��ْ��	8�$��6��ْ��	8�$��6��ْ��	8�$��6��    ْ��	5�6��$��ْ��	5�6��$��ْ��	5�6��$��ْ��	5�6��$��    %BِM4ِ��!%2َ&ِ�%BِM4ِ��!%2َ&ِ�%BِM4ِ��!%2َ&ِ�%BِM4ِ��!%2َ&ِ�    %BِMِ)ُ+�َ���%BِMِ)ُ+�َ���%BِMِ)ُ+�َ���%BِMِ)ُ+�َ���    '�ِ'�ِ'�ِ'�ِ    Vِ.ِc�0Vِ.ِc�0Vِ.ِc�0Vِ.ِc�0     ِ�    ����4ـ��KِA ����4ـ��KِA ����4ـ��KِA ����4ـ��KِA     �4ّ;ـ�ِ �4ّ;ـ�ِ �4ّ;ـ�ِ �4ّ;ـ
ْ�����ْ�����ْ�����ْ�����    ْ��	8��َ���ْ��	8��َ���ْ��	8��َ���ْ��	8��َ���    �luِ4َـ%�ُ��luِ4َـ%�ُ��luِ4َـ%�ُ��luِ4َـ%�ُ�    %B	Mُq%S��%B	Mُq%S��%B	Mُq%S��%B	Mُq%S��    H��.4ِ%�َ�H��.4ِ%�َ�H��.4ِ%�َ�H��.4ِ%�َ�    vٍ%S��vٍ%S��vٍ%S��vٍ%S��    ��KِA�4�����KِA�4�����KِA�4�����KِA�4���    ْ�!	��2�ْ�!	��2�ْ�!	��2�ْ�!	��2�    %Bَ4��%Bَ4��%Bَ4��%Bَ4��    ْ��	8ِ$��M	Kْ��	8ِ$��M	Kْ��	8ِ$��M	Kْ��	8ِ$��M	K    ��2��2��2��2    BُCَ4BُCَ4BُCَ4BُCَ4    �J2�J2�J2�J2    BِMِ��Kَ<��BِMِ��Kَ<��BِMِ��Kَ<��BِMِ��Kَ<��    �J2�J2�J2�J2    ٍH%'�]ٍH%'�]ٍH%'�]ٍH%'�]    ����W����W����W����W    

ْ��	8ِ$��M	Kْ��	8ِ$��M	Kْ��	8ِ$��M	Kْ��	8ِ$��M	K    ِEِ>��ِEِ>��ِEِ>��ِEِ>��    %BُG�	8���َ�%0�%BُG�	8���َ�%0�%BُG�	8���َ�%0�%BُG�	8���َ�%0�    '�ِ'�ِ'�ِ'�ِ    �ِKJ54��ِKJ54��ِKJ54��ِKJ54�    	BُC%.َ;�Sَ�	BُC%.َ;�Sَ�	BُC%.َ;�Sَ�	BُC%.َ;�Sَ�    	8%���4�	8%���4�	8%���4�	8%���4�    �<ِ>�<ِ>�<ِ>�<ِ>    �َ;���َ;���َ;���َ;��    �ٍ%!َ9�ٍ%!َ9�ٍ%!َ9�ٍ%!َ9    َ َ َ َ %BُC��%K%BُC��%K%BُC��%K%BُC��%K    B	M��%.����B	M��%.����B	M��%.����B	M��%.����    ٌe�َD.J2ٌe�َD.J2ٌe�َD.J2ٌe�َD.J2    	�;ّ4���	�;ّ4���	�;ّ4���	�;ّ4���    ��ِ���ِ���ِ���ِ�    �E!ُ;�%SَF�E!ُ;�%SَF�E!ُ;�%SَF�E!ُ;�%SَF    
aِ���aِ���aِ���aِ���) ) ) ) }k}k}k}k ( ( ( (��KA�4�����KA�4�����KA�4�����KA�4���    َ+َGَ+َGَ+َGَ+َGْ��	8ْ��	8ْ��	8ْ��	8    %B	Mُq%S��%B	Mُq%S��%B	Mُq%S��%B	Mُq%S��    H��.4ِ%�َ�H��.4ِ%�َ�H��.4ِ%�َ�H��.4ِ%�َ�    vٍ%S��vٍ%S��vٍ%S��vٍ%S��    �<ِ>�<ِ>�<ِ>�<ِ>        	�!ُ;�Sْ+َF	�!ُ;�Sْ+َF	�!ُ;�Sْ+َF	�!ُ;�Sْ+َF    �ُCَF�ُCَF�ُCَF�ُCَF    ٌ-���ْ�ٌِ-���ْ�ٌِ-���ْ�ٌِ-���ْ�ِ    '�ِ'�ِ'�ِ'�ِ    ِ�%�َ��ِ�%�َ��ِ�%�َ��ِ�%�َ��    T
��)َ���T
��)َ���T
��)َ���T
��)َ���    aِcَGaِcَGaِcَGaِcَG{{{{))))٥((((        

على ) وه علتف(  الضمير المتصل المنصوب في       اُختِلف في المحال عليه
  : أوجه 

                                                           

 .٣٤١ / ١ : للزجاج القرآن معاني )١(

 .٤٦٢ / ٢ : المحيط البحر )٢(

 .٣٦ / ٢ : الوجيز المحرر )٣(

 . ٤٦٢ / ٢  :المحيط البحر )٤(

 . ) ٧٣، ٧٢ ( اآليتان األنفال سورة )٥(



  

  

  

  

  

  اختالف اإلحالة         

-٧٢٨-  

  

إذ هـو أقـرب مـذكور     ؛  إحالة داخلية قبلية  ،  )١()الميثاق  (  إنه محال على     -١
حتى لـو استنـصركم     ،  إال تحافظوا على عهدكم مع الكفار     : أي  . ر  للضمي

وهذا إن لم   : "يقول ابن عطية    ،  المسلمون تكن فتنة في األرض وفساد كبير      
والَِّذين كَفَروا بعضهم َأوِليـاء     "  وبهذا تكون جملة     )٢("يفعل فهو الفتنة نفسها     

 ما جاء فـي اآليـة مـن أن          اعتراضية للبيان واالتوضيح في مقابل    " بعٍض
واحتراس من أن يظن البعض أن فعل هـذا         ،  المؤمنين بعضهم أولياء بعض   

هو مواالة للمشركين علـى     ،  األمر مع المشركين من ترك نصرة المسلمين      
  .  فأوضحت اآلية أن الكفار بعضهم أولياء بعض ؛ حساب المسلمين

ألن المسلمين بعضهم   ؛  )٣( إنه محال على النصر أو المناصرة بين المسلمين        –٢
إال : أي  ،  "فعليكم النصر   : " إحالة داخلية قبلية في قوله تعالى     ،  أولياء بعض 

 إذ هـو يرسـي   ؛واجهة الكفار تكن فتنة في األرضتنصروا المسلمين في م   
غير ؛ ينصر بعضهم بعضا، هو أن المسلمين بعضهم أولياء بعض، مبدأ عاما

  ." قَوٍم بينَكُم وبينَهم ِميثَاقٌ ِإلَّا علَى " أنه مقيد بالقيد  
: " إحالة داخلية قبلية على قوله تعالى       ،  )٤( إنه محال على اإلرث والتوارث     –٣

إال تفعلوا ما أمرتكم به مـن تواصـل         : أي  : " يقول الزمخشري ،  "واليتهم  
وتولي بعضهم بعضا حتى في التوارث تفضيلًا لنسبة اإلسالم على          ،  المسلمين

ولم تجعلوا قرابتهم كال    ،  ولم تقطعوا العالئق بينكم وبين الكفار     ،   القرابة نسبة
  .)٥(" قرابة تحصل فتنة في األرض ومفسدة عظيمة 

                                                           

 .٤٦٤ / ٤ : المحيط البحر، ٢٤٩ / ٤ : الوجيز المحرر :انظر )١(
 .٢٤٩ / ٤ : الوجيز المحرر )٢(
 البحر، ٢٤٩ / ٤ : الوجيز المحرر، ٣٩٢ / ١  :القرآن إعراب غريب في البيان انظر )٣(

 .٦٦٤ / ٤ : المحيط
 المحرر، ٣٩٢ / ١: القرآن إعراب غريب في البيان، ٢٤٠ /٢ : الكشاف :انظر )٤(

 .٦٦٤ / ٤ : المحيط البحر، ٢٤٨، ٤: الوجيز
 .٢٤٠ / ٢ : الكشاف )٥(



  

  

  

  

  

  طاهر عبد الفتاح الطويل ٠د                                                            

-٧٢٩-  

وأبو حيان من أن الضمير يعود      ،       ويرى الباحث ما رآه كلٌّ من ابن عطية       
، مإذ كلها تخدم العالقة بين المسلمين فيمـا بيـنه         ،  )١(مجملًا على جميع ما ذكر    

، كما أن في عدم فعلها أو تركهـا بـالء عظـيم           ،  وتقوي عرى المحبة والمودة   
  . ومضرة تلحق بالمسلمين 


�   { { { {: قوله تعالى    *�َ��� �
�َ��� �
�َ��� �
�َ���    T�!ُ�T�!ُ�T�!ُ�T�!ُ�    	�����	�����	�����	�����    َb�َ:َ�َb�َ:َ�َb�َ:َ�َb�َ:َ�    J7��J7��J7��J7��    �Eِ>�Eِ>�Eِ>�Eِ>    'ِ�	��'ِ�	��'ِ�	��'ِ�	��    %�ِ2%�ِ2%�ِ2%�ِ2    ';ِ%6َ�';ِ%6َ�';ِ%6َ�';ِ%6َ�    �Eِ>���Eِ>���Eِ>���Eِ>��    َw�5%���َw�5%���َw�5%���َw�5%���    1z�@4ْ�1z�@4ْ�1z�@4ْ�1z�@4ْ�    �?�َ����?�َ����?�َ����?�َ���    	BَC%Wَ�	BَC%Wَ�	BَC%Wَ�	BَC%Wَ�    
xِGِ��@4ْ�xِGِ��@4ْ�xِGِ��@4ْ�xِGِ��@4ْ�) ) ) ) jyjyjyjy ( ( ( (َb�َ9َb�َ9َb�َ9َb�َ9    	�!ُ���K	�!ُ���K	�!ُ���K	�!ُ���K    	���ِ>	���ِ>	���ِ>	���ِ>    �#%.َ4�#%.َ4�#%.َ4�#%.َ4    %�ِ2%�ِ2%�ِ2%�ِ2    �l;ِ%6َ��l;ِ%6َ��l;ِ%6َ��l;ِ%6َ�    	���ِ>	���ِ>	���ِ>	���ِ>    ٌV���ٌV���ٌV���ٌV���    	8%.َ�	8%.َ�	8%.َ�	8%.َ�    �ٍ4ِ��h�ٍ4ِ��h�ٍ4ِ��h�ٍ4ِ��h    �|َ��|َ��|َ��|َ�    �ِ4َْ&%)َF�ِ4َْ&%)َF�ِ4َْ&%)َF�ِ4َْ&%)َF    ��2��2��2��2    �#%.َ4�#%.َ4�#%.َ4�#%.َ4    �lَ4�lَ4�lَ4�lَ4    ِ�ِ�ِ�ِ�ِ�ِ�ِ�ِ�    TB;ِْ�TB;ِْ�TB;ِْ�TB;ِْ�{{{{))))٢((((   

" إنـه   : "       اُختِلف في المحال عليه الضمير المتصل المنصوب في قولـه           
  : على أوجه 

والمعنى كما ، )سؤال نوح ربه (  أو)٣()ونادى  نوح ربه(  إنه محال على –١
، ) ٤("سؤالك إياي ما ليس لك به علم عمل غير صالح ) : " الفراء(ل يقو

وقيل الضمير : " ذا الرأي دون أن يذكر السبب فقاله) الزمخشري(ورفض 
 وهو بذلك  )٥("وليس بذاك ، أي إن نداءك هذا عمل غير صالح، لنداء نوح

: تعالى إما إحالة داخلية قبلية دلَّ عليها قوله ، يحتمل نوعين من اإلحالة
}}}} �
�َ��� �
�َ��� �
�َ��� �
�َ���    T�!ُ�T�!ُ�T�!ُ�T�!ُ�    	�����	�����	�����	�����    َb�َ:َ�َb�َ:َ�َb�َ:َ�َb�َ:َ�    J7��J7��J7��J7��    �Eِ>�Eِ>�Eِ>�Eِ>    'ِ�	��'ِ�	��'ِ�	��'ِ�	��    %�ِ2%�ِ2%�ِ2%�ِ2    'ِ;%6َ�'ِ;%6َ�'ِ;%6َ�'ِ;%6َ�    �Eِ>���Eِ>���Eِ>���Eِ>��    َw�5%���َw�5%���َw�5%���َw�5%���    1z�@4ْ�1z�@4ْ�1z�@4ْ�1z�@4ْ�    �?�َ����?�َ����?�َ����?�َ���    	BَC%Wَ�	BَC%Wَ�	BَC%Wَ�	BَC%Wَ�    xِِG��@4ْ�xِِG��@4ْ�xِِG��@4ْ�xِِG��@4ْ�{{{{ ؛

فيفهم من مناشدة نوح ربه أنه يسأله العفو والصفح والغفران البنه الكافر 
 وإما أن .حيث إنه من أهله فأخبره اهللا أن هذا السؤال عمل غير صالح 

                                                           

 .٦٦٤ / ٤ : المحيط البحر، ٢٤٩ / ٤ : الوجيز المحرر انظر )١(

 . )٤٦ ( اآلية وصدر ) ٤٥ ( اآلية، هود سورة )٢(

 في البيان، ٣٦٦ / ١ : القرآن إعراب مشكل، ١٧ / ٢ : للفراء القرآن معاني :انظر )٣(
 / ٥ : المحيط البحر، ٥٨٨ / ٤ : الوجيز المحرر، ١٦ / ٢ : القرآن إعراب غريب
٢٩٩ . 

 .١٧ / ٢ : القرآن معاني )٤(

 .٣٩٩ / ٢ : الكشاف )٥(



  

  

  

  

  

  اختالف اإلحالة         

-٧٣٠-  

  

�ِ    F�ِْ4َ&%)َF�ِْ4َ&%)َF�ِْ4َ&%)َF    ��2��2��2��2    �#%.َ4�#%.َ4�#%.َ4�#%.َ4    �lَ4�lَ4�lَ4�lَ4َ(%&4َِْ�    �َ|��َ|��َ|��َ|�{{{{: يكون إحالة داخلية بعدية لداللة قوله تعالى بعدها ِ�ِ�ِ�ِ�ِ�ِ�ِ�    
TB;ِْ�TB;ِْ�TB;ِْ�TB;ِْ�{{{{ وقد . ؛ فيكون سؤال اإلنسان عما ليس له به علم عمٌل غير صالح

إن سؤالك إياي أن أنجي كافرا : " إلى كال المعنيين بقوله ) مكي ( أشار 
إن سؤالك ما ليس لك به علم عمٌل غير : معناه وقيل ، عمٌل غير صالح

  .  )١("فاللفظ على هذين التقديرين من قول اهللا لنوح عليه السالم . صالح 
إنـه  : " ذا التأويل أن في مصحف ابن مـسعود       يقوي ه : "     وقال ابن عطية    

   .)٢("عمٌل غير صالح أن تسألني ما ليس لك به علم 
   :إحالة داخلية قبلية على ابن نوح في قولـه     ،  )٣()ابن نوح ( إنه  محال على      –٢

 } } } }�Eِ>�Eِ>�Eِ>�Eِ>    'ِــ�	�ــ'� ِ�	�ــ'� ِ�	�ــ'� ِ�	�ــ�%    � ــ�2%ِ ــ�2%ِ ــ�2%ِ ــضمير }}}}�6َ%ِ;ــ'�6َ%ِ;ــ'�6َ%ِ;ــ'�6َ%ِ;ــ'    2ِ ــى ال ــرب إل ــو األق ــان ه ــل                 . ؛ فك وجع
وذلك ألنه كفر   ؛  )٤("ذو عمٍل غير صالح     ) أي ابنه   ( إنه  " تأويله  ) الزجاج(

 تقوي  )٥("ح  إنه عِمل غير صال   : "وبين أبو حيان أن قراءة      . ولم يؤمن باهللا    
  )٦(.إذ إن الضمير فيها ال ينصرف إال إلى ابن نوح ؛ هذا الرأي

    ��>َ��>َ��>َ��>َ    ���S�2ـ� ���S�2ـ� ���S�2ـ� ���S�2ـ�     ��%Gَـ p��G%َـ p��G%َـ p��G%َـ�K     pـ��	��'� �Kـ��	��'� �Kـ��	��'� �Kـ��	��'� { { { { :  في قوله تعالى     )٧( إنه محال على كالم نوح البنه        – ٣
�ُCَF�ُCَF�ُCَF�ُCَF    �o�2�o�2�o�2�o�2    �K8ِ�ِ�َC4ْ��K8ِ�ِ�َC4ْ��K8ِ�ِ�َC4ْ��K8ِ�ِ�َC4ْ�) ) ) ) jkjkjkjk ( ( ( (َb�َ9َb�َ9َb�َ9َb�َ9    f�ِ��0f�ِ��0f�ِ��0f�ِ��0    �َ4ِ>�َ4ِ>�َ4ِ>�َ4ِ>    Vٍ�c�$Vٍ�c�$Vٍ�c�$Vٍ�c�$    'ِ�	ِ�%S�K'ِ�	ِ�%S�K'ِ�	ِ�%S�K'ِ�	ِ�%S�K    ��ِ2��ِ2��ِ2��ِ2     H�ـ�4ْ� H�ـ�4ْ� H�ـ�4ْ� H�ـ�.  قبليـة    إحالة داخلية ،  ))))٨((((}}}}�4ْ

                                                           

 .٣٦٦ / ١ : القرآن إعراب مشكل )١(

 .٥٨٨ / ٤ : الوجيز المحرر )٢(

 : الكشاف ،٣٦٦ / ١ : القرآن إعراب مشكل، ٥٥ / ٣ : جللزجا القرآن معاني :انظر )٣(
 .٢٩٩ / ٥ : المحيط البحر، ٥٨٦ / ٤ : الوجيز المحرر، ٣٩٩ / ٢

 .٣٦٦  /١ : القرآن إعراب مشكل وانظر، ٥٥ / ٣ : للزجاج القرآن معاني )٤(

              :القراءات معجم :انظر . وغيرهم، عباس وابن، وأنس، وعلي، الكسائي : قراءة هي )٥(
١١٤ / ٣        . 

