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 يالقُرآن ها في تحقيق الترابط في النَّصمائر ودوراإلحالة بالض  
   دراسة وصفية تحليلية

  نائل محمد إسماعيل

  وكالة الغوث وتشغيل الالجئين
  3/04/2011  تاريخ القبول   14/12/2010  تاريخ االستالم

ا تحيل إلى العالقات المعنوية     تعتبر اإلحالة من أهم وسائل االتّساق النصي ؛ حيث إنّه          : الملخص
  داً       ،القائمة داخل النصشكِّلةً بذلك كُالً موحـة      ، فتجعل أجزاءه متماسكةً مهذه العالقات الداللي وتعد 

   .سمةً مميزةً للنص باعتباره وحدةً داللية

 .ابدورٍ بارز في إحكام بنية النص القرآني وتماسـكه        ) الذات والشأن والفصل  (وتقوم ضمائر   
وتُعد البنية اإلحالية للضمائر الوسيلة األكثر قوةً في صنع التماسك الداللي للنص القرآني وتجـسيد              

 بل إنّها تعد الوسيلة األكثر قدرةً على تحقيق التآلف ليس علـى مـستوى اآليـات                 ،وحدته العامة 
 أي  ، والربط المفهومي   بل على امتداد النص بأكمله ؛ ذلك ألنّها تقرن بين الربط الرصفي            ،فحسب

وما هو معنوي بين ما هو لفظي.  
Abstract: Regarded as a reference of the most important means of textual 

consistency; it,s  transmitting to moral relations existing within the text, 

making  that  coherent so the problem of a unified whole, this  is  indicative  

relations a distinctive  feature  of  the  text  as  a unit  are  indicative. 

    The  pronouns  perform  a great   role  of   the   structure  of   the Holy  

Quran  and  reference  is  considered  the  most  strength    method  for  

indicative  join  of Quran text and it joins between  what is  pronunciation   

and  moral. 

  مقدمة

   ة داخل التركيب النحويالربط أو الترابط بين المفردات اللّغوي عدي، وبين أجزاء النص 
 بل يستحيل فهم المعاني والدالالت الواردة فـي    ، أهم أسس النظام التركيبي للجملة     ،الواحد

ـ      ،الكالم دون وجود هذا الترابط بين أجزائه       اً  سواء كان هذا الكالم جملةً أو تركيبـاً نحوي
النصوص؛ حيث البد أن يتوافر التـرابط بـين أجـزاء الـنص             من   أو كان نصاً     ،واحداً

 كليـاً مـراداً      حتّى يمكن أن تؤدي أجزاؤه مجتمعةً ومترابطة معنـى         ،ومفردات التركيب 
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   .)1(فيه
 ومن خالل هذا الترابط الحادث بـين التراكيـب     ،وقد تكون الروابط لفظية أو معنوية     

 ،فقرات تحدث المعاني التي يريد المتكلم أو الكاتب أن يضفيها علـى كالمـه             والجمل وال 
  ن من خالل ذلك أيضاً النصاً أو كامالً،ويتكوعام ي معنىسـواء كـان هـذا    ، الذي يؤد 

   .النص نثراً أو شعراً
وسيلة مهمة من وسائل الحكم بالنصية لنحو النص مـع مجموعـة            _ إذن_ فالرابطُ  

 لهذا اهتم به علم الّلغة النصي تمحيصاً وتفصيالً وتـأمالً ؛            ،)∗(نصية األخرى   المعايير ال 
 اسـتمدت  ،حيث ظهر التماسك النصي بأشكاله ومالمحه موزعاً ومتنوعاً في أطرٍ كثيـرة         

    تها ال من علم الّلغة النصيفحسب،قو ومن هنـا  ، بل من علومٍ كثيرة، وال من نحو النص 
   .)2(سائل تنوعت تلك الو

  :)3(  منها،وعرض اللغويون لنماذج كثيرة من الربط
  .)لكن(التعارض باالستدراك _            .)بالواو والفاء وثم(الوصل التشريكي  _

  .)أو(الفصل بالتخيير                     _ .) بل،ال(المعارضة بالتقابل _ 
  .اإلشارة   _                            .)كي والالم(العلة _ 
  .الضمائر                     _ .)زمانية ومكانية(الظروف _ 
  .) أن، إلى،حتّى(الغاية   _     . والمستتر وغيره،الشرط المتحقّق وغيره_ 
  .إلخ.. .الموصول_ 

إن أشكال الترابط النصي سواء كان بأدوات معينة أو دون أدوات تستلزم النظر إلى                 " 
 ترتكـز علـى عناصـر    ،ه وحدة كاملة ؛ ألنّها استعماالت لغوية غير عادية    النص بوصف 

                                                 
 الـشركة المـصرية العالميـة         ،العربية  نظام االرتباط والربط في تركيب الجملة      ، مصطفى حميدة  : انظر )1
  .195 ص :1997_  القاهرة ،)لونجمان(
  ". القبول، اإلعالمية، المقامية، التناص، القصد، الحبك،السبك " :يير النصية السبعة هيمعا )∗

 بحث في كتاب المؤتمر الثالـث للعربيـة         ، دراسة في الداللة والوظيفة    ، اإلحالة في نحو النص    ،أحمد عفيفي 
 ص  :2005_  جامعة القاهرة    ،وم كلية دار العل   ،)العربية بين نحو الجملة ونحو النص       ( والدراسات النحوية   

523.  
(
  .523 ص : المصدر السابق: انظر2
  .523 ص :المصدر السابق) 3
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    ح بها النصة          ،تماسك ال يصرـة وسـياقيوإنّما تُستنتج منه عن طريق أدلّة وقرائن معنوي 
   .)1" (ومعرفية 

    وجاءت اإلحالة لتكون واحدةً من الوسائل المهمة للربط ؛ حيث استطاعت أن تمـزج              
  ...نواع السابقة كاستخدام ضمائر الغياب واإلشارة واسم الموصولبين بعض األ

  :معنى اإلحالة
  :يتضمن معنى اإلحالة الناحيتين اللغوية واالصطالحية كما يلي

 والمعنى العام لهذا الفعل هو التغير      ،)أحال( اإلحالة مصدر الفعل     :فمن الناحية اللغوية  
 والتحول ونقل الشيء إلى شيء غيره ليس بعيداً          والتغير .)2(ونقل الشيء إلى شيء آخر      

 فالتحول والتغير ونقل الشيء من حالة إلى أخرى         ،عن االستخدام الداللي لإلحالة النصية    
  . تلك العالقة هي التي سمحت بالتغير،ال يتم إال في ظل وجود عالقة قائمة بينهما

 لكنه جديد بمفهـوم اسـتخدامه   ،م فاإلحالة مصطلح قدي:وأما من الناحية االصطالحية   
 ، ولهذا لم يتفّق على تعريف نهـائي لـه         ،والتوسع فيه وفي تطبيقاته في علم اللغة النصي       
       فها دي بوجراند بأنّها        .)3(فاستحقّ أن نتوقّف أمام مفهومه االصطالحيالعالقة "   وقد عر

ي الـذي تـشير إليـه       بين العبارات من جهة وبين األشياء والمواقف في العالم الخـارج          
 " : ويقول جون الينز في سياق حديثه عن المفهوم الداللي التقليدي لإلحالة           .)4" (العبارات  

 فاألسماء تحيل إلى المسميات     :إن العالقة القائمة بين األسماء والمسميات هي عالقة إحالة        
 ) عالقة عنصر(ليه  ع العالقة القائمة بين عنصر لغوي يطلق        " هاأنّب كلماير عرفهاو .)5" (

 فاإلحالـة   ، ويقدم تنيير تصوراً خاصاً لإلحالـة      .)6( )صيغ اإلحالة (وضمائر يطلق عليها    

                                                 
  .117 ص :1997_ لونجمان ، الشركة المصرية العالمية للنشر، علم لغة النص،سعيد حسن بحيري )1
(
  .)حول( مادة : والمعجم الوسيط، لسان العرب:انظر 2
  .526 ص :و النص اإلحالة في نح، أحمد عفيفي )3
: 1998 – القـاهرة    ، عالم الكتـب   ، ترجمة تمام حسان   ، النص والخطاب واإلجراء   ،روبرت دي بوجراند  ) 4

   .172ص
 جامعـة الملـك   ، ترجمة محمد لطفي الزليطي ومنير التريكي،تحليل الخطاب   ،بول. ج/ براون  . ب. ج) 5

 .36 ص :1997 – الرياض ،سعود
(
 .82ص : 1999_  القاهرة ، مكتبة زهراء الشرق،دراسات لغوية تطبيقية 6
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   .)1"( ال يطابقه أي ربط تركيبي،ربطٌ داللي إضافي" عنده 

 ، ولم يقدموا تعريفاً واضحاً لإلحالـة      ،تناولوا موضوع اإلحالة  ) عرب(وهناك مؤلّفون   
   .)لسانيات النص( ومحمد خطّابي في كتابه ،)نسيج النص(في كتابه منهم األزهر الزناد 

وكان  " :ويبرر سعيد بحيري إعراض بعض المؤلفين عن وضع تعريف لإلحالة بقوله          
 : أهمها ،إلعراضنا عن طرح تصورات مختلفة عن مفهوم اإلحالة وعناصرها عدة أسباب          

  .)2"(ينة من خلط واضطراب وغموضتجنيب القارئ ما ينشأ عن تقديم وجهات نظر متبا

 أو القارئ ال    ،إن هذا المبرر الذي طرحه سعيد بحيري يبدو غير مقنع ؛ ألن الباحث            
_ بال شك_ فهي ،يمكنه االستغناء عن معرفة المفاهيم والمعاني قبل الخوض في أية دراسة       

    . أو لفهم ما يقرأ،منطلَقه لبناء بحثه

معنوية بين ألفاظ أو أسماء معينة وما تشير إليه  عالقة :اويمكننا تعريف اإلحالة بأنّه
 عن طريق ،يدّل عليها السياق أو المقام   _ داخل النص أو خارجه   _من مسميات أو أشياء     
 وتشير إلى مواقف    ،..).كالضمير واسم اإلشارة واسم الموصول    (ألفاظ أو أدوات محددة     

سابقة أو الحقة في النص.   

  العنصر:وهما ،لّغة تشتمل على نوعين من العناصر يمثّالن قطبي اإلحالة نشير إلى أن ال   و
والعنصر اإلحالي اإلشاري:    

 كّل مكون ال يحتاج في فهمه إلى مكون "يعرفه األزهر الزنّاد بأنّه   :العنصر اإلشاري_ أ 
على ) أنا(تكلّم كإحالة ضمير الم ،فقد يكون لفظا داالّ على حدث أو ذات ،)3 ( "يفسره آخر
بـذات   وحينئذ يرتبط العنصر اإلحالي بعنصرٍ إشاري غير لغـوي ممـثَّالً   ،صاحبه ذات

  . أو موقع ما في الزمان،المتكلّم
مكون يحتاج   العنصر اإلحالي هو كّل" :يعرفه األزهر الزنّاد بقوله  :العنصر اإلحالي_ ب

                                                 
   .82 ص :المصدر السابق) 1
  .92 ص :دراسات لغوية تطبيقية) 2

 (
 المركز الثقـافي  ،الدار البيضاء– بيروت،)بحث في ما يكون به الملفوظ نصاً( نسيج النص   ،األزهر الزناد 3

 .114 ص :1993_ العربي 
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ممـا   ، دالليا فارغة ذلك تكون العناصر اإلحالية   ؛ وب ) 1( " في فهمه إلى مكون آخر يفسره     
" أن  محمد خطّابي    ويذكر   ،ربطها بالعناصر اإلشارية الّتي تعوضها    بيجعل تفسيرها رهين    

إذ البد من العـودة     ؛  ل  حيث التأوي  المحيلة كيفما كان نوعها ال تكتفي بذاتها من          العناصر
 طبيعية على عناصر تملـك خاصـية        ّل لغة  وتتوفّر ك  ،إلى ما تشير إليه من أجل تأويلها      

  .)2"(اإلحالة
ويمكن من خالل هذه العناصر اإلحالية أن تتشكّل شبكةٌ من العالقات اإلحاليـة بـين               

    وينتج عن هذا االنسجام واالئتالف بيــن األجزاء        ،العناصر المتباعدة في فضاء النص 
دة تشكّل األحداث االتّصالية الّتي تحدد     المتقاربة واألجزاء المتبـاعــدة بنية متداخلة معقّ     

   .)3(كم ورود صيغ اإلحالة بوجه عام في النصوص 
ومن المزايا المهمة لإلحالة والّتي ينبغي اإلشارة إليها أنّها قادرة على صنع جـسور              

 وهذا مـا يؤكـد      ،كبرى للتواصل بين أجزاء النص المتباعدة والربط بينها ربطاً واضحاً         
إلى أنه ليس من المستحسن       ويشير روبرت دي بوجراند    ،حالة في الربط النصي   أهمية اإل 

  .)4(أن نجعل مسافةً كبيرة بين اللّفظ الكنائي وما يشترك معه في اإلحالة 
 وهـو وجـوب     : إال أنّها تخضع لقيد داللـي      ،ال تخضع لقيود نحوية   _ إذن_فاإلحالة  

 فالربط يمكن أن .)5( والعنصر المحال إليه تطابق الخصائص الداللية بين العنصر المحيل
 وحـين تكـون    ،يكون نتيجةَ عالقة إحالية حين تنشُأ عالقةٌ إحالية بين جملتين مـستقلّتين           

 فالربط من خاللهـا يكـون       ،العالقةُ بينهما ذات طبيعة داللية غير تركيبية على اإلطالق        
   .)6( بل وضئيالً ،ضعيفاً

  :من الربط الدالليوتقوم اإلحالة على نوعين 
    1 _ يوافق الربط البنيوي ربط داللي)التركيبي(.  
  . وهو الربط اإلحالي،ربط داللي إضافي يمثّل اإلحالة_ 2    

                                                 
 .114 ص :المصدر السابق )1
  .17 ص :1991_  الدار البيضاء ، بيروت، المركز الثقافي العربي، لسانيات النص،ابيمحمد خطّ) 2
(
  .255 ص : ظواهر تركيبية في مقابسات أبي حيان التوحيدي، سعيد حسن بحيري:انظر 3
(
  .327 ص : النص والخطاب واإلجراء:انظر 4
(
  .17 ص : لسانيات النص، محمد خطّابي:انظر 5
(
  273 ص:1988_  مكتبة األنجلو مصرية ، نظرية التبعية في التحليل النحوي، حسن بحيري سعيد:انظر 6
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 إذ ،الذي يمد جسور االتّصال بين األجزاء المتباعدة في النص" وهذا الربط الداللي هو
 فتجتمع في كلٍّ واحد عناصره    ،عدة في فضاء النص   تقوم شبكةٌَََ من العالقات اإلحالية المتبا     

  .)1"(المتناغمة
 فإذا كانت نصية فإنّهـا   ،مقاميةً أونصية _ بشكل عام _ويمكن أن تكون عناصر اإلحالة    
 أو اإلحالة   ، أو اإلحالة بالعودة   ،  فاإلحالة على السابق    .يمكن أن تحيل إلى السابق والّالحق     

 واإلحالة على الّالحق ، وهي أكثر دوراناً في الكالم، التلفّظ به القبلية تعود على مفسر سبق    
  .)2( وهي تعود على عنصر إشاري مذكور بعدها في النص والحق عليها،)بعدية(وتسمى 
 اإلحالة داخل النص هي إحالة على العناصر اللّغوية الواردة في الملفوظ سـابقة           ،إذن

 وفيها يجـري    ،سبق التلفّظ  به   " مفسر" عود على    فاإلحالة على السابق ت    ،كانت أو الحقة  
 وتشتمل اإلحالة   ،الّذي كان المفروض أن يظهر حيث يرد المضمر       ) المفسر(تعريض لفظ   

                على نوع آخر يتمثّل في تكرار لفظ أو عدد من األلفاظ في بداية كّل جملة من جمل النص
 ومن أمثلة اإلحالة التكرارية إلى      ،)اإلحالة التكرارية ( ويطلق على هذا النوع      ،قصد التأكيد 

  .)3(الّالحق ضمير الشأن في العربية 

   :عناصر اإلحالة
  :)4(تتوزع عناصر اإلحالة كما يلي

 وبقصده المعنوي تتم اإلحالة إلى مـا أراد ؛ حيـث            ، أو الكاتب صانع النص    المتكلّم_ 1
اإلحالة عمٌل إنساني إلى أن يشير علماء النص.   

 كالضمير  ، وهذا العنصر اإلحالي ينبغي أن يتجسد إما ظاهراً أو مقدراً          ،ظ المحيل الّلف_ 2
  . وهو الذي سيحولنا ويغيرنا من اتّجاه خارج النص إلى داخله،أو اإلشارة

 وهو موجود إما خارج النص أو داخلـه مـن كلمـات أو عبـارات أو             ،المحال إليه _ 3
   .وفهمه في الوصول إلى المحال إليه وتفيد معرفة اإلنسان بالنص ،دالالت

 والمفروض أن يكون التطابق مجـسداً بـين         ، العالقة بين اللَّفظ المحيل والمحال إليه      -4

                                                 
  .82 ص : دراسات لغوية تطبيقية،سعيد حسن بحيري )1
  .17 ص : لسانيات النص:انظر )2
(
  .89_88 ص : دراسات لغوية تطبيقية:انظر 3
4( 529 ص :اإلحالة في نحو النص.  
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 ، بمعنى أن اإلحالة تأتي عن طريق ألفـاظ واجبـة الـصدق            ،الّلفظ المحيل والمحال إليه   
   .بوصف المحال إليه شيئاً موجوداً في عالم الواقع والحقيقة

 ثم ة          إند  : تتمثُّل في  ،ة صعوبة كبيرة تجابه من يعالج نظام اإلحالة في اللُّغة العربيتعد 
 واختالف النحـاة فـي التفـسير التركيبـي          ،المحال إليه في اإلحالة النصية بوجه خاص      

 وخفاء العالقة بـين العنـصر اإلحـالي والعنـصر اإلشـاري        ،والداللي لعنصر اإلحالة  
  .)1(حقّق المطابقة في الجنس والعدد  حين يتعذّر ت،وغموضها

 :اإلحالي) االتّساق(أدوات 
 وقـد  ،وهي تلك األلفاظ التي نعتمد عليها لتحديد المحال إليه داخل النص أو خارجـه    

 بل على إسنادها    ،ال نعتمد في فهمنا لها على معناها الخاص       ) أدوات(أطلق عليها هاليدي    
 ووضع لها   ،)3) (األلفاظ الكنائية ( بوجراند    وأطلق عليها روبرت دي    ،)2(إلى شيء آخر    

في اللّغـة وعـدها مـن قبيـل         ) العناصر اإلحالية ( وأطلق األزهر الزناد عليها      ،سمات
 وأشار إلى أنّها تأتي تعويضاً عن وحدات معجمية يمكـن أن نطلـق عليهـا             ،المعوضات

 وتنقـسم   ، أو زمن   وتشمل كل ما يشير إلى ذات أو موقع        ،)4(مصطلح العنصر اإلشاري    
          :العناصر اإلحالية عنده إلى
  .أسماء اإلشارة_ 2      .الضمائر_ 1

 وتتـوفّر كـل لغـة       ،وقد أشار محمد خطّابي إلى أنّها عناصر تملك خاصية اإلحالة         
) االتّساق(طبيعية على تلك العناصر اإلحالية التي قسمها هاليدي ورقية حسن في كتابهما             

    :)5(إلى
  أدوات المقارنة _ 3أسماء اإلشارة        _ 2الضمائر        _ 1

 وهي عناصر تحفّز    ،     ونحن نميل إلى الرأي القائل بأنها أدوات تمتلك خاصية اإلحالة         
؛ الشيء المحاُل إليه داخَل النص ومتى كان ،المتلقّي على البحث في مكانٍ آخر عن معناها

                                                 

(
  .94_ 93 ص :يقية دراسات لغوية تطب1
  .532 ص :دراسة في الداللة والوظيفة_  اإلحالة في نحو النص ، أحمد عفيفي:انظر )2
  .320 ص : النص والخطاب واإلجراء،روبرت دي بوجراند )3
  .116 _ 115 ص : نسيج النص، األزهر الزناد:انظر )4
(
  .18 ص : لسانيات النص:انظر 5
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   .ساسياً في تحقيق التماسك النصيفإن تلك األدوات تلعب دوراً أ
           ص بحثي هذا لدراسة واحدة من أدوات االتّساق اإلحاليالـضمائر ( وهي   ،وسأخص (

القرآني شيوعاً وتأثيراً في ترابط النص بوصفها أكثر وسائل الربط اإلحالي:   

  :الضمائر
 ، والشيء الـذي تـضمره فـي قلبـك         ، هو السر  : والضمير . جمع ضمير  :الضمائر

   .)1( أخفيته : من أضمرتُ الشيء،والضمير والمضمر بمعنى واحد
   جامد مبني ثنّى    .والضمير اسمجمع  ، وبسبب بنائه ال يفال تلحقه عالمة التثنيـة      ، وال ي 

المـذكّر أو   ( وإنّما يدّل بذاته وصيغته علـى المفـرد أو المثنّـى أو الجمـع                ،أو الجمع 
  .)2)(المؤنّث

 وقد رأى البعض أن الرابط من ،الربط بين األسماءوالضمائر هي األصل في 
يعد قرينةً _ في نظرهم_ فحسب ؛ ذلك أن الضمير المستتر ،الضمائر هو الضمائر البارزة

 والحقيقة أن الضمير يعتبر رابطاً من .)3( وال يشير إليها لفظ ،معنوية تُستنبط بالعقل
 ويدرك ،وإن كان مستتراً_تراً ؛ ذلك ألنه  سواء كان بارزاً أو مست،الروابط االسمية

فإنّه في بعض المواضع يأتي رابطاً للجملة التي يستتر _  ويستنبط من خالل المعنى،بالعقل
uu ���� : نحو قوله تعالى،فيها بالجملة التي قبلها uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀uu uuρρρρ ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ || ||ÁÁÁÁ øø øø%%%% rr rr&&&& ÏÏ ÏÏππππ uu uuΖΖΖΖƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ×× ××≅≅≅≅ ãã ãã____ uu uu‘‘‘‘ 44 44 tt ttëëëë óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ ���� 

( فالضمير المستتر في ،)20 :يس( tt ttëëëë óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ (يربط الجملة بما قبلها.  

   . وملكية، وجودية:وتنقسم الضمائر إلى
_ كذلك_ والملكية تنقسم  ، ضمائر للمتكلّم أو للمخاطب أو للغائب      :والوجودية تنقسم إلى  

   . ضمائر للمتكلّم وللمخاطب وللغائب:إلى
 إلى مـتكلّم أو     وسواء كانت الضمائر وجودية أو ملكية فإن الضمائر الدالّة أو المحيلة          

 فإنّه يصدق على ذات     ، أو نحن  ، كالضمير أنا  ،مخاطب إنّما تحيل إلى شيء خارج النص      
؛ ،خارج النص وكذلك عندما يخاطب الكاتب المتلقّي فيستخدم الضمير أنت أو أنتم أو أنتن 

                                                 

(
    .)ضمر( مادة :1990 -1 ط، بيروت،ر طبعة دار صاد، لسان العرب:انظر 1

 (
  .218 -1/217: 1991_1 ط، دار المعارف، النحو الوافي، عباس حسن:انظر2
 .196 ص :العربية  نظام االرتباط والربط في تركيب الجملة، مصطفى حميدة:انظر) 3



   النَّص القُرآنياإلحالة بالضمائر ودورها في تحقيق الترابط في  ------------------------

  )1069  (--------- 1، العدد 13، المجلد 2011غزة، سلسلة العلوم اإلنسانية -مجلة جامعة األزهر

  ولهذا ال يعول علمـاء اللغـة       ، هم أيضاً خارج النص    ،فإنّه يحيل إلى مجموعة من الناس     
 وإنّما يعولون كثيراً على ضمائر      ،النصيون على هذه الضمائر في عملية االتّساق النصي       

 ومن ثـم تُجبـر      ، وتكون إحالة نصية   ،إلى شيء داخل النص   _ غالباً_الغياب التي تُحيل    
دوراً هاماً في تماسك النص     _ بذلك_ فتؤدي   ،المتلقّي على البحث عما يعود عليه الضمير      

  .)1(ه واتّساق
وتُعد ظاهرة التسلسل الضميري بوجه خاص شرطاً من الشروط  النحوية التركيبيـة             

  ة لتماسك النصفأشكال التسلسل الضميري تلك هي الوسيلة الحاسـمة لتـشكيل           ،األساسي 
ها بـبعض مـن خـالل         ،النصمن الكلمات يترابطُ بعض بأنّه نسيج ف النصَعري ومن ثم 

 عناصره المختلفة والمتباعدة في كلٍّ واحد       ،تسلسٍل ضميري هو ما نطلـقُ عليـه       ، تجمع 
   اً _ إذن_  فكل الجمل الّتي يربطها التسلسل الـضميري تكـون           ،)2(مصطلح نصنـص، 

  .وحيثما تتوقّف سلسلة اإلضمار أو تحّل محلّها أخرى فإنّه يبدأ بذلك نص جديد

       :مرجعية الضمير وإزالة اللبس
؛ ألنها تزيل عنه    ضمير إلى مرجعه من أهم المهام التي يقوم بها مفسر النص          إعادة ال 

  كما أن إزالة اللبس،شك أن اللبس يحوُل دون تماسك النص  وال، وتوضح دالالته،اللبس

ضميرا المتكلم والمخاطب   ولما كان. وتبين الترابط بين أجزائه،عن النص تقوي  تماسكَه
 فإن مهمة تحديد ما يشيران إليه عملية سهلة ،التخاطب اركين في عمليةيرجعان إلى المش

 ولكن الصعوبة قد تكتنف عملية إحالة ضمير الغائب إلـى  ،لعدم إمكان اللبس فيها عادة ؛
 يقتـضي  وإنما    .عود الضمير ما يفسره  فاحتيج إلى،صاحبه ؛ ألنه عارٍ عن المشاهدة

 فإن ،عليه يعود ما بسبب بل ،بنفسه ال معرفة ضعو ألنه يهعل رالمفس تقدم الغائب ضمير
 ،بعـده  مفـسره  يأتي حتى به المراد عرفي ال راًمنكَّ مبهما بقي مفسره يتقدمه ولم ذكرته

   .وضعه خالف وتنكيره

 أوالً يذكروا بأن ر،المفس ذلك ذكر في التشويق قصد  هوعنه مفسره تأخيرعلى  الحامل ولعّل
أوقع في  فيكون يفسروه ثم ،به المراد على العثور إلى السامع نفس تتشوق حتى ،مبهماً شيئاً

                                                 
  .533 ص : اإلحالة في نحو النص، وأحمد عفيفي.18 ص : لسانيات النص، محمد خطّابي:انظر) 1
  .12 ص : نسيج النص، األزهر الزناد:انظر )2
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uu ����  :نحو قوله تعالى ،مبهماً ذكره بعد يحصل التفسير ؛ ألننفسال uu !! !!$$$$ yy yy™™™™ ¸¸ ¸¸ξξξξ ss ssWWWW tt ttΒΒΒΒ ãã ããΠΠΠΠ öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### zz zzƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### 

(( ((####θθθθ çç çç//// ¤¤ ¤¤‹‹‹‹ xx xx.... $$$$ uu uuΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ$$$$ tt tt↔↔↔↔ ÎÎ ÎÎ//// öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ || ||¦¦¦¦ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% xx xx.... tt tt ββββθθθθ ãã ããΚΚΚΚ ÎÎ ÎÎ==== ôô ôôàààà tt ttƒƒƒƒ ���� )قوله تعالى و،)177 :األعراف:  ���� ôô ôôNNNN uu uu���� ãã ãã9999 xx xx.... 

ZZ ZZππππ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== ŸŸ ŸŸ2222 ßß ßßllll ãã ãã���� øø øøƒƒƒƒ rr rrBBBB ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øøùùùù rr rr&&&&    ����  )وقوله تعالى،)5 :الكهف : ����  }} }}§§§§ øø øø♥♥♥♥ ÎÎ ÎÎ//// tt tt ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ©© ©©àààà==== ÏÏ ÏÏ9999 ZZ ZZωωωω yy yy‰‰‰‰ tt tt//// ���� 

الضمير  تمييز لغرض في األمثلة السابقة إنما جيء به المنصوب المميز االسم ف.)50 :الكهف(
  .)1( انفصاله عدم مع التمييز على فنصب ،هوتفسيرالمستتر في الفعل 

 فتتعدد بالتالي االحتماالت ،)العنصر اإلشاري(يأتي اللبس من تعدد المحال إليه وقد 
 فيلجأ عندئذ إلى ترجيح أحدها اعتماداً على مهارة المفسر أو المتلقّي أو ،والتأويالت

tt ���� : ففي قوله تعالى،باالحتكام إلى قرائن معينة ttββββ%%%% xx xx.... ââ ââ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ZZ ZZππππ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&& ZZ ZZοοοο yy yy‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏnnnn≡≡≡≡ uu uuρρρρ yy yy]]]] yy yyèèèè tt tt7777 ss ssùùùù ªª ªª!!!! $$ $$#### zz zz↵↵↵↵ ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ;;;; ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### 

šš šš ÌÌ ÌÌ���� ÏÏ ÏÏ ee ee±±±± uu uu;;;; ãã ããΒΒΒΒ tt tt ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ΨΨΨΨ ãã ããΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt ttΑΑΑΑ tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ yy yyèèèè tt ttΒΒΒΒ || ||====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// zz zzΝΝΝΝ ää ää3333 óó óóssss uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 tt tt ÷÷ ÷÷ tt tt//// ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### $$$$ yy yyϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù (( ((####θθθθ àà àà���� nn nn==== tt ttFFFF ÷÷ ÷÷zzzz $$ $$#### 

ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù  ����) ( الفعل .)213 :البقرةΝΝΝΝ ää ää3333 óó óóssss uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 (م ذكرهمن إسناده إلى شيء تقد م ذكر ثالثة ،البدوقد تقد 

≈≈≈≈====(ها إلى هذا اللفظ  وأقرب،عناصر إشارية tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$####(، ثم )↵↵↵↵ ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ;;;; ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$####(، ثم )!!!! $$ $$####(، فإن كان كلُّ واحد 

 ثم إن كلَّ واحد من هذه ، أو الكتاب، أو النبي المنزل، ليحكم اهللا: فيكون المعنى،منها صحيحاً
ى وشفاء  وإذا جاز أن يكون هد، وإسناد الحكم إلى الكتاب مجاز.االحتماالت يختص بوجه ترجيح

¨¨ ����  : قال تعالى،جاز أن يكون حاكماً ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ tt ttββββ#### uu uu öö öö���� àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### ““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö ööκκκκ uu uu‰‰‰‰  ÉÉ ÉÉLLLL ‾‾ ‾‾==== ÏÏ ÏÏ9999 šš šš†††† ÏÏ ÏÏφφφφ ãã ããΠΠΠΠ uu uuθθθθ øø øø%%%% rr rr&&&&  ����) اإلسراء: 

   .  فيفيد بذلك تفخيم القرآن وتعظيم شأنه،)9

 وهي عود الضمير ، إحداهما نحوية:نالحظ أن تعدد اإلحالة يمكن تفسيره بقرينتين
 فإذا عاد ، والثانية بالغية تعتمد على لعبة الحقيقة والمجاز،ربعلى العنصر اإلشاري األق

 وإذا .الضمير المستتر على اهللا كانت اإلحالة حقيقية ؛ ألن اهللا بعث النبيين وأنزل الكتب
  .)2(كانت اإلحالة إلى الكتاب كان اإلسناد مجازياً بحكم االستعمال المتعارف عليه 

tt ���� :قوله تعالى_ أيضاً_مثال ذلك و tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷���� ss ss????#### uu uu || ||====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### ………… çç ççµµµµ tt ttΡΡΡΡθθθθ èè èèùùùù ÌÌ ÌÌ���� ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ $$$$ yy yyϑϑϑϑ xx xx.... tt ttββββθθθθ èè èèùùùù ÌÌ ÌÌ���� ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ 

                                                 

 (
    .534-5/533 : ومغني اللبيب.2/406 : شرح الرضي على الكافية:انظر1
 .6/15 :1981 -1 ط، بيروت، دار الفكر، التفسير الكبير، الفخر الرازي:انظر) 2
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öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu !! !!$$$$ oo ooΨΨΨΨ öö öö//// rr rr&&&& (( (( ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ $$$$ ZZ ZZ))))ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ çç ççGGGG õõ õõ3333 uu uu‹‹‹‹ ss ss9999 ¨¨ ¨¨,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ôô ôôèèèè tt ttƒƒƒƒ  ����) فهناك ثالثة .)146 :البقرة 

µµµµ(احتماالت لما يعود عليه الضمير المنصوب في  tt ttΡΡΡΡθθθθ èè èèùùùù ÌÌ ÌÌ���� ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ(: ا أنهعلى الرسول فإم عائد، 

 :السابقة وتكرر فيها لكنّه قد علم من اآليات ،وإن لم يسبق ذكر لمعاد مناسب لضمير الغيبة

���� $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ $$$$ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ ss ss'''' ss ss#### öö öö7777 ÉÉ ÉÉ)))) øø øø9999 $$ $$####  ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$#### || ||MMMMΖΖΖΖ ää ää.... !! !!$$$$ pp ppκκκκ öö öö���� nn nn==== tt ttææææ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) zz zzΝΝΝΝ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè uu uuΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ9999  tt ttΒΒΒΒ ßß ßßìììì ÎÎ ÎÎ6666 ®® ®®KKKK tt ttƒƒƒƒ tt ttΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$####  ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÜÜ ÜÜ==== ÎÎ ÎÎ==== ss ss))))ΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã 

ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ tt tt7777 ÉÉ ÉÉ)))) tt ttãããã 44 ôô ���� :وله وق،)143 :البقرة( ���� 44 ôô‰‰‰‰ ss ss%%%%  33 33““““ tt tt���� tt ttΡΡΡΡ || ||==== ** **==== ss ss)))) ss ss???? yy yy7777 ÎÎ ÎÎγγγγ ôô ôô____ uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### (( (( yy yy7777 ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ jj jj9999 uu uuθθθθ ãã ããΨΨΨΨ nn nn==== ss ssùùùù \\ \\'''' ss ss#### öö öö7777 ÏÏ ÏÏ%%%% 

$$$$ yy yyγγγγ9999 || ||ÊÊÊÊ öö öö���� ss ss???? 44 44 ÉÉ ÉÉ ee eeΑΑΑΑ uu uuθθθθ ss ssùùùù yy yy7777 yy yyγγγγ ôô ôô____ uu uuρρρρ tt tt���� ôô ôôÜÜÜÜ xx xx©©©© ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÉÉ ÉÉffff óó óó¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ#### tt tt���� yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### 44 44 ßß ßß]]]] øø øøŠŠŠŠ yy yymmmm uu uu  ����y) فاإلتيان بضمير .)144 :البقرة 

ي قوله السابق  وإما أن يعود إلى الحقّ ف. أي يعرفون صدقه،الغيبة وهو على تقدير مضاف
)tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ çç ççGGGG õõ õõ3333 uu uu‹‹‹‹ ss ss9999 ¨¨ ¨¨,,,, yy yyssss øø øø9999 $$  ���� وإما أن يعود إلى العلم في قوله ،فيشمل رسالة الرسول وجميع ما جاء به) ####$$

.. .. ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// $$$$ tt ttΒΒΒΒ xx xx8888 uu uu !! !!$$$$ yy yy____ šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÄÄ ÄÄΝΝΝΝ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏèèèè øø øø9999 $$   .)145 :البقرة( ����  ####$$

 فإذا جعل ،يتّضح من هذه االحتماالت أن الضمير يحيُل إلى سابق مذكور صراحةً
 ومستمراً في ،)143(إلى الرسول فقد جاء ظاهراً مرة واحدة في اآلية الضمير محيالً 

 ، والضمير في هذه الحالة يحيل إلى عنصرٍ فقط،اآليات الالحقة بضمير الخطاب المتّصل
 وهكذا تكون الضمائر محيلة ،وإذا كان محيالً إلى الحقّ يصبح عنصراً محيالً إلى خطاب

كما يظهر من التأويالت والتخريجات التي _إن الضمير  وبناء عليه ف.)1(إحالة مزدوجة 
  .يساهم بشكٍل فعال في اتّساق الخطاب القرآني_ تدفع اللبس

  :)2(في القرآن الكريم ) اإلحالة( الضميرمرجع 

33  ���� :حو ن،به مطابقاً سابقاً به ملفوظاً ويكون إليه يعود مرجع من لضميرل البد 33““““ yy yyŠŠŠŠ$$$$ tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ îî îîyyyyθθθθ çç ççΡΡΡΡ 

………… çç ççµµµµ oo ooΨΨΨΨ öö öö//// $$ ##  ����و  ،)42 :هود( ����  ####$$ ## || ||ÂÂÂÂ tt ttãããã uu uuρρρρ ãã ããΠΠΠΠ yy yyŠŠŠŠ#### uu uu ………… çç ççµµµµ −− −−//// uu uu‘‘‘‘ 33 33““““ uu uuθθθθ tt ttóóóó ss ssùùùù  ���� )و،)١٢١ :طه ���� !! !!#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) yy yyllll tt tt���� ÷÷ ÷÷zzzz rr rr&&&& ………… çç ççνννν yy yy‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ 

óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 ôô ôô‰‰‰‰ ss ss3333 tt ttƒƒƒƒ $$$$ yy yyγγγγ1111 tt tt���� tt ttƒƒƒƒ 33 ………… (فضمير الغائب في .)40: النور( ����   33 çç ççµµµµ oo ooΨΨΨΨ öö öö//// $$ …………( و،)####$$ çç ççµµµµ −− −−//// uu uu‘‘‘‘(و ،)………… çç ççνννν yy yy‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ ( يعود على
                                                 

1  ( ات النص175 ص :لساني. 