 .٢٩٩ / ٥ : المحيط البحر )٦(

 . ٥٨٦ / ٤ : الوجيز المحرر، ٣٦٦ / ١ : القرآن إعراب مشكل :انظر )٧(

 . ٤٣، ٤٢ : اآليتين من، هود سورة )٨(



  

  

  

  

  

  طاهر عبد الفتاح الطويل ٠د                                                            

-٧٣١-  

 :وذلك أنه قال له؛ عليه السالم البنه) نوح ( وقيل هو من قول    ) : " مكي(يقول  
. إن كونك مع الكافرين عمل غيـر صـالح    ،  اركب معنا وال تكن مع الكافرين     

يؤيد ذلك ما ذهب إليه ابـن       ،  )١("فيكون هذا من قول نوح البنه وصال بما قبله          
��ـ�	     !��T�!T�!T�!Tـُ �ـُ �ـُ �ـُ     ���َـ�
�  ���َـ�
�  ���َـ�
�  ���َـ�
�  {{{{: عطية من أن قوله تعالى      �� 	���ـ�� 	���ـ�� 	���ـ��     َb�َـ:َ� َb�َـ:َ� َb�َـ:َ� َb�َـ:َ�    J7��J7��J7��J7��    �Eِ>�Eِ>�Eِ>�Eِ>     'ِـ�	�جملـة  "  } } } }�6َ%ِ;ـ' �6َ%ِ;ـ' �6َ%ِ;ـ' �6َ%ِ;ـ'     2ِـ�% 2ِـ�% 2ِـ�% 2ِـ�%     ��	�ِـ' ��	�ِـ' ��	�ِـ' �

وذلك أن هذه القصة كانت فـي أول مـا          ،  معطوفة على التي قبلها دون ترتيب     
  .  ثم وصف هذا الوجه بأنه أليق من غيره )٢("ركب نوح في السفينة 

ر الذي      ويرى الباحث أن هذا الرأي بعيد لطول الفاصل بين الكالمين بالحوا    
  .     ثم مناشدة نوح ربه في ابنه، واستواء السفينة على الجودي، دار بين نوح وابنه

     ويرى الباحث أن الوجهين األولين هما األقرب إلى المعنى نظرا ألنهمـا            
كما أنهما ال يحتمالن التأويل الذي ذكـره ابـن          ،  أقرب مذكورين إلى الضمير   

ألنه يحتمل أن يسأل نـوح      ؛  ير ترتيب عطية من أن عطف  الجمل جاء على غ        
وهو نداء بدافع األبوة ال بـدافع       ،  ربه العفو عن ابنه بعد نجاة السفينة واستوائها       

  .    يظهر مدى شفقة نوح على ابنه حتى بعد موته ، النبوة
إنه يجعل نداء نـوح ربـه بـال          ثم إنه إذا افترضنا صحة الوجه األخير ف 

�ِ    F�ِ4َْ&%)َF�ِ4َْ&%)َF�ِ4َْ&%)َF    ��2��2��2��2    �#%.َ4�#%.َ4�#%.َ4�#%.َ4    �lَ4�lَ4�lَ4�lَ4َ(%&4َِْ�    �َ|��َ|��َ|��َ|�{{{{:  الفصيحة في قوله تعالى ثم ماذا عن الفاء. إجابةِ�ِ�ِ�ِ�ِ�ِ�ِ�    TB;ِْ�TB;ِْ�TB;ِْ�TB;ِْ�{{{{ 
وليكن ،  فإن ما بعدها جواب لشرط محذوف     ؛  فإنه من كالم اهللا لنوح عليه السالم      

  . إن سألتني فال تسألن ما ليس لك به علم: تقديره 
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 .٣٦٦ / ١ : القرآن إعراب مشكل )١(

 .٥٨٦ / ٤ : الوجيز المحرر )٢(

  ) .٣٣ ( اآلية، اإلسراء سورة )٣(



  

  

  

  

  

  اختالف اإلحالة         

-٧٣٢-  

  

  : على أوجه ) إنه (     اختلف في المحال عليه الضمير المتصل المنصوب في 
إذ هو أقرب مـذكور مـن       ؛  لية إحالة داخلية قب   )١()الولي(  إنه محال على     –١

وقد جعل أبو جعفر النحـاس      . إن وليه كان منصورا     : والمعنى  . الضمير  
وهـو مـا    ،  )٢(هذا الوجه أولى األوجه المذكورة في المحال عليه الضمير        

 والـضمير ) إنه(و،  )وليه( بين   )٣("تناسق الضمائر   " أرجعه أبو حيان إلى     
: شري معنى نصر الـولي بقولـه        زمخوقد بين ال  ) . يسرف(المستتر في   

فال يـستزد علـى     ؛  بأن أوجب له القصاص   ،  يعني حسبه أن اهللا قد نصره     "
وبإظهار المؤمنين على اسـتيفاء     ،  وبأن اهللا قد نصره بمعونة السلطان     . ذلك

    .)٤("فال يبغ ما وراء حقه، الحق
: تعـالى   داخلية قبلية على قوله     إحالة  ،  )٥( إنه محال على القتيل أو المقتول      –٢

فهو منصور في   ؛  إن القتيل إذا قتل بغير حق     : أي  " . " ومن قتل مظلوما    "
لوجه حسنًا، معلال ذلـك     وعد أبو جعفر النحاس هذا ا     ،  )٦(" الدنيا واآلخرة   

، ألن المقتول قد نُصر في الدنيا لما ُأمر بقتل قاتله؛ وهذا قول حسن  : "بقوله  
كما عد ابن عطية هذا الوجه      ،  )٧("اتلهوتعذيب ق ،  وفي اآلخرة بأجزل الثواب   

ألن المظلوم ولفظة النصر تقابـل أبـدا        : " أرجح األقوال معللًا ذلك بقوله      

                                                           

 مشكل، ٤٢٣ / ٢ : للنحاس القرآن إعراب، ١٢٣ / ٢ : للفراء القرآن معاني :انظر )١(
 . ٦٦٥ / ٢ : الكشاف، ٤٣١ / ١ : القرآن إعراب

  . ٤٢٣ / ٢ : القرآن إعراب :انظر )٢(

 .٤٢ / ٦ : المحيط البحر )٣(

 .٦٦٥ / ٢ : الكشاف )٤(

 إعراب، ٢٣٨ / ٣ : لزجاجل القرآن معاني، ١٢٣ / ٢ : للفراء القرآن معاني :انظر )٥(
 . ٤٧٣ / ٥ : الوجيز المحرر، ٢٦٥ / ٢ : الكشاف ، ٤٢٣ / ٢ : للنحاس القرآن

 .٢٣٨ / ٣ : للزجاج القرآن معاني )٦(

 .٤٢٣ / ٢ : القرآن إعراب )٧(



  

  

  

  

  

  طاهر عبد الفتاح الطويل ٠د                                                            

-٧٣٣-  

    ��;َ.%ـ�ِ ��;َ.%ـ�ِ ��;َ.%ـ�ِ ��;َ.%ـ�ِ     ��ُ��ُ��ُ��ُ    �hـ;�� �hـ;�� �hـ;�� �hـ;��     �9!4ـ� �9!4ـ� �9!4ـ� �9!4ـ� ،  "ونصر المظلوم وإبرار القـسم      ) : " ص(وكقوله  ،  الظلم
%B�;�0��%B�;�0��%B�;�0��%B�;�0�� " : اا أو مظلوم١("انصر أخاك ظالم (.   

ويرى الباحث أنه مرادف لإلحالـة      ،  )٢(لمقتول ألنه ظلم   إنه محال على دم ا     –٣
وهو ما عبـر    ،  "ومن قتل مظلوما    : " دلَّ عليها قوله تعالى     ،  على المقتول 

ِفعـٌل  ] أي القتـل  [ألنـه   : " وقال  ،  )القتل(عنه الفراء بإحالة الضمير على      
م د(علـى   إنه يقال فيه ما قيل في اإلحالة        وعليه ف ،  )٣("فيجري مجرى الدم    

  ) . المقتول
: دلَّ عليها الفعل المبني للمجهول،  إحالة داخلية قبلية)٤( إنه محال على القاتل–٤

إن القاتل إذا : ومعناه ، هي للقاتل: وقال أبوعبيد : " يقول مكي ،  "ومن قُِتل "
وفيه بعد  : " عقب عليه بقوله    ثم  ،  )٥(" أقيد منه في الدنيا فقتل فهو منصور        

وصف أبو جفعر النحاس هذا الوجه بأنـه أبعـد األقـوال            و،  "في التأويل   
  وهـذا ضـعيف بعيـد      " : وعلق عليه أبو حيان بقولـه       ،  )٦(وأشدها تعسفًا 

إذ إن اآليات تتحدث عن النهي عن قتـل         ؛  وهو ما يؤيده الباحث   ،  )٧("القصد
وكيفية نصرته ال نصرة القاتـل مقتـرف        ،  وأخذ حق المقتول  ،  النفس ظلما 
 .كبيرة القتل 

                                                           

 . ٤٧٣ / ٥ : الوجيز المحرر )١(

 / ١ : قرآنال إعراب مشكل، مكي، ١٢٣ / ٢ : القرآن معاني، الفراء من كلٌّ هذا ذكر )٢(
٤٣١. 

   .٤٣١ / ١ : القرآن إعراب مشكل وانظر، ١٢٣ / ٢ : القرآن معاني )٣(

 . ٤٣١ / ١ : القرآن إعراب مشكل انظر )٤(

 . ٤٢٣ / ٢ : للنحاس القرآن إعراب وانظر، ٤٣١ / ١ : القرآن إعراب مشكل )٥(

 .٤٢٣ / ٢ : للنحاس القرآن إعراب :انظر )٦(

 . ٤٢ / ٦ : المحيط البحر )٧(



  

  

  

  

  

  اختالف اإلحالة         

-٧٣٤-  

  

فإنه منصور ؛ ويسرف في قتله ،  الذي يقتله الولي بغير حق    "  إنه محال على     –٥
فـال  " دلَّ عليهـا  ،  إحالة داخلية قبلية  ،  )١("بإيجاب القصاص على المسرف     

    .)٢(ووصف أبو حيان هذا القول بأنه بعيد جدا ، "يسرف في القتل 
ألقـرب إلـى    هي ا ،  ويرى الباحث أن األوجه الثالثة األولى على الترتيب       

إذ إن اآلية وردت في سياق بعض النواهي التـي ينهانـا اهللا       ؛  والسياق،  المعنى
هو محور  ) المقتول(وكان المجني عليه    ،  ومنها قتل النفس بغير حق ظلما     ،  عنها
، بصيغة المبني للمفعول" ومن قتل مظلوما  : " فصدرت به في قوله تعالى      ؛  اآلية

وعليه فإن األولى   . إن ذكره ليس مؤثرا في المعنى       إذ  ؛  دون اإلشارة إلى القاتل   
وهو القتل ظلما فكـان القـصاص       ،  أن تبين اآلية مصير من فُِعل به هذا األمر        

فقد : " في قوله تعالى    ) قد  ( الذي عبر عنه جواب الشرط المؤكد بـ        ،  للمقتول
الحق بـأال   ثم يعقبه النهي عن المجاوزة في استخدام        ؛  ....جعلنا لوليه سلطانًا    

  . يسرف في القتل 
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  : على أوجه) فرأوه(تصل المنصوب في     اُختِلف في المحال عليه الضمير الم

                                                           

 .٦٦٥ / ٢ : الكشاف )١(

 . ٤٢ / ٦ : المحيط البحر :انظر )٢(

 .٥١ :  )٤٨ ( اآليات، الروم سورة )٣(



  

  

  

  

  

  طاهر عبد الفتاح الطويل ٠د                                                            

-٧٣٥-  

إحالة داخلية قبلية دلَّ عليهـا سـياق        ،  )١(أو النبات ) الزرع( إنه محال على     –١
ألن الرحمة هـي    " ؛  "آثار رحمة اهللا    : " قوله تعالى   أو دّل عليها    ،  الكالم
يخـافون  : فرأوه مصفرا   : " يقول الفراء    . )٢("وأثرها هو النبات    ،  الغيث

ثم أخبر اهللا   : " ويقول ابن عطية    ،  )٣("يعني الزرع   . هالكه بعد اخضراره  
عن حال تقلب ابن آدم في أنه بعد االستبشار بالمطر إذا بعـث اهللا ريحـا               

   .)٤("وقلة توكل وتسليم هللا عز وجّل ، فر بها النبات ظل يكفر قلقًافاص
إحالة داخلية قبلية على السحاب الذي يرسله       ،  )٥()السحاب( إنه محال على     –٢ 

السحاب إذا اصفر لـم     " فإن هذا   ؛  اهللا تعالى فترى الودق يخرج من خالله      
   .) ٦("يمطر

إذ هو أقرب مـذكور إلـى        ؛ قبلية إحالة داخلية ،  )٧()الريح( إنه محال على     –٣
وقيـل  ،  ألن الهاء للمرسل منها   ؛  وذكِّرت الريح ) : " مكي(يقول  ،  الضمير

وتبعه ،  وضعف ابن عطية  .  )٨("ذكرت إذ ال ذكر لها فتأنيثها غير حقيقي         
  . في ذلك أبو حيان الوجهين األخيرين دون ذكر وجه التضعيف 

                                                           

 ٣ : الكشاف، ٥٦٢ / ٢: القرآن إعراب مشكل، ٣٢٦ / ٢: للفراء القرآن معاني :انظر )١(
، ٣٥ / ٧ : الوجيز المحرر، ٢٥٢ / ٢ : القرآن إعراب غريب في البيان، ٤٨٥/ 

 .٢٣٣ / ٧ : طالمحي البحر

 .٢٣٣ / ٧ : المحيط البحر )٢(

 .٣٢٦ / ٢ : للفراء القرآن معاني )٣(

 .٣٥ / ٧ : الوجيز المحرر )٤(

، ٢٥٢ / ٢ : القرآن إعراب غريب في البيان، ٢/٥٦٢: القرآن إعراب مشكل :انظر) ٥(
 .٢٣٣ / ٧ : المحيط البحر، ٣٥ / ٧ : الوجيز المحرر

 .٢٣٣ / ٧ : المحيط البحر )٦(

 :                  القرآن إعراب غريب في البيان، ٥٦٢ / ٢ : القرآن إعراب مشكل :انظر) ٧(
 .٢٣٣ / ٧ : المحيط البحر، ٣٥ / ٧ : الوجيز المحرر، ٢٥٢ / ٢

 .٥٦٢ / ٢ : القرآن إعراب مشكل )٨(



  

  

  

  

  

  اختالف اإلحالة         

-٧٣٦-  

  

إذ إن  ؛  لضمير على الزرع أو النبات    بإحالة ا ،       ويرجح الباحث الرأي األول   
إذ يرسل الريـاح التـي تـسوق        ؛  محور اآليات هو بيان فضل اهللا على عباده       

 ويحيـي األرض بعـد      ،  السحاب فيسقط المطر الذي يبعث األمل في النفـوس        
إذا ُأرسلت ريح أخـرى     ؛  ثم تقلُّب حالهم وضعف إيمانهم    ؛  وينبت الزرع ،  موتها

  .ودون كفارا فإنهم يع؛ فيصفر هذا الزرع
4;��ِ    .4ِ    ������������    Vِ.ِc�0Vِ.ِc�0Vِ.ِc�0Vِ.ِc�0	.4ِ�Vِq	.4ِ�Vِq	.4ِ�Vِq	    �Vِq�ِ�Kِ5�@4ْ�ِ�Kِ5�@4ْ�ِ�Kِ5�@4ْ�    ��2��2��2��2    f8َِ�%N�Kf8َِ�%N�Kf8َِ�%N�Kf8َِ�%N�K    �!%Mَ4�!%Mَ4�!%Mَ4�!%Mَ4    ِ�Kِ5�@4ْ�Zِ���4�Zِ���4�Zِ���4�Zِ���4    ��2����ِ2����ِ2����ِ2ِ��{{{{:قوله تعالى  * �ِ��;4�ِ��;4�ِ��;4�    8ِ%.َ"ِ�8ِ%.َ"ِ�8ِ%.َ"ِ�8ِ%.َ"ِ�    Bٍ;ِْ�Bٍ;ِْ�Bٍ;ِْ�Bٍ;ِْ�    ��6َAِI���K����6َAِI���K����6َAِI���K����6َAِI���K��    

�n�	_	6�n�	_	6�n�	_	6�n�	_	6    �luَِ4�ُ��luَِ4�ُ��luَِ4�ُ��luَِ4�ُ�    %B	Mَ4%B	Mَ4%B	Mَ4%B	Mَ4    T7�َA��T7�َA��T7�َA��T7�َA��    xِM12xِM12xِM12xِM12{{{{ )١(.        
علـى  ، )يتخـذها (   اُختِلف في المحال عليه الضمير المتصل المنصوب فـي         

   :أوجه
. إذ هو األقرب إلى الضمير ؛ إحالة داخلية قبلية، )٢()السبيل( إنه محال على –١

    �6ــAِ�ِ �6ــAِ�ِ �6ــAِ�ِ �6ــAِ�ِ     9ُـVْ 9ُـVْ 9ُـVْ 9ُـVْ {{{{]: تعالى[قال  ،  ألن السبيل قد تؤنث   : " وعلل الفراء التأنيث بقوله     
';ِ.ِc�0';ِ.ِc�0';ِ.ِc�0';ِ.ِc�0    !	�%
َ�!	�%
َ�!	�%
َ�!	�%
َ�    �َ4ِ>�َ4ِ>�َ4ِ>�َ4ِ>    ِ�;ّ4�ِ�;ّ4�ِ�;ّ4�ِ�وإن يروا سبيل الرشد ال يتخذوها : " وفي قراءة أبي ، ))))٣((((}}}}�4ّ;

) الـسبيل (واإلحالة على ، )٥( ")٤("ل الغي يتخذوها سبيال  سبيال وإن يروا سبي   
وكل ما فيـه    ،  حيث يدخل تحته كل ما أمر اهللا به       ؛  أعم وأشمل في المعنى   

                                                           

 . ) ٦ ( اآلية، لقمان سورة )١(

             :الكشاف، ١٩٤ / ٤: للزجاج نالقرآ معاني، ٣٢٧ / ٢: للفراء القرآن معاني :انظر )٢(
 إعراب مشكل، ٤٩١ / ٣ : الكشاف، ٢٨٢ / ٣ : للنحاس القرآن إعراب، ٤٩١ / ٣

 / ٧: الوجيز المحرر، ٢٥٣ / ٢ : القرآن إعراب غريب في البيان، ٥٦٤ / ٢ : القرآن
 .٢٤٢ / ٧ : المحيط البحر، ٤٢

 . ) ١٠٨ ( اآلية من، يوسف سورة )٣(

 . )١٤٦ ( اآلية من، ألعرافا ورةس )٤(

 معجم انظر، بالتذكير ) يتخذوه ( الجمهور وقراءة، ٣٢٧ / ٢ : للفراء القرآن معاني )٥(
 .٤٠٣ / ٢ : القرآنية القراءات
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بالنصب عطفًا على   ) يتخذها(باإلضافة إلى أنه يناسب     ،  طاعة هللا عز وجل   
  ) . ليضل(

الهاء فـي   "  ) :مكي(يقول  ،  إحالة داخلية قبلية  ،  )١()الحديث( إنه محال على     –٢
ألنه اسم جنس، وعليه  )٢("ألنه بمعنى األحاديث؛ تعود على الحديث) يتخذها(

إنه يشتري لهو  الحديث ليضل      : ويكون المعنى   ؛  )٣(فإن الضمير جاء مؤنثًا   
  .عن سبيل متخذًا لهو الحديث وسيلة لالستهزاء بسبيل اهللا ودينه 

، )٤()يتخـذها (ة الرفع في    أنسب على قراء  ) الحديث(       ولعل اإلحالة على    
  ) . يشتري(إذ إنها ستكون معطوفة على ؛ وتتوافق معها

��Kـ��	 ��Kـ��	 ��Kـ��	 ��Kـ��	     Fِْ;ـFِ �lْ;ـFِ �lْ;ـFِ �lْ;ـ�l ) ) ) ) ١١١١ ( ( ( (��������{{{{ المذكورة في مفتتح السورة      )٥()اآليات(  إنه محال على     – ٣    
نظـرا  ؛ ويرى الباحث أن هذا الوجه بعيد . إحالة داخلية قبلية    ،  }}}}�Cِ�@4ْـ. B�Cِ�@4ْـ. B�Cِ�@4ْـ. B�Cِ�@4ْـ.     B��Cِ4َْـ� 7ِ��Cِ4َْـ� 7ِ��Cِ4َْـ� 7ِ��Cِ4َْـ�7ِ 

في اآلية الثانيـة مـن      ) آيات(فكلمة  ؛  والمحال عليه لطول الفاصل بين الضمير     
) الـسبيل (أضف إلى ذلك أن كلمـة       . في اآلية السادسة    ) يتخذها  ( و،  السورة

كمـا أن   ،  وهو المقدم لدى النحويين فـي اإلحالـة       ،  أقرب مذكور إلى الضمير   
  ).آيات اهللا(كما أوضحنا أعم وأشمل فيدخل فيها ) السبيل(

                                                           

، ٢٥٣/  ٢ :القرآن إعراب غريب في البيان، ٢/٥٦٤: القرآن إعراب مشكل :انظر )١(
 .٢٤٢ / ٧ : المحيط البحر، ٤٢ / ٧ : الوجيز المحرر

 .٥٦٤ / ٢ : القرآن إعراب مشكل )٢(

 .٢٤٢ / ٧ : المحيط البحر، ٤٢ / ٧ : الوجيز المحرر :انظر )٣(

 القراءات معجم انظر .وآخرون، عامر ابن، عمرو وأبو، كثير وابن نافع، : قراءة هي )٤(
 . ٨٤ / ٥ : القرآنية

 إعراب، ١٩٤ / ٤ : للزجاج القرآن معاني، ٣٢٧ / ٢ : للفراء القران معاني :انظر )٥(
 غريب في البيان، ٥٦٤ / ٢ : القرآن إعراب مشكل، ٢٨٢ / ٣ : للنحاس القرآن
 .٢٤٢ / ٧ : المحيط البحر، ٤٢ / ٧ : الوجيز المحرر، ٢٥٣ / ٢ : القرآن إعراب
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�ِ    ��\�_ِS4ْ��\�_ِS4ْ��\�_ِS4ْ�K    �\�_ِS4ْ	5K8ِ	K	5K8ِ	K	5K8ِ	K	5K8ِ	    �GَGَGَG�E��E��E��Eَ    ��2��2��2��2{{{{: قوله تعالى  *�;;َِ�ِ��;;َِ�ِ��;;َِ�ِ��;;َِ�    	\�_ِS4ْ�	\�_ِS4ْ�	\�_ِS4ْ�	\�_ِS4ْ�    �nS.ِ�$�nS.ِ�$�nS.ِ�$�nS.ِ�$    ِ�%.َ4ِ>ِ�%.َ4ِ>ِ�%.َ4ِ>ِ�%.َ4ِ>    	5�S%��K	5�S%��K	5�S%��K	5�S%��K    	B;َِC4ْ�	B;َِC4ْ�	B;َِC4ْ�	B;َِC4ْ�    	pJ.�m4�	pJ.�m4�	pJ.�m4�	pJ.�m4�    ُV��S4ْ���ُV��S4ْ���ُV��S4ْ���ُV��S4ْ���    	�ِ4���4�	�ِ4���4�	�ِ4���4�	�ِ4���4�    
	�	Sَ�%8�K	�	Sَ�%8�K	�	Sَ�%8�K	�	Sَ�%8�K{{{{))))١((((         
علـى  ،  )يرفعـه ( اُختِلف في المحال عليه الضمير المتصل المنصوب في             

  : أوجه 
يرفع العمـُل الـصالح     : ي  أ،  إحالة داخلية قبلية   ،)٢()الكلم( إنه محال على     -١ 

  الكالم   ،  )إليه يصعد الكلم الطيب   : " (بو جفعر النحاس  يقول أ . الكلم تم ....
والعمل الـصالح رفـع     .... والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب      : والمعنى  
فأما أن يكون مرفوعا بمعنى ويرفعه العمل ، أو على إضمار فعل، باالبتداء

    .)٣( " إذا كان قبل الفعل لم يرتفع بالفعلألن الفاعل؛ الصالح فخطأ
واختلف في الفاعـل فـذهب      ،  إحالة داخلية قبلية  ،  )٤()العمل(إنه محال على     -٢

" ، )٥(والمعنى والعمل الصالح يرفعه الكلـم الطيـب     ،  )الكلم(بعضهم إلى أنه    
 فاعلال أن أو،  )٦("بتوحيد إال عمل يرفع ال ألنه؛   )اهللا إال إله ال : (قول وهو
 ابـن  وجعـل ،  يقبله أي،  تعالى اهللا يرفعه الصالح والعمل والمعنى،  اهللا هو

                                                           

 .) ١٠ ( اآلية من، فاطر سورة )١(

 إعراب كلمش، ٣٦٤ / ٣ : للنحاس القرآن إعراب، ٢٦٥ / ٤ : للزجاج القرآن معاني) ٢(
 .٤٠١ / ٧ : المحيط البحر، ٢٠٦ / ٧ : الوجيز المحرر، ٥٩٤ / ٢ : القرآن

  . ٣٦٤ / ٣ : النحاس القرآن إعراب )٣(

 إعراب مشكل، ٣٦٤ / ٣ : للنحاس القرآن إعراب، ٢٦٥ / ٤ : للزجاج القرآن معاني )٤(
 . ٤٠١ / ٧ : المحيط -البحر، ٢٠٦ / ٧ : الوجيز المحرر، ٥٩٤ / ٢ : القرآن

 .٢٠٦ / ٧ :  الوجيز المحرر، ٢٦٥ / ٤ : للزجاج القرآن معاني :انظر )٥(

 .٢٠٦/ ٧ : الوجيز المحرر) ٦(
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 العمـلَ  ( قـراءة  مع يتوافق الوجه وهذا.  )١(األقوال أرجح القول هذا عطية
يرفعه يفسره فعل إضمار على، )٢(بالنصب ) الصالح.  