(
 _ 1 ط ، القـاهرة  ، دار التـراث   ، تحقيق محمد متولي منصور    ،ن اإلتقان في علوم القرآ    ، السيوطي :انظر 2

2007: 2/308.  
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yyyyθθθθ (: وهو على التوالي،مرجع سابق له ومتعلّق به ويطابقه çç ççΡΡΡΡ(،و )ΠΠΠΠ yy yyŠŠŠŠ#### uu uu(، والضمير العائد على 

llll(الكافر في الفعل  tt tt���� ÷÷ ÷÷zzzz rr rr&&&&(.  

))  ���� :نحو ،له ناًمتضم أو ((####θθθθ ää ää9999 ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ôô ôôãããã $$ $$#### uu uuθθθθ èè èèδδδδ ÜÜ ÜÜ>>>> tt tt���� øø øø%%%% rr rr&&&& 33 33““““ uu uuθθθθ øø øø)))) −− −−GGGG==== ÏÏ ÏÏ9999  ����) على عائد الضميرف ،)8 :المائدة 

θθθθ####( له المتضمن العدل ää ää9999 ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ôô ôôãããã $$ $$####(،  ���� #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ uu uu���� || ||ØØØØ yy yymmmm ss ssππππ yy yyϑϑϑϑ óó óó¡¡¡¡ ÉÉ ÉÉ)))) øø øø9999 $$ $$#### (( ((####θθθθ ää ää9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& 44 44’’’’ nn nn1111 öö öö���� àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### 44 44’’’’ yy yyϑϑϑϑ≈≈≈≈ tt ttGGGG uu uuŠŠŠŠ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ßß ßß ÅÅ ÅÅ6666≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ 

ΝΝΝΝ èè èèδδδδθθθθ èè èè%%%% ãã ãã———— öö öö‘‘‘‘ $$ $$$$$$ ss ssùùùù çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ (( ((####θθθθ ää ää9999θθθθ èè èè%%%% uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ çç ççλλλλ mm mm;;;; ZZ ZZωωωω öö ööθθθθ ss ss%%%% $$$$ ]] ]]ùùùùρρρρ ãã ãã���� ÷÷ ÷÷èèèè ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ���� )( فالضمير في ،)8 :النساءµµµµ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ( ضمناً_يشير _

  . فارزقوهم من المقسوم: أي،عليه القسمة لداللة )المقسوم(إلى 

§§§§  ����: نحو قوله تعالى،أو متأخّراً لفظاً ال رتبةً مطابقاً yy yy____ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr'''' ss ssùùùù ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû  ÏÏ ÏÏµµµµ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ ZZ ZZππππ xx xx����‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅzzzz 44 44 yy yy››››θθθθ •• ••ΒΒΒΒ ���� }} }} 

ÏÏ( فالضمير في ،)67 :طه( ÏÏµµµµ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ(  ًيعود على مرجع متأخر لفظا، ال رتبة هو العنصر اإلشاري 

) yy yy››››θθθθ •• ••ΒΒΒΒ(،وقوله تعالى : ����  ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ãã ãã≅≅≅≅ tt tt↔↔↔↔ óó óó¡¡¡¡ çç çç„„„„  tt ttãããã ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ////θθθθ çç ççΡΡΡΡ èè èèŒŒŒŒ šš ššχχχχθθθθ ãã ããΒΒΒΒ ÌÌ ÌÌ���� ôô ôôffff ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$  ،)78 :القصص (����  ####$$

ΟΟΟΟ(فضمير الغائبين في  ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ////θθθθ çç ççΡΡΡΡ èè èèŒŒŒŒ (وهو ،يعود على مرجع متأخر عنه )χχχχθθθθ ãã ããΒΒΒΒ ÌÌ ÌÌ���� ôô ôôffff ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$  وفي قوله ،)####$$

››››   ���� :تعالى ÍÍ ÍÍ×××× tt ttΒΒΒΒ öö ööθθθθ uu uuŠŠŠŠ ss ssùùùù āā āāωωωω ãã ãã≅≅≅≅ tt tt↔↔↔↔ óó óó¡¡¡¡ çç çç„„„„  tt ttãããã ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ7777 // //ΡΡΡΡ ss ssŒŒŒŒ ÓÓ ÓÓ§§§§ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ AA AAββββ !! !!$$$$ yy yy____ ���� )عاد الضمير في  .)٣٩ :الرحمن

)ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ7777 // //ΡΡΡΡ ss ssŒŒŒŒ (وهو ، ولكنّه متأخّر عنه لفظاً،على مرجع مذكور في اآلية )§§§§ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ))))(، فساهم ذلك في تحقيق 

    .الربط التركيبي واإلحالي في اآليات

‘‘ : نحو قوله تعالى،د يدلُّ عليه السياقُ فيضمر ثقةً بفهم السامعوق ‘‘≅≅≅≅ ää ää.... ���� ôô ôô tt ttΒΒΒΒ $$$$ pp ppκκκκ öö öö���� nn nn==== tt ttææææ 55 55ββββ$$$$ ss ssùùùù ���� 

44و ،)األرض( أي ،)26 :الرحمن( 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm ����  ôô ôôNNNN uu uu‘‘‘‘#### uu uuθθθθ ss ss???? ÉÉ ÉÉ>>>>$$$$ yy yyffff ÏÏ ÏÏtttt øø øø:::: $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ���� )المراد ،)32 :ص واهللا _ فإن

NNNN( فأضمر في الفعل ،حتّى توارت الشمس وراء األفق_ أعلم uu uu‘‘‘‘#### uu uuθθθθ ss ss???? (ود إلى الشمس ضميراً يع

اعتماداً على أن السامع سيفهم المقصود ويعرف المراد من _ وإن لم يجرِ لها ذكر في الكالم_
$$$$ ����  و،سياق الكالم yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ6666 ss ssùùùù 77 77ππππ yy yyϑϑϑϑ ôô ôômmmm uu uu‘‘‘‘ zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$#### || ||MMMMΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ9999 öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999 (( (( öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ || ||MMMMΨΨΨΨ ää ää.... $$$$ ˆˆ ˆˆàààà ss ssùùùù xx xxáááá‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ==== xx xxîîîî ÉÉ ÉÉ==== ùù ùù==== ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### (( ((####θθθθ ‘‘ ‘‘ÒÒÒÒ xx xx����ΡΡΡΡ ]] ]]ωωωω 

ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999 öö ööθθθθ yy yymmmm ((     .)سول اهللاصحابة ر(أي  ،)١٥٩ :آل عمران( ���� ))



   النَّص القُرآنياإلحالة بالضمائر ودورها في تحقيق الترابط في  ------------------------

  )1073  (--------- 1، العدد 13، المجلد 2011غزة، سلسلة العلوم اإلنسانية -مجلة جامعة األزهر

 أن يـذكر    : والتقدم الّلفظـي   ، تقدماً لفظياً أو معنوياً    ،والبد لهذا الضمير من متقدم يرجع إليه      
 فالمفسر  ، واعلم أنّه إذا تقدم مما يصلح للتفسير شيئان فصاعداً         ،المفسر قبل الضمير ذكراً صريحاً    

   .)1( ويجوز مع القرينة أن يكون لألبعد ،هو األقرب ال غير

 حتّى إنّه قد يؤثّر في عودة الضمير إلى كلمة          ،ونشير هنا إلى أن عودة الضمير تتأثّر بالمعنى       
 ويلجأ النحاة والمفسرون إلـى      .يعود إلى المعنى  _ بالطبع_ وتقدير مرجع هذا الضمير      ،في السياق 

ات الداللية على    وقد تجبرهم تلك التفسير    ،تفسيرات نحوية وأخرى داللية في تحديد مرجع الضمير       
خارج النص كِّمونها في المرجع ، هي سياق الحال،اللُّجوء إلى ظروفح2( في(.  

 :وسيحاول الباحث تتبع ظاهرة الربط اإلحالي بالضمائر في القرآن الكريم بأنواعهـا الثالثـة             
  : على مستوى الجملة ومستوى النص، وضمير الفصل، وضمير الشأن،ضمير الذات

  :بنية اإلحالية لضمير الذاتال/أوالً
لإلحالة أثر بارز في تعزيز بنية التتابع الداللي اإلسنادي في النص القرآني ؛ وذلـك ألنهـا                 

 وقد يحـدث  ،تشكّل اإلطار الداللي ال الشكلي للنصية ؛ إذ تقوم بربط السابق بالالحق شكالً وداللة             
 وهنـاك العناصـر     ، فهناك الـضمائر   ، القرآني  وقد تنوعت العناصر اإلحالية في النص      .العكس

 ويتحقّق هذا النوع من الربط فـي الـنص          ،المعجمية التي تحيل إلى مقاطع محددة داخل الملفوظ       
 وقـد   ، أو على المستوى الخارجي خارج اللغة      ،القرآني بال خالف على المستوى الداخلي اللغوي      

نصر اإلشارة المفسرة لإلبهام المتقدم  نحو قولـه          ويتأخّر ع  ،يتقدم عنصر اإلحالة في بنية مؤكّدة     
÷÷ ���� :تعالى ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuθθθθ èè èèδδδδ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ÖÖ ÖÖ���� øø øø.... ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ ×× ××ββββ#### uu uu öö öö���� èè èè%%%% uu uuρρρρ ×× ×× ÎÎ ÎÎ7777 •• ••ΒΒΒΒ  ���� )المتـأخّر       ،)69 :يس ر العنصر اإلشاريحيث فس 

)���� øø øø.... ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ (     معنى عنصر اإلحالة المبهم)θθθθ èè èèδδδδ(           ره فُأزيل بـذلك اإلبهـام؛ ألن الخبر يطابق المبتدأ ويفس

$$$$ ����تّهام المشركين للرسول بقول الشعر في الكالم السابق  ودحض ا،والغموض tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ çç ççµµµµ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ôô ôôϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾==== tt ttææææ tt tt���� ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏ ee ee±±±±9999 $$ $$#### 

$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ  ÈÈ ÈÈöööö tt tt7777 .. ..⊥⊥⊥⊥ tt ttƒƒƒƒ ÿÿ ÿÿ………… ãã ãã&&&& ss ss!!!! ���� 4 )وفي قوله تعالى،)68 :يس : ����  ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) }} }}‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏδδδδ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ oo ooΨΨΨΨ èè èè????$$$$ uu uuŠŠŠŠ yy yymmmm $$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$#### ßß ßßNNNNθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ tt ttΡΡΡΡ $$$$ uu uuŠŠŠŠ øø øøtttt ww wwΥΥΥΥ uu uuρρρρ 

$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ßß ßß øø øøtttt ww wwΥΥΥΥ tt tt  ÏÏ ÏÏOOOOθθθθ ãã ããèèèè öö öö7777 yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// ����) ( الضمير ،)37 :المؤمنون‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏδδδδ ( علم معناه إال بما يتلوهالوهو قوله ،ي 

                                                 
 ، منشورات جامعـة قـار يـونس   ، تصحيح وتعليق يوسف حسن عمر، شرح الرضي على الكافية : انظر  )1

  .2/404 :1996 -2 ط،بنغازي
 العـدد  ،جلّد األول  الم ، مجلّة علوم اللّغة   ، دور السياق في تقدير مرجع الضمير      ، محمد أحمد خضير   :انظر )2

  .102 ،96 ،69 ص :1999_ دار غريب،األول
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)$$$$ oo ooΨΨΨΨ èè èè????$$$$ uu uuŠŠŠŠ yy yymmmm $$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ ‘‘‘‘( ثم وضع    ،)إنِ الحياةُ إال الحياةُ الدنيا     (: فكأن أصل الكالم   ،)####$$ ÏÏ ÏÏδδδδ (  موضع الحياة

÷÷ ���� : وقوله تعالى.؛ ألن الخبر يدّل عليها ويبينها    ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuθθθθ èè èèδδδδ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ÖÖ ÖÖ óó óórrrr uu uuρρρρ 44 44 yy yyrrrrθθθθ ãã ããƒƒƒƒ ����) فالضمير .)4 :النجم 

)θθθθ èè èèδδδδ ( ره العنصر اإلشاري الالحق، أي القرآن،الكالم الذي ينطق به الرسوليشير إلىوهو ، ويفس 

ÖÖ(قوله  ÖÖ óó óórrrr uu uuρρρρ 44 44 yy yyrrrrθθθθ ãã ããƒƒƒƒ(.  

ففي النصوص السابقة يبدأ الحديث كما رأينا بمبهم ال يعرف السامع مدلوله ؛ ألنـه ضـمير                 
 ،ع عنـه   ولهذا يتساءل السام   ، والشائع من أمره أن يذكر مرجعه قبله       ،غائب ليس له مرجع سابق    

 فيستريح السامع إلى هذا ويطيـب  ، فيكشف الغموض عنه، ثم يجيء مرجعه،ويستشرف المراد به  
هو الذي أقام عالقة الربط مع الضمير المحيـل         ) االسم المشار إليه  ( والعنصر اإلشاري    .به نفساً 

) عرفة بكونـه    فأصبح بعد الذكر م    ، فتحقّق الوضوح وُأزيل اإلبهام عن الضمير      ،)العنصر اإلحالي
 والبد لها   ،الضمائر كلّها ال تخلو من إبهام وغموض       ": وفي ذلك يقول عباس حسن     .مدار الحديث 

 فأما المتكلّم والمخاطب فيفسرهما وجود صاحبهما وقت        ، ويفسر غموضها  ،من شيء يزيل إبهامها   
 فالبـد لهـذا     ،د وأما ضمير الغائب فصاحبه غير معروف ؛ ألنه غير حاضر وال مـشاه             ،الكالم

  .)1" (الضمير من شيء يفسره ويوضح المراد منه 
ضمير المتكلّم الجمع الداّل على الـذات  ( وهي،وننتقل إلى شكٍل آخر من أشكال البنية اإلحالية      

وهي كثيـرة  _؛ حيث تتضمن األفعال المسندة إلى ضمير المتكلّم الجمع في القرآن الكريم        ) اإللهية
 نحـو قولـه     ، ينسبها الخالق لنفسه في صيغة مؤكّدة ترد شك المشكّكين والمتشكّكين          دالالت_ جداً

  :تعالى

!! !!$$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ���� çç ççµµµµ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ øø øø9999 tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& $$$$ ºº ººΡΡΡΡ≡≡≡≡ uu uu öö öö���� èè èè%%%% $$$$ ww wwŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ//// tt tt���� tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ‾‾ ‾‾==== yy yyèèèè ©© ©©9999 šš ššχχχχθθθθ èè èè==== ÉÉ ÉÉ)))) ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? ßß ßß øø øøtttt ww wwΥΥΥΥ ���� ρρρρ ����  �� ��ÈÈÈÈ àà àà)))) tt ttΡΡΡΡ yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã zz zz || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm rr rr&&&& 

ÄÄ ÄÄÈÈÈÈ || ||ÁÁÁÁ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø‹‹‹‹ yy yymmmm ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ tt ttββββ#### uu uu öö öö���� àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ || ||MMMMΨΨΨΨ àà àà2222  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ#### öö öö7777 ss ss%%%% zz zz ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ss ss9999 šš šš ÎÎ ÎÎ==== ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$#### ���� 

  : وقوله تعالى.)3_2 :يوسف(

$$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ���� $$$$ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ $$$$ tt ttΒΒΒΒ ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### ZZ ZZππππ oo ooΨΨΨΨƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ———— $$$$ oo ooλλλλ °° °°;;;; óó óóΟΟΟΟ èè èèδδδδ uu uuθθθθ èè èè==== öö öö7777 oo ooΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏ9999 öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr&&&& ßß ßß || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm rr rr&&&& WW WWξξξξ yy yyϑϑϑϑ tt ttãããã  و�������� $$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ 

tt ttββββθθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏèèèè≈≈≈≈ yy yyffff ss ss9999 $$$$ tt ttΒΒΒΒ $$$$ pp ppκκκκ öö öö���� nn nn==== tt ttææææ #### YY YY‰‰‰‰‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏèèèè || ||¹¹¹¹ #### �� ��———— ãã ãã���� ãã ãã____  ���� )وقوله تعالى .)8_7 :الكهف:  ���� ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ $$$$ tt ttΡΡΡΡ ÷÷ ÷÷���� œœ œœ££££ oo oo„„„„ tt ttββββ#### uu uu öö öö���� àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### 

                                                 
   .1/255 : النحو الوافي:انظر )1



   النَّص القُرآنياإلحالة بالضمائر ودورها في تحقيق الترابط في  ------------------------

  )1075  (--------- 1، العدد 13، المجلد 2011غزة، سلسلة العلوم اإلنسانية -مجلة جامعة األزهر

ÌÌ ÌÌ���� øø øø.... ÏÏ ÏÏ ee ee%%%%#### ÏÏ ÏÏ9999 öö öö≅≅≅≅ yy yyγγγγ ss ssùùùù  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 99 99���� ÏÏ ÏÏ.... ££ ££‰‰‰‰ •• ••ΒΒΒΒ  ����)ث عن ،فالحديث في اآليات السابقة عن الخالق) 32 :القمرفهو يتحد 

 سواء أذُكر العنصر اإلشاري متقدماً في السورة أو ، وقد ورد عنصر اإلحالة في مطلع اآلية،نفسه
  .)السورة أو اآلية أو مجموعة اآليات (:لى خارج النص وتكون اإلشارة إ، أو لم يذكر،متأخراً

  نحو قوله تعالى،على مسمى مبهم  وقد يكون العنصر اإلشاري المتقدم عنصراً معجمياً داالً

ôô ���� :)20 :مريم(في سورة  ôôMMMM ss ss9999$$$$ ss ss%%%% 44 44’’’’ ‾‾ ‾‾ΤΤΤΤ rr rr&&&& ãã ããββββθθθθ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< ÖÖ ÖÖΝΝΝΝ≈≈≈≈ nn nn==== ää ääîîîî öö ööΝΝΝΝ ss ss9999 uu uuρρρρ  ÍÍ ÍÍ____ óó óó¡¡¡¡ || ||¡¡¡¡ ôô ôôϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ ×× ××���� || ||³³³³ oo oo0000 öö ööΝΝΝΝ ss ss9999 uu uuρρρρ àà àà8888 rr rr&&&& $$$$ || ||‹‹‹‹ ÉÉ ÉÉóóóó tt tt////  ���� 

tt  ���� :صر اإلحالي العائد عليه في اآلية التاليةيؤكّده العن ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ÅÅ ÅÅ7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ xx xx.... tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ÅÅ ÅÅ7777 šš šš//// uu uu‘‘‘‘ uu uuθθθθ èè èèδδδδ ¥¥ ¥¥’’’’ nn nn???? tt ttãããã ×× ×× ÎÎ ÎÎ ii ii yy yyδδδδ (( (( 
ÿÿ ÿÿ………… ãã ãã&&&& ss ss#### yy yyèèèè ôô ôôffff uu uuΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ ZZ ZZππππ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999 ZZ ZZππππ uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ $$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 44 44 šš ššχχχχ%%%% xx xx.... uu uuρρρρ #### \\ \\���� øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& $$$$ || ||‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅÒÒÒÒ øø øø)))) ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ  ����،  في فقد أشار العنصر اإلحالي

 وإلى عنصر إشاري ،)غالم( وهو لفظة ،عنصر معجمي إشاري سابق داخل النص إلى) لنجعله(
 يشير إليه قوله تعالى،)عيسى عليه السالم(وهو _ أيضاً_آخر الحق داخل النص : ����  yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ 

 || ||¤¤¤¤ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏãããã ßß ßß øø øø⌠⌠⌠⌠ $$ $$#### zz zzΝΝΝΝ tt ttƒƒƒƒ öö öö���� tt ttΒΒΒΒ 44 44 šš šš^̂̂̂öö ööθθθθ ss ss%%%% ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù tt ttββββρρρρ çç çç���� tt ttIIII ôô ôôϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ  ����  )وقد يكون العنصر  .)34 :مريم 

ÏÏ   ����: نحو قوله تعالى،على أحد األنبياء_ صراحةً_داالً اإلشاري المتقدم عنصراً معجمياً  ÏÏŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ 

## ##’’’’ nn nn???? tt ttFFFF öö öö//// $$ $$#### zz zzΟΟΟΟ↵↵↵↵ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt���� öö öö//// ÎÎ ÎÎ)))) ………… çç ççµµµµ šš šš//// uu uu‘‘‘‘ ;; ;;MMMM≈≈≈≈ uu uuΚΚΚΚ ÎÎ ÎÎ==== ss ss3333 ÎÎ ÎÎ//// ££ ££ ßß ßßγγγγ ££ ££ϑϑϑϑ ss ss???? rr rr'''' ss ssùùùù (( zz( فـ،)124 :البقرة(  ����  )) zzΟΟΟΟ↵↵↵↵ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt���� öö öö//// ÎÎ ÎÎ))))( مفعوٌل وهو ،مقدم 

جمهورِ عند التقديمِ واجب بالفاعِل اتَّصل متى ألنه ؛ النحاة ضمير المفعوِل على يعود بجه وتقديم 
  .)1( ورتبةً لفظاً متأخِّرٍ على الضمير يعود لئال

  :اإلحالة المتقدمة_ 1
 ،تالياً مرة أخرى للتأكيد) العنصر اإلشاري( ثم يظهر االسم ،)الضمير(قد تتقدم البنية اإلحالية 

çç  ���� :نحو قوله تعالى ççµµµµ≈≈≈≈ tt ttΡΡΡΡ ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ yy yyŠŠŠŠ tt tt���� ss ssùùùù ## ##’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ))))  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ éé éé&&&& öö öö’’’’ ss ss1111 §§ §§���� ss ss)))) ss ss???? $$$$ yy yyγγγγ ãã ããΨΨΨΨ øø øøŠŠŠŠ tt ttãããã ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ šš ššχχχχ tt tt““““ óó óóssss ss ss???? zz zzΟΟΟΟ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ āā āāχχχχ rr rr&&&& yy yy‰‰‰‰ ôô ôôãããã uu uuρρρρ 

«« ««!!!! $$ $$#### ?? ??YYYY yy yymmmm ££ ££ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu���� ss ssYYYY òò òò2222 rr rr&&&& ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ôô ôôèèèè tt ttƒƒƒƒ   ����  )اسم .)13 :القصص فالعنصر اإلشاري 

!!!!(الجاللة  $$ ≈≈≈≈µµµµ(جاء تأكيداً لضمير الذات في ) ####$$ tt ttΡΡΡΡ ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ yy yyŠŠŠŠ tt tt���� ss ssùùùù (مم الضمير .المتقدوقد يتقد ) العنصر

                                                 

(
_  صـيدا  ، المكتبة العـصرية   ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد      ، اإلنصاف في مسائل الخالف    :انظر 1

  .58ص : 2006  ،بيروت
  



  --------------------------------------------------- نائل إسماعيل

 1 ، العدد13، المجلد 2011غزة، سلسلة العلوم اإلنسانية -مجلة جامعة األزهر   ------- ) 1076(

ßß  ���� :ه تعالى كما في قول،تأكيداً إلحالة سابقة) اإلحالي ßß øø øøtttt ww wwΥΥΥΥ �� ��ÈÈÈÈ àà àà)))) tt ttΡΡΡΡ yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã zz zz || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm rr rr&&&& ÄÄ ÄÄÈÈÈÈ || ||ÁÁÁÁ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// 

!! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø‹‹‹‹ yy yymmmm ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ tt ttββββ#### uu uu öö öö���� àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ || ||MMMMΨΨΨΨ àà àà2222  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ#### öö öö7777 ss ss%%%% zz zz ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ss ss9999 šš šš ÎÎ ÎÎ==== ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ tt ttóóóó øø øø9999 $$  ،)3 :يوسف( ����  ####$$

 حيث جاء العنصر اإلحالي) øø øøtttt ww wwΥΥΥΥ ( تأكيداً إلحالة سابقة هي ضمير التعظيم)$$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) (ي في اآلية الت

!!   ���� :سبقتها !!$$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) çç ççµµµµ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ øø øø9999 tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& $$$$ ºº ººΡΡΡΡ≡≡≡≡ uu uu öö öö���� èè èè%%%% $$$$ ww wwŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ//// tt tt���� tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ‾‾ ‾‾==== yy yyèèèè ©© ©©9999 šš ššχχχχθθθθ èè èè==== ÉÉ ÉÉ)))) ÷÷ ÷÷èèèè ss ss????  ����) وكذلك الضمير .)2 :يوسف 

) øø øøtttt ªª ªªΥΥΥΥ (في قوله تعالى: ����  ßß ßß øø øøtttt ªª ªªΥΥΥΥ �� ��ÈÈÈÈ àà àà)))) tt ttΡΡΡΡ yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã ΝΝΝΝ èè èèδδδδ rr rr'''' tt tt7777 tt ttΡΡΡΡ ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 44 44 öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ ÎÎ ÎÎ)))) îî îîππππ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷FFFF ÏÏ ÏÏùùùù (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ nn nn//// tt tt���� ÎÎ ÎÎ//// 

óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ≈≈≈≈ tt ttΡΡΡΡ ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ———— uu uuρρρρ ““““ WW WW‰‰‰‰ èè èèδδδδ ���� )(كّد الضميرين في  يؤ،)13 :الكهف$$$$ oo ooΨΨΨΨ öö öö//// uu uu���� || ||ØØØØ ss ssùùùù (و)ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷VVVV yy yyèèèè tt tt//// ( في اآليتين

$$$$  ���� : قوله تعالى: وهما،السابقتين oo ooΨΨΨΨ öö öö//// uu uu���� || ||ØØØØ ss ssùùùù ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ#### ss ssŒŒŒŒ#### uu uu ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÉÉ ÉÉ#### ôô ôôγγγγ ss ss3333 øø øø9999 $$ $$#### šš šš ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÅÅ ÅÅ™™™™ #### YY YYŠŠŠŠ yy yy‰‰‰‰ tt ttãããã ���� و���� ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO 

öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷VVVV yy yyèèèè tt tt//// zz zzΟΟΟΟ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè uu uuΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ9999 ‘‘ ‘‘““““ rr rr&&&& ÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷ tt tt//// ÷÷ ÷÷““““ ÏÏ ÏÏtttt øø øø:::: $$ $$#### 44 44 || ||ÂÂÂÂ ôô ôômmmm rr rr&&&& $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ9999 (( ((#### þþ þþθθθθ èè èèWWWW ÎÎ ÎÎ6666 ss ss9999 #### YY YY‰‰‰‰ tt ttΒΒΒΒ rr rr&&&& ����) وبذلك تُسهم .)12_11 :الكهف 

على مستوى النص مة في تحقيق الترابط الداللياإلحاالت المتقد.  
في اآلية نفسها التي ورد فيها العنصر اإلشاري أو في اآليات  ،وقد يتأخّر العنصر اإلحالي 

أن ينسب فعله _ عز وجلَّ_ يريد الخالق ، عندما تتقدم اإلشارة إلى شيء جليل وعظيم،التالية
 :)الدخان( نحو قوله تعالى في مطلع سورة ، في صورة جلية ال تحتمُل الشّك،اعه إلى نفسهوإبد

üü üüΝΝΝΝmmmm ����، ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ6666 øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ ÎÎ ÎÎ7777 ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####،  !! !!$$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) çç ççµµµµ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ øø øø9999 tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 77 77'''' ss ss#### øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 >> >>ππππ xx xx.... tt tt����≈≈≈≈ tt tt6666 •• ••ΒΒΒΒ 44 44 $$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ ää ää.... zz zzƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ΖΖΖΖ ãã ããΒΒΒΒ  ���� )الدخان: 

≈≈≈≈µµµµ( فقد اجتمع عنصران إحاليان في ،)3_1 oo ooΨΨΨΨ øø øø9999 tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& (ما ضمير التعظيم العائد على الخالقأحده، 

ÉÉ(واآلخر هو ضمير الغائب العائد على  ÉÉ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ6666 øø øø9999 $$ $$#### uu uu ÈÈ ÈÈ  ÎÎ ÎÎ7777 ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$  وفي الجمع بين ،في اآلية السابقة) ####$$

 وفي قوله .أال وهو القرآن الكريم_ عز وجّل_الضميرين إشارة إلى شيء جليل من إبداع الخالق 
{{ :تعالى }}§§§§ yy yy____ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr'''' ss ssùùùù ����  ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû  ÏÏ ÏÏµµµµ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ ZZ ZZππππ xx xx����‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅzzzz 44 44 yy yy››››θθθθ •• ••ΒΒΒΒ ���� )( فالهاء في  )67 :طه ÏÏ ÏÏµµµµ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ ( عائدة إلى

وال  .)1( والضمير في تقدير التأخير ،موسى وإن كان متأخّراً لفظاً ؛ ألن موسى في تقدير التقديم
  .يخفى ما في هذه اإلحالة المتأخّرة من قيمة في تحقيق االتّساق واالنسجام

                                                 
 ، مكتبـة العبيكـان    ، وعلي محمد معـوض     تحقيق عادل أحمد عبد الموجود     ، الكشّاف ، الزمخشري :انظر )1

  .5/530 : فتح القدير، والشوكاني،6/354: 1998_ 1 ط،الرياض
  



   النَّص القُرآنياإلحالة بالضمائر ودورها في تحقيق الترابط في  ------------------------

  )1077  (--------- 1، العدد 13، المجلد 2011غزة، سلسلة العلوم اإلنسانية -مجلة جامعة األزهر

  
 وهي تصوير مشاهد يوم ،لبنية اإلحالية المتأخّرةكلّها تُمهد ل نجد السياقات) ق(وفي سورة 

ôô ����  : فنلتقي بسياقات تدور حول هذه المشاهد،القيامة ôôNNNN uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ uu uuρρρρ ää ääοοοο tt tt���� õõ õõ3333 yy yy™™™™ ÏÏ ÏÏNNNN öö ööθθθθ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, pp pptttt øø øø:::: $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// (( (( yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ $$$$ tt ttΒΒΒΒ 

|| ||MMMMΨΨΨΨ ää ää.... çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ßß ßß‰‰‰‰‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏtttt rr rrBBBB، yy yy‡‡‡‡ ÏÏ ÏÏ���� çç ççΡΡΡΡ uu uuρρρρ  ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘θθθθ ÷÷ ÷÷ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### 44 44 yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ãã ããΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏãããã uu uuθθθθ øø øø9999 $$ $$####، ôô ôôNNNN uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀uu uuρρρρ  ‘‘ ‘‘≅≅≅≅ ää ää.... << <<§§§§ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ $$$$ yy yyγγγγ yy yyèèèè ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ×× ××,,,, ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ yy yy™™™™ 

ÓÓ ÓÓ‰‰‰‰ŠŠŠŠ ÍÍ ÍÍκκκκ yy yy−−−− uu uuρρρρ،  ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ©© ©©9999 || ||MMMMΨΨΨΨ ää ää.... ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 77 77'''' ss ss#### øø øø���� xx xxîîîî ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø���� tt tt±±±± ss ss3333 ss ssùùùù yy yy7777ΨΨΨΨ tt ttãããã xx xx8888 uu uu !! !!$$$$ ss ssÜÜÜÜ ÏÏ ÏÏîîîî xx xx8888 ãã ãã���� || ||ÁÁÁÁ tt tt7777 ss ssùùùù tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$#### ÓÓ ÓÓ‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ tt ttnnnn،  

tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ ………… çç ççµµµµ ãã ããΖΖΖΖƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ss%%%% #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ $$$$ tt ttΒΒΒΒ ££ ££““““ tt tt$$$$ ss ss!!!! îî îî‰‰‰‰ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏGGGG tt ttãããã، $$$$ uu uu‹‹‹‹ ÉÉ ÉÉ)))) øø øø9999 rr rr&&&& ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû tt ttΛΛΛΛ ©© ©© yy yyγγγγ yy yy____ ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ ää ää.... AA AA‘‘‘‘$$$$ ¤¤ ¤¤���� ŸŸ ŸŸ2222 77 77‰‰‰‰ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ tt ttãããã،  88 88íííí$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ÎÎ ÎÎ���� öö öö���� yy yy‚‚‚‚ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999 

77 77‰‰‰‰ tt ttGGGG ÷÷ ÷÷èèèè ãã ããΒΒΒΒ AA AA====ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� •• ••ΒΒΒΒ،  ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yyèèèè yy yy____ yy yyìììì tt ttΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$#### $$$$ �� ��γγγγ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) tt tt���� yy yyzzzz#### uu uu çç ççνννν$$$$ uu uu‹‹‹‹ ÉÉ ÉÉ)))) øø øø9999 rr rr'''' ss ssùùùù ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÉÉ ÉÉ>>>>#### xx xx‹‹‹‹ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ÏÏ ÏÏ ‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$  :ق( ���� ####$$

 والقدرة على اإلهالك في مقابل القدرة ، ونجد حديثاً عن النار يقابله حديثٌ عن الجنّة،)26_19
tt  ���� :على الخلق ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ãã ããΑΑΑΑθθθθ àà àà)))) tt ttΡΡΡΡ tt ttΛΛΛΛ ©© ©© yy yyγγγγ yy yyffff ÏÏ ÏÏ9999 ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ yy yyδδδδ ÏÏ ÏÏNNNN hh hh|||| tt ttFFFF øø øøΒΒΒΒ $$ $$#### ãã ããΑΑΑΑθθθθ àà àà)))) ss ss???? uu uuρρρρ öö öö≅≅≅≅ yy yyδδδδ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 77 77‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ““““ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ،  ÏÏ ÏÏMMMM xx xx���� ÏÏ ÏÏ9999 øø øø———— éé éé&&&& uu uuρρρρ èè èèππππ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ pp ppgggg øø øø:::: $$ $$#### 

tt tt ÉÉ ÉÉ)))) −− −−FFFF ßß ßßϑϑϑϑ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ9999 uu uu���� öö öö���� xx xxîîîî >> >>‰‰‰‰‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏèèèè tt tt////،  #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ $$$$ tt ttΒΒΒΒ tt ttββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttããããθθθθ èè èè???? ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää3333 ÏÏ ÏÏ9999 AA AA>>>>#### ¨¨ ¨¨ρρρρ rr rr&&&& 77 77áááá‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ���� yy yymmmm،  ôô ôô ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ zz zz ÅÅ ÅÅ´́́́yy yyzzzz zz zz≈≈≈≈ uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq §§ §§����9999 $$ $$#### 

ÍÍ ÍÍ==== øø øø‹‹‹‹ tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀uu uuρρρρ 55 55==== ùù ùù==== ss ss)))) ÎÎ ÎÎ//// AA AA====ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ •• ••ΒΒΒΒ،  $$$$ yy yyδδδδθθθθ èè èè==== ää ääzzzz ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ $$ $$#### 55 55ΟΟΟΟ≈≈≈≈ nn nn==== || ||¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎ0000 (( (( yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ãã ããΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠθθθθ èè èè==== èè èèƒƒƒƒ øø øø:::: $$ $$####، ΜΜΜΜ çç ççλλλλ mm mm;;;; $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ tt ttββββρρρρ ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± oo oo„„„„ $$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù 

$$$$ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ tt tt$$$$ ss ss!!!! uu uuρρρρ ÓÓ ÓÓ‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ““““ tt ttΒΒΒΒ  ���� )كلّها آيات ودالئل تُحفّز األذهان لضرورة اإلذعان واالستسالم  ،)35_30 :ق