 أبـو  أجـازه  ما وهو،  )٣(معا) الطيب والكلم الصالح العمل (على محال إنه -٣
، الطيب) الكلم (على معطوفًا) العمل (يكون أن عندي ويجوز : " بقوله حيان

 ووحـد ،  اهللا يرفعهما : أي،  إخبار استئناف) يرفعه(و،  اهللا إلى يصعدان: أي
؛ اإلشارة اسم مجرى يجري قد والضمير . الصعود في الشتراكهما الضمير
 مـن  صـعودهما  لـيس :  قيل فكأنه؛  التثنية به والمراد،  مفردا لفظه فيكون
   .)٤( "إياها اهللا برفع ذلك بل، ذاتهما

   .المعنى يحتملها جميعها األوجه هذه أن الباحث ويرى
�ِ    ِ�'ِ�'ِ�'ِ�'    �hَ��7��hَ��7��hَ��7��hَ�    �ِ2�ِ2�ِ2�ِ2    -ٍ�c.ِ�12-ٍ�c.ِ�12-ٍ�c.ِ�12-ٍ�c.ِ�12��7    �2��2��2��2�{{{{: قوله تعالى    *%�َ��ِ�%�َ��ِ�%�َ��ِ�%�َ��    َ<��َ<��َ<��َ<��    '�ِ'�ِ'�ِ'�ِ     %BُCِ)ُـ+�َ� %BُCِ)ُـ+�َ� %BُCِ)ُـ+�َ� %BُCِ)َـ�7ٍ     ِ�ـ' ِ�ـ' ِ�ـ' ِ�ـ'     <ِ>�<ِ>�<ِ>�<ِ>�    �َ�+ُـ�Gِ 7ٍ�َـ�Gِ 7ٍ�َـ�Gِ 7ٍ�َـ�Gِ     ـ�J2 ـ�J2 ـ�J2 ـ�J2     Vِـ%cَ9 Vِـ%cَ9 Vِـ%cَ9 Vِـ%cَ9    Eَ�Eَ�Eَ�Eَ�    

��6َ��8%c����6َ��8%c����6َ��8%c����6َ��8%c��{{{{ )٥(.  
علـى  ) نبرأها ( ال عليه الضمير المتصل المنصوب في            اُختِلف في المح  

  : أوجه  
  : يقول الفراء ، إحالة داخلية قبلية، )٦()النفس( إنه محال على –١

، )٧("نخلقهـا : أي ، يعني في العلم األول من قبل أن نبرأ تلـك الـنفس         " 
  .هي األقرب إلى الضمير) النفس(وجعل النحاس هذا الوجه أولى من غيره إذ 

                                                           

 .٢٠٦ / ٧ : الوجيز المحرر )١(
 .١٧٧/ ٥: القرآنية القراءات معجم :انظر. عبلة أبي وابن، عمر ابن عيسى : قراءة هي )٢(
 .٤٠١ / ٧ : المحيط البحر انظر )٣(
  .٤٠١ / ٧ : يطالمح البحر) ٤(
 . )٢٢ ( اآلية من، الحديد سورة )٥(
 مشكل، ٣٦٥ / ٤ : للنحاس القرآن إعراب ، ١٣٦ / ٣ : للفراء القرآن معاني انظر )٦(

 : القرآن إعراب غريب في البيان، ٤٧٩ / ٤ : الكشاف ، ٧١٩ / ٢ : القرآن إعراب
 .٣١٧ / ٨ : المحيط البحر، ٢٣٧ / ٨ : الوجيز المحرر ،٤٢٤/  ٢

 . ١٣٦ / ٣ : للفراء القرآن معاني )٧(
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إال في كتاب مـن     : أي  ،  إحالة داخلية قبلية  ،  )١()األرض( إنه محال على     –٢
  .قبل أن نخلق األرض 

من قبل أن نخلقها : أي " ، إحالة داخلية قبلية، )٢()المصيبة( إنه محال على   –٣
وكذلك كل وقـع    ،  ، فما وقع في األرض من حدب أو نقص        ]أي المصيبة [

رة أو كسب خير أو شر      في النفوس من مرض وموت أو خسران في تجا        
   .)٣("فمكتوب عند اهللا معلوم 

إذ إن إحالة الضمير علـى      ؛       ويرى الباحث أن هذا الوجه أولى من غيره       
فكل هذا مقدر ؛ فيشمل ذلك ما وقع في األرض أو النفس     ؛  المصيبة أعم وأشمل  

أضف إلى ذلك أن مقصود الكالم هو الحديث      ،  من قبل أن تخلق المصيبة ذاتها     
وإنما جاء ذكرهما ألنهمـا     ،  )النفس(أو  ) األرض(وليس عن   ،  )المصيبة(عن  

) في أنفسكم(وما عطف عليه ) في األرض(وشبه الجملة ، محل وقوع المصيبة
  ) .مصيبة(في محل جر نعت لـ

4;��ِ    �َ�    Eِ>Eِ>Eِ>Eِ>    �E�َG�E�َG�E�َG�E�َG    %�ِ2%�ِ2%�ِ2%�ِ2    ِ5�ِ�ِ5�ِ�ِ5�ِ�ِ5�ِ���َ�%Bُ�%Kَ���َ�%Bُ�%Kَ���َ�%Bُ�%Kَ���Vُْ9Vُْ9Vُْ9Vُْ9    %Bُ�%Kَ { { { {: قوله تعالى  *�ِ��;4�ِ��;4�ِ��;4�    �BُL�BُL�BُL�BُL    BُF%8َ+َGBُF%8َ+َGBُF%8َ+َGBُF%8َ+َG    ِ�ِ�ِ�ِ�ِ�ِ�ِ�ِ�    %��2%��2%��2%��2    �Vَ�َ��Vَ�َ��Vَ�َ��Vَ�َ�     ـ�    [ِـ:َ�eٍ [ِـ:َ�eٍ [ِـ:َ�eٍ [ِـ:َ�eٍ     ِ�ـ' ِ�ـ' ِ�ـ' ِ�ـ'     6	ـ!� 6	ـ!� 6	ـ!� 6	ـ!�     �2%�%�%�%ِ�ـ 2ِ�ـ 2ِ�ـ 2ِ
5.ِS��5.ِS��5.ِS��5.ِS��))))ykykykyk ( ( ( (%BِMK8ِ	��0%BِMK8ِ	��0%BِMK8ِ	��0%BِMK8ِ	��0    ���Fِ��K����Fِ��K����Fِ��K����Fِ��K�    '�ِ'�ِ'�ِ'�ِ    eِ�َ���eِ�َ���eِ�َ���eِ�َ���    '�ِ��'�ِ��'�ِ��'�ِ��    %BِMِ)ُ+�َ�%BِMِ)ُ+�َ�%BِMِ)ُ+�َ�%BِMِ)ُ+�َ�    ����W����W����W����W    ���.�cَ��K���.�cَ��K���.�cَ��K���.�cَ��K    %B	Mَ4%B	Mَ4%B	Mَ4%B	Mَ4    	���َ�	���َ�	���َ�	���َ�    1z�@4ْ�1z�@4ْ�1z�@4ْ�1z�@4ْ�{ { { { ))))٤((((           

علـى  ) إنـه (      اختلف في المحال على الضمير المتصل المنصوب فـي          
  : أوجه

                                                           

 /  ٢ : القرآن إعراب غريب في البيان ، ٧١٩ / ٢ : القرآن إعراب مشكل :انظر )١(
 .٣١٧ / ٨ : المحيط البحر، ٢٣٧ / ٨ : الوجيز المحرر ٤٢٤

 : القرآن إعراب مشكل، ٤٧٩/ ٤ : الكشاف، ١٢٨ / ٥ : للزجاج القرآن معاني :انظر )٢(
، ٢٣٧ / ٨ : الوجيز المحرر ٤٢٤ /  ٢ : القرآن إعراب غريب في انالبي ، ٧١٩/ ٢

 .٣١٧ / ٨ : المحيط البحر

  . ١٢٨ / ٥ : للزجاج القرآن معاني )٣(

 . ) ٥٣ ( اآلية وصدر،  )٥٢ ( اآلية من، فصلت سورة )٤(
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ضـمير المـتكلم فـي      الذي دلَّ عليه    ،  )١(عز وجلَّ ) اهللا( إنه محال على     –١
) : الزجـاج (يقول  . اخلية قبلية   إحالة د ،  تعالى) اهللا(العائد على   ) سنريهم(
وأثر خلـق اهللا    ،  سنريهم آثار من مضى قبلهم ممن كذب الرسل من األمم         "

وفي أنفسهم من أنهم كانوا نُطفًا ثم علقًا ثم مضغًا ثم ِعظاما            ،  في كل البالد  
وذلك كله دليل علـى أن الـذي        ،  تمييز والعقل ثم نقلوا إلى ال   ،  كُسيت لحما 

  . )٢("فعله واحد ليس كمثله شيء 
دلَّ عليها الـسياق    ،   إحالة خارجية مقامية    - ص   – )النبي( إنه محال على     –٢

�ِـ�ِ     Gَ+َـG BُF%8َ+َـG BُF%8َ+َـG BُF%8َ+َـL     BُF%8ُـL �BُـL �BُـL �Bُـ�B     �4;�ـ�ِ �4;�ـ�ِ �4;�ـ�ِ �4;�ـ�ِ     �ِ�ـ5ِ �ِ�ـ5ِ �ِ�ـ5ِ �ِ�ـ5ِ     2ِـ�% 2ِـ�% 2ِـ�% 2ِـ�%     Gَـ�G �Eَـ�G �Eَـ�G �Eَـ�َ�    Eِ>Eِ>Eِ>Eِ>     �E���Kَ%ـ�َ� %Bُ���Kَ%ـ�َ� %Bُ���Kَ%ـ�َ� %Bُ���Kَ%ـ�Bُ%     9ُـVْ 9ُـVْ 9ُـVْ 9ُـVْ {{{{: والمقام في قوله تعالى     ِ��ِـ ِ��ِـ ِ�إذ إن ؛ }}}}�ِـ
ألنهم ينكرون نبوة النبي    ؛  نوا ينكرون أن القرآن من عند اهللا      الكفار إنما كا  

فكان في هذه اآليات في السماوات واألرض دليٌل على نبوة النبـي           ؛  )ص(
  . الذي جاء بالقرآن من عند اهللا عز وجل 

 إحالة داخليـة قبليـة ،   )٣()أو اإلسالم  ،  القرآن أو الشرع  (إنه محال على     -٣
    LُـL �BُـL �BُـL �Bُـ�B     �4;�ـ�ِ �4;�ـ�ِ �4;�ـ�ِ �4;�ـ�ِ     �ِ�ـ5ِ �ِ�ـ5ِ �ِ�ـ5ِ �ِ�ـ5ِ     2ِـ�% 2ِـ�% 2ِـ�% 2ِـ�%     Gَـ�G �Eَـ�G �Eَـ�G �Eَـ�َ�    Eِ>Eِ>Eِ>Eِ>     �E���Kَ%ـ�َ� %Bُ���Kَ%ـ�َ� %Bُ���Kَ%ـ�َ� %Bُ���Kَ%ـ�Bُ%     9ُـVْ 9ُـVْ 9ُـVْ 9ُـVْ {{{{: السابقة عليها   على قوله تعالى في اآلية      

BُF%8َ+َGBُF%8َ+َGBُF%8َ+َGBُF%8َ+َG    ِ�ِ�ِ�ِ�ِ�ِ�ِ�ِ�    %��2%��2%��2%��2    �Vَ�َ��Vَ�َ��Vَ�َ��Vَ�َ�    %��ِ2%��ِ2%��ِ2%��ِ2    �!	6�!	6�!	6�!	6    '�ِ'�ِ'�ِ'�ِ    eٍ�َ:ِ]eٍ�َ:ِ]eٍ�َ:ِ]eٍ�َ:ِ]    5.ِS��5.ِS��5.ِS��5.ِS�� إن كـان   أخبروني عن حالكم  " ، أي   }}}}
إذ ؛ )من أضل منكم وكفرتم به وشاققتم في اتباعه ، هذا القرآن من عند اهللا    

    .) ٤("بآيات اهللا  ون عنه والمستهزئونأنتم المشاقون فيه والمعرض
إذ إنـه   ؛  )القـرآن (     ويرجح الباحث الوجه األخير بإحالة الضمير علـى         

أضف إلى ذلك   ،  وهو أقرب إلى الضمير   ،  يتناسب مع المعنى في اآلية األولى     
                                                           

  .٣٤٣ / ٢: القرآن إعراب غريب في البيان، ٤/٣٩٢ للزجاج القرآن معاني :انظر) ١(

 .٢٩٣ / ٤ : القرآن نيمعا )٢(

 المحرر، ٣٤٣ / ٢ : القرآن إعراب غريب في البيان، ٢٠٦ / ٤ : الكشاف :انظر )٣(
 .٦٦٨ / ٧ : المحيط البحر، ٤٩٧ / ٧ : الوجيز

 .٦٦٨ / ٧ : المحيط البحر )٤(
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:  بدليل حكاية القـرآن عـنهم        – عز وجلَّ    –أن الكفار لم ينكروا وجود اهللا       
}}}}�uَِ4���uَِ4���uَِ4���uَِ4��    َ&�0َ&�0َ&�0َ&�0B	Mَ�4ْB	Mَ�4ْB	Mَ�4ْB	Mَ�4ْ    %��2%��2%��2%��2    %B	Mَ:َ;�/%B	Mَ:َ;�/%B	Mَ:َ;�/%B	Mَ:َ;�/    ��ُ4!ُ:�.َ4��ُ4!ُ:�.َ4��ُ4!ُ:�.َ4��ُ4!ُ:�.َ4    	��;4�	��;4�	��;4�	�    ِ�ـ' ِ�ـ' ِ�ـ' ِ�ـ'     ��cGِ	ـ!� ��cGِ	ـ!� ��cGِ	ـ!� ��cGِ	ـ!�     �َـ�ِ=َ� �َـ�ِ=َ� �َـ�ِ=َ� �َـ�ِ=َ� }}}}: وقوله تعالى   ،  ))))١((((K{{{{	Cَ�%Oُـ!K E	Cَ�%Oُـ!K E	Cَ�%Oُـ!K E	Cَ�%Oُـ!E     �َـ&َ��� �َـ&َ��� �َـ&َ��� �َـ&َ���     �4;�

ِl;ُْ+4ْ�ِl;ُْ+4ْ�ِl;ُْ+4ْ�ِl;ُْ+4ْ�    �	!���
�	!���
�	!���
�	!���
    ���;4����;4����;4����;4�    �xِ�;ِْI	2�xِ�;ِْI	2�xِ�;ِْI	2�xِ�;ِْI	2    	�َ4	�َ4	�َ4	�َ4    ��KJ54���KJ54���KJ54���KJ54�{{{{))))وقوله تعالى   ،  ))))٢:}}}} �uِ4َـ�� �uِ4َـ�� �uِ4َـ�� �uِ4َـ��     B	Mَ�4َْ&�0ـ B	Mَ�4َْ&�0ـ B	Mَ�4َْ&�0ـ B	Mَ�4َْ&�2ـ�% �2ـ�% �2ـ�% �2ـ�%     �0ـ     �zَـ;�/ �zَـ;�/ �zَـ;�/ �zَـ;�/     �ِ�����    �4ـ(������ِ� �4ـ(������ِ� �4ـ(������ِ� �4ـ(�
��%�َ������%�َ������%�َ������%�َ����    ��ُ4!ُ:�.َ4��ُ4!ُ:�.َ4��ُ4!ُ:�.َ4��ُ4!ُ:�.َ4    	Mَ:َ;�/	Mَ:َ;�/	Mَ:َ;�/	Mَ:َ;�/��������     	_ـK_ِ�S4ْ� 	_ـK_ِ�S4ْ� 	_ـK_ِ�S4ْ� 	_ـK_ِ�S4ْ�     B.ـ;ِ�S4ْ� B.ـ;ِ�S4ْ� B.ـ;ِ�S4ْ� B.ـ;ِ�S4ْ�{{{{))))وإنما كانوا ينكرون القرآن ونبـوة النبـي        ،  ))))٣

وبالتالي فإن فـي إثبـات صـحة        ،  ال لشيء إال حسدا من عند أنفسهم      ؛  )ص(
كما أن تعبير القرآن بالسين التي تدل على        ). ص(القرآن إثبات لصدق نبوته     

؛  مـر الزمـان    يتناسب مع القرآن كمعجزة خالدة على     ) سنريهم(المستقبل في   
فكانت العجائب التي تتبدى كل يوم في السماوات واألرض وفي أنفسنا تجد لها 
أصلًا وإشارة في القرآن الذي يقر الجميع بأنه كتاب عزيز ال يأتيه الباطل من              

  . بين يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم حميد 
*  *  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

 . )٨٧ ( اآلية من، الزخرف سورة )١(

 . ) ٦٥ ( اآلية من، العنكبوت سورة )٢(

 . )٩ (  اآلية من الزخرف، ة سور )٣(
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  الثالث المبحث

  المجرور الغائب ضمير

 اإلحالة تعدد وبيان،  المجرور الغائب لضمير نماذج المبحث هذا في نذكرس     
   : ذلك من، عليه
4ْ�ـ�c9ِ     eِ8ِ%Nـ�c9ِ َVـ�c9ِ َVـ�c9ِ َVـVَ     �	$	ـ!BُC�6% �	$	ـ!BُC�6% �	$	ـ!BُC�6% �	$	ـ!F     %BُC�6ُ!��4ـ!�ْ Fُ!��4ـ!�ْ Fُ!��4ـ!�ْ Fُ!��4ـ!�ْ     �    Eَ�Eَ�Eَ�Eَ�c4ِْـ �8�c4ِْـ �8�c4ِْـ �8�c4ِْـ�8     �4ـ.%#� �4ـ.%#� �4ـ.%#� �4ـ.%#� {{{{:  قوله تعالى    *� eِ8ِ%Nـ�4ْ� eِ8ِ%Nـ�4ْ� eِ8ِ%Nـ�4ْ�"ْـ7ِ8ِ ���4ْ�"ْـ7ِ8ِ ���4ْ�"ْـ7ِ8ِ ���4ْ�"ْـ     7ِ8ِ�4ْ���     ��Cِ4َــ�� ��Cِ4َــ�� ��Cِ4َــ�� ��Cِِـ�8     ��4َــc4ْ� �8ِـc4ْ� �8ِـc4ْ� �8ِـc4ْ�     %�2ـ��     �2ـ�% �2ـ�% �2ـ�% �2ـ����2ـ�� ��2ـ�� ��2ـ��                                                         

ِ�ــ ;ّ4�ِ�ِ�ــ ;ّ4�ِ�ِ�ــ ;ّ4�ِ�ِ�ــ ;ّ4�ِ�ــ!%ِ�     ــ!%ِ����4ْ.� ــ!%ِ����4ْ.� ــ!%ِ����4ْ.� 4ْ��    ��/ِــ8ِ��/ِــ8ِ��/ِــ8ِ��/ِــ8ِ    ���4ْ.������4ْ�����4ْ�����ــِ-���4ْ َC�ِ-ِــ َC�ِ-ِــ َC�ِ-ِــ َC�ِ    7ِ�ــ َ�Cِ4ْ���7ِ�ــ َ�Cِ4ْ���7ِ�ــ َ�Cِ4ْ���7ِ�ــ َ�Cِ4ْ���    �xJ.ِــc��4����xJ.ِــc��4����xJ.ِــc��4����xJ.ِــc��4���    ــ� َF�ــ��� َF�ــ��� َF�ــ��� َF���    َb�ــ �4ْ�َb�ــ �4ْ�َb�ــ �4ْ�َb�ــ �ــ�ِ    ��;َــ���;َــ���;َــ���;َــ�    �4ْ Jc	Wِ�ــ Jc	Wِ�ــ Jc	Wِ�ــ Jc	W    f�َِ=f�َِ=f�َِ=f�َِ=    ــ� ��ــ��%8ُ:4ْ ��ــ��%8ُ:4ْ ��ــ��%8ُ:4ْ ��                                                    ���4ْ.��َــ�����2�4ْ.��َــ�����2�4ْ.��َــ�����2�4ْ.��َــ�    ��2�%8ُ:4ْ
�xGِ��)�4ْ����xGِ��)�4ْ����xGِ��)�4ْ����xGِ��)�4ْ���..... ..... ..... ..... {{{{))))١((((    

  : على أوجه) حبه ( تصل المجرور في      اُخِتلف في المحال عليه الضمير الم
، إذ هو األقرب إلى الـضمير  ؛  إحالة داخلية قبلية  ،  )٢()المال( إنه محال على     –١

ألنـه  ) المال(عائد على   ) حبه(والظاهر أن الضمير في     : " يقول أبو حيان    
   . )٤(ولذلك عده ابن األنباري أوجه اآلراء، )٣("أقرب مذكور 

ابـن  (وهو نفـسه مـا عنـاه        ،  )٥()المؤمن المعطي المال    ( إنه محال على     –٢
 حيث إنها تـؤول مـع       ؛صولةالمو) من(من عود الضمير على     ) األنباري

ويكـون المعنـى    ،  )إحالة داخلية قبلية  (وهي بذلك   ،  )٦()المؤمن(صلتها بـ   
أي حال كون   ،  وآتى المال على حب المؤمن للمال ذوي القربى       : على ذلك   

، )المـال (محـذوف تقـديره     ) حب(وعلى هذا فمفعول  ،  المؤمن محبا للمال  
                                                           

 . )١٧٧ ( اآلية من، البقرة سورة )١(

 إعراب غريب في البيان، ٢١٨ / ١ : الكشاف، ١١٨/ ١ : القرآن إعراب مشكل :انظر )٢(
 . ١٠/ ٢ : المحيط البحر، ٤٢٠ / ١ : الوجيز المحرر، ١٣٩ / ١ : القرآن

 .١٠ / ٢ : المحيط البحر )٣(

 . ١٣٩ / ١ : نالقرآ إعراب غريب في البيان :انظر )٤(

 .١١٨ / ١ : القرآن إعراب مشكل )٥(

 .١٣٩ / ١ : القرآن إعراب غريب في البيان :انظر )٦(
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 امنصوب) ذوي القربى (  يكون   أو،  )آتى( بـ   امنصوب) ذوي القربى (ويكون  
فهـو  ، ولعل هذا الوجه يبين مدى انصياع المؤمن ألمـر اهللا         .  )١()حب(بـ

    �c4ِْـ �8�c4ِْـ �8�c4ِْـ �8�c4ِْـF     �8َ��ـ�!ُ4�F َْ��ـ�!ُ4�F َْ��ـ�!ُ4�F َْ��ـ�4ُ!�ْ     4�َ4�َ4�َ4َ�{{{{: ولعله يتفق مع قوله تعالى    ،  يكسر في نفسه شهوة حب المال     
����W����W����W����W     ْ�!ُـ:ِ+�ُF ْ�!ُـ:ِ+�ُF ْ�!ُـ:ِ+�ُF ْ�!ُـ:ِ+�ُF     �ـ��ـ� 2ِ�ـ� 2ِ�ـ� 2ِِ2     �E!1ـcِ@ُF �E!1ـcِ@ُF �E!1ـcِ@ُF �E!1ـcِ@ُF{ { { { ))))ـ    ؛  ))))٢ نفس فالثواب الكامل ال يتحقق إال إذا كان في ال

  . هوى لما تنفقه وميل إليه 
وهي بذلك إحالة داخلية    ،  )٣()من آمن باهللا  : " (في قوله   ) اهللا( إنه محال على     –٣

فيكون حـب اهللا دافعـه إلـى        ؛  آتى المال حال كونه محبا اهللا     : أي  ؛  قبلية
  .ال يبغي بذلك إال وجه اهللا عز وجل ، اإليتاء

وبذلك تكون إحالـة    ،  قبله) آتى(الفعل   دلَّ عليه    )٤()اإليتاء( إنه محال على     –٤
في وقت حاجة   : أي  : " واختلف في المعنى فقال ابن عطية       . داخلية قبلية   

وذكر أبو حيـان أن حـب       . )٥(" فإيتاء المال حبيب إليهم   ؛  من الناس وفاقة  
إنه بعيد مـن حيـث      : " واعترض عليه بقوله    ،  اإليتاء يعود علي المعطي   

ا من حيث اللفظ فإنه يعود على غير مـصرح          أم؛  ومن حيث المعنى  ،  اللفظ
وأما المعنى فألن من فعل شيًئا وهو يحب فعله         . وعلى أبعد من المال     ،  به

وعليه .  )٦(" ألن في فعله ذلك هوى نفسه ومرادها         ؛ال يكاد يمدح على ذلك    
  .فإن التأويل الذي ذكره ابن عطية أوجه وأقرب إلى المعنى 

                                                           

 .١١٩، ١١٨ / ١ : القرآن إعراب مشكل :انظر )١(

 .) ٩٢ ( اآلية من، عمران آل سورة )٢(

 غريب في البيان، ٢١٩ / ١ : والكشاف، ١١٨ / ١ : القرآن إعراب مشكل: انظر )٣(
 .١٤٠ / ١ : لقرآنا إعراب

 غريب في البيان، ٢١٩ / ١ : والكشاف، ١١٨ / ١ / ١ : القرآن إعراب مشكل :انظر )٤(
 .١٤٠ / ١ : القرآن إعراب

 .٤٢٠/ ١ : الوجيز المحرر )٥(

 . ١٠ / ٢ : المحيط البحر )٦(
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التفاقه مع القاعدة النحوية التـي تـرى أن         ؛  ول     ويرجح الباحث الوجه األ   
. وال يعود الضمير على غيره إال بـدليل         ،  إحالة الضمير تكون ألقرب مذكور    

جاء اعتراضا بليغًـا    " على حبه   : " إذ إن قوله تعالى     ؛  كما أنه أبلغ في المعنى    
ي وذو،  المال( إذ وقع اعتراضا بين المفعولين      ؛  )١()ابن عطية   ( على حد قول    

وهو بذلك ، مبينًا إيثار المؤمن غيره بالمال وهو يحبه) على حبه(فكان  ) القربى  
  .)٢(" ويطعمون الطعام على حبه مسكينًا ويتيما وأسيرا : " يكافئ قوله تعالى 

�ِ    �َ&َ�+ُ�	�َ&َ�+ُ�	�َ&َ�+ُ�	�َ&َ�+ُ�	    �8ِ%.�m4�8ِ%.�m4�8ِ%.�m4�    -َِu%.�MَG-َِu%.�MَG-َِu%.�MَG-َِu%.�MَG    8ِ%.�m4�ِxdm4�ِxdm4�ِxdm4�zُ;%/َ�    BُCَ4BُCَ4BُCَ4BُCَ4    ��J2��J2��J2��J2    ِxdm4	�zُ;%/َ	�zُ;%/َ	�zُ;%/َ	    �d�َ�'d�َ�'d�َ�'d�َ'{ { { { :   قوله تعالى *.�ِِ�.�ِِ�.�ِِ�.�ِ    	E!ُC�.َ�	E!ُC�.َ�	E!ُC�.َ�	E!ُC�.َ�    َ�َ�َ�َ��n8%.�n8%.�n8%.�n8%.    ِEْ=ِ�ِ�ِEْ=ِ�ِ�ِEْ=ِ�ِ�ِEْ=ِ�ِ�    ِ�;ّ4�ِ�;ّ4�ِ�;ّ4�ِ�;ّ4�{{{{))))٣((((  
  : على أوجه ) فيه (    اُختِلف في المحال عليه الضمير المتصل المجرور في 

. قبلـه إحالة داخلية قبلية على الطين المـذكور        ،  )٤()الطين( إنه محال على     –١
وربما كان هذا مجازا مرسلًا باعتبار ما       . فأنفخ في الطين    : وعليه فالمعنى   

وإنما النفخ يكون في المخلوق من      ؛  تصور النفخ في الطين   ألنه ال ي  ؛  سيكون
 .الطين أو ما سيخلق منه 

 إحالـة داخليـة     )٥()أخلق(الذي دلَّ عليها الفعل     ) المخلوق( إنه محال على     –٢
إذ إن الطين سيكون فيما بعد هو       ؛   وربما يتفق هذا مع الوجه السابق      ،  قبلية

 . الشيء المخلوق الذي سينفخ فيه 

ألن ؛ إحالة داخلية قبلية باعتبار ما سـيكون     ،  )٦(قبله) الطير( محال على     إنه –٣
عيسى عليه السالم لم ينفخ في الطير وإنما نفخ في هيئة الطير التـي لـن                

                                                           

 .٤٢٠ / ١ : الوجيز المحرر :انظر )١(

  ) .٨ ( اآلية، اإلنسان سورة )٢(

 . )٤٩ ( اآلية من، انعمر آل سورة )٣(

            :القرآن معاني انظر : الرأي هذا الزجاج وأجاز، ٢١٤ / ١ : القرآن  معاني :انظر )٤(
٤١٣ / ١. 

 .٢٠٥ / ١ : القرآن إعراب غريب في البيان :انظر )٥(

 .٤١ / ١ : للزجاج القرآن معاني :انظر )٦(
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فأنفخ فيه فيكـون     " :تصير طيرا إال بعد نفخ الروح فيها بدليل قوله تعالى           
ونفـخ  ،  كهيئة الخفاش يقال إنه صنع    ) : " الزجاج(يقول  " . طيرا بإذن اهللا    

 .)١(" طيرفالمعنى إذًا على ال. فيه فصار طيرا 

إذ إن النفخ سيكون في الهيئة      ؛  إحالة داخلية قبلية  ،  )٢()الهيئة( إنه محال على     –٤
مجـيء  ) مكي(وعلل  . والتي ستتحول بالنفخ إلى طائر يطير       ،  التي خُلقت 

 مصدر فـي موضـع      والهيئة: " الضمير مذكرا مع أن الهيئة مؤنثة بقوله        
وعليه فإنـه  ؛ )٣("إنما يكون في المهيأ ، ألن النفخ ال يكون في الهيئة   ؛  المهيأ

، منـسوجه : أي  ،  هذا نسج ألـين   : كقولهم  ،  أوقع المصدر موقع المفعول   "
فجاء الضمير مذكرا حملًـا علـى         )٥( " ))))٤((((}}}}�4;�ـ�ِ �4;�ـ�ِ �4;�ـ�ِ �4;�ـ�ِ     /�ْ;z	z;ْ�/	z;ْ�/	z;ْ�/	    َA�6�َA�6�َA�6�A�6َ�{{{{: وقوله تعالى   

 . المعنى 

على اعتبار أن   ،  إحالة داخلية قبلية  ،  )كهيئة( في   )٦()الكاف ( إنه محال على   –٥
أي في ذلك الـشيء      " ):الزمخشري(يقول  .  )٧()مثل(اسم بمعنى   ) الكاف(

فأنفخ في مثل هيئة الطير فيكون      : ويكون التقدير   ،   )٨("المماثل لهيئة الطير    

                                                           

    . ٤١٣ / ١ : القرآن معاني )١(

 .٢٠٥ / ١ : القرآن غريب في البيان، ٢٤٤ / ١ : القرآن إعراب مشكل :انظر )٢(

 . ٢٤٤ / ١ : القرآن إعراب مشكل )٣(

 .)١١ : ( اآلية من، لقمان سورة )٤(

 .٢٠٥ / ١ : القرآن إعراب غريب في البيان )٥(

 البحر، ٢٠٥ / ١ : القرآن إعراب غريب في البيان :وانظر، ٣٦٤ /  ١ : الكشاف )٦(
 .٧٤٤ / ٢ : المحيط

، أخلق للفعل به المفعول وهو، األخفش مذهب هو اسم) الكاف (اعتبار أن حيان أبو ذكر )٧(
 انظر . الطير كهيئة هيئة أخلق : أي، )هيئة (تقديره محذوف الجمهور عند ومفعوله

  . ٧٤٤ / ٢ : المحيط البحر

 .٣٦٤ /  ١ : الكشاف )٨(
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 مـذكر   عن محال عليـه     وربما كان الدافع لهذا هو البحث      .طيرا بإذن اهللا    
  . إذ هو في المعنى كالوجه السابق ؛ يعود عليه الضمير

كهيئـة  : "  يحال عليه الضمير هو قوله تعـالى             ولعل أقرب ما يمكن أن    
بدليل أن الضمير أحيل عليه فجاء مؤنثًا كما فـي          ؛  على اختالف تأويله  "الطير  

�ِ�ِ=ِْ�'    .8ِ%.8ِ%.8ِ%.8ِ%��m4��m4��m4�    -َِu%.�MَG-َِu%.�MَG-َِu%.�MَG-َِu%.�MَG    �m4�ِxdm4�ِxdm4�ِxdm4�zُ;ْIَF    ��ِ2��ِ2��ِ2��ِ2    ِxdm4	zُ;ْIَF	zُ;ْIَF	zُ;ْIَF	    ��<ِ=ْ��<ِ=ْ��<ِ=ْ��<ِ=ْ{ { { { : قوله تعالى '�ِْ=ِ�ِ�'�ِْ=ِ�ِ�'�ِْ=ِ�ِ�    	�ُ+�َ�َ�	�ُ+�َ�َ�	�ُ+�َ�َ�	�ُ+�َ�َ�    ��M.�ِ��M.�ِ��M.�ِ��M.�ِ    	E!ُCَ�َ�	E!ُCَ�َ�	E!ُCَ�َ�	E!ُCَ�َ�    �n8%.َ��n8%.َ��n8%.َ��n8%.َ�    '�ِْ=ِ�ِ�'�ِْ=ِ�ِ�'�ِْ=ِ�ِ�'�ِْ=ِ�ِ�{{{{))))١((((  

�ـ� �َ�ـ� �َ�ـ� �َ�ـ�     I�KْـI�K %BُC4ُْAْـI�K %BُC4ُْAْـI�K %BُC4ُْAْـCَ4    Eِ>��Eِ>��Eِ>��Eِ>��     %BُC4ُْAُـCَ4 %BُـCَ4 %BُـCَ4 %BُـB%     �َ�4ِـ�p �َ�4ِـ�p �َ�4ِـ�p �َ�4ِـ�p     �َـ|� �َـ|� �َـ|� �َـ|�     �4ّ;ـ�	 �4ّ;ـ�	 �4ّ;ـ�	 �4ّ;ـ�	     ��Kـ�	BُG%8	 ��Kـ�	BُG%8	 ��Kـ�	BُG%8	 ��Kـ�	BُG%8	     Eِ>Eِ>Eِ>Eِ>{{{{:  قوله تعالى    *َ�    �َ=�َ=�َ=�َ=     fِA�4ـ� fِA�4ـ� fِA�4ـ� fِA�4ـ�     BُG	8	ـ���K BُG	8	ـ���K BُG	8	ـ���K BُG	8	ـ���K     ـ�J2 ـ�J2 ـ�J2 ـ�J2    
ِ�ِ5%S��ِ�ِ5%S��ِ�ِ5%S��ِ�ِ5%S��{{{{))))٢((((  

علـى  ) من بعـده    (   اُختِلف في المحال على الضمير المتصل المجرور في         
  :  جهين و
إن : " إحالة داخلية قبيلة على قوله تعـالى        ،  )٣(تعالى) اهللا( إنه محال على     –١

، "وإن يخذلكم  " في ) اهللا(وعلى الضمير المستتر العائد على " ينصركم اهللا 
) : الزمخشري( يقول   أو كما ،  والمعنى فمن ينصركم من بعد اهللا إن خذلكم       

   .)٤("تريد إذا جاوزته ،  بعد فالنليس لك من يحسن إليك من: هو من قولك"
؛ عليـه ) يخذلكم  ( لداللة  ؛   إحالة داخلية قبلية   )٥()الخذالن  (  إنه محال على     –٢

  . فمن ينصركم من بعد خذالن اهللا لكم : والمعنى 
  .     ويرى الباحث أن كال الوجهين جائز الحتمال المعنى لهما 

                                                           

 . )١١٠ : ( اآلية من، المائدة سورة )١(

 . )١٦٠ (اآلية من، عمران آل ةسور )٢(

 غريب في البيان، ٤٣٢ / ١ : الكشاف، ١٧٨ / ١ : القرآن إعراب مشكل: انظر )٣(
 .٢٣٠ / ١ : القرآن إعراب

 .٤٣٢ / ١ : الكشاف )٤(

 غريب في البيان، ٤٣٢ / ١ : الكشاف، ١٧٨ / ١ : القرآن إعراب مشكل: انظر )٥(
 .٢٣٠  /١ : .القرآن إعراب
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علـى  ) ذريتـه (       اُختِلف في المحال عليه الضمير المتصل المجرور في         
  : وجهين 

): مكـي ( إحالة داخلية قبليـة يقـول        )٢(عليه السالم ) نوح( إنه محال على     –١
:                    لـك بقولـه     وعلل أبو حيـان ذ    ،  )٣() "نوح(والهاء في ذريته تعود على      "
، لوط] أي األنبياء [وألن في جملتهم    ،  ذكورألنه أقرب م  ؛  عاد الضمير عليه  "

   .)٤(" فهو من ذرية نوح ال من ذرية إبراهيم ؛ وهو ابن أخي إبراهيم
يقول أبو حيان   ،  إحالة داخلية قبلية  ،  )٥(عليه السالم ) إبراهيم( إنه محال على     –٢

ألنه المقـصود بالـذكر     ؛  عاد الضمير عليه  ،  ومن ذرية إبراهيم  : وقيل  : " 
ن هذه اآلية وقعت ضمن الحديث عن إبراهيم عليه السالم وقصته           إذ إ ؛  )٦("

  .مع قومه ومحاجتهم له 

                                                           

  .)٨٦ : ٨٣ ( اآليات، نعاماأل سورة )١(

 مشكل، ٢٦٩ / ٢ : للزجاج القرآن معاني، ٣٤٢ / ١  :للفراء القرآن معاني :انظر )٢(
 / ١ : القرآن إعراب غريب في البيان، ٤٣ / ٢ : الكشاف، ٢٥٩ / ١ : القرآن إعراب
 .٢٢٤ / ٤ : المحيط البحر ، ٣٠٩ / ٣ : الوجيز المحرر، ٣٢٩

 .٢٥٩ / ١:  القرآن إعراب مشكل )٣(

 .٣٢٩ / ١ : القرآن إعراب غريب في البيان وانظر، ٢٢٤ / ٤ : المحيط البحر )٤(

 ٢٢٤ / ٤ : المحيط البحر، ٤٣ /٢  :الكشاف، ٢٦٩ / ٢ : للزجاج القرآن معاني :انظر )٥(

 .٢٢٤ / ٤ : المحيط البحر )٦(
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يقـول  ،  عليه الـسالم ذلـك    ) نوح  ( ورفض القائلون بعود الضمير على      
ولوط ،  ألن بعده ولوطًا  ؛  على إبراهيم ] أي الهاء   [ وال يجوز أن تعود     ): "مكي(

، )١("فليس هو من ذرية إبراهيم؛ وكان في زمان إبراهيم، إنما كان من ذرية نوح
   )٢(.أو ابن أخته، ابن أخي إبراهيم) لوط ( وذكر ابن عطية أن 

أو أنه ، )٤(أو للعم، )٣(إن العرب أحيانا تقول للخال أبا: وردوا عليهم بقولهم 
   )٥(.على تأويل ووهبنا له لوطًا في المعاضدة والنصرة 

وإن لم يكن   ،  عليه السالم ) مإبراهي(ويرجح الباحث أن الضمير يعود على       
  : وذلك لألسباب اآلتية . هو أقرب مذكور إلى الضمير 

عليه السالم هو محور الحديث في اآليات بدءا مـن قولـه            ) إبراهيم  (  إن   -١
��8%�B.ِ6	    b�َ9َb�َ9َb�َ9َb�َ9َ    ��<ِ=ْ��<ِ=ْ��<ِ=ْ��<ِ=ْ{{{{: تعالى ِ>	B.ِ6��8%�ِ>	B.ِ6��8%�ِ>	B.ِ6��8%�ِ>    ِ�.ِ�َ�ِ�.ِ�َ�ِ�.ِ�َ�ِ�.ِ�َ�    ��َ����َ����َ����َ��  .حتى ختام القصة ، ))))٦((((}}}}

اآليات إنما ترجع إلـى إبـراهيم        إن كل الضمائر التي سبقت ذكر نوح في          –٢
  .عليه السالم 

، عليه السالم في اآليات سنجده جاء مرة واحـدة        ) نوح( إذا تأملنا في ذكر      –٣
ناهيك ،  عليه السالم الذي جاء ذكره ثالث مرات صراحة       ) إبراهيم(بخالف  

  .والمخاطب والغائب ، عن المرات العديدة التي ذكر فيها بالضمير المتكلم
عليه السالم بعد قوله    ) إبراهيم(عليه السالم جاء وسط قصة      ) نوح( إن ذكر    -٤
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 :                      نالقرآ إعراب غريب في البيان وانظر، ٢٥٩ / ١ : القرآن إعراب مشكل )١(
٣٢٩ / ١ . 