 ثم تأتي البنية اإلحالية عقب تلك الصور والمشاهد متمثّلةً في فعلي .لإلله القادر على هذه األفعال
) ÄÄ ÄÄ ôô ôôvvvv éé ééΥΥΥΥ àà ààMMMMŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ çç ççΡΡΡΡ uu uuρρρρ(: ����   ôô ôôìììì ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ tt ttFFFF óó óó™™™™ $$ $$#### uu uuρρρρ tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ uu uuΖΖΖΖ ãã ããƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ oo ooΨΨΨΨ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 55 55ββββ%%%% ss ss3333 ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ 55 55====ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ss%%%%،  tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ tt ttββββθθθθ ãã ããèèèè yy yyϑϑϑϑ óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ ss ssππππ yy yyssss øø øøŠŠŠŠ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### 

ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 44 44 yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ãã ããΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ÆÆ ÆÆ llllρρρρ ãã ãã���� èè èèƒƒƒƒ øø øø:::: $$ $$####،  $$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßß øø øøtttt ww wwΥΥΥΥ  ÄÄ ÄÄ ôô ôôvvvv éé ééΥΥΥΥ àà ààMMMMŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ çç ççΡΡΡΡ uu uuρρρρ $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ çç çç�������� ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$  .)43_41 :ق(  ����    ####$$

 ميتهموي مذكورا شيئا يكونوا لم أن بعد العدم من الخلق يحيي الذي له شريك ال وحده هوفاهللا 
 بإزالة إماتته نريد من ونميت ،فيه الحياة بإيجاد إحياءه نريد من نحيي :أو ،قدرها التي آلجالهم
  .تُحيل إلى المعاني التي تضمنتها السياقات السابقة وتؤكّد حدوثها_ األخيرة_واآليات  .منه الحياة

تصويراً للفعل المؤكّد   ،نجد السياقات تقدمت على البنية اإلحالية_ كذلك_) الحجر(وفي سورة 
$$$$  :في هذه البنية ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ���� ßß ßß óó óóssss uu uuΖΖΖΖ ss ss9999  ÄÄ ÄÄ ôô ôôvvvv éé ééΥΥΥΥ àà ààMMMM‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ çç ççΡΡΡΡ uu uuρρρρ ßß ßß øø øøtttt ww wwΥΥΥΥ uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ èè èèOOOO ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øø9999 $$  فيكون فعال .)23 :الحجر( ����  ####$$

) إن( من خالل تقدم أداة توكيد ،في هاتين الحالتين بنية إحالية إلى متقدم) اإلحياء واإلماتة(
 فهي الذات المحورية التي تدور حولها كّل الذوات ،لهيةوالضمير المتّصل الداّل على الذات اإل



  --------------------------------------------------- نائل إسماعيل

 1 ، العدد13، المجلد 2011غزة، سلسلة العلوم اإلنسانية -مجلة جامعة األزهر   ------- ) 1078(

تكرار ضمير الفصل ،األخرى الواردة في النص ثم ) øø øøtttt ww wwΥΥΥΥ (ولذلك .للداللة على التوكيد والحصر 

تكون كّل اإلحاالت اللغوية التي يعمُل فيها عامل اإلحالة على المستوى الداخلي متداخلة مع 
شديداً بحيث يصعب الفصل بينهما ؛ ذلك أن لفظ الجاللة إذا ورد عنصراً اإلحالة الخارجية تداخالً 

معجمياً إشارياً يفسر اإلحالة داخل النص ؛ فإنَّه ال يلتزم موقعاً بعينه في عالقته بالضمير المبهم 
ها داللة  ثم يكون وروده بعد ذلك توكيداً ألسباب تقتضي، فقد يتقدم عليه أو يتأخّر عنه،المحيل إليه

  .السياق
   :اإلحالة المتأخّرة_ 2

أو ما يختص به ؛ حيث تُهيئ الجمل        ) اهللا تعالى (ويكون األمر المحال إليه في أغلب السياقات        
 يقول اهللا تعالى في سورة      . كما أن الجمل التالية تأتي مؤكّدة لهذه الداللة        ،لإلشارة إلى شيء عظيم   

…………  ����  :)الواقعة( çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ×× ××ββββ#### uu uu öö öö���� àà àà)))) ss ss9999 ×× ××ΛΛΛΛqqqq ÌÌ ÌÌ���� xx xx....   ���� )يقول بعدها ،)77 :الواقعة ثم:  ���� ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 55 55====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÏÏ ÏÏ.... 55 55ββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ õõ õõ3333 ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ، āā āāωωωω 

ÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ �� ��¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ££ ££γγγγ ss ssÜÜÜÜ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####،  ×× ××≅≅≅≅ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ””””∴∴∴∴ ss ss????  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> §§ §§‘‘‘‘ tt tt ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ss ss>>>>≈≈≈≈ yy yyèèèè øø øø9999 $$  وهي آياتٌ مفسرة ،)80_78 :الواقعة(  ����   ####$$

…………(للضمير المبهم المتقدم في  çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ))))(.  

………… ����  :؛ حيث يقول تعالى) يرالتكو(والصورة نفسها نجدها في سورة  çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ãã ããΑΑΑΑ öö ööθθθθ ss ss)))) ss ss9999 55 55ΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ 

55 55ΟΟΟΟƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� xx xx....  ���� )تأتي اآليات التالية) 19 :التكوير وهي قوله تعالى ،ثم: ““““ ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ ����  >> >>οοοο §§ §§θθθθ èè èè%%%% yy yy‰‰‰‰ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏãããã ““““ ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ 

ÄÄ ÄÄ¸̧̧̧ öö öö���� yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### && && ÅÅ ÅÅ3333 tt ttΒΒΒΒ،  88 88íííí$$$$ ss ssÜÜÜÜ •• ••ΒΒΒΒ §§ §§ΝΝΝΝ rr rrOOOO && && ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ rr rr&&&&،  $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ //// ää ää3333 çç çç6666 ÏÏ ÏÏmmmm$$$$ || ||¹¹¹¹ 55 55ββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ôô ôôffff yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ////  ���� )مفسرة  )22_20 :التكوير

…………(لضمير الغيبة في  çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ))))(، صلّى اهللا عليه وسلّم_ ومعظّمة لحامل الرسالة.   

…………  ���� :قوله تعالى) الحاقّة(وفي سورة  çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ãã ããΑΑΑΑ öö ööθθθθ ss ss)))) ss ss9999 55 55ΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ 55 55ΟΟΟΟƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� xx xx....،  $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ uu uuθθθθ èè èèδδδδ ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ öö ööθθθθ ss ss)))) ÎÎ ÎÎ//// 99 99���� ÏÏ ÏÏãããã$$$$ xx xx©©©© 44 44 
WW WWξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ==== ss ss%%%% $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ èè èè????،  ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ öö ööθθθθ ss ss)))) ÎÎ ÎÎ//// 99 99 ÏÏ ÏÏδδδδ%%%% xx xx.... 44 44 WW WWξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ==== ss ss%%%% $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ©© ©©.... xx xx‹‹‹‹ ss ss????،  ×× ××≅≅≅≅ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ””””∴∴∴∴ ss ss????  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> §§ §§‘‘‘‘ tt tt ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ss ss>>>>≈≈≈≈ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$####  ���� 

 تأتي آياتٌ أخرى مفسرة للضمير، بَل ويتصاعد التفسير والتوكيد بدرجة كبيرة ،)43_40 :الحاقّة(
…………  ���� :هي قوله تعالى ،حين تتكرر اإلشارة إلى الموضوع ذاته في آيات مماثلة çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ×× ××οοοο tt tt���� ÏÏ ÏÏ.... õõ õõ‹‹‹‹ tt ttFFFF ss ss9999 

tt tt ÉÉ ÉÉ)))) −− −−GGGG ßß ßßϑϑϑϑ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999 ���� )وقوله تعالى ،)48 :الحاقّة: ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ���� îî îîοοοο uu uu���� ôô ôô££££ yy yyssss ss ss9999 ’’’’ nn nn???? tt ttãããã tt tt ÍÍ ÍÍ���� ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ ss ss3333 øø øø9999 $$ $$####، ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ‘‘ ‘‘,,,, yy yy⇔⇔⇔⇔ ss ss9999 ÈÈ ÈÈ ÉÉ ÉÉ)))) uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$#### 

  .صلى اهللا عليه وسلّم_معضدةً ومعظّمةً لرسالة النبي _ كذلك_؛ وتأتي )51_50 :الحاقّة( ����
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…………  ���� :نلتقي بقوله تعالى) الطارق(وفي سورة  çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏèèèè ôô ôô____ uu uu‘‘‘‘ ÖÖ ÖÖ‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ ss ss)))) ss ss9999  ���� )8 :الطارق(، 

)………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ))))(: )ومعناه .عليه خلقال لداللة ،للخالق الضمير: ةنطف من ابتداء اإلنسان خلق الذي ذلك إن ( 

ع لَىقادر هعجد للفكرة التي تدور ،)1 ()خصوصاً إعادته على (رتُمه بقت هذه اآليةُ بآياتوقد س 
سان يوجه أمراً لإلن) وهو مركز اإلحالة خارج النص( وهي أن الخالق ،حولها آيات السورة

)ة خلقه من عدم،)عنصر معجمي داخل النصإحيائه بعد الموت، بالنظر والتفكّر في كيفي ثم : ����  

ÌÌ ÌÌ���� ÝÝ ÝÝààààΨΨΨΨ uu uu‹‹‹‹ ùù ùù==== ss ssùùùù ßß ßß≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ΡΡΡΡ MM MM}}}} $$ $$#### §§ §§ΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt,,,, ÎÎ ÎÎ==== ää ääzzzz ،  tt tt,,,, ÎÎ ÎÎ==== ää ääzzzz  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ && && !! !!$$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ 99 99,,,, ÏÏ ÏÏùùùù#### yy yyŠŠŠŠ،  ßß ßßllll ãã ãã���� øø øøƒƒƒƒ ss ss†††† .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷ tt tt//// ÉÉ ÉÉ==== ùù ùù==== ÷÷ ÷÷ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### ÉÉ ÉÉ==== ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!#### uu uu���� ©© ©©IIII9999 $$ $$#### uu uuρρρρ   ���� 

  .)7_5 :الطارق(
…………  ���� : فقوله تعالى،وكيد يتصاعد تلبيةً لظروف المقامنجد أن الت) البروج(وفي سورة  çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuθθθθ èè èèδδδδ 

ää ää———— ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö öö7777 ãã ããƒƒƒƒ ßß ßß‰‰‰‰‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏèèèè ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ  ���� )العام لهذه اإلحالة        ) 13 :البروج ئان الجودان وتُهيحـين   ،قد سبِقَ بآيتين تمه 

 وكالهما من فعلـه     ، ويقابل العذاب بالفوز   ، ويعد المؤمنين بالفوز   ،يتوعد أصحاب الفتنة بالخسران   
¨¨ ����  :انه وتعـالى سبح_ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ))))  tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu (( ((####θθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ xx xxåååå uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ yy yyssss ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; ×× ××MMMM≈≈≈≈ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ yy yy____ ““““ ÌÌ ÌÌ���� øø øøgggg rr rrBBBB  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ pp ppκκκκ ÉÉ ÉÉJJJJ øø øøtttt rr rrBBBB 

ãã ãã����≈≈≈≈ pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷ΞΞΞΞ FF FF{{{{ $$ $$#### 44 44 yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ãã ãã———— öö ööθθθθ xx xx���� øø øø9999 $$ $$#### çç çç�������� ÎÎ ÎÎ6666 ss ss3333 øø øø9999 $$ $$#### ،  ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) || ||···· ôô ôôÜÜÜÜ tt tt//// yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ îî îî ‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ tt tt±±±± ss ss9999  ���� )واإلحالة هنا ،)12_11 :البروج 

7777(إلى عنصر معجمي داخل النص هو        ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘(.   عليـه  اهللا صلى_ النبي به خوطب استئنافواآلية 

 للجبـابرة  أخذه أي :أطاعه لمن والمغفرة عصاه لمن الجزاء من سبحانه اهللا عند لمامبينة   _موسل
  .)2( شديد والظلمة

÷÷ ����  :)التكوير(ومن السياقات التي وردت فيها مثل هذه اإلحالة قوله تعالى في سورة  ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuθθθθ èè èèδδδδ 

āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ÖÖ ÖÖ���� øø øø.... ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ tt tt ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ss ss>>>>≈≈≈≈ yy yyèèèè ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999  ���� )الضمير  ،)27 :التكوير فرغم إحالة الضمير إلى عنصر معجمي تاٍل ؛ فإن

………… ����  :يرتبط بما ذُكر سابقاً في قوله تعالى çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ãã ããΑΑΑΑ öö ööθθθθ ss ss)))) ss ss9999 55 55ΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ 55 55 ΟΟΟΟƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� xx xx....  ���� )قد يكون ،)19 :التكوير 

صلّى _ل اهللا إلى رسو_ سبحانه_المقصود بالرسول في اآلية جبريل ؛ لكونه نزل به من جهة اهللا 

                                                 
  .4/736 : تفسير الكشاف:انظر )1
 ،العربـي  التـراث  إحيـاء  دار ،ثانيالم والسبع العظيم القرآن تفسير في المعاني روح ،األلوسي :انظر )2

  .30/91 :بيروت
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$$$$  ���� : وقوله تعالى،)1( واألول أولى ،)محمد( المراد بالرسول في اآلية :وقيل_ اهللا عليه وسلّم tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ 

uu uuθθθθ èè èèδδδδ ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ öö ööθθθθ ss ss)))) ÎÎ ÎÎ//// 99 99≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øø‹‹‹‹ xx xx©©©© 55 55ΟΟΟΟŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ____ §§ اُتبع بتوكيد آخر، وذلك بتحديد طبيعة هذا القول ) 25 :التكوير ( ����  ‘‘‘‘§§

÷÷   ���� : هي قوله تعالى،بجملة مؤكّدة ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuθθθθ èè èèδδδδ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ÖÖ ÖÖ���� øø øø.... ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ tt tt ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ss ss>>>>≈≈≈≈ yy yyèèèè ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999  ���� )27 :التكوير(.   

II  ���� :)الواقعة(وفي قوله تعالى في سورة  IIξξξξ ss ssùùùù ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø%%%% éé éé&&&& ÆÆ ÆÆìììì ÏÏ ÏÏ%%%%≡≡≡≡ uu uuθθθθ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// ÏÏ ÏÏΘΘΘΘθθθθ àà ààffff ‘‘ ‘‘ΖΖΖΖ9999 $$ $$####،  ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ÒÒ ÒÒΟΟΟΟ || ||¡¡¡¡ ss ss)))) ss ss9999 öö ööθθθθ ©© ©©9999 

tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? íí ííΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã  ���� )(الضمير في  ،)76_75 :الواقعة………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ( حيل إلى معنى القسم الذي يدلي

ÞÞ(عليه  ÞÞΟΟΟΟ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø%%%% éé éé&&&&(،عظيم وجليل وهاتان ا ئان لإلشارة إلى شيءهو ،آليتان تُهي )في ) القرآن الكريم

…………  ���� :قوله تعالى çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ×× ××ββββ#### uu uu öö öö���� àà àà)))) ss ss9999 ×× ××ΛΛΛΛqqqq ÌÌ ÌÌ���� xx xx....  ���� )اآليات التالية تؤكّد ، أي المقسم عليه،)77 :الواقعة كما أن 

’’’’ ����  : وهي قوله تعالى،هذه الداللة ÎÎ ÎÎûûûû 55 55====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÏÏ ÏÏ.... 55 55ββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ õõ õõ3333 ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ، āā āāωωωω ÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ �� ��¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ££ ££γγγγ ss ssÜÜÜÜ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####،  ×× ××≅≅≅≅ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ””””∴∴∴∴ ss ss????  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 

ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> §§ §§‘‘‘‘ tt tt ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ss ss>>>>≈≈≈≈ yy yyèèèè øø øø9999 $$ …………( وهي تشترك في تفسير الضمير المبهم  في .)80_78 :الواقعة( ����  ####$$ çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ))))) (2(.  

غالباً ما يكون ) العنصر اإلشاري(والالفت في األبنية التي ترد بالصورة السابقة أن المفسر 
÷÷  ���� : نحو قوله تعالى في سورة النجم،نكرةً موصوفة ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuθθθθ èè èèδδδδ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ÖÖ ÖÖ óó óórrrr uu uuρρρρ 44 44 yy yyrrrrθθθθ ãã ããƒƒƒƒ   ���� )4 :النجم(، 

÷÷  ���� :قول تعالى وفي السورة ذاتها ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) }} }}‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏδδδδ HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ÖÖ ÖÖ !! !!$$$$ oo ooÿÿÿÿ ôô ôôœœœœ rr rr&&&& !! !!$$$$ yy yyδδδδθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ çç ççGGGG øø øø‹‹‹‹ ®® ®®ÿÿÿÿ xx xxœœœœ öö öö  ���� )فالضمير  " ،)23 :النجم

 وفي قوله .)3" ( أي جعلتموها أسماء ال جعلتم لها أسماء :يرجع إلى األسماء ال إلى األصنام
÷÷  ���� :تعالى ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuθθθθ èè èèδδδδ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) îî îî‰‰‰‰ öö öö7777 tt ttãããã $$$$ uu uuΖΖΖΖ ôô ôôϑϑϑϑ yy yyèèèè ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã çç ççµµµµ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ uu uuρρρρ WW WWξξξξ ss ssWWWW tt ttΒΒΒΒ ûû ûû ÍÍ ÍÍ____ tt tt6666 ÏÏ ÏÏ jj jj9999 ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏℜℜℜℜ tt tt���� óó óó™™™™ ÎÎ ÎÎ))))  ����) 59 :الزخرف(، 

θθθθ(ساهم ضمير اإلحالة  èè èèδδδδ ( ة عيسىبقصره على العنصر اإلشاري _ عليه السالم_في تأكيد عبودي

)‰‰‰‰ öö öö7777 tt ttãããã(،اً للجدل الذي أثير حول أ، وبالمطابقة بين المبتدأ والخبرة  فوضعت هذه اآلية حدلوهي

 وأنه كان عبداً نبياً من عباد اهللا ، وإزالة الشك في طبيعة خلقه،وعبوديته_ عليه السالم_عيسى 

                                                 

(
     .5/100 :1997_ 1 ط، بيروت، المكتبة العصرية،رفتح القدي ، الشوكاني: انظر1
(
  .5/212 : فتح القدير:انظر 2
(
  .5/136 :فتح القدير 3
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    .)1(صالحاً 
÷÷ ����  :وفي قوله تعالى ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) }} }}‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏδδδδ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ oo ooΨΨΨΨ èè èèKKKK ss ss???? öö ööθθθθ tt ttΒΒΒΒ 44 44’’’’ nn nn<<<<ρρρρ WW WW{{{{ $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ßß ßß øø øøtttt ww wwΥΥΥΥ tt tt ÎÎ ÎÎ���� || ||³³³³ΖΖΖΖ ßß ßßϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ////  ���� )35 :الدخان(. 