 . ٣٠٩ / ٣ / الوجيز المحرر )٢(
 .٣١٠ / ٣ : الوجيز المحرر انظر )٣(
 . ٢٢٤ / ٤ : المحيط البحر انظر، عباس ابن عن حيان أبو نقله )٤(
 . ٢٢٤ / ٤ : المحيط البحر :انظر )٥(
   . )٧٤ ( اآلية صدر، األنعام سورة )٦(



  

  

  

  

  

  اختالف اإلحالة         

-٧٥٠-  

  

 يمكن اعتبارها جملة اعتراضية من باب االحتراس ودفع الـوهم           )من قبل 
بل إن جدهم األكبر نوح عليه الـسالم     ،  بقصر الهداية على إسحاق ويعقوب    

وال سيما أنه بعد الطوفان وغرق الكافرين كان هو         ،  كان أيضا من المهتدين   
وعليـه يكـون    . وكان من ذريته إبراهيم عليه السالم       ،  بمنزلة أبي البشر  

  ... .لكالم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كال هدينا ومن ذريته داود ا
عليه السالم استند في المقام األول إلـى        ) نوح( إن من أحال الضمير على       –٥

بين األنبياء الذين ورد ذكرهم في اآليات وهو ليس من ذرية           ) لوط(وجود  
ـ         . إبراهيم   وأن ، راوالمتأمل في ترتيب لوط بين األنبياء يجد أنه آخرهم ذك

والمعروف أن لوطًا كان ابن أخي      . من سبقه من األنبياء جاءوا بعده زمنيا        
متأخرا يوحي بأنه ليس مـن  ) لوط(فذكر. إبراهيم أو ابن أخته كما مر آنفًا        

 –أو جعله معطوفًا وأنه من ذريته       ،  ذرية إبراهيم ويمكن نصبه بفعل مقدر     
أو أنه ، ب تجعل العم أو الخال أبا   من باب أن العر    -على ما ذكرنا من قبل      

إذ كان من المؤمنين المـستجيبين      ؛  من ذريته من باب النصرة والمعاضدة     
�	    ����2�َ����2�َ����2�َ����2�َ{{{{: في قوله تعالى ، لدعوته كما حكى عنه القرآنَ4	�َ4	�َ4	�َ4    ٌg!ُ4ٌg!ُ4ٌg!ُ4ٌg!ُ4{{{{))))١((((  

��ـ�gِ     ��2ِـ� ��2ِـ� ��2ِـ� ��2ِـ�     9ُـ!�ٍ\ 9ُـ!�ٍ\ 9ُـ!�ٍ\ 9ُـ!�ٍ\     J2ـ� J2ـ� J2ـ� J2ـ�     �0%ـ�Bُ�%Sَmَ �0%ـ�Bُ�%Sَmَ �0%ـ�Bُ�%Sَmَ �0%ـ�Bُ�%Sَmَ     �2ـ� �2ـ� �2ـ� �2ـ�     Mَ4	ـMَ4 B	ـMَ4 B	ـMَ4 B	ـB     ����15ِ�َ��15ِ�َ���ْ��15ِ�َ���ْ��15ِ�َ���ْ�ْ{{{{: قوله تعالى    *J� gِ�ـ��J� gِ�ـ��J� gِ�ـ��J�     Vِـ%.َI4ْ� Vِـ%.َI4ْ� Vِـ%.َI4ْ� Vِـ%.َI4ْ�    ُFُFُFُF �E!ـ	cِ6%8 �E!ـ	cِ6%8 �E!ـ	cِ6%8 �E!ـ	cِ6%8     ِ��ِـ ِ��ِـ ِ��ِـ ِ�    �4ّ;ـ�ِ �4ّ;ـ�ِ �4ّ;ـ�ِ �4ّ;ـ�ِ     ��ـ5%�� ��ـ5%�� ��ـ5%�� ��ـ��%5     �ِـ
%BُG��	5����%BُG��	5����%BُG��	5����%BُG��	5����{{{{))))٢((((  

  : على أوجه ) به(    اُختِلف في المحال عليه الضمير المتصل المجرور في 
. إحالـة داخليـة قبليـة       ؛  )٣(الموصولة المذكورة قبله  ) ما( إنه محال على     –١

ترهبون بما استطعتم من القوة ومـن ربـاط الخيـل عـدو اهللا        : والمعنى  

                                                           

 . )٢٦ ( آليةا من، العنكبوت سورة )١(
 . )٦٠ ( اآلية من، األنفال سورة )٢(
 البحر، ٣٩١ / ١ : القرآن إعراب غريب في البيان، ٢٣٢ / ٢ : الكشاف :انظر )٣(

 .٦٥٠ / ٤: المحيط
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وجعـل  . وعليه يكون المعنى عاما شاملًا القوة ورباط الخيل معا        . وعدوكم  
، هي أقرب ما يعود عليه الضمير من حيث التركيب ال من حيث اللفظ            ) ما(

فهي جزء  ؛  واعتبار جملة الصلة تفسيرية وتوضيحية لهذا االسم الموصول       
 . منه كما يرى النحاة

) أعـدوا (دلَّ عليها لفظ الفعل   ،  بليةإحالة داخلية ق   )١()اإلعداد( إنه محال على     –٢
وعليـه يكـون ذلـك      ؛  .....ترهبون باإلعداد عـدو اهللا      : فيكون المعنى   

ويكون اإلرهاب المتحقق لألعداء والذي دعت إليـه        ،  شاملًا عاما ) اإلعداد(
  . اآلية شاملًا كل مظاهر القوة أيضا 

هو األقرب لفظًا إلى    على أنه   ؛   إحالة داخلية قبلية   )٢()رباط( إنه محال على     –٣
وعليـه  . ترهبون برباط الخيل عدو اهللا وعدوكم       : فيكون المعنى   ؛  الضمير

يكون اإلرهاب مقصورا على رباط الخيل وحده فقط دون  بقيـة مظـاهر              
، وهذا يضيق المعنـى   ،  القوة األخرى المتنوعة والمختلفة من عصر آلخر      

  . مان وربما يذهب بإعجاز القرآن الذي يصلح لكل مكان وز
ترهبون : فيكون المعنى   ؛  إحالة داخلية قبلية  ،  )٣()من قوة   (  إنه محال على     –٤

ألن القوة  ؛  )بها(لكن هذا يلزمه أن الضمير مؤنثًا       ؛  بالقوة عدو اهللا وعدوكم   
  . مؤنثة 

ويرى أنهما األقرب للصواب واألدلُّ على      ،      ويرجح الباحث الوجهين األولين   
  .  الالتهما على العموم والشمول كما أشرنا نظرا لد؛ المعنى المراد

                                                           

 .٦٥٠ / ٤ : المحيط البحر، ٣٩١ / ١ : القرآن إعراب غريب في البيان :انظر )١(

 .٦٥٠ / ٤ : المحيط البحر، ٣٩١ / ١ : القرآن إعراب غريب في البيان :انظر )٢(

 . ٦٥٠ / ٤ : المحيط البحر :انظر )٣(
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ً-�$���
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B.ِ:12B.ِ:12B.ِ:12B.ِ:12{{{{))))١((((         

فـي  ) فيهـا   (      اُختِلف في المحال عليه الضمير المتصل المجـرور فـي           
  : على أوجه ) خالدين فيها( و) لهم فيها( الموضعين 

، المذكورة قبلـه  ) جنات( إحالة داخلية قبلية على      )٢()جنات( إنه محال على     –١
وعليـه  ،  إذ إنها األقرب إلى الضمير    ؛  لهم في الجنات نعيم مقيم    : عنى  والم

) . جنـات (في محل جر نعت لـ      ) لهم فيها نعيم مقيم   (فإن الجملة االسمية    
ألنهـم تركـوا    ) هاجروا: (مقابلًا لقوله   ) " جنات(وربما كانت اإلحالة إلى     
فكان أولى  ؛  يهموتغربوا تاركين أموالهم وأهل   ،  )٣("أوطانهم التي نشئوا فيها     

ودار ،  بهم وجزاء لهم أن يستقروا في هذه الجنة التي لهم فيها النعيم المقيم            
  . القرار خالدين فيها أبدا 

أي لهم في الرحمة نعـيم  ، إحالة داخلية قبلية ،  )٤()الرحمة  (  إنه محال على     –٢
، فهـي المعطـوف عليـه     ؛  هي األصل ) رحمة(على اعتبار أن الـ     ،  مقيم

فتكون هـي  األقـرب إلـى        ؛  معطوفان تابعان لها  ) ن والجنات الرضوا(و
وبالتالي فإن ما بعدها مـن المعطـوفين يأخـذان          ،  الضمير تركيبا ال لفظًا   

هـي  ) الرحمة(كما يقوي هذا أن     . فيكون فيهما النعيم المقيم أيضا      ؛  حكمها

                                                           

 . ) ٢٣ ( اآلية وصدر،  )٢١، ٢٠ ( اآليتان التوبة سورة )١(

 .٣٩٦/ ١ :القرآن غريب في البيان، ٣٢٦ / ١ : القرآن إعراب مشكل :انظر )٢(

 . ٢٨ / ٥ : المحيط البحر )٣(

 .٣٩٦ / ١ : القرآن غريب في البيان، ٣٢٦ / ١ : القرآن إعراب مشكل :انظر )٤(
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ية   وتكون الجملة االسم    )١("الوصف األعم الناشئ عنها تيسير اإليمان لهم        "
  ). رحمة(في محل جر نعت لـ 

: دلَّ عليها قوله تعـالى      ،  إحالة داخلية قبلية  ،  )٢()البشرى  (  إنه محال على     –٣
وهو بذلك . قبلها؛ ويكون المعنى لهم في البشرى نعيم مقيم   " يبشرهم ربهم   "

لكون البشرى تشمل األمور الثالثـة مجتمعـة   ؛  يجعل المعنى أوسع وأشمل   
فتكون البشرى في كـل هـذه األمـور         ؛  )والجنات،  والرضوان،  الرحمة(

وما عطف عليـه متعلـق      ،  )برحمة(ذ إن الجار والمجرور في      إ؛  مجتمعة
وتكـون  ، )جنـات (وعلى هذا الوجه يجوز الوقف على    . ) يبشرهم(بالفعل  
  . جملة استئنافية ) لهم فيها نعيم مقيم ( جملة 

، نظرا التساع المعنـى   ؛       ويرى الباحث أن هذا الرأي هو أوجه تلك اآلراء        
  . وبيان مدى فضل اهللا وكرمه مع عباده المؤمنين 
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 . ٢٧ / ٥ : المحيط البحر )١(

 .٣٩٦ / ١ : القرآن غريب في البيان، ٣٢٦ / ١ : القرآن إعراب مشكل :انظر )٢(

، تنقضوها وال وأيمانكم اهللا بعهد أوفوا : " والمعنى . ٩٢، ٩١ : اآليتان، النحل سورة )٣(
 تنقضوا فال ؛ تنقضه ثم، وتحكمه غزلها تغزل كانت التي المرأة هذه حال هذا في حالكم

 ؛ الحلفاء يحالفون كانوا فإنهم ؛ أمة من وأكثر أربى هي أمة تكون ألن وأيمانكم عهودكم
، الجاللين تفسير . آخرين وحالفوا، هؤالء حلف نقضوا وأعز أكثر هم من وجدوا فإذا
  .  م ٢٠١٦- هـ١٤٣٧ : األزهرية المعاهد طبعة، ٣١١ ص
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، )إنما يبلوكم اهللا به     (      اُختِلف في المحال عليه ضمير الغائب المجرور في         
  : على أوجه 

  :إحالة داخلية قبيلة على قوله تعالى ، )١( إنه محال على الوفاء بالعهد-١
 }}}}ْ�!ُ�%�َ���ْ�!ُ�%�َ���ْ�!ُ�%�َ���ْ�!ُ�%�َ���    ِ5%M�Sِ�ِ5%M�Sِ�ِ5%M�Sِ�ِ5%M�Sِ�     ِ�؛  إنما يبلوكم اهللا بالعهد والوفاء بهويكون المعنى . }}}}����6ـB�F5% ����6ـB�F5% ����6ـB�F5% ����6ـB�F5%     <ِ=َ�<ِ=َ�<ِ=َ�<ِ=َ�    �4ّ;ـ�ِ �4ّ;ـ�ِ �4ّ;ـ�ِ �4ّ;ـ

  .  إذ إن حفظ العهود واألمانات من عزم األمور 
: إحالة داخلية قبلية على قوله تعالى       ،  )٢()الكثرة أو التكاثر  ( إنه محال على     –٢

}}}}Eَ�Eَ�Eَ�Eَ�    �E!ُCَF�E!ُCَF�E!ُCَF�E!ُCَF    ٌ-�2ُ�ٌ-�2ُ�ٌ-�2ُ�ٌ-�2ُ�     �'ـ�     6ِـ'� 6ِـ'� 6ِـ'� 6ِـ��وطلـب  ، إنما يبلوكم اهللا بالكثرة والتكاثر: ، أي  }}}}��2ُـٍ- ��2ُـٍ- ��2ُـٍ- ��2ُـٍ-     2ِـ�% 2ِـ�% 2ِـ�% 2ِـ�%     �َ�%��ـ� �َ�%��ـ� �َ�%��ـ� �َ�%
م الظهور على بعض فينضم لجماعة ويترك غيرها طمعـا فـي قـوتهم         بعضك

  .فكان في هذا اختبار وفتنة وابتالء ؛ وكثرتهم
حمل على ، غير حقيقي] أي الكثرة [ لما كان تأنيثها : "      وقال ابن األنباري 

   .)٣("كما حملت الصيحة على الصياح ، معنى التذكير
إحالة داخلية قبلية على    ،  )٤()أن تكون ( من    إنه محال على المصدر المنسبك     –٣

إنما يختبركم بكـونهم    : أي  " ؛  "أن تكون أمة هي أربى من أمة        : " قوله تعالى   
                                                           

، ٨٣ / ٢: القرآن إعراب غريب في البيان، ١/٤٢٥: القرآن إعراب مشكل :رانظ )١(
 ٦٧٥ / ٥ : المحيط البحر، ٤٠٤ / ٥ : الوجيز المحرر

 غريب في البيان، ٦٣١ / ٢ : الكشاف، ٤٢٥ / ١ : القرآن إعراب مشكل :انظر )٢(
 .٦٧٥ / ٥ : المحيط البحر، ٤٠٤ / ٥ : الوجيز المحرر، ٨٣ / ٢ : القرآن إعراب

 ابن عند مظانها في عليها أقف ولم، ٦٧٥ / ٥ : المحيط البحر، حيان أبو ذلك ذكر )٣(
 استخدمه الذي التعبير هو ) المنسبك( و . القرآن إعراب غريب في البيان في األنباري

 مصطلحات مع لتوافقه غيره دون استخدامه الباحث وآثار، المحيط البحر في حيان أبو
  .  العربي التراث في النص لنحو جذور وجود على يدل ما، النص نحو

 الذي التعبير هو ) المنسبك( و ٦٧٥ / ٥ : المحيط البحر، ٦٣١ / ٢ : الكشاف :انظر )٤(
 مع لتوافقه غيره دون استخدامه الباحث وآثار، المحيط البحر في حيان أبو استخدمه

  .  العربي التراث في النص لنحو جذور وجود على يدل ما، النص نحو مصطلحات



  

  

  

  

  

  طاهر عبد الفتاح الطويل ٠د                                                            

-٧٥٥-  

لينظر أتتمسكون بحبل الوفاء بعهد اهللا وما عقدتم على أنفسكم ووكدتم من ، أربى
�ِ    ��ُ��ُ��ُ��ُ    �h��;�h��;�h��;�h;��(أيمان البيعة لرسول اهللا  %.َ;��ِ�%.َ;��ِ�%.َ;��ِ�%.َ;��     %B�;�0ـ�� %B�;�0ـ�� %B�;�0ـ�� %B�;بكثرة قـريش وثـروتهم   أم تغترون ، )���0ـ

  .)١("وقوتهم وقلة المؤمنين وفقرهم وضعفهم 
إذ إن محور اآليات يدور حول      ؛       ويرجح الباحث اإلحالة على الوفاء بالعهد     

لذا جعل ؛ وهو أمر بال شك ثقيل يحتاج إلى عزيمة وقوة إيمان، العهد والوفاء به
    �M1Kَ���Kـ� �M1Kَ���Kـ� �M1Kَ���Kـ� �M1Kَ���Kـ� {{{{: منين بقوله تعـالى     اهللا هذا األمر في مفتتح سورة المائدة مخاطبا المؤ        

��KِA�4���KِA�4���KِA�4���KِA�4�     ْ�!ـ	��2�كما أنه لو اعتبرنا قولـه   . ا؛ فكان الحفاظ عليه ابتالء واختبار   }}}}�َ�%�ُـ!�ْ �َ�%�ُـ!�ْ �َ�%�ُـ!�ْ �َ�%�ُـ!�ْ     ���2	ـ!�ْ ���2	ـ!�ْ ���2	ـ!�ْ 

ــالى  ــ!�ْ    ��>َ��>َ��>َ��>َ{ { { { : "تع ُ�!ُCَFْ�!ــ ُ�!ُCَFْ�!ــ ُ�!ُCَFْ�!ــ ُ�!ُCَF    '�ِ�4�ــ َG'�ِ�4�ــ َG'�ِ�4�ــ َG'�ِ�4�ــ َG    %?َqَــ:َ�%?َqَــ:َ�%?َqَــ:َ�%?َqــ�    �َ:َــ �Mَ4%_َ��ــ �Mَ4%_َ��ــ �Mَ4%_َ��ــ �Mَ4%_َ� .....  .....  .....  ..... Eَ�Eَ�Eَ�Eَ�    �E!ــ ُCَF�E!ــ ُCَF�E!ــ ُCَF�E!ــ ُCَF    ٌ-ــ ــ-�2ُ�ٌ ــ-�2ُ�ٌ ــ-�2ُ�ٌ ــ��َ�%��ــ�    6ِــ'�6ِــ'�6ِــ'�6ِــ'�    ��2ُ ��ــ��َ�% ��ــ��َ�% ��ــ�%    �َ�% ــ�2%ِ ــ�2%ِ ــ�2%ِ ــٍ-    2ِ ــٍ-��2ُ ــٍ-��2ُ ــٍ-��2ُ �2ُ�{{{{ 
فسيكون الوفاء بالعهد هـو أقـرب       ؛  ها لناقضي العهود  اعتراضا ساقه اهللا تشبي   

  .مذكر إلى الضمير 
4;��	{{{{:  قوله تعالى *�	��;4�	��;4�	��;4�    fِA�4�fِA�4�fِA�4�fِA�4�    ُVِ0%8	KُVِ0%8	KُVِ0%8	KُVِ0%8	K    ����KJ84�����KJ84�����KJ84�����KJ84�    	aDُِ�َ�	aDُِ�َ�	aDُِ�َ�	aDُِ�َ�    �n���@�0�n���@�0�n���@�0�n���@�0    	�ُm	)%c�.َ�	�ُm	)%c�.َ�	�ُm	)%c�.َ�	�ُm	)%c�.َ�    '�ِ'�ِ'�ِ'�ِ    H���)4�H���)4�H���)4�H���)4�    �^%.َG�^%.َG�^%.َG�^%.َG    H��N�KH��N�KH��N�KH��N�K    	�ُ;�S%X�K��	�ُ;�S%X�K��	�ُ;�S%X�K��	�ُ;�S%X�K��    

�ً+�)Gِ�ً+�)Gِ�ً+�)Gِ�ً+�)Gِ     �8َ�َ� �8َ�َ� �8َ�َ� �8َ�َ�    َe%
�!4ْ�َe%
�!4ْ�َe%
�!4ْ�َe%
�!4ْ�    	�	8ْI�K	�	8ْI�K	�	8ْI�K	�	8ْI�K    %�ِ2%�ِ2%�ِ2%�ِ2    �4ِ�|ِ/�4ِ�|ِ/�4ِ�|ِ/�4ِ�|ِ/{{{{))))٢((((  
علـى  ) خالله  ( ف في المحال عليه الضمير المتصل المجرور في                اُختِل

  :أوجه 
، )سحابا(قبلية على االسم الظاهر إحالة داخلية ، )٣()السحاب( إنه محال على –١

؛ وذُكِّر الضمير" ، )وفيجعله ،  فيبسطه( وضميري الغائب العائدين عليه في      
    .)٤("ألن السحاب اسم جنس يجوز تأنيثه وتذكيره 

                                                           

 .٦٣١ / ٢ :الكشاف )١(

 . )٤٨ ( اآلية من، الروم سورة )٢(

 في البيان، ٥٦٢ / ٢ : القرآن إعراب مشكل، ١٨٩ / ٤ : للزجاج القرآن معاني :انظر )٣(
 .٢٣٢ / ٧ : المحيط البحر، ٣٣ / ٧ : الوجيز المحرر،  :القرآن إعراب غريب

 .٢٣٢ / ٧ : المحيط البحر )٤(



  

  

  

  

  

  اختالف اإلحالة         

-٧٥٦-  

  

" إحالة داخلية قبلية  وذكر مكي أن الضمير ذُكر          ،  )١()ِكسفًا( إنه محال على     –٢
    �J2%ـ�	 �J2%ـ�	 �J2%ـ�	 �J2%ـ�	     �َ�ـ�Bُ �َ�ـ�Bُ �َ�ـ�Bُ �َ�ـ�Bُ     �َـ�ِ=َ� �َـ�ِ=َ� �َـ�ِ=َ� �َـ�ِ=َ�     �َـ��n� �َـ��n� �َـ��n� �َـ��n�     ��َ/%ـ8َِq ��َ/%ـ8َِq ��َ/%ـ8َِq ��َ/%ـ8َِq     �4ـ8ِ�X�N �4ـ8ِ�X�N �4ـ8ِ�X�N �4ـJ2     8ِ�X�Nـ�� J2ـ�� J2ـ�� J2ـ��     Cَ4ُـCَ4 BُـCَ4 BُـCَ4 Bُـ�S�$     Bـ�S�$ َVـ�S�$ َVـ�S�$ َVـVَ     ��4ـfِA ��4ـfِA ��4ـfِA ��4ـfِA {{{{:كما في قولـه تعـالى       