‘‘‘‘(جاء الضمير  ÏÏ ÏÏδδδδ ( مبتدًأ مقصوراً على الخبر)$$$$ oo ooΨΨΨΨ èè èèKKKK ss ss???? öö ööθθθθ tt ttΒΒΒΒ ( ومطابقاً له في المعنى ؛ وهذا كالم كفّار

  .)2" ( وال حياة بعدها وال بعث ،فليست هي إال الموتة األولى التي نموتُها في الدنيا " ،قُريش
 ر(وقد يرد العنصر اإلشاريكما في قوله تعالى،معرفةً) المفس :  ���� ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) }} }}‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏδδδδ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ oo ooΨΨΨΨ èè èè????$$$$ uu uuŠŠŠŠ yy yymmmm 

$$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$#### ßß ßßNNNNθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ tt ttΡΡΡΡ $$$$ uu uuŠŠŠŠ øø øøtttt ww wwΥΥΥΥ uu uuρρρρ $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ßß ßß øø øøtttt ww wwΥΥΥΥ tt tt ÏÏ ÏÏOOOOθθθθ ãã ããèèèè öö öö7777 yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ////  ����  )37 :المؤمنون(، فالعنصر اإلشاري )$$$$ oo ooΨΨΨΨ èè èè????$$$$ uu uuŠŠŠŠ yy yymmmm 

$$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$   .معرفة ؛ لذا فهو واضح وال يحتاج إلى ارتباط عنصر اإلحالة بما يفسره في كالمٍ سابق) ####$$

  :السلَّمية اإلحالية
) الرئبسية(لعناصر اإلحالية   وتقوم السلمية اإلحالية بين العناصر اإلشارية ومجموعة ا       

    ة التي تعود على          ،التي ترتبط بها في النصوتُضبط درجاتها باعتماد عدد العناصر اإلحالي 
 فأهم عنصر إشاري في النص يرتبطُ به أكبر عدد من           .كلِّ عنصر من العناصر اإلشارية    

   .)3(العناصر اإلحالية التي تعود على كلِّ عنصر منها 
المجموعـة  " المجموعة اإلحالية الرئيسية التي تشكّل البنية اإلحالية المركّبة         ويقصد ب 

التي تتكون من وحدة أو وحدات إحالية رئيسية تجمع بين العناصر المكونة لها العودة على 
 وتنقسم هذه المجموعة إلى وحدة أو وحدات إحالية         .)أو عنصر إشاري واحد   (مفسر واحد   

 كانقـسام   : وكذلك نوع اإلحالـة    .يار في هذا االنقسام هو التركيب النحوي       والمع .رئيسية
الضمائر العائدة على مفسر واحد في النص إلى ضمائر الغياب وضمائر الخطاب حـسب              

تكون في  ) نص فرعي / جملة  ( فالعناصر التي ترد في مكون نحوي واحد         .مجال ورودها 
ة  واحدة أعلى مستوى من تركيبها مجموعة إحالي4" (ة رئيسي(.   

                                                 
  .4/698 : المصدر السابق:اُنظر) 1
(
  .4/412 :المصدر نفسه 2
  .134 ص : نسيج النص،األزهر الزناد )3
(
4 37 ص :نسيج النص.  
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zz ���� :قوله تعالى) التدرج اإلحالي المنْتَظَم(ومن أمثلة السلّمية اإلحالية  zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$####  tt ttΒΒΒΒ ãã ããΑΑΑΑθθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ 

$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// uu uuρρρρ ÌÌ ÌÌ���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ΝΝΝΝ èè èèδδδδ tt tt ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ////،  šš ššχχχχθθθθ ãã ãããããã ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ ss ssƒƒƒƒ ää ää†††† ©© ©©!!!! $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ 

šš ššχχχχθθθθ ãã ãããããã yy yy‰‰‰‰ øø øøƒƒƒƒ ss ss†††† HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ || ||¡¡¡¡ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&& $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt ttββββρρρρ áá áá���� ãã ããèèèè ôô ôô±±±± oo oo„„„„، ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ////θθθθ èè èè==== èè èè%%%% ÖÖ ÖÖÚÚÚÚ zz zz÷÷÷÷ ££ ££∆∆∆∆ ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ yy yyŠŠŠŠ#### tt tt““““ ss ssùùùù ªª ªª!!!! $$ $$#### $$$$ ZZ ZZÊÊÊÊ tt tt���� tt ttΒΒΒΒ (( (( óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ss ss9999 uu uuρρρρ 

ëë ëë>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã 77 77ΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 rr rr&&&& $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% xx xx.... tt ttββββθθθθ çç çç//// ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ õõ õõ3333 tt ttƒƒƒƒ، #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ%%%% öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999 ŸŸ ŸŸωωωω (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø���� èè èè???? ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### (( ((#### þþ þþθθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% $$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßß øø øøtttt ww wwΥΥΥΥ 

šš ššχχχχθθθθ ßß ßßssss ÎÎ ÎÎ==== óó óóÁÁÁÁ ãã ããΒΒΒΒ،  II IIωωωω rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ tt ttββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø���� ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####  ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ āā āāωωωω tt ttββββρρρρ áá áá���� ãã ããèèèè ôô ôô±±±± oo oo„„„„،  #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ%%%% öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999 (( ((####θθθθ ãã ããΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ#### uu uu 

!! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ xx xx.... zz zz tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ââ ââ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### (( ((#### þþ þþθθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% ßß ßß ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ çç ççΡΡΡΡ rr rr&&&& !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ xx xx.... zz zz tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ââ ââ !! !!$$$$ yy yyγγγγ xx xx���� �� ��¡¡¡¡9999 $$ $$#### 33 33 II IIωωωω rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ ââ ââ !! !!$$$$ yy yyγγγγ xx xx���� �� ��¡¡¡¡9999 $$ $$####  ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ āā āāωωωω 

tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ôô ôôèèèè tt ttƒƒƒƒ،  #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ (( ((####θθθθ àà àà)))) ss ss9999 tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu (( ((#### þþ þþθθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% $$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ (( ((#### öö ööθθθθ nn nn==== yy yyzzzz 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏΨΨΨΨŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ≈≈≈≈ uu uu‹‹‹‹ xx xx©©©© (( ((#### þþ þþθθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% $$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 yy yyèèèè tt ttΒΒΒΒ 

$$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßß øø øøtttt ww wwΥΥΥΥ tt ttββββρρρρ ââ ââ ÌÌ ÌÌ““““ öö ööκκκκ tt ttJJJJ óó óó¡¡¡¡ ãã ããΒΒΒΒ،  ªª ªª!!!! $$ $$#### ää ää———— ÌÌ ÌÌ““““ öö ööκκκκ tt ttJJJJ óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÍÍ ÍÍ5555 ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ èè èèεεεε ‘‘ ‘‘‰‰‰‰ ßß ßßϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ≈≈≈≈ uu uuŠŠŠŠ øø øøóóóó èè èèÛÛÛÛ tt ttββββθθθθ ßß ßßγγγγ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ ����)15_ 8 :البقرة(.  

على كّل العناصـر  ) الناس( وهو كلمة   ،حيثُ يتقدم عنصر إشاري رئيسي أو مركزي      
 . والتي تمثّلها العناصر المعجمية األخـرى      ، والمتعلّقة به  ،اإلشارية األخرى المتفرعة عنه   

ويكون العنصر اإلشاري المركزي مع العناصر اإلحاليـة المرتبطـة مجموعـة إحاليـة         
عنصر اإلشاري المركـزي     ومن جهة نوع اإلحالة ؛ فإن الضمائر العائدة على ال          .رئيسية

 وبين الخطاب المباشر والخطاب غير      ،تتنوع بين ضمير الغيبة وضمير الخطاب     ) المفسر(
 ، دون حدوث تداخل أو غموض في الفهم ؛ ألن الغَيبة مرتبطة بوصـف حـالهم         ،المباشر

    .)1(والتكلّم مرتبط بقولهم 
ôô ����  :وفي قوله تعالى ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% yy yyxxxx nn nn==== øø øøùùùù rr rr&&&& tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####،  tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÍÍ ÍÍEEEE ŸŸ ŸŸξξξξ || ||¹¹¹¹ tt ttββββθθθθ ãã ããèèèè ÏÏ ÏÏ±±±±≈≈≈≈ yy yyzzzz،  tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ 

öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã ÈÈ ÈÈθθθθ øø øøóóóó ‾‾ ‾‾====9999 $$ $$#### šš šš χχχχθθθθ àà ààÊÊÊÊ ÌÌ ÌÌ���� ÷÷ ÷÷èèèè ãã ããΒΒΒΒ،  tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ ÍÍ ÍÍοοοο 44 44θθθθ xx xx.... ¨¨ ¨¨““““==== ÏÏ ÏÏ9999 tt ttββββθθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏèèèè≈≈≈≈ ss ssùùùù  tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ، öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÅÅ ÅÅ____ρρρρ ãã ãã���� àà àà���� ÏÏ ÏÏ9999 

tt ttββββθθθθ ÝÝ ÝÝàààà ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ yy yymmmm  ωωωω ÎÎ ÎÎ))))، ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÅÅ ÅÅ____≡≡≡≡ uu uuρρρρ øø øø———— rr rr&&&& ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& $$$$ tt ttΒΒΒΒ ôô ôôMMMM ss ss3333 nn nn==== tt ttΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ßß ßß]]]]≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù çç çç���� öö öö���� xx xxîîîî šš šš ÏÏ ÏÏΒΒΒΒθθθθ èè èè==== tt ttΒΒΒΒ،  ÇÇ ÇÇ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù 44 44 xx xxöööö tt ttGGGG öö öö//// $$ $$#### 

uu uu !! !!#### uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé'''' ss ssùùùù ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ tt ttββββρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ$$$$ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$####، tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏFFFF≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ≈≈≈≈ tt ttΒΒΒΒ LL LL{{{{ öö ööΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏδδδδ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ôô ôôγγγγ tt ttãããã uu uuρρρρ tt tt ββββθθθθ ãã ãããããã≡≡≡≡ uu uu‘‘‘‘، tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ öö öö//// ãã ããφφφφ 

44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÌÌ ÌÌEEEE≡≡≡≡ uu uuθθθθ nn nn==== || ||¹¹¹¹ tt ttββββθθθθ ÝÝ ÝÝàààà ÏÏ ÏÏùùùù$$$$ pp pptttt ää ää††††،  yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ tt ttββββθθθθ èè èèOOOO ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øø9999 $$ $$####،  šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββθθθθ èè èèOOOO ÌÌ ÌÌ���� tt ttƒƒƒƒ }} }}¨̈̈̈ ÷÷ ÷÷ρρρρ yy yyŠŠŠŠ öö öö���� ÏÏ ÏÏ���� øø øø9999 $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ $$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù 

                                                 

(
  .106 ص : دراسات لغوية تطبيقية:انظر 1



   النَّص القُرآنياإلحالة بالضمائر ودورها في تحقيق الترابط في  ------------------------

  )1083  (--------- 1، العدد 13، المجلد 2011غزة، سلسلة العلوم اإلنسانية -مجلة جامعة األزهر

tt ttββββρρρρ àà àà$$$$ ÎÎ ÎÎ####≈≈≈≈ yy yyzzzz   ����  )11_1 :المؤمنون(.  

 وتعود عليه كّل العناصر اإلحالية ،)المؤمنون(يتقدم العنصر اإلشاري المركزي السورة وهو 
في السورة _ ثم تنتقل البنية اإلحالية ،) واو الجماعة،هم( متمثّلةً في ضمير الغيبة للجمع ،بعده
ôô ����   :يها اإلحالة خارج النص اللغوي متمثّلةً في الذات اإللهيةإلى بنية أخرى تكون ف_ ذاتها ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ 

$$$$ oo ooΨΨΨΨ øø øø)))) nn nn==== yy yyzzzz zz zz≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ΣΣΣΣ MM MM}}}} $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 77 77'''' ss ss####≈≈≈≈ nn nn==== ßß ßß™™™™  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ && && ÏÏ ÏÏÛÛÛÛ،  §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO çç ççµµµµ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ ZZ ZZππππ xx xx���� ôô ôôÜÜÜÜ çç ççΡΡΡΡ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 99 99‘‘‘‘#### tt tt���� ss ss%%%% && && ÅÅ ÅÅ3333 ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ،  ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø)))) nn nn==== yy yyzzzz 

ss ssππππ xx xx���� ôô ôôÜÜÜÜ ‘‘ ‘‘ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ZZ ZZππππ ss ss)))) nn nn==== tt ttææææ $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø)))) nn nn==== yy yy‚‚‚‚ ss ssùùùù ss ssππππ ss ss)))) nn nn==== yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ZZ ZZππππ tt ttóóóó ôô ôôÒÒÒÒ ãã ããΒΒΒΒ $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø)))) nn nn==== yy yy‚‚‚‚ ss ssùùùù ss ssππππ tt ttóóóó ôô ôôÒÒÒÒ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### $$$$ VV VVϑϑϑϑ≈≈≈≈ ss ssàààà ÏÏ ÏÏãããã $$$$ tt ttΡΡΡΡ öö ööθθθθ || ||¡¡¡¡ ss ss3333 ss ssùùùù zz zzΟΟΟΟ≈≈≈≈ ss ssàààà ÏÏ ÏÏèèèè øø øø9999 $$ $$#### $$$$ VV VVϑϑϑϑ øø øøtttt mm mm:::: 

¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO çç ççµµµµ≈≈≈≈ tt ttΡΡΡΡ ùù ùù'''' tt tt±±±±ΣΣΣΣ rr rr&&&& $$$$ ¸¸ ¸¸)))) ùù ùù==== yy yyzzzz tt tt���� yy yyzzzz#### uu uu 44 44 xx xx8888 uu uu‘‘‘‘$$$$ tt tt7777 tt ttFFFF ss ssùùùù ªª ªª!!!! $$ $$#### ßß ßß || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm rr rr&&&& tt tt ÉÉ ÉÉ)))) ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ss ssƒƒƒƒ øø øø:::: $$ $$####،  §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO //// ää ää3333 ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) yy yy‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ tt ttββββθθθθ çç ççFFFF ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ yy yyϑϑϑϑ ss ss9999،  

¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO öö öö//// ää ää3333 ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏππππ yy yyϑϑϑϑ≈≈≈≈ uu uuŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) øø øø9999 $$ $$#### šš ššχχχχθθθθ èè èèWWWW yy yyèèèè öö öö7777 èè èè????،  ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ $$$$ oo ooΨΨΨΨ øø øø)))) nn nn==== yy yyzzzz óó óóΟΟΟΟ ää ää3333 ss ss%%%% öö ööθθθθ ss ssùùùù yy yyìììì öö öö7777 yy yy™™™™ tt tt,,,, ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!#### tt tt���� ss ssÛÛÛÛ $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ $$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ ää ää.... ÇÇ ÇÇ tt ttãããã ÈÈ ÈÈ,,,, ùù ùù==== ss ssƒƒƒƒ øø øø:::: $$ $$#### 

tt tt,,,, ÎÎ ÎÎ#### ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ xx xxîîîî  ����)  17_12 :المؤمنون(.  

فالذات اإللهية في النص السابق هي العنصر اإلشاري المركزي الحقيقي على امتداد 
فشكّلت بذلك _ سبحانه وتعالى_اآليات كلّها ؛ حيث ُأسندت إليها األفعال المختصة بالخالق 

 ، تصدرت فيها بنية اإلحالة مجموعة اآليات من بدايتها،ة داخل السورةوحدةً إحالية كامل
 يفسره العنصر اإلشاري المركزي في النص ،وجاء العنصر المركزي ضميراً بارزاً

  . وهو الذات اإللهية التي يحاُل إليها بشكٍل صريح أو ضمني،القرآني

   :)االستثناء البالغي(المخالفة في اإلحالة 

ـ       تتم فـي  ) االستثناء البالغـي  (ثَّل المخالفة بين الضمائر أو ما يسمى ب
 وهي ظـاهرة تختـلُّ فيهـا    ،)االلتفات(بـ الظاهرة المشهورة المعروفة

  . دون الجنس،العدد المطابقة في الجهة أو
 مـن  بطريـق  معنى عن التعبير " :وقد عرف البالغيون االلتفات بأنّه    

 بطريـق  عنه التعبير بعد)  أو الغيبة  ،طاب أو الخ  ،التكلم( الثالثة الطرق



  --------------------------------------------------- نائل إسماعيل

 1 ، العدد13، المجلد 2011غزة، سلسلة العلوم اإلنسانية -مجلة جامعة األزهر   ------- ) 1084(

  آخـرون   وسـماه  ،االعتـراض عنـد قـوم     "  أو هو    ،)1" ( منها آخر
 غيره له يعرض ثم معنى في آخذاً الشاعر يكون أن وسبيله ،االستدراك

 أن غيـر  من األول إلى يعود ثم ،به فيأتي الثاني إلى األول عن فيعدل
   .)2( " األول يشد مما شيء في يخل

في نظام الضمائر في العربية أن يستخدم كل ضـمير   ذا كان األصلفإ
 والعدد ؛ فإن الضمير فـي       ، والجنس ،لمرجع معين وفقاً لمقوالت الجهة    

 ويتمثّل هذا النوع من االلتفات في       ،هذا النوع من اإلحالة يخالف مرجعه     
  : أشهرها،القرآن الكريم في عدة صور

!!  ���� : ومنه قوله تعالى:لغائبااللتفات من المتكلم إلى ا_ 1 !!$$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) šš šš����≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ øø øø‹‹‹‹ ss ssÜÜÜÜ ôô ôôãããã rr rr&&&& tt tt���� rr rrOOOO öö ööθθθθ ss ss3333 øø øø9999 $$ $$####، ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ || ||ÁÁÁÁ ss ssùùùù 

yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// tt tt���� ÏÏ ÏÏ9999 öö öö���� pp pptttt ùù ùùΥΥΥΥ $$ $$#### uu uuρρρρ،  āā āāχχχχ ÎÎ ÎÎ)))) šš šš���� tt tt∞∞∞∞ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ$$$$ xx xx©©©© uu uuθθθθ èè èèδδδδ çç çç���� tt ttIIII öö öö//// FF FF{{{{ $$ عن اإلشارة إلى ذاته _ عز وجل_حيث عدل  .����  ####$$

7777(استخدام االسم الظاهر   إلى،)نا(بـالضمير ÎÎ ÎÎ nn nn//// tt tt���� ÏÏ ÏÏ9999 (تكلم ضمير الم  بدالً من،كمعادٍل لضمير الغائب

   .)لنا(أو ) لي(
ªª  ���� : كما في قوله تعالى:االلتفات من الغائب إلى المتكلّم_ 2 ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ üü üü““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& yy yyxxxx≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ hh hh����9999 $$ $$#### çç çç�������� ÏÏ ÏÏWWWW çç ççFFFF ss ssùùùù 

$$$$ \\ \\////$$$$ pp pptttt xx xxāāāā çç ççµµµµ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ øø øø)))) ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ ss ssùùùù 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) 77 77$$$$ ss ss#### tt tt//// ;; ;;MMMM ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷���� uu uu‹‹‹‹ ôô ôômmmm rr rr'''' ss ssùùùù ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// uu uuÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### yy yy‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// $$$$ pp ppκκκκ ÌÌ ÌÌEEEE öö ööθθθθ tt ttΒΒΒΒ 44 44 yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ xx xx.... ââ ââ‘‘‘‘θθθθ àà àà±±±± –– ––ΨΨΨΨ9999 $$ $$####   ���� 

!!!!( وهو لفظ الجاللة ،فيه من االسم الظاهر لتفتالذي اُ )9:فاطر( $$ $$#### uu uu(، والذي يعادل ضمير الغائب 

≈≈≈≈µµµµ(في) نا(إلى ضمير المتكلم ) هو( oo ooΨΨΨΨ øø øø)))) ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ ss ssùùùù.(  

uu  ���� : كما في قوله تعالى:االلتفات من المخاطب إلى الغائب _3 uuθθθθ èè èèδδδδ ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### öö öö//// ää ää.... çç çç���� ÉÉ ÉÉ ii ii���� || ||¡¡¡¡ çç çç„„„„ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÎÎ ÎÎ hh hh���� yy yy9999 øø øø9999 $$ $$#### 

                                                 
- بيـروت  ، دار إحياء العلوم   ، تحقيق الشبخ بهيج غزاوي    ، اإليضاح في علوم البالغة    ،لخطيب القزويني ا) 1

 .72 ص :1998
 ، دار الجيل  ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد      ، العمدة في محاسن الشعر وآدابه     ،ابن رشيق القيرواني  ) 2

  .2/45 :1981 -5 ط ،بيروت



   النَّص القُرآنياإلحالة بالضمائر ودورها في تحقيق الترابط في  ------------------------

  )1085  (--------- 1، العدد 13، المجلد 2011غزة، سلسلة العلوم اإلنسانية -مجلة جامعة األزهر

ÌÌ ÌÌ���� óó óóssss tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ (( (( ## ## ¨¨ ¨¨LLLL yy yymmmm #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΖΖΖΖ ää ää.... †††† ÎÎ ÎÎûûûû ÅÅ ÅÅ7777 ùù ùù==== àà àà���� øø øø9999 $$ $$#### tt tt øø øø tt tt���� yy yy____ uu uuρρρρ ΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÍÍ ÍÍ5555 88 88xxxxƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ÎÎ ÎÎ//// 77 77ππππ tt tt6666 ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ ss ssÛÛÛÛ (( ((####θθθθ ãã ããmmmm ÌÌ ÌÌ���� ss ssùùùù uu uuρρρρ $$$$ pp ppκκκκ ÍÍ ÍÍ5555 $$$$ pp ppκκκκ øø øøEEEE uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ ìì ììxxxxƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ 

×× ××#### ÏÏ ÏÏ¹¹¹¹$$$$ tt ttãããã ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ uu uuρρρρ ßß ßßllll öö ööθθθθ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää.... 55 55ββββ%%%% ss ss3333 tt ttΒΒΒΒ (( ((#### þþ þþθθθθ ‘‘ ‘‘ΖΖΖΖ ss ssßßßß uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ rr rr&&&& xx xxÝÝÝÝ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏmmmm éé éé&&&& óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ//// �� �� (( ((#### ââ ââθθθθ tt ttãããã yy yyŠŠŠŠ ©© ©©!!!! $$ $$#### tt tt ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ ÎÎ ÎÎ==== øø øøƒƒƒƒ èè èèΧΧΧΧ ãã ãã&&&& ss ss!!!! 

tt tt ÏÏ ÏÏ ee ee$$$$!!!! $$ $$#### ÷÷ ÷÷ ÈÈ ÈÈ⌡⌡⌡⌡ ss ss9999 $$$$ uu uuΖΖΖΖ oo ooKKKK øø øø‹‹‹‹ pp ppggggΥΥΥΥ rr rr&&&& ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  ÍÍ ÍÍνννν ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ āā āā ss ssððððθθθθ ää ää3333 uu uuΖΖΖΖ ss ss9999 zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÌÌ ÌÌ���� ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ ففي قوله تعالى  .)22 :يونس( ����   ####$$

)tt tt øø øø tt tt���� yy yy____ uu uuρρρρ ΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÍÍ ÍÍ5555 (والذي .عليه الضمير يعاد غائباً مفرداً قدر فكأنه ،الغيبة إلى الحضور من خروج 

 ،للمخاطبين نعمة وإظهار امتنان فيه خطاب هأنّ هنا االلتفات حكمة أن _أعلم واهللا_ يظهر
في رونوالمسي الصالح ليستديم بذلك خطابهم فحسن ،شامل والخطاب ،وكفار مؤمنون والبحر البر 

 األرض فيين باغال الكافرين حال ذكر فلما ،فيرجع النعمة هذه يتذكر الطالح ولعل .الشكر على
ãã(في  الحق بغير ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀uu uuρρρρ ßß ßßllll öö ööθθθθ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää.... 55 55ββββ%%%% ss ss3333 tt ttΒΒΒΒ (( ((#### þþ þþθθθθ ‘‘ ‘‘ΖΖΖΖ ss ssßßßß uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ rr rr&&&& xx xxÝÝÝÝ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏmmmm éé éé&&&& óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ//// �� �� (( ((#### ââ ââθθθθ tt ttãããã yy yyŠŠŠŠ ©© ©©!!!! $$  دلع ،)####$$

 آخرها التي الحالة هذه مثل بصدور نيخاطبم المؤمنون يكون ال حتى الغيبة إلى الخطاب عن
  .)1( البغي

 عند إقبال  االستماع على وبعثه السامع حثفي   تكمن فائدته و :االلتفات من التكلّم إلى الخطاب    _ 4
$$$$  ���� :تعالى كقوله ،بالمواجهة وتخصيص عناية فضل أعطاه وأنه عليه المتكلم tt ttΡΡΡΡ óó óó÷÷÷÷ ÉÉ ÉÉ∆∆∆∆ éé éé&&&& uu uuρρρρ zz zzΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎ==== óó óó¡¡¡¡ ää ää⊥⊥⊥⊥ ÏÏ ÏÏ9999 ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> tt tt���� ÏÏ ÏÏ9999 

šš šš ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ nn nn====≈≈≈≈ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$####،  ÷÷ ÷÷ββββ rr rr&&&& uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ%%%% rr rr&&&& nn nnοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### çç ççννννθθθθ àà àà)))) ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### uu uuρρρρ 4 u���� )أن وأعلن محمد يا قلأي   ،)72_71 :األنعام 

 لـه  يستـسلم  الذي وحده فهو .العالمين لرب نسلم أن أمرنا _ثم من_ وأننا ؛ الهدى هو اهللا هدى
 والشعورية التعبدية التكاليف لّم إلى ضمير الخطاب لبيان أهمية       ثم التفت من ضمير التك      ،العالمون

÷÷(المترتّبة على اإلسالم     ÷÷ββββ rr rr&&&& uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ%%%% rr rr&&&& nn nnοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### çç ççννννθθθθ àà àà)))) ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### uu uuρρρρ 4 (  لربوبيـة  االستـسالم  هو فاألصل؛ رب 

 النفـسية  الرياضـات  وتجيء ؛ الشعائرية العبادات تجيء ثم .وتقويمه وتربيته وسلطانه ،العالمين
)2(.   

$$$$  ���� :تعالى قولهومنه  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ uu uu’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< II IIωωωω ßß ßß‰‰‰‰ çç çç7777 ôô ôôãããã rr rr&&&& ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤ tt tt���� ss ssÜÜÜÜ ss ssùùùù ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ ãã ããèèèè yy yy____ öö öö���� èè èè????   ���� )األصل ،)٢٢ :يس: 

 مناصـحته  معرض في الكالم أخرج أنه وفائدته " ،الخطاب إلى التكلم من فالتفت ،)أرجع وإليه(
 تخويفهم مقام في لكونه إليهم التفت ثم ،لنفسه يريده أنه وإعالماً تلطفاً قومه نصح يريد وهو لنفسه

                                                 

(
 ، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معـوض         ،ير البحر المحيط   تفس ، أبو حيان األندلسي   :انظر 1

  .5/142: 1993_1 ط، بيروت،دار الكتب العلمية
  .2/1133: 1992 -17 القاهرة، ط-دار الشروق، بيروت ، في ظالل القرآن، سيد قطب: انظر)2



  --------------------------------------------------- نائل إسماعيل

 1 ، العدد13، المجلد 2011غزة، سلسلة العلوم اإلنسانية -مجلة جامعة األزهر   ------- ) 1086(

  ": وعلّل ذلك بقولـه    ،في اآلية السابقة   وقوع االلتفات  وقد أنكر الزركشي   .)1( " اهللا إلى ودعوتهم
 أن لجـواز  كـذلك  ليس وهاهنا الجملتين كلتا في نفسه عن اإلخبار القصد كان إذا منه يكون إنما

ÏÏ( :بقوله أراد يكون ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ ãã ããèèèè yy yy____ öö öö���� èè èè???? ( أراد ولـو  الجمـع  ضمير ويؤيده نفسه يرد ولم بينخاطمال 

   .)2 " (]نرجع[  :لقال نفسه

θθθθ####) ����  :نحو قوله تعالى ،االلتفات من الغيبة إلى الخطاب_ 5 ää ää9999$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ xx xx‹‹‹‹ ss ssƒƒƒƒ ªª ªªBBBB $$ $$#### ßß ßß≈≈≈≈ oo ooΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq §§ §§����9999 $$ $$#### #### VV VV$$$$ ss ss!!!! uu uuρρρρ،  ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ©© ©©9999 

÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ää ÷÷ ÷÷∞∞∞∞ ÅÅ ÅÅ____ $$$$ ºº ºº↔↔↔↔ øø øø‹‹‹‹ xx xx©©©© #### tt ttŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ))))  ���� )وقوله تعالى،)89 -  88: مريم :  ���� öö ööΝΝΝΝ ss ss9999 rr rr&&&& (( ((#### ÷÷ ÷÷ρρρρ tt tt���� tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ xx xx.... $$$$ uu uuΖΖΖΖ õõ õõ3333 nn nn==== ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&&  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ==== öö öö7777 ss ss%%%%  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 

55 55ββββ öö öö���� ss ss%%%% öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ≈≈≈≈ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ ©© ©©3333 ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÄÄ ÄÄ⇓⇓⇓⇓ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ óó óóΟΟΟΟ ss ss9999  ÅÅ ÅÅ jj jj3333 yy yyϑϑϑϑ çç ççΡΡΡΡ öö öö//// ää ää3333 ©© ©©9999 $$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& uu uuρρρρ uu uu !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö���� nn nn==== tt ttãããã #### YY YY‘‘‘‘#### uu uu‘‘‘‘ ôô ôô‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ uu uuρρρρ 

tt tt����≈≈≈≈ yy yyγγγγ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ FF FF{{{{ $$ $$#### ““““ ÌÌ ÌÌ���� øø øøgggg rr rrBBBB  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÉÉ ÉÉJJJJ øø øøtttt rr rrBBBB ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ õõ õõ3333 nn nn==== ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr'''' ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÍÍ ÍÍ5555θθθθ çç ççΡΡΡΡ ää ää‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ//// $$$$ tt ttΡΡΡΡ ùù ùù'''' tt tt±±±±ΣΣΣΣ rr rr&&&& uu uuρρρρ .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏδδδδ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// $$$$ ºº ººΡΡΡΡ öö öö���� ss ss%%%% tt tt ÌÌ ÌÌ���� yy yyzzzz#### uu uu  ���� 

$$$$ (: ففي قوله تعالى،)6 :األنعام( tt ttΒΒΒΒ óó óóΟΟΟΟ ss ss9999  ÅÅ ÅÅ jj jj3333 yy yyϑϑϑϑ çç ççΡΡΡΡ öö öö//// ää ää3333 ©©  تعريض االلتفات هذا وفي ،التفات خطاب) 9999©©

////( في المخاطبةوقيل إن  ،سبق من أحوال عن ونقصهم هؤالء تمكين بقلة ää ää3333 ©©  للمؤمنين هي )9999©©

 ،لكم _العصر هذا أهل يا _نُمكّن لَم ما :قال كأنه ،كافة الناس وسائر لهم المعاصرين ولجميع
ZZ  ���� :وقوله تعالى .)3( الكفرة لهؤالء القول معنى يقدر أن ويحتمل ZZοοοο rr rr&&&& zz zz÷÷÷÷ öö öö∆∆∆∆ $$ $$#### uu uuρρρρ ºº ººππππ oo ooΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ •• ••ΒΒΒΒ ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ôô ôôMMMM tt tt7777 yy yyδδδδ uu uuρρρρ 

$$$$ pp ppκκκκ || ||¦¦¦¦ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ ÄÄ ÄÄ cc cc ÉÉ ÉÉ<<<< ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ==== ÏÏ ÏÏ9999 ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) yy yyŠŠŠŠ#### uu uu‘‘‘‘ rr rr&&&& ÷÷ ÷÷ ÉÉ ÉÉ<<<< ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ββββ rr rr&&&& $$$$ uu uuηηηη yy yyssss ÅÅ ÅÅ3333ΖΖΖΖ tt ttFFFF óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ ZZ ZZππππ || ||ÁÁÁÁ ÏÏ ÏÏ9999%%%% ss ss{{{{ yy yy7777 ©© ©©9999  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈββββρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### 3   

$$$$(_ صلّى اهللا عليه وسلّم_للنبي  الخطاب ابتداء كان )50 :األحزاب(���� yy yyγγγγ •• ••ƒƒƒƒ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ÷÷ ÷÷ ÉÉ ÉÉ<<<< ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### !! !!$$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== nn nn==== ôô ôômmmm rr rr&&&& 

yy yy7777 ss ss9999 yy yy7777 yy yy____≡≡≡≡ uu uuρρρρ øø øø———— rr rr&&&& (الموهوبة في قال لماف) ππππ || ||ÁÁÁÁ ÏÏ ÏÏ9999%%%% ss ss{{{{ yy yy7777 ©© له  هأن لمعالتفت من الغيبة إلى الخطاب ف) 9999©©

  .)4 (وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى_ ولغيره له قبلها ما و،من دون المؤمنين
ÅÅ  ���� :قوله تعالى الفاتحة سورة في وقع ما محاسنه ومن ÅÅ7777 ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ tt ttΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ÉÉ ÉÉ ÏÏ ÏÏ ee ee$$$$!!!! $$ $$####،  xx xx‚‚‚‚$$$$ −− −−ƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßß‰‰‰‰ çç çç7777 ÷÷ ÷÷èèèè tt ttΡΡΡΡ 

                                                 
 :2007-1 ط ، القـاهرة  ،ث دار التـرا   ، تحقيق محمد متولي منصور    ، اإلتقان في علوم القرآن    ،السيوطي ) 1
3/264. 
  .3/315 : القاهرة، دار التراث، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، البرهان في علوم القرآن،الزركشي )2
  .4/80 : تفسير البحر المحيط:انظر ) 3
    .2/218 : البرهان في علوم القرآن:انظر) 4



   النَّص القُرآنياإلحالة بالضمائر ودورها في تحقيق الترابط في  ------------------------

  )1087  (--------- 1، العدد 13، المجلد 2011غزة، سلسلة العلوم اإلنسانية -مجلة جامعة األزهر

yy yy‚‚‚‚$$$$ −− −−ƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ÚÚ ÚÚ ÏÏ ÏÏèèèè tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ nn nnΣΣΣΣ ���� )( ففي قوله ،)5_٤ :الفاتحة‚‚‚‚$$$$ −− −−ƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ))))( إلى  الغيبة من انتقال ألنه؛  التفات

$$$$‚‚‚‚(ـب المخاطب أن ترى أال .)إياه( لكان واحد نسق على جرى لو إذالخطاب ؛  −− −−ƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ)))) (؟ اهللا هو 

 ،ولغيره له تكون التي بالنون أتى وكذلك .هللا عوخضالوهو إظهار العبودية  االلتفات هذا وفائدة
ويقول اإلمام النسفي  .)1( وغيره المتكلم تستغرق العبادة كذلك الحامدين يستغرق الحمد أن فكما

xx ����  :عن االلتفات عند تفسيره لقوله تعالى xx‚‚‚‚$$$$ −− −−ƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßß‰‰‰‰ çç çç7777 ÷÷ ÷÷èèèè tt ttΡΡΡΡ yy yy‚‚‚‚$$$$ −− −−ƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ÚÚ ÚÚ ÏÏ ÏÏèèèè tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ nn nnΣΣΣΣ ����:  " والعرب

 في القبول عند السامع يستكثرون منه ويرون الكالم إذا انتقل من أسلوب إلى أسلوب أدخَل
تطرية لنشاطه وأمأل الستلذاذ إصغائه وقد تختص مواقعه بفوائد ولطائف قلما وأحسن 

  .)2" (تتضح إال للحذاق المهرة والعلماء النحارير وقليل ما هم 
 تتبعنا لصور االلتفات في القرآن الكريم أن لاللتفات قيمةً كبيرة في لقد بدا جلياً من خالل