 E�	59ِـ!ُF E�	59ِـ!ُF E�	59ِـ!ُF E�	59ِـ!ُF{{{{))))على الشجر مراعـاة للفـظ ال       ) منه( فعاد الضمير المذكر في      ))))٢
في قراءة مـن    ) ِكسفًا(ر ابن عطية أن الضمير يعود على        وذك.  )٣(للمعنى

وال يجوز على قراءة من فتح السين ، ألنه سيكون مفردا، )٤(سكن السين فقط
وعليـه  ؛  )خالله(ولذا يجب تأنيث الضمير في      ،  ألنه سيكون جمعا تكسيريا   

غير أنه ورد في المعاجم أن الكسف       ؛  فإن الضمير يعود على السحاب فقط     
فيكون جائز عود الضمير على كـسفًا       ؛  )٥( السين وسكونها جمع ِكسفَة    بفتح

  .             بفتح السين 
إذ هـو   ؛  )الـسحاب (      ويرجح الباحث الرأي األول بإحالة الضمير علـى         

وألن ،  فـي اآليـة  والمتحدث عنـه ، وهو محور الحديث  ؛  األقرب إلى الضمير  
فيكـون داخلًـا   ،  سحاب لكنه متفرقفهو؛ ما هو إال قطع من السحاب ) الِكسف(

  .أيضا في جملة السحاب 
%8ُ:4ْ��E    ��8َ9��ْ��8َ9��ْ��8َ9��ْ��8َ9ْ��    �َ�ِ=َ��َ�ِ=َ��َ�ِ=َ��َ�ِ=َ�{{{{:   قوله تعالى     *��E�%8ُ:4ْ��E�%8ُ:4ْ��E�%8ُ:4ْ�     ْAِSَ0%ـ��َ� ْAِSَ0%ـ��َ� ْAِSَ0%ـ��َ� ْAِSَ0%ـ��َ�     ِ��ِ�4ّ;ـ ِ��ِ�4ّ;ـ ِ��ِ�4ّ;ـ ِ�    4َـ�	 4َـ�	 4َـ�	 4َـ�	     4َـ.%#� 4َـ.%#� 4َـ.%#� 4َـ.%#�     <ِ��ـ�	 <ِ��ـ�	 <ِ��ـ�	 <ِ��ـ�	 ) ) ) ) �������� ( ( ( (�4ـB.ِ$�8 �4ـB.ِ$�8 �4ـB.ِ$�8 �4ـB.ِ$�8     �4ـE�َm%.�Nِ �4ـE�َm%.�Nِ �4ـE�َm%.�Nِ �4ـE�َm%.�Nِ     2ِـ�� 2ِـ�� 2ِـ�� 2ِـ��     �ِ�4ّ;ـ

TE�َm;ْ	0TE�َm;ْ	0TE�َm;ْ	0TE�َm;ْ	0    �َ;���َ;���َ;���َ;��    ��KِA�4���KِA�4���KِA�4���KِA�4�    ْ�!	��2�ْ�!	��2�ْ�!	��2�ْ�!	��2�    �َ;�����َ;�����َ;�����َ;����    %BِMJ���%BِMJ���%BِMJ���%BِMJ���    E!ُ;�G�!َ��KE!ُ;�G�!َ��KE!ُ;�G�!َ��KE!ُ;�G�!َ��K) ) ) ) �������� ( ( ( (����ِ>����ِ>����ِ>���	0	ـ 0	ـ 0	ـ 0	ـ     <ِ��ُ��َm;ْ	�ُ��َm;ْ	�ُ��َm;ْ	�ُ��َm;ْ     َـ� ��;َـ� ��;َـ� ��;َـ�;��     ��KِA�4ـ� ��KِA�4ـ� ��KِA�4ـ� ��KِA�4ـ�     	��ِـ�ِ     6	ـB 6	ـB 6	ـB 6	ـB     ����4ـ��KِA ����4ـ��KِA ����4ـ��KِA ����4ـ��K     ��KِAَ!��4!%�َـ�	 ��Kَ!��4!%�َـ�	 ��Kَ!��4!%�َـ�	 ��Kَ!��4!%�َـ ِ��ِـ ِ��ِـ ِ��ِـ    
E!ُG8ِ%N	2E!ُG8ِ%N	2E!ُG8ِ%N	2E!ُG8ِ%N	2{{{{))))٦((((  

                                                           

 . ٥٦٢ / ٢ : القرآن إعراب مشكل :انظر )١(

 . )٨٠ ( اآلية من، الواقعة سورة )٢(

 .٣٤ / ٧ : الوجيز المحرر، ٥٦٢ / ٢ : القرآن إعراب مشكل :انظر )٣(

 .٧٤ / ٥: القرآنية القراءات معجم :انظر. وغيرهما جعفر وأبو، عامر ابن : قراءة هي )٤(

 .٧٨٧ / ٢ : الوسيط المعجم :انظر )٥(

 . )١٠٠ : ٩٨ ( اآليات ،النحل سورة )٦(



  

  

  

  

  

  طاهر عبد الفتاح الطويل ٠د                                                            

-٧٥٧-  

  : على وجهين ) به (    اُختِلف في المحال عليه الضمير المتصل المجرور في 
١–      فاسـتعذ   " :حالة داخلية على قوله تعالى      إ،  )١( إنه محال على اهللا عز وجل

: والمعنى  ،  )٢("وعلى ربهم  يتوكلون     : " لى  في قوله تعا  ) ربهم(أو على   ،  "باهللا  
إذ إن ؛ طان الشيطان على الذين يتولونه والـذين هـم مـشركون بـاهللا          لإنما س 

  . اإلشراك ال يكون إال باهللا تعالى 
والمعنى كما يقول ابـن     ،  إحالة داخلية قبلية  ،  )٣()الشيطان  (  إنه محال على     –٢

: فكأنـه قـال     ،  أنا أعلم بسببك  : ك  كما تقول لمعلم  ،  من أجله وبسببه  : " عطية  
: بو حيان على هذا الوجه بقولـه        وعلق أ  . )٤("والذين هم بسببه مشركون باهللا      

والتي تعود علـى    ،  أي الضمائر التي سبقته   ،  )٥("وهو الظاهر التفاق الضمائر     "
  . ويتولونه ، وسلطانه، إنه: وهي ، الشيطان

إذ إنـه األقـرب إلـى    ؛  )شيطان  ال(       ويرجح الباحث إحالة الضمير على      
فاآليات تتحدث عن االستعاذة بـاهللا      ؛  باإلضافة إلى أنه محور الحديث    ،  الضمير

وأن ،  ثم تبين أن ليس للشيطان سلطان علـى المـؤمنين         ،  من الشيطان الرجيم  
 تناسق الضمائر كمـا ذكـر أبـو         باإلضافة إلى ،  سلطانه على من أشرك بسببه    

  . حيان

                                                           

 :                  القرآن إعراب غريب في البيان، ٤٢٥ / ١ : القرآن إعراب مشكل :انظر) ١(
 .٤٠٧ / ٥ : الوجيز المحرر، ٨٣ / ٢

 .٦٧٩ / ٥ : المحيط البحر، ٦٣٤ / ٢ : الكشاف :انظر )٢(

 . ٦٧٩/  ٥ :  المحيط البحر، ٢/٦٣٤: الكشاف، ١/٤٢٥: القرآن إعراب مشكل) ٣(

  . الظاهر هو الوجه هذا عطية ابن وجعل، ٤٠٧ ٥ / ٥ : الوجيز المحرر )٤(

 .٦٧٩ / ٥ : المحيط البحر )٥(



  

  

  

  

  

  اختالف اإلحالة         

-٧٥٨-  

  

������W%���W%���W%���W%�    �l1َ���َ���َ���َ{{{{:   قوله تعالى     *���l1����l1����l1���    �َ4ِ>�َ4ِ>�َ4ِ>�َ4ِ>     Vِ��4@%ـ� Vِ��4@%ـ� Vِ��4@%ـ� Vِ��4@%ـ�    ِEَ�ِEَ�ِEَ�ِEَ�     fِAِـI�F� fِAِـI�F� fِAِـI�F� fِAِـI�F�     2ِـ�� 2ِـ�� 2ِـ�� 2ِـ��     ِb�ـ�cِX4ْ� ِb�ـ�cِX4ْ� ِb�ـ�cِX4ْ� ِb�ـ�cِX4ْ�     �ًـF!	.	��ـ� ��2ِ�ـ� ��2ِ�ـ� ��2ِ�ـ�     �4ـ8ِ�X�N �4ـ8ِ�X�N �4ـ8ِ�X�N �4ـ8ِ�X�N     ��2ِـ�� ��2ِـ�� ��2ِـ�� ��2ِـ��     �	.	!Fًـ� �	.	!Fًـ� �	.	!Fًـ� ِ2��    
E!	]8ِ%S�KE!	]8ِ%S�KE!	]8ِ%S�KE!	]8ِ%S�K) ) ) ) {�{�{�{� ( ( ( (�BُL�BُL�BُL�BُL    ';ُِG';ُِG';ُِG';ُِG    �ِ2�ِ2�ِ2�ِ2    dVُGdVُGdVُGdVُG    �ِ��8��D4��ِ��8��D4��ِ��8��D4��ِ��8��D4�    'Cُِ;%0�َ�'Cُِ;%0�َ�'Cُِ;%0�َ�'Cُِ;%0�َ�    َV	c	0َV	c	0َV	c	0َV	c	0    ِlJ���ِlJ���ِlJ���ِlJ���    n|ُ4ُ=n|ُ4ُ=n|ُ4ُ=n|ُ4ُ=    	�	8ْI�K	�	8ْI�K	�	8ْI�K	�	8ْI�K     ـ�     2ِـ� 2ِـ� 2ِـ� 2ِـ��M�ِ!ُm	��	�M�ِ!ُmـ� �	�M�ِ!ُmـ� �	�M�ِ!ُmـ�      T7��8ـ�] T7��8ـ�] T7��8ـ�] T7��8ـ�]     T^ـ;َِ�ْI12 T^ـ;َِ�ْI12 T^ـ;َِ�ْI12 T^ـ;َِ�ْI12    

	�ُ���!4َْ�	�ُ���!4َْ�	�ُ���!4َْ�	�ُ���!4َْ�    ِ�.�ِِ�.�ِِ�.�ِِ�.�ِ    H�َ+ِ]H�َ+ِ]H�َ+ِ]H�َ+ِ]    ��;4ِ��;4ِ��;4ِ��;4ِZِ�Zِ�Zِ�Zِ�    �Eِ>�Eِ>�Eِ>�Eِ>    '�ِ'�ِ'�ِ'�ِ    �l4َِ=�l4َِ=�l4َِ=�l4َِ=    ً-�K�ً-�K�ً-�K�ً-�K�    �ٍ%!َ:d4�ٍ%!َ:d4�ٍ%!َ:d4�ٍ%!َ:d4    E�	8�Cَ+َ��KE�	8�Cَ+َ��KE�	8�Cَ+َ��KE�	8�Cَ+َ��K{{{{))))١((((   
علـى  ) فيه  (     اُختِلف في المحال عليه الضمير المتصل المجرور في قوله          

  : أوجه 
إحالـة داخليـة قبليـة علـى                              ،  )٢( إنه محال علـى الـشراب أو العـسل         –١

وألنـه معـروف                    ؛  يرإذ هو أقرب مـذكور إلـى الـضم        ؛  قبله) شراب  ( 
. كما أنه محور الحديث في اآليتين       ،  لدى الجميع أنه دواء وشفاء لألمراض     

  .)شراب(في محل رفع نعت لـ ) لناس فيه شفاء ل( وتكون الجملة االسمية 
: يقـول الزجـاج   ؛ )مقامية ( إحالة خارجية ،  )٣()القرآن  (  إنه محال على     –٢

ا القـول إذا  وهذ، في القرآن شفاء للناس: والمعنى ، آن إن الهاء للقر   :وقيل"
فيما قصصنا عليكم من قصة النحـل فـي         : والمعنى  . فُسِّر علم أنه حسن   

ويـرى  ،  )٤(القرآن وسائر القصص التي تدل على أن اهللا واحد شفاء للناس          
%8ُ:4ْ�bJ_��ُ���ُbJ_��ُ���ُbJ_��ُ���ُbJ_��ُ���    ��ِ2��ِ2��ِ2��ِ2    ِEُ{{{{: الباحث أن هذا الرأي يعضده قوله تعالى �ِE�%8ُ:4ْ�ِE�%8ُ:4ْ�ِE�%8ُ:4ْ�    ��2��2��2��2    �!	6�!	6�!	6�!	6    H�َ+ِ]H�َ+ِ]H�َ+ِ]H�َ+ِ]    ٌ-�%W����ٌ-�%W����ٌ-�%W����ٌ-�%W����    

 �xِ�ِ2%Oـ	;ْd4 �xِ�ِ2%Oـ	;ْd4 �xِ�ِ2%Oـ	;ْd4 �xِ�ِ2%Oـ	;ْd4{{{{))))ويكون ما بعده ، )ألوانه  (وعلى هذا الوجه يجوز الوقف على       ،   ))))٥
  .جملة مستأنفة 

                                                           

 . )٦٩، ٦٨ ( اآليتان، النحل سورة )١(

 مشكل، ٢١١ / ٣ : للزجاج القرآن معاني، ١٠٩ /٢ : للفراء القرآن معاني :انظر )٢(
 .٨٠ / ٢ : القرآن عرابإ غريب في البيان، ٤٢٣ / ١  :القرآن إعراب

 مشكل، ٢١١ / ٣ : للزجاج القرآن معاني، ١٠٩ /٢ : للفراء القرآن معاني :انظر )٣(
 .٨٠ / ٢ : القرآن إعراب غريب في البيان، ٤٢٣ / ١  :القرآن إعراب

 . ٢١١ / ٣ : القرآن معاني )٤(

 . ) ٨٢ ( اآلية من، اإلسراء سورة )٥(



  

  

  

  

  

  طاهر عبد الفتاح الطويل ٠د                                                            

-٧٥٩-  

فالقرآن ؛  إذ هو األولى واألقرب إلى المعنى     ؛        ويرجح الباحث الوجه األول   
باإلضافة إلى أن محور الحديث هو النحل والشراب        ؛  لم يأت له ذكر في اآليات     

وما نراه من عجب في أمر النحل من بنائها تلك البيوت ،  لذي يخرج من بطونه   ا
وطعامهـا مـن مختلـف األزهـار        ،  المسدسة في الجبال والشجر وغير ذلك     

  .والثمرات 
ِ��ِ    ١y١y١y١y ( ( ( (�J2�J2�J2�J2 ( ( ( (���ِ.ٍ��c�$    5.ِ���5.ِ���5.ِ���5�ٍ��c�$�ٍ��c�$�ٍ��c�$�    �VُG�VُG�VُG�VُG    ��/�����7/�����7/�����7/���7    ���0%�َ+ْ�َ@	!�ْ���0%�َ+ْ�َ@	!�ْ���0%�َ+ْ�َ@	!�ْ���0%�َ+ْ�َ@	!�ْ{ { { { :  قوله تعالى    *�����ِ��ِ�����ِ��ِ�����ِ��ِ�����    	B���M�$	B���M�$	B���M�$	B���M�$    �َ:%)	K���َ:%)	K���َ:%)	K���َ:%)	K��    �ِ2�ِ2�ِ2�ِ2     H��2ـ H��2ـ H��2ـ H��2ـ    
�h�h�h�h5Kِ55Kِ55Kِ55Kِ5) ) ) ) ١}١}١}١{ ( ( ( (	�	��8�Xَ��K	�	��8�Xَ��K	�	��8�Xَ��K	�	��8�Xَ��K    َ<��َ<��َ<��َ<��    	
�َC�K	
�َC�K	
�َC�K	
�َC�K    	�ُ".ِ)	K	�ُ".ِ)	K	�ُ".ِ)	K	�ُ".ِ)	K    ِ�.Fِ&ْ�K��ِ�.Fِ&ْ�K��ِ�.Fِ&ْ�K��ِ�.Fِ&ْ�K��    	�%!�4ْ�	�%!�4ْ�	�%!�4ْ�	�%!�4ْ�    �ِ2�ِ2�ِ2�ِ2    dVُGdVُGdVُGdVُG    ٍE�َC�2ٍE�َC�2ٍE�َC�2ٍE�َC�2    ��2����2����2����2��    �!	6�!	6�!	6�!	6    ٍ?J.�ِ�ٍ?J.�ِ�ٍ?J.�ِ�ٍ?J.�ِ�    �ِ2���ِ2���ِ2���ِ2��    ِ��ِ�����ِ��ِ�����ِ��ِ�����ِ��ِ�����    T7�َA��T7�َA��T7�َA��T7�َA��    

�.;َِ��.;َِ��.;َِ��.;َِ�{{{{))))١((((  
  : على وجهين ، )ورائه (        اُختِلف في المحال عليه الضمير المجرور في 

وفُـسر  ،  إحالة داخلية قبليـة   ،  )٢()يدالجبار العن (أو  ) الكافر( إنه محال على     –١
: أي) ومن ورائه: " ( يقول األخفش   ؛  )قدامه(أو  ) أمامه(بـ  ) ورائه(معنى  

: كما تقول للرجـل   ،  أنه وراء ما هو فيه    : أي  ) وراء(وإنما قال   ،  من أمامه 
ألن ما  ؛  )هو من وراء ما أنت فيه     (و،  سيأتي عليك : أي  ،  )هذا من ورائك  (

، ))))٣((((}}}}�2ِ;ـTl �2ِ;ـTl �2ِ;ـTl �2ِ;ـ��     Tl���6H	ـ�� B���6H	ـ�� B���6H	ـ�� B���6H	ـB {{{{] : تعالى[وقال. فهو وراؤه   ؛  ل ذلك أنت فيه قد كان مث    
   . )٤("كان وراء ما هم فيه : أي ، في هذا المعنى

                                                           

 . )١٧  :١٥ ( اآليات، إبراهيم سورة )١(

: الكشاف، ٤١٠ / ١ : القرآن إعراب مشكل، ٥٩٨ / ٢ : لألخفش القرآن معاني :انظر )٢(
 . ٥٢٩ / ٥ : المحيط البحر، ٥٦ / ٢ : القرآن إعراب غريب في البيان، ٥٤٦ / ٢

 . )٧٩ ( اآلية من : الكهف سورة )٣(

              :لكشافا، ٤٠١ / ١ : القرآن إعراب مشكل :وانظر، ٥٩٨ / ٢  :القرآن معاني )٤(
٥٤٦ / ٢. 



  

  

  

  

  

  اختالف اإلحالة         

-٧٦٠-  

  

دل عليها صـور العـذاب      ،   إحالة داخلية قبلية   )١()العذاب( إنه محال على     –٢
  . )٢("ومن وراء ما يعذب به عذاب غليظ " والتقدير ، المتقدم

وذلـك لمـا    ،  حال على الكافر أو الجبار العنيد         ويرى الباحث أن الضمير م    
  : يلي
  .يث في اآليات المذكورة وما قبلها إن الكافر أو الجبار العنيد هو محور الحد–١
من خالل ضمير الرفـع المنفـصل       وذلك  ،  إنه أقرب مذكور إلى الضمير     –٢

  .)هو(

�{{{{:   قوله تعالى   *�	���
���
�	���
���
�	���
���
�	���
��    �E��%.َ;	0���E��%.َ;	0���E��%.َ;	0���E��%.َ;	0��    ْ=ِ>ْ=ِ>ْ=ِ>ْ=ِ>    ِE��ُC%@�KِE��ُC%@�KِE��ُC%@�KِE��ُC%@�K    '�ِ'�ِ'�ِ'�ِ    4ْ�4ْ�4ْ�4ْ��ِ%8�@�ِ%8�@�ِ%8�@�ِ%8�@    ْ=ِ>ْ=ِ>ْ=ِ>ْ=ِ>     %?�Nَـ+َ� %?�Nَـ+َ� %?�Nَـ+َ� %?�Nَـ+َ�     ِ�    ��Gُ��ـ� ��Gُ��ـ� ��Gُ��ـ� ��Gُ��ـ�     �4ْ:َـ!%ِ� �4ْ:َـ!%ِ� �4ْ:َـ!%ِ� �4ْ:َـ!%ِ�     �َـ��B	 �َـ��B	 �َـ��B	 �َـ��B	     ِ�.ـ�ِ ِ�.ـ�ِ ِ�.ـ�ِ ِ�.ـ

%BِMِCْ	@4ِ%BِMِCْ	@4ِ%BِMِCْ	@4ِ%BِMِCْ	@4ِ    �Kِ5ِ6��]�Kِ5ِ6��]�Kِ5ِ6��]�Kِ5ِ6��]))))}�}�}�}� ( ( ( (��6���%�Mَ+َ���6���%�Mَ+َ���6���%�Mَ+َ���6���%�Mَ+َ�    �E��%.َ;	0�E��%.َ;	0�E��%.َ;	0�E��%.َ;	0    �|ُG���|ُG���|ُG���|ُG��    ���%.َF����%.َF����%.َF����%.َF�    �nCْ	W�nCْ	W�nCْ	W�nCْ	W    �n;ِْ����n;ِْ����n;ِْ����n;ِْ���{{{{))))٣((((   
علـى  ) لحكمهـم   (    اُختِلف في المحال عليه الضمير المتصل المجرور في         

  : وجهين 
إذ هما األقرب إلى    ؛  إحالة داخلية قبلية  ،  )٤()داود وسليمان ( إنه محال على     – ١

: ومثل له الفراء بقوله تعالى ،  )٥("مما قام فيه الجمع مقام التثنية       " وهو  ،  الضمير
 } } } } Eَِـ�� Eَِـ�� Eَِـ�� Eَِـ��     �E�َـG �E�َـG �E�َـG �E�َـG     	�فهو من باب إطـالق الجمـع   ؛ )٧(يريد أخوين فما زاد    ))))٦(((( } } } }<ِ/%ـ!�\T <ِ/%ـ!�\T <ِ/%ـ!�\T <ِ/%ـ!�\T     4َـ�	 4َـ�	 4َـ�	 4َـ

   .)٨(" مهما شاهدين وكنا لحك: " ويؤيد ذلك قراءة من قرأ . والمراد المثنى 

                                                           

 مشكل، ٣٦٦ / ٢ : للنحاس القرآن إعراب، ١٥٧ / ٣ : للزجاج القرآن معاني :انظر )١(
   :الوجيز المحرر، ٥٦/ ٢: القرآن إعراب غريب في البيان، ٤٠١/ ١: القرآن إعراب

 .٥٢٩ / ٥  : المحيط البحر، ٢٣٥ / ٥
 .٤٠١ / ١ : القرآن إعراب مشكل )٢(
 . ) ٧٩ ( اآلية وصدر،  )٧٨ ( اآلية، األنبياء سورة )٣(
 .١٦٣ / ٢ : القرآن إعراب غريب في البيان، ٢/٢٠٨: للفراء القرآن معاني :انظر )٤(
 . ١٦٣ / ٢ : القرآن إعراب غريب في البيان )٥(
 . )١١ ( اآلية من، النساء سورة )٦(
 . ٢٠٨ / ٢ : القرآن معاني :انظر )٧(
 . ١٤٣ / ٤ : القرآنية القراءات معجم :انظر، عباس ابن قراءة هي )٨(



  

  

  

  

  

  طاهر عبد الفتاح الطويل ٠د                                                            

-٧٦١-  

 )١(] )الخصمين[والمحكوم عليه   ] داود وسليمان   [ الحكمين(  إنه محال على     -٢
، )الخـصمين ( والقـوم   ،  )الحكمين(إحالة داخلية قبلية على داود وسليمان       

وإن ،  ألن الحكم ينـضاف إلـى جمـيعهم       : " وشرح ابن عطية ذلك بقوله      
 هو مجـيء الـضمير      لى ذلك إولعل ما دعا    ،  )٢("اختلفت جهات اإلضافة    

،  مضافًا إلى فاعل وال مفعول     وليس المصدر هنا  : " ل أبو حيان    وقا،  جمعا
له : والفعل به هو مثل     . فال ينحل بحرف مصدري     ؛  وال عامل في التقدير   

وكنا للحكم الذي   : وكان المعنى   . وذهن ذهن األذكياء    ،  ذكاء ذكاء الحكماء  
لمصدر هنا ال يراد به العالج بل يراد به         فا؛  صدر في هذه القضية شاهدين    

   .)٣("وجود الحقيقة 
نظرا لمـا ذكرنـاه     ؛      ويرى الباحث أن الوجه األول هو األقرب إلى المعنى        

ومضرب المثل بـين    ،  باإلضافة إلى أن دواد وسليمان هما محور الحديث       ،  آنفًا
حكم إنمـا يكـون     كما أنه من المعلوم أن ال     ،  األنبياء الذين تحدثت عنهم السورة    

: يدل على ذلك قوله تعـالى بعـده         ،  وليس للمحكوم عليهم شأن فيه    ،  للحكمين
}}}}�|ُG���|ُG���|ُG���|ُG��    ���%.َF����%.َF����%.َF����%.َF�    �nCْ	W�nCْ	W�nCْ	W�nCْ	W    �n;ِْ����n;ِْ����n;ِْ����n  .داود وسليمان : أي ، ، ، ، }}}}���ِْ;

فلعلـه  ؛       أما من ذهب إلى إحالة الضمير على الحكمين والمحكوم عليه معا          
لوجدنا "وكنا لحكمهم شاهدين  " لنا جملةإذ لو تأم ؛  من باب التناسق بين الضمائر    

فلهذا جاء الـضمير  ؛ للتعظيم) شاهدين(وانتهت بالجمع ، )كنا(أنها بدأت بالجمع    
أو ، وبخاصة أن الجملة ال فواصل بين كلماتها الثالثـة        ،  بالجمع مشاكلة لما قبله   

وإن كـان   ،  لعل الضمير جاء بالجمع تعظيما لحكم النبيين وأن كليهما له وجهه          

                                                           

 البحر، ١٨٨ / ٦ : الوجيز المحرر، ١٦٣ / ٢ : القرآن إعراب غريب في البيان :انظر )١(
 .٤٠٤ / ٦ : المحيط

 . ١٨٨ / ٦ : الوجيز المحرر )٢(

 .٤٠٤ / ٦ : المحيط البحر )٣(



  

  

  

  

  

  اختالف اإلحالة         

-٧٦٢-  

  

 ا من الحكمين صواب لقوله : " يقول أبو حيان ، م سليماناهللا فهوالظاهر أن كُل :
أما عن إضافة الـضمير لكـلٍّ مـن الفاعـل            . )١(" وكال آتينا حكما وعلما     " 

فإضافته إلـى الفاعـل     ؛  والمفعول معا فربما يكون جمعا بين الحقيقة والمجاز       
  . وإضافته إلى المفعول مجاز ، حقيقة
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    	5َ9!	K	5َ9!	K	5َ9!	K	5َ9!	K    �ِ2�ِ2�ِ2�ِ2    \ٍ�8�X�]\ٍ�8�X�]\ٍ�8�X�]\ٍ�8�X�]    -ٍَG����c12-ٍَG����c12-ٍَG����c12-ٍَG����c12    -ٍ�ِ!ُ�%Kَ�-ٍ�ِ!ُ�%Kَ�-ٍ�ِ!ُ�%Kَ�-ٍ�ِ!ُ�%Kَ�    �<�<�<�<    -ٍ�.9ِ%8�]-ٍ�.9ِ%8�]-ٍ�.9ِ%8�]-ٍ�.9ِ%8�]    َ<��َ<��َ<��َ<��    -ٍ�.ِ�%8َ�-ٍ�.ِ�%8َ�-ٍ�.ِ�%8َ�-ٍ�.ِ�%8َ�... ... ... ... {{{{))))٢((((         
  :على أوجه ) نوره(ختِلف في المحال عليه الضمير المتصل المجرور في     اُ

؛ دل عليها السياق والمقـام    ،  إحالة خارجية مقامية  ،  )الحق( إنه محال على     –١
ــات     ــي اآلي ــق ف ــر للح ــرد ذك ــم ي ــث ل ــول األخفــ ، حي :                           ش يق

، بيانه كمثـل المـشكاة    في المعنى أن مثَل ما أنار من الحق في          ) المصباح(فـ"
فهو كما نرى أحال الـضمير إلـى شـيء           . )٣("تبارك وتعالى   ؛  ليس هللا مثل  

�ِ    4َ.%#�4َ.%#�4َ.%#�4َ.%#� {  {  {  { :فهو تعالى ؛ ألنه يرى أن اهللا تعالى ليس له مثل؛ خارجي;ِDَِْGِ�;ِDَِْGِ�;ِDَِْGِ�;ِDَِْG    TH%'�]TH%'�]TH%'�]TH%'�]    �!	6���!	6���!	6���!	6��    
 	o.ِ    �mِ�;4.ـ^	 �mِ�;4.ـ^	 �mِ�;4.ـ^	 �mِ�;4.ـ^	     ��6	ـ!� ��6	ـ!� ��6	ـ!� ��6	ـ!�     ��َ�%ـ����� ��َ�%ـ����� ��َ�%ـ����� ��َ�%ـ�����     K	ـِ%5�K ُw	ـِ%5�K ُw	ـِ%5�K ُw	ـِ%5�wُ     ��6	ـ!� ��6	ـ!� ��6	ـ!� ��6	ـ!�     ��َ�%ـ����	 ��َ�%ـ����	 ��َ�%ـ����	 ��َ�%ـ����	     ِ%5ُF�Gُـ�	 ِ%5ُF�Gُـ�	 ِ%5ُF�Gُـ�	 ِ%5ُF�Gُـ�	     >�>�>�>�{{{{: وهو تعالى    ،))))٤(((( } } } }��c4ـ� aِ��c4ـ� aِ��c4ـ� aِ��c4ـ�aِ     �4ـ(�ِ.o	 �4ـ(�ِ.o	 �4ـ(�ِ.o	 �4ـ(�
aِcَI4ْ�aِcَI4ْ�aِcَI4ْ�aِcَI4ْ�{{{{))))٥ ( ( ( (....    

إحالة خارجية ، وجعله في أدق هيئة،  إنه محال على تدبير اهللا بحكمته للكون–٢
    �4ـ(������ِ� �4ـ(������ِ� �4ـ(������ِ� �4ـ(������ِ�     �ُـ!�	 �ُـ!�	 �ُـ!�	 �ُـ!�	     �4;�ـ�	 �4;�ـ�	 �4;�ـ�	 �4;�ـ�	 {{{{: حيث يرى أن قوله تعالى    ؛  )الزجاج(وهو قول   ،  مقامية
ِ�%�َ����ِ�%�َ����ِ�%�َ����ِ�م مثَّل نوره ذلك    ث،  وحجة نيرة ،  مدبر أمرهما بحكمة بالغة   :  أي    } } } }����َ�%

                                                           

 .٤٠٤ / ٦ : المحيط البحر )١(

 . )٣٥ ( اآلية من، النور سورة )٢(

 .٦٤ / ٢ :لألخفش القرآن معاني )٣(

 . )١١ ( اآلية من، الشورى سورة )٤(

 . )١٠٣ ( اآلية، األنعام سورة )٥(
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.... .مثل نوره كمشكاة: فقال؛ أبين النور الذي لم يدرك باألبصا في القلوب ب  
   .)١("فنوره جائز أن يكون ما ذكر من تدبيره 

وهي إحالة  ،  الذي أنزله اهللا نورا وهداية للعاملين      )٢( إنه محال على القرآن    -٣ 
ـ ،  إذ لم يرد ذكر للقرآن فـي اآليـات        ؛  خارجية مقامية             : ول الزجـاج    يق

    ���Gَِـ��Gِ�� T7َـ��Gِ�� T7َـ��Gِ�� T7َـ�T7     �ُـ!�T �ُـ!�T �ُـ!�T �ُـ!�T     �4ّ;ـ�ِ �4ّ;ـ�ِ �4ّ;ـ�ِ �4ّ;ـ�ِ     J2ـ�� J2ـ�� J2ـ�� J2ـ��     $�ـ�BُGH $�ـ�BُGH $�ـ�BُGH $�ـ�BُGH     9َـ5% 9َـ5% 9َـ5% 9َـ5% { { { { : فقال  ،  وجائز أن يكون كتابه الذي بين به      "
xِc12xِc12xِc12xِc12{{{{))))فالزجاج كما نرى قد استند في إحالته إلى آيـة فـي سـورة    ؛  )٤( "))))٣

قد ،  وهو ما يبين كيف أدرك علماؤنا السابقون أن القرآن نص واحد          ،  أخرى
    $�ـ�BُGH $�ـ�BُGH $�ـ�BُGH $�ـ�BُGH     9َـ5% 9َـ5% 9َـ5% 9َـ5%     ���4ـ�Z	 ���4ـ�Z	 ���4ـ�Z	 ���4ـ�Z	     �M1Kَ���Kـ� �M1Kَ���Kـ� �M1Kَ���Kـ� �M1Kَ���Kـ� {{{{: وهو أيضا ما يؤيده قوله تعالى       ،  ه بأوله يفسر آخر 

TE��6%8	�TE��6%8	�TE��6%8	�TE��6%8	�    �J2�J2�J2�J2    %BُCJ���%BُCJ���%BُCJ���%BُCJ���    ���4ْ�_�َ������4ْ�_�َ������4ْ�_�َ������4ْ�_�َ���    %BُC%.َ4ِ>%BُC%.َ4ِ>%BُC%.َ4ِ>%BُC%.َ4ِ>    �n�!ُ��n�!ُ��n�!ُ��n�!ُ�    �n�.ِc12�n�.ِc12�n�.ِc12�n�.ِc12{{{{))))٥(((( .  

    �َ�_���4ْـ� �َ�_���4ْـ� �َ�_���4ْـ� �َ�_���4ْـ�     ��4َ:َـ5% ��4َ:َـ5% ��4َ:َـ5% ��4َ:َـ5% {{{{     واعتبره بعضهم إحالة داخلية قبلية على قوله في اآلية السابقة           
%BُC%.َ4ِ>%BُC%.َ4ِ>%BُC%.َ4ِ>%BُC%.َ4ِ>    �ٍ��K��ٍ��K��ٍ��K��ٍ��K�    �c12�c12�c12�c12�ٍ���J.�ٍ���J.�ٍ���J.�ٍ���J.    n|َD�2��n|َD�2��n|َD�2��n|َD�2��    ��J2��J2��J2��J2    ��KِA�4���KِA�4���KِA�4���KِA�4�    �%!َ;�/�%!َ;�/�%!َ;�/�%!َ;�/    �ِ2�ِ2�ِ2�ِ2    %BُCِ;%cَ9%BُCِ;%cَ9%BُCِ;%cَ9%BُCِ;%cَ9    ً-َQِ�%!�2��ً-َQِ�%!�2��ً-َQِ�%!�2��ً-َQِ�%!�2��    xِ:��	;ْd4xِ:��	;ْd4xِ:��	;ْd4xِ:��	;ْd4{{{{ ويرى الباحث أن رأي ،

الـذي  ) نور(إذ صرحت اآلية بلفظ     ؛  الزجاج في إحالة الضمير كما رأى أولى      
        .وِصف به القرآن 

للنبي حيث لم يرد    ؛  إحالة خارجية مقامية  ،  )٦()ص( إنه محال على الرسول      –٤
ألن محمدا  ؛  محمد) : نوره: " (يقول أبو جفعر النحاس     ،  ذكر في اآليات  ) ص(

                                                           

 .٤٣ / ٤ : القرآن معاني )١(

 .٣٨٦ / ٦ : الوجيز المحرر، ٤٣ / ٤ : للزجاج القرآن معاني )٢(

 . )١٥ ( اآلية من، المائدة سورة )٣(

 . ٤٣ / ٤ : القرآن معاني )٤(

 . )١٧٤ ( اآلية من، النساء سورة )٥(

 مشكل :انظر، طالب أبي بن مكي وأجازه، ١٣٦ / ٣ : للنحاس القرآن إعراب :انظر )٦(
 .٥١١ / ٢ : القرآن إعراب



  

  

  

  

  

  اختالف اإلحالة         
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فهـو المرشـد والمبـين      " ؛  )١("في تبيانه للناس بمنزلة النور الذي يضيء لهم         
 نبي رولعل المعنى في ذلك محال إلى قولـه تعـالى   )٢("والناقل عن اهللا ما هوني 

    <ِ��ـ� <ِ��ـ� <ِ��ـ� <ِ��ـ�     �c��4ِـ' 1�c��4ِـ' 1�c��4ِـ' 1�c��4ِـ'�M1Kَ���K     1ـ� �M1Kَ���Kـ� �M1Kَ���Kـ� �M1Kَ���Kـ� {{{{: وقوله تعـالى    "  وكتاب مبين    قد جاءكم من اهللا نور    : " أيضا  
َw���;ْ�0%�َ�َw���;ْ�0%�َ�َw���;ْ�0%�َ�َw���;ْ�0%�َ�    �n5ِ6��]�n5ِ6��]�n5ِ6��]�n5ِ6��]    �n8JN�c	2���n8JN�c	2���n8JN�c	2���n8JN�c	2��    �n8KِAَ����n8KِAَ����n8KِAَ����n8KِAَ���) ) ) ) jyjyjyjy ( ( ( (�n.ِ���
���n.ِ���
���n.ِ���
���n.ِ���
��    �َ4ِ>�َ4ِ>�َ4ِ>�َ4ِ>    ِ��;4�ِ��;4�ِ��;4�ِ��;4�     ِ��ِ�ِ=ِْ�ـ ِ��ِ�ِ=ِْ�ـ ِ��ِ�ِ=ِْ�ـ ِ��ِ�ِ=ِْ�ـ     �n$��80ِـ�� �n$��80ِـ�� �n$��80ِـ�� �n$��80ِـ��     �naِ12ـ� �naِ12ـ� �naِ12ـ� �naِوقول كعب  ،   ٣}}}}12ـ�

  :بن زهير 
َند من                         تضاء به     نور  َند منإن الرسول  تضاء به     نور  َند منإن الرسول  تضاء به     نور  َند منإن الرسول  تضاء به     نور  ْإن الرسول  �ْ �ْ �ْ �ِِ ِِ ٌٌ ٌٌ �� �� ه س ل هِ س ل هِ س ل هِ س ل ُِ ُِ ُِ ُِ ممممِ ِِ ِِ ُُ ُُ َ ُ َي ُ َي ُ َي ُ َي َُ َُ َُ ُْْ ْْ ٌٌ ٌٌ ََ ََ ََ ََ ُُ ُُ �� سلول�� يوف هللا  سلول  يوف هللا  سلول  يوف هللا  سلول  يوف هللا   ُُ ُُ ُُ ُُ ْْ ْْ ََ َمَ مس مس مس ِِس ِِ ِِ ِِ ُُ ُُ ُُ ُُ

)٤(  
أو قلـب المـؤمن واإليمـان       ،  )٥( إنه محال على اإليمان في قلب المـؤمن        –٥

، فهو مقابل لما في قلب الكافر من الكفر       ،  إحالة خارجية مقامية  ؛  )٦(المقذوف فيه 
أو لعله إحالة داخلية     . )٧("في قلوبهم مرض فزاداهم اهللا مرضا       : " يقول تعالى   

4;��	    B�4%B�4%B�4%B�4    Vِ�S%X�KVِ�S%X�KVِ�S%X�KVِ�S%X�K%    ����2����2����2����2{ { { { : وله تعالى   على ق ،  بعدية�	��;4�	��;4�	��;4�    	�َ4	�َ4	�َ4	�َ4    �n�!ُ��n�!ُ��n�!ُ��n�!ُ�    ��َ���َ���َ���َ�    	�َ4	�َ4	�َ4	� الذي جاء فـي     }}}}��ـ!� ��ـ!� ��ـ!� ��ـ!�     4    �ِ2�ِ2�ِ2�ِ2َ

��Mُ4	8َ+َG    %B	��8َ+َG	��8َ+َG	��8َ+َG	��    �������KِA�4�����KِA�4�����KِA�4���KِA�4{{{{حديث القرآن عن الكافرين %�َ�%B	Mُ4��%�َ�%B	Mُ4��%�َ�%B	Mُ4��%�َ�    7ٍ��8�)َG7ٍ��8�)َG7ٍ��8�)َG7ٍ��8�)َG    -ٍ�S.ِ:ِ�-ٍ�S.ِ:ِ�-ٍ�S.ِ:ِ�-ٍ�S.ِ:ِ�    	�	c�)%@�K	�	c�)%@�K	�	c�)%@�K	�	c�)%@�K    	E�%�Q4�	E�%�Q4�	E�%�Q4�	E�%�Q4�    H��2H��2H��2H��2    ����W����W����W����W    
�َ=ِ>�َ=ِ>�َ=ِ>�َ=ِ>    	�H��$	�H��$	�H��$	�H��$    %Bَ4%Bَ4%Bَ4%Bَ4    	�%5ِX�K	�%5ِX�K	�%5ِX�K	�%5ِX�K    �ًu%.�]�ًu%.�]�ًu%.�]�ًu%.�]    �5�$�����5�$�����5�$�����5�$����    ���;4����;4����;4����;4�    ِ�ِ�ِ�ِ�	��5�	��5�	��5�	��5�    	�����!َ�	�����!َ�	�����!َ�	�����!َ�    	�����)ِW	�����)ِW	�����)ِW	�����)ِW    	��;4���	��;4���	��;4���	��;4���    	oK8ِ�0	oK8ِ�0	oK8ِ�0	oK8ِ�0    7��)ِ@4ْ�7��)ِ@4ْ�7��)ِ@4ْ�7��)ِ@4ْ�) ) ) ) �������� ( ( ( (%�َ�%�َ�%�َ�%�َ�    �ٍ��ُ;ُQَG�ٍ��ُ;ُQَG�ٍ��ُ;ُQَG�ٍ��ُ;ُQَG    '�ِ'�ِ'�ِ'�ِ    

8ٍ%@��8ٍ%@��8ٍ%@��8ٍ%@��    ~'JX�4~'JX�4~'JX�4~'JX�4    	���Nْ"�K	���Nْ"�K	���Nْ"�K	���Nْ"�K    T�%!�2T�%!�2T�%!�2T�%!�2    �J2�J2�J2�J2    ِ�9ِ%!َ�ِ�9ِ%!َ�ِ�9ِ%!َ�ِ�9ِ%!َ�    T�%!�2T�%!�2T�%!�2T�%!�2    �J2�J2�J2�J2    ِ�9ِ%!َ�ِ�9ِ%!َ�ِ�9ِ%!َ�ِ�9ِ%!َ�    T7��@�0T7��@�0T7��@�0T7��@�0    T���ُ;ُ�T���ُ;ُ�T���ُ;ُ�T���ُ;ُ�    ��Mُq%S����Mُq%S����Mُq%S����Mُq%S��    َe%!َ�َe%!َ�َe%!َ�َe%!َ�    vٍ%S��vٍ%S��vٍ%S��vٍ%S��    �َ=ِ>�َ=ِ>�َ=ِ>�َ=ِ>    ���8%/َ����8%/َ����8%/َ����8%/َ�    	��5�K	��5�K	��5�K	��5�K    %Bَ4%Bَ4%Bَ4%Bَ4    %5َC�K%5َC�K%5َC�K%5َC�K    

                                                           

 .١٣٦ / ٣ : للنحاس القرآن إعراب )١(

 . ٤٣ / ٤ : للزجاج القرآن معاني )٢(

 . )٤٦، ٤٥ : ( اآليتان، األحزاب سورة )٣(

، الجمل يوسف الرحيم عبد / وتعليق تحقيق، سعاد بانت قصيدة شرح :انظر ،البسيط من )٤(
 . ٧٨ ص : م ٢٠٠٣- هـ١٤٢٣، اآلداب مكتبة

 ١٩٥ / ٢ : القرآن إعراب غريب في البيان، ٥١٢ / ٢ : القرآن إعراب مشكل :انظر )٥(

 .٢٥٢ / ٣ : للفراء القرآن معاني )٦(

 . )١٠ ( اآلية من، البقرة سورة )٧(
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��6��8�K��6��8�K��6��8�K��6��8�K    ��2����2����2����2��    %B�4%B�4%B�4%B�4    Vِ�S%X�KVِ�S%X�KVِ�S%X�KVِ�S%X�K    	��;4�	��;4�	��;4�	��;4�    	�َ4	�َ4	�َ4	�َ4    �n�!ُ��n�!ُ��n�!ُ��n�!ُ�    ��َ���َ���َ���َ�     	�فهؤالء الكفار كانت أعمالهم هبـاء       ؛))))١((((}}}}��ـ!� ��ـ!� ��ـ!� ��ـ!�     2ِـ� 2ِـ� 2ِـ� 2ِـ�     4َـ�	 4َـ�	 4َـ�	 4َـ
  . ألنها لم تصدر عن قلب امتأل بنور اإليمان كما الحال بالنسبة للمؤمن ؛ منثورا

إذ إنه لـم يـأت ذكـر        ؛  إحالة خارجية مقامية  ،  )٢()المؤمن( إنه محال على     –٥
وهو بال شك يقـصد بـه       ،  نور المؤمن مثل  : والمعنى  ،  للمؤمن في اآليات  

فلوال هذا اإليمان باهللا مـا      ؛  النور الذي أوجده اإليمان باهللا في قلب المؤمن       
            الوجـه مـا جـاء      ويقوي هذا مـا     ؛  كان هذا النور ليوجد في قلب المؤمن      

              مثـل نـور مـن      " أو  ،  أو المؤمنين " مثل نور المؤمن  ) : "أبي(في قراءة   
  .)٣("ن به آم

     ولعل الجامع بين هذه األوجه السابقة هو أن أصـحابها أحـالوا الـضمير           
اهللا نـور  " صـراحة  ) اهللا(مع أن صدر اآلية جاء فيه ذكـر      ،  إحاالت خارجية 

ومـع ذلـك فـإنهم      ،  فكان هو أقرب مذكور من الضمير     ؛  "السماوات واألرض 
النأي بأنفسهم عن الخوض    ولعل داعيهم إلى ذلك هو      ؛  أحالوه إلى معاٍن خارجية   

 : والبعد عن تكييفه وتشبيهه متمسكين بظاهر قوله تعـالى          ،  في ذات اهللا تعالى   
 } } } }�#%.َ4�#%.َ4�#%.َ4�#%.َ4    ِ�;ِDَِْGِ�;ِDَِْGِ�;ِDَِْGِ�;ِDَِْG    TH%'�]TH%'�]TH%'�]TH%'�]    �!	6���!	6���!	6���!	6��    	o.ِ�)4�	o.ِ�)4�	o.ِ�)4�	o.ِ�)4�    aِ��c4�aِ��c4�aِ��c4�aِ��c4�{{{{))))٤((((   
إذ هو أقرب مذكور ؛ إحالة داخلية قبلية، )٥(عزوجّل) اهللا( إنه محال على -٦

ه اآلية ولعل هذا هو األقرب والموافق إلى الضمير؛ بل هو ما صدرت ب
كما أنه ال يتعارض مع قوله ، )٦(لظاهر اآلية الكريمة كما يرى أبو حيان

                                                           

 . )٤٠، ٣٩ : ( اآليتان، النور رةسو )١(

 .١٩٥ / ٢ : القرآن إعراب غريب في البيان :انظر )٢(

 .٥٥٥ / ٦ : المحيط البحر، ٣٨٥ / ٦ : الوجيز المحرر :انظر )٣(

 .) ١١ ( اآلية من، الشورى سورة )٤(

 / ٢  :القرآن إعراب غريب في البيان، ٥١١ / ٢  : القرآن إعراب مشكل :انظر )٥(
 .٥٥٥ / ٦ : المحيط البحر، ٣٨٦ / ٦ : الوجيز حررالم، ١٩٥

 .٥٥٥ / ٦ : المحيط البحر )٦(
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فمذهب أهل السنة ؛ "ليس كمثله شيء وهو السميع البصير: " تعالى 
إذًا فاهللا تعالى له . تون هللا الصفات دون تجسيم أو كيفوالجماعة أنهم يثب

؛ وما كان في اآلية من تمثيل أو تشبيه، ذي نعرفهلكنه ليس كالنور ال، نور
أو تقريب الصورة إلى العقل البشري الذي ال ، فهو من باب المشابهة فقط

؛ وتكوينه الضئيل أن يدرك كنه اهللا عز وجل أو كنه نوره، يمكنه ببشريته
وهذا ما . فجاءت اآليات بهذه الصورة التي تتناسب مع البشر وإمكانته 

b�َ9 َb�َ9 َb�َ9 َb�َ9َ {{{{:  مع موسى عليه السالم عندما طلب رؤية اهللا قائلًا يؤكده ما حدث
�l%.َ4ِ> %8ُQ�َ� '�ِِ�َ� J7���l%.َ4ِ> %8ُQ�َ� '�ِِ�َ� J7���l%.َ4ِ> %8ُQ�َ� '�ِِ�َ� J7���l%.َ4ِ> %8ُQ�َ� '�ِِ�َ� J7��{{{{ ؛ فأجابه اهللا تعالى:     } } } } 0%�َ:�8َ� ِEِ�َ� Vِ�c�X4ْ� �َ4ِ> %8ُQ�� �ِِCِ�' ��4َـ��8َF �َ4 �8َ:َ�%0� ِEِ�َ� Vِ�c�X4ْ� �َ4ِ> %8ُQ�� �ِِCِ�' ��4َـ��8َF �َ4 �8َ:َ�%0� ِEِ�َ� Vِ�c�X4ْ� �َ4ِ> %8ُQ�� �ِِCِ�' ��4َـ��8َF �َ4 �8َ:َ�%0� ِEِ�َ� Vِ�c�X4ْ� �َ4ِ> %8ُQ�� �ِِCِ�' ��4َـ��8َF �َ4

�¡G�
 	�َ;�S�$ Vِ�c�Xْ;4ِ 	�1��� ��;�XَF ��َ;َ� 'ِ���8َF �s%!�)َ� 	�َ��َC�2�¡G�
 	�َ;�S�$ Vِ�c�Xْ;4ِ 	�1��� ��;�XَF ��َ;َ� 'ِ���8َF �s%!�)َ� 	�َ��َC�2�¡G�
 	�َ;�S�$ Vِ�c�Xْ;4ِ 	�1��� ��;�XَF ��َ;َ� 'ِ���8َF �s%!�)َ� 	�َ��َC�2�¡G�
 	�َ;�S�$ Vِ�c�Xْ;4ِ 	�1��� ��;�XَF ��َ;َ� 'ِ���8َF �s%!�)َ� 	�َ��َC�2{{{{))))فالجبل كما نعلم لم يثبت ؛ ))))١
: عن َأِبي ذَر رضي اهللا عنه، قَاَل :وكذلك ما جاء في الحديث ، أمام نور اهللا

نَّٰى نُور َأ: "ربك؟ قَاَل رَأيتَ هْل: سَألْتُ رسوَل اللِّه صلى اهللا عليه وسلم
اهتُ نُوراً: "وفي رواية.؟"َأرَأي٢(".ر(   

محال على اهللا عز ) نور(    وعليه فإن الباحث يرجح أن يكون الضمير في 
  .وجّل 

*   *   
  

  

  
  

                                                           

 . ) ١٤٣ ( اآلية من، األعراف سورة )١(

 الطبعة، الرياض، طيبة دار الفاريابي، محمد نظر قتيبة أبو/به اعتنى، مسلم صحيح )٢(
 .١/٩٦) :٢٩١،٢٩٢( الحديث اإليمان كتاب، م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧ األولى
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  الخاتمة

وال  سيما ،       يعد البحث في القرآن الكريم والموضوعات المتعلقة به
نظرا ؛ وث وأجلها وأعالها شأنًاالمتعلقة بالقضايا اللغوية من أمتع أنواع البح

من ؛ الرتباطها بهذا الكتاب المقدس الذي بلغ أسمى درجات الفصاحة والبيان
. ر المعاني وترابطها في نسيج محكمودقة اختيا، حيث اختيار األلفاظ وانسجامها

وهي ، وقد انطلق الباحث من معطيات نحو النص معتمدا على إحدى معطياته
الف وتعدد المحال وبيان أثر اخت، أحد أدوات التماسك النصياإلحالة التي تعد 
  :  من أهمها، وقد توصل الباحث من خالل بحثه لبعض  النتائج. عليه في المعنى

إذ تسهم في تحقيق ؛  اإلحالة من أهم وسائل التماسك والترابط النصي–١
 أكثر حضورا ووضوحا في ذهني ،ما يجعل النص، التماسك اللفظي للنص

  .لمتلقي ل
 كانت اإلحالة الداخلية القبلية هى األكثر انتشارا داخل النصوص القرآنية –٢

وهو ما يؤكد ضرورة وجود العناصر المحال ، التي اعتمد عليها البحث
ثم ، تالها اإلحالة الداخلية البعدية. عليها بشكل واضح وفاعل في النص 

  . اإلحالة الخارجية 
نظرا لما يجد ؛ اخلية القبلية في النصوص التي قدمناها يعد انتشار اإلحالة الد–٣

ثم يذكر بعده ضمير ، فحين يذكر اسم؛ فيها المتلقي من السهولة واليسر
والوصول ، فإن المتلقي ال يجد صعوبة في الفهم، يعود عليه طلبا لالختصار

  .   إلى المعنى المراد 
ص أن القرآن الكريم وحدة والخارجية بشكل خا،  أكدت اإلحالة بشكل عام-٤

إذ كان المحال عليه ؛ مع أنه نزل في أوقات وأماكن متفرقة، واحدة مترابطة
  .أحيانًا يقع في سورة أخرى غير التي وقع فيها الضمير
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 ضرورة االهتمام بالجملة األولى أو الفقرة األولى من اآليات التي وقع فيها –٥
وترجيح محال عليه ، ه اإلحالة إذ إن لها دورا واضحا في توجي؛الضمير

  . على آخر 
واختالف أوجه بيان ،  كان لتعدد واختالف المحال عليه أثره في تعدد المعنى–٦

  . القرآن الكريم 
 كان لتعدد واختالف المحال عليه أثره في اختالف وتعدد األوجه اإلعرابية –٧

  . لبعض المواضع القرآنية 
 وجهدهم في تفسير وبيان معاني النص  ظهر جليا دور علمائنا القدماء–٨

  .وحرصهم على ذلك من خالل تعدد ما أحيل عليه الضمير ، القرآني
بين الرفع والنصب ،  اختالف الموقع اإلعرابي للضمير الغائب المحال عليه-٩

 والجر     .  
*  *  
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  المصادر والمراجع

  .القرآن الكريم   •

نادي اإلحساء ، أنس بن محمود فجال/ د ، آني اإلحالة وأثرها في النص القر-١
  .م ٢٠١٣ -هـ ١٤٣٤الطبعة األولى ، األدبي

عالم ، زهير غازي زاهد/  د:تحقيق، أبو جعفر النحاس،  إعراب القرآن-٢
  .م ١٩٨٨ -هـ١٤٠٩الطبعة الثالثة ، بيروت، الكتب

حقق أصوله وعلق عليه وخرج ، أبو حيان األندلسي،  البحر المحيط-٣
الطبعة ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، عبد الزاق المهدي/  د :ديثهأحا

  . م ٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣األولى 
تمام / د ، دراسة لغوية وأسلوبية للنص القرآني،  البيان في روائع القرآن-٤

  .  م١٩٩٣ -هـ١٤١٣الطبعة األولى ، القاهرة، عالم الكتب، حسان
             :تحقيق، البركات بن األنباريأبو ،  البيان في غريب إعراب القرآن-٥

الهيئة المصرية العامة ، مصطفى السقا/ مراجعة د ، طه عبد الحميد/ د 
  . م ١٩٨٠ -هـ١٤٠٠، القاهرة، للكتاب

، السيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي،  تاج العروس من جواهر القاموس-٦
محمود محمد /  د :حققه،  الجزء الثامن والعشرون، وزارة اإلعالم بالكويت

  .عبد السالم محمد هارون/ راجعه األستاذ ، الطناحي
/ د، محمد لطفي الزيلطني/  د:ترجمة وتعليق، براون ويول،  تحليل الخطاب-٧

  .م١٩٩٧ -هـ١٤١٨، جامعة الملك سعود، منير التريكي
 تحليل الخطاب القرآني في ضوء االتجاه النصي تطبيقات على آيات الوعد -٨

، سعد صهيب خضر/ الباحث ، رسالة ماجستير،  في السور المكيةوالوعيد
  .م ٢٠١١ -ـه١٤٣٢، العراق، أربيل، جامعة صالح الدين
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كلية ، حازم رشك حسوني/ رسالة ماجستير، الباحث ،  االتساق في العربية-٩
  . م ٢٠٠٦ ، جامعة بغداد، اآلداب

حققه وخرج ، لبغويالحسين بن مسعود ا، )معالم التنزيل( تفسير البغوي -١٠
، الرياض، دار طيبة للنشر والتوزيع،  محمد النمر وآخران:أحاديثه
  .هـ ١٤٠٩

عبد اهللا بن عبد المحسن /  د:تحقيق، للقرطبي،  الجامع ألحكام القرآن-١١
ماهر ، محمد رضوان عرقسوسي: شارك في تحقيق هذا الجزء ، التركي
 -هـ١٤٢٧ة األولى الطبع، لبنان، بيروت، مؤسسة الرسالة، حبوش
  . م ٢٠٠٦

سعيد حسن / د،  دراسات لغوية تطبيقية في العالقة بين البنية والداللة-١٢
  . م ٢٠٠٥، الطبعة األولى، القاهرة، مكتبة اآلداب، بحيري

/ د ، قدم له ووضع حواشيه وفهارسه،  شرح كافية ابن الحاجب للرضي-١٣
  . م ٢٠١٤، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، إميل بديع يعقوب

صححه وعلق عليه جماعة من ،  شرح المفصل موفق الدين بن يعيش-١٤
، العلماء بعد مراجعته على أصول خطية بمعرفة مشيخة األزهر المعمور

  بدون تاريخ، المطبعة المنيرية
مجلة ، عبد القادر الفاسي الفهري/ د ،  ضمير الغائب في المجال المقارن-١٥

والعلوم ، منشورات كلية اآلداب، ات والوسائطالكلي، مجاالت لغوية
  .  م ١٩٩٤، اإلنسانية بالرباط

دراسة في العالقة ،  ظواهر تركيبية في مقابسات أبي حيان التوحيدي-١٦
، الطبعة األولى، مكتبة اآلداب، سعيد حسن بحيري/ د ، والبنية والداللة

  .م ٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧
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مجلة ، لحسن توبي/ األستاذ ، ة معرفيةمقاربة تداولي:  العائدية الخطابية -١٧
   ) .٤٥( العدد ، اللسان العربي

دراسة تطبيقية على السور ،  علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق-١٨
الطبعة ، دار قباء للنشر والتوزيع، صبحي إبراهيم الفقي/ د ، المكية
  .م ٢٠٠٠، األولى

 في وجوه التأويل، يلقاوئق وغوامض التنزيل وعيون األ الكشاف عن حقا-١٩
، مصطفى حسن أحمد: جار اهللا محمود بن عمر، رتبه وضبطه وصححه 

  .م ١٩٨٧ -هـ١٤٠٧الطبعة الثالثة ، ،دار الريان للتراث
اعتنى ،  طبعة جديدة مصححة، ابن منظور اإلفريقي،  لسان العرب-٢٠

 دار ، ومحمد الصادق العبيدي، أمين محمد عبد الوهاب: بتصحيحها 
الطبعة ، لبنان، بيروت، مؤسسة التاريخ العربي، اء التراث العربيإحي

  .م ١٩٩٩ -هـ١٤١٩الثالثة 
المركز ، محمد خطابي، مدخل إلى انسجام الخطاب:  لسانيات النص -٢١

  م  ١٩٩١، الطبعة األولى، بيروت، الثقافي العربي
لكتاب األكاديمية الحديثة ل، محمد العبد/ د ،  اللغة واإلبداع األدبي-٢٢

  . م ٢٠٠٧الطبعة األولى ، الجامعي
وزارة ، وآخرين، الرحالة الفاروق: تحقيق وتعليق ،  المحرر الوجيز-٢٣

  .م ٢٠٠٧ –ه ١٤٢٨الطبعة الثانية ، قطر، األوقاف والشئون اإلسالمية
، دار الكتاب، دي بوجراند ودريسلر وآخرون،  مدخل إلى علم  لغة النص-٢٤

  .م ١٩٩٢، الطبعة األولى، تونس
الدار ، محمد األخضر الصبيحي،  مدخل إلى علم النص ومجاالت تطبيقه-٢٥

  .م ٢٠٠٨، العربية للعلوم
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، زتسيسالف واورزنياك، مشكالت بناء النص،  مدخل إلى علم النص-٢٦
مؤسسة المختار للنشر ،  بحيريسنسعيد ح/ ترجمه وعلق عليه د 

  .م ٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤الطبعة األولى ، القاهرة، والتوزيع
حاتم صالح /  د :تحقيق،  مشكل إعراب القرآن مكي بن أبي طالب القيسي-٢٧

  . م ١٩٨٤ -هـ١٤٠٥، الطبعة الثانية، مؤسسة الرسالة، الضامن
هدى /  د :تحقيق،  معانى القرآن األخفش األوسط أبو الحسن المجاشعي-٢٨

 - هـ ١٤١١الطبعة األولى، ، مكتبة الخانجي، القاهرة، محمود قراعة
  .م١٩٩٠

أحمد يوسف ، محمد علي النجار: تحقيق األستاذين ،  معاني القرآن للفراء-٢٩
  . م ١٩٨٣ -هـ١٤٠٣الطبعة الثالثة ، بيروت، عالم الكتب، نجاتي

عالم ، عبد الجليل عبده شلبي/  د :شرح وتحقيق،  معاني القرآن للزجاج-٣٠
  . م ١٩٨٨ -هـ١٤٠٨الطبعة الثانية ، بيروت، الكتب

أحمد / د ، مع مقدمة في القراءات وأشهر القراء، م القراءات القرآنية معج-٣١
الطبعة ، مطبوعات جامعة الكويت، عبد العال سالم مكرم/ د ، مختار عمر

  .م ١٩٨٨ -هـ١٤٠٨، الثانية
 محمد محيي الدين عبد :تحقيق، ابن هشام األنصاري،  مغني اللبيب–٣٢

  .م ١٩٩١-هـ١٤١١، بيروت، المكتبة العصرية، الحميد
،  مهارات التعرف على الترابط في النص في كتب القراءة العربية- ٣٢

، ٨٧العدد ، مجلة رسالة الخليج العربي، دكتورة ريما سعد سعادة الجرف
  .م ٢٠٠١

سعد / د ، دراسة في قصيدة جاهلية،  نحو أجرومية للنص الشعري-٣٣
   .م١٩٩١، ٢، ١العدد ، ١٠المجلد ، مصر، مجلة فصول، مصلوح
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زهراء ، أحمد عفيفي/ اتجاه جديد في الدرس النحوي، د،  نحو النص-٣٤
  .   م ٢٠٠١، الطبعة األولى، القاهرة، الشرق

، الطبعة الثانية،  دار المعارف، عباس حسن/ األستاذ ،  النحو الوافي-٣٥
  . م١٩٦٣

المركز ، األزهر الزناد، ابحث في ما يكون به الملفوظ نص،  نسيج النص-٣٦
  .م ١٩٩٣، الطبعة األولى، بيروت، ثقافي العربيال

الطبعة ، عالم الكتب، تمام حسان/ ترجمة د ،  النص والخطاب واإلجراء-٣٧
  .م ١٩٩٨ -هـ ١٤١٨، األولى

  

*  *  * 

  