القرآني في النص باإلضافة إلى قيمته في التوكيد والتخصيص ،تحقيق الترابط الضميري 
 وهو التشويق ورفع السآمة ،غرضاً آخر_ باإلضافة إلى ذلك_ كما أن له .ولفت االنتباه
 أو الغيبة إلى ،أومن المتكلم إلى الخطاب، خطاب إلى الغيبة فينتقل من ال، عن المتلقّي 

 ولعل هذا الغرض هو من .)3 (التكلّم ؛ ألن الكالم المتوالي على ضمير واحد ال يستطاب
أهم األغراض ؛ ألن النفوس تستريح وتستمتع إذا انتقل السياق من حال إلى حال وتغير 

  .لون الكالم

  : الشأنالبنية اإلحالية لضمير/ثانياً
ألنه يرمز ) ضمير الشأن( وسمي ،ضمير الشأن هو الضمير الذي لم يتقدمه ما يعود عليه

 تفسر داللته ،ضمير مبهم يكون في صدر جملة بعده"  وهو ،للشأن الذي سيدور الكالم عنه
uu  ���� : نحو قوله تعالى،)4" (وتوضح المراد منه ومعناه  uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ îî îîΠΠΠΠ §§ §§���� pp pptttt èè èèΧΧΧΧ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ãã ãã____#### tt tt���� ÷÷ ÷÷zzzz ÎÎ ÎÎ)))) 44 44  ���� 

θθθθ( فـ،)85 :البقرة( èè èèδδδδ (ره الجملة بعدهوقوله تعالى.ضمير الشأن تفس : ����  ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ))))  tt ttΒΒΒΒ õõ õõ8888 ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ çç çç„„„„ «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 

                                                 
  .1/141 : تفسير البحر المحيط:انظر )1
(
2 1/7 :2005 - بيروت، دار النفائس،قيق مروان محمد الشعار تح،تفسير النسفي.  
  .3/314 : البرهان في علوم القرآن:انظر) 3
(
  .1/252 : النحو الوافي،عباس حسن 4



  --------------------------------------------------- نائل إسماعيل

 1 ، العدد13، المجلد 2011غزة، سلسلة العلوم اإلنسانية -مجلة جامعة األزهر   ------- ) 1088(

ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ssùùùù tt ttΠΠΠΠ §§ §§���� yy yymmmm ªª ªª!!!! $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã ss ssππππ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ yy yyffff øø øø9999 $$ …………( فالهاء في ،)72 :المائدة(  ����  ####$$ çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) (ضمير الشأن يفسره ما بعده. 

zz  ���� : نحو قوله تعالى، الكالم ويقدر في،وقد يحذف ضمير الشأن أو يستتر zzΝΝΝΝ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ ββββ rr rr&&&& ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% 

$$$$ uu uuΖΖΖΖ tt ttFFFF øø øø%%%% yy yy‰‰‰‰ || ||¹¹¹¹ tt ttββββθθθθ ää ää3333 tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ $$$$ uu uuηηηη øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttææææ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ ββββ( ) 113 :المائدة (���� ####$$ rr rr&&&& ( خفّفة من الثقيلة واسمهام

ôô(ضمير الشأن محذوف يفسره جملة  ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% $$$$ uu uuΖΖΖΖ tt ttFFFF øø øø%%%% yy yy‰‰‰‰ || ||¹¹¹¹(.   

جملة اسمية أو فعلية  إذا أرادوا أن يذكروا ، ومن يحاكيهم اليوم،والعرب الفصحاء
لم يذكروها ، أو غرض فخم يستحقّ توجيه األسماع والنفوس إليه،تشتمل على معنى هام 

 كقول ، وإنّما يقدمون لها بضمير يسبقها،مباشرةً خاليةً مما يدّل على تلك األهمية والمكانة
  :أبي البقاء الرندي في رثاء األندلس

         من سره زمن ساءته أزمانهي األمور كما شاهدتُها دوٌل  
 وهم ، حرص النحاة على تأكيدها،ويشكّل ضمير الشأن بنيةً إحالية ذاتَ وظيفة خاصة"

 يقصد به التعظيم    ، يفسره ما يليه   ، يتصدر الجملة  ، غائب مفرد  ،يتّفقون أساساً في أنّه مبهم    
اً له وتفسيراً له أيـضاً ؛ ولـذا          وتكون الجملة خبر   ، وهو كناية عن الجملة بعده     ،والتفخيم

  .)1)"(ضمير الجملة(يطلق عليه 
أن السامع متى لم يفهـم      " الخطيب القزويني   والسر في تقديم ضمير الشأن كما يحدده        

 فيتمكّن المسموع في ذهنه فضل      ،من الضمير معنى بقي منتظراً لعقبى الكالم كيف تكون        
  .)2" (تمكّن 

ôô  ���� : نحو قوله تعالى،فيها تمهيد للضميرونبدأ بالسياقات التي يرد  ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ôô ôô____ rr rr&&&& yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ $$$$ oo ooΨΨΨΨ öö öö;;;; tt ttFFFF ŸŸ ŸŸ2222 

44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ûû ûû ÍÍ ÍÍ____ tt tt//// ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏℜℜℜℜ uu uu���� óó óó���� ÎÎ ÎÎ)))) ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr&&&&  tt ttΒΒΒΒ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ tt ttFFFF ss ss%%%% $$$$ GG GG¡¡¡¡ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ���� öö öö���� tt ttóóóó ÎÎ ÎÎ//// CC CC§§§§ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& 77 77ŠŠŠŠ$$$$ || ||¡¡¡¡ ss ssùùùù ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### $$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr'''' xx xx6666 ss ssùùùù ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ tt ttFFFF ss ss%%%% 

}} }}¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### $$$$ YY YYèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ yy yy____ ôô ôô tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ $$$$ yy yyδδδδ$$$$ uu uuŠŠŠŠ ôô ôômmmm rr rr&&&& !! !!$$$$ uu uuΚΚΚΚ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr'''' xx xx6666 ss ssùùùù $$$$ uu uuŠŠŠŠ ôô ôômmmm rr rr&&&& }} }}¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### $$$$ YY YYèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ yy yy____ 44  فاإلحالة في .)32 :المائدة( ���� 44

…………(بنية ضمير الشأن  çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr&&&& ( إحالة إلى عنصر إشاري)وهو التحذير من قتل النفس بغير حقّ ) عظيم

                                                 

(
  .109 ص : دراسات لغوية تطبيقية،سعيد حسن بحيري 1
(
راسـة عبـد القـادر     تحقيـق ود ، المعاني والبيان والبديع   ، اإليضاح في علوم البالغة    ،الخطيب القزويني  2

  .101 ص :1996_  مكتبة اآلداب ،حسين



   النَّص القُرآنياإلحالة بالضمائر ودورها في تحقيق الترابط في  ------------------------

  )1089  (--------- 1، العدد 13، المجلد 2011غزة، سلسلة العلوم اإلنسانية -مجلة جامعة األزهر

 في الوقت الذي قام فيه ضمير الشأن بالربط المعنوي ،؛ ألن من فعل ذلك فكأنّما قتل الناس جميعاً
$$$$(بين قوله  oo ooΨΨΨΨ öö öö;;;; tt ttFFFF ŸŸ ŸŸ2222 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ûû ûû ÍÍ ÍÍ____ tt tt//// ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏℜℜℜℜ uu uu���� óó óó���� ÎÎ ÎÎ)))) ( وقوله في الجملة التالية) tt ttΒΒΒΒ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ tt ttFFFF ss ss%%%% $$$$ GG GG¡¡¡¡ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ���� öö öö���� tt ttóóóó ÎÎ ÎÎ//// 

CC CC§§§§ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ.(..،يفتحقّق بذلك ترابطٌ نص .   

#### ����  :وفي قوله تعالى ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ xx xx8888 uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ$$$$ tt tt↔↔↔↔ ÎÎ ÎÎ//// öö öö≅≅≅≅ àà àà)))) ss ssùùùù íí ííΝΝΝΝ≈≈≈≈ nn nn==== yy yy™™™™ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ (( (( || ||==== tt ttGGGG xx xx.... 

öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 šš šš//// uu uu‘‘‘‘ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÏÏ ÏÏµµµµ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ ss ssππππ yy yyϑϑϑϑ ôô ôômmmm §§ §§����9999 $$ $$#### (( (( ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr&&&& ôô ôô tt ttΒΒΒΒ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ #### LL LL þþ þþθθθθ ßß ßß™™™™ 77 77'''' ss ss####≈≈≈≈ yy yyγγγγ pp ppgggg ¿¿ ¿¿2222 ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO zz zz>>>>$$$$ ss ss???? .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  ÍÍ ÍÍνννν ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// 

yy yyxxxx nn nn==== ôô ôô¹¹¹¹ rr rr&&&& uu uuρρρρ ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr'''' ss ssùùùù ÖÖ ÖÖ‘‘‘‘θθθθ àà àà���� xx xxîîîî ÒÒ ÒÒΟΟΟΟ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏmmmm §§ …………( فاإلحالة في ضمير الشأن .)54 :األنعام(   ����  ‘‘‘‘§§ çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr&&&& ( إحالة إلى

ôô(عنصر إشاري يفهم من سياق اآلية بعده  ôô tt ttΒΒΒΒ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ #### LL LL þþ þþθθθθ ßß ßß™™™™ 77 77'''' ss ss####≈≈≈≈ yy yyγγγγ pp ppgggg ¿¿ ¿¿2222 ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO zz zz>>>>$$$$ ss ss????.(..،  وهو

   .الترغيب في التوبة والرجوع عن المعصية
في عقد صلة وثيقة بين بنية اإلحالة لضمير الشأن والجملة _ كذلك_وقد ساهم ضمير الشأن 

||(السابقة عليها  ||==== tt ttGGGG xx xx.... öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 šš šš//// uu uu‘‘‘‘ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÏÏ ÏÏµµµµ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ ss ssππππ yy yyϑϑϑϑ ôô ôômmmm §§ §§����9999 $$ ôô(والجملة التالية لها ) ####$$ ôô tt ttΒΒΒΒ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ #### LL LL þþ þþθθθθ ßß ßß™™™™ 

77 77'''' ss ss####≈≈≈≈ yy yyγγγγ pp ppgggg ¿¿ …………(لك مجيء ؛ يؤيد ذ) 2222¿¿ çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr&&&& ( مفتوحة الهمزة على اإلبدال من)ππππ yy yyϑϑϑϑ ôô ôômmmm §§ §§����9999 $$  فالصلة قوية ،)1) (####$$

بين رحمة اهللا وبين الرجوع عن فعل الشر.  
$$$$!  ���� :وفي مثل قوله تعالى tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&&  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ šš šš���� ÎÎ ÎÎ==== öö öö6666 ss ss%%%%  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ @@ @@ΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§‘‘‘‘ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ûû ûû ÇÇ ÇÇrrrrθθθθ çç ççΡΡΡΡ ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr&&&& II IIωωωω 

tt ttµµµµ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& ÈÈ ÈÈββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç7777 ôô ôôãããã $$ $$$$$$ ss ssùùùù  ����  )تظهر الصلة بين إرسال الرسل جميعاً وبين الدعوة ،)٢٥ :األنبياء 

في اآلية السابقة استخدام ضمير الخطاب في مقابل ضمير _ أيضا_ ويالحظ ،إلى عبادة اهللا الواحد
##  ���� : وفي مثل قوله تعالى،الشأن ## yy yy››››θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& ªª ªª!!!! $$ $$#### ââ ââ““““ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ–––– yy yyêêêê øø øø9999 $$ $$#### ãã ããΛΛΛΛ ÅÅ ÅÅ3333 pp pptttt øø øø:::: $$    ولم .)9 :النمل( ����  ####$$

 " : ولو قاله لكان المعنى في التفخيم أقل منزلة من المعنى في قوله،"إنّني أنا اهللا  " :قلي
 ،ضمير مبهم غير راجعٍ إلى مذكور في اللفظ) الهاء(؛ وذلك أن ضمير الشأن " إنّه أنا اهللا 

  .فكان أبلغ في الداللة على معنى التفخيم
مة الجملة لشدرغبةً في تعظيمه ، االنتباه إلى ما يليهوقد يأتي ضمير الشأن في مقد 

 يقول .وتفخيم شأنه في ذهن السامع ؛ ليظلَّ في حالة تنبه لما سيكشفه الضمير من غموض

                                                 

(
  .6/460 : الكشاف، والزمخشري،8/529 : تفسير البحر المحيط، أبو حيان التوحيدي:انظر 1



  --------------------------------------------------- نائل إسماعيل

 1 ، العدد13، المجلد 2011غزة، سلسلة العلوم اإلنسانية -مجلة جامعة األزهر   ------- ) 1090(

 فعلى هذا البد أن يكون ، والقصد باإلبهام ثم التفسير تعظيم األمر وتفخيم الشأن ":الرضي
ففي قوله ؛ ) 1" ( هو الذباب يطير : يقاُل مثالً فال،مضمون الجملة المفسرة شيئاً عظيماً يعتنى به

öö   ���� :تعالى öö≅≅≅≅ èè èè%%%%  uu uuθθθθ èè èèδδδδ ªª ªª!!!! $$ $$#### îî îî‰‰‰‰ yy yymmmm rr rr&&&&  ���� )( قولهو ،مبتدأ نأالش ضمير )هوªª ªª!!!! $$ $$#### îî îî‰‰‰‰ yy yymmmm rr rr&&&&(  هو الشأن الذي

 ،فالضمير لم يتقدمه مذكور ،)2( )هو(للضمير خبر موضع في )وخبر مبتدأ (هو عبارة عن 
   .وتفسره الجملة بعده
öö( أي ،الـرب  علـى  عائداً) هو(ون الضمير ويجوز أن يك öö≅≅≅≅ èè èè%%%%  uu uuθθθθ èè èèδδδδ ªª ªª!!!! $$ ـ  (:أي ،)####$$ رباهللا ي(، 

îî(و"  :الزمخشري يقول .ثانٍ خبر )أحد(و ،وخبراً مبتدأ ويكون îî‰‰‰‰ yy yymmmm rr rr&&&&( قولـه  مـن  دلب: )!!!! $$  أو ،)####$$

  .)3( " وهو بمعنى واحد ،)أحد هو (:على
 ، في ذلك مذاهب عدة وذهبوا،وقد اختلف النحاة في تحديد نوع الضمير المستخدم ومرجعه

uu ����  :اختالفهم في قوله تعالى_ مثالً_ من ذلك uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ªª ªª!!!! $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû uu uuρρρρ ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### (( (( ãã ããΝΝΝΝ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ 

öö ööΝΝΝΝ ää ää.... §§ §§���� ÅÅ ÅÅ™™™™ öö ööΝΝΝΝ ää ää.... tt tt���� ôô ôôγγγγ yy yy____ uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ $$$$ tt ttΒΒΒΒ tt ttββββθθθθ çç çç7777 ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ õõ õõ3333 ss ss????  ���� )( أن الذي يبدوو ،)3 :األنعامθθθθ èè èèδδδδ uu uu( على عائد ضمير 

!!!! (وهو ،قبله الضمائر عليه عادت ما $$ θθθθ(وقد يكون  .)ُ####$$ èè èèδδδδ() الشأن ضمير (و)!!!! $$  ما خبره مبتدأ) ####$$

θθθθ( يكن لم إذا  والذي سوغ هذا التفسير أنّه،الشأن لضمير مفسرة والجملة ،بعده èè èèδδδδ (الشأن ضمير، 

!!!! (:التقدير فيصير ،تعالى اهللا على عائداً_ بذلك_ نوكفإنّه ي $$ $$#### !!!! $$  اسمين من وخبر مبتدأ فينعقد ،)####$$

متحد4( يجوز ال وذلك ،إسنادية بينهما نسبة ال عنىوم لفظاً ني(، إال في مقام التوكيد اللفظي.  
!!!!(وذهب خليل عمايرة إلى أن لفظ الجاللة         $$ إنّما ذُكر بعد ضمير الشأن لتفسيره وتأكيـد        ) " ####$$

öö   ���� : كما في قوله تعالى،داللة التعظيم والتفخيم öö≅≅≅≅ èè èè%%%% uu uuθθθθ èè èèδδδδ ªª ªª!!!! $$ $$#### îî îî‰‰‰‰ yy yymmmm rr rr&&&&  ����) " 5(.  

                                                 
 ، بنغـازي ، منشورات جامعة قار يـونس ، تصحيح وتعليق يوسف حسن عمر،شرح الرضي على الكافية    )1
  .2/465 :1996_ 2ط
  .2/353 : الكشاف:انظر )2
(
  .6/460 :الكشّاف 3
  .4/77 :تفسير البحر المحيط )4
   .80 ص :1989_1 ط، عمان، دار البشير، آراء في الضمير العائد ولغة أكلوني البراغيث،خليل عمايرة )5



   النَّص القُرآنياإلحالة بالضمائر ودورها في تحقيق الترابط في  ------------------------

  )1091  (--------- 1، العدد 13، المجلد 2011غزة، سلسلة العلوم اإلنسانية -مجلة جامعة األزهر

عمايرة قصره قضية مرجع الضمير وبحثه القيمة الداللية له في . ي دولكن يؤخذ على رأ
رين،حدود الجملة وليس على مستوى النصد االحتماالت وتأويالت المفسففي مثل ، حيث تتعد 

$$$$ :قوله تعالى pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ���� zz zzƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu (( ((####θθθθ çç çç7777ŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉffff tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### ¬¬ ¬¬!!!! ÉÉ ÉÉΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����==== ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) öö ööΝΝΝΝ ää ää....$$$$ tt ttãããã yy yyŠŠŠŠ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ9999 öö ööΝΝΝΝ àà àà6666‹‹‹‹ ÍÍ ÍÍŠŠŠŠ øø øøtttt ää ää†††† (( (( 
(( ((#### þþ þþθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ôô ôôãããã $$ $$#### uu uuρρρρ āā āāχχχχ rr rr&&&& ©© ©©!!!! $$ $$#### ãã ããΑΑΑΑθθθθ çç ççtttt ss ss†††† šš šš ÷÷ ÷÷ tt tt//// ÏÏ ÏÏ öö öö���� yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ7777 ùù ùù==== ss ss%%%% uu uuρρρρ ÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏµµµµ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) šš šš χχχχρρρρ çç çç���� || ||³³³³ øø øøtttt éé ééBBBB ����  )٢٤ :األنفال(، 

…………���� في الضمير أن الظاهر :قيل çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ���� اهللا إلى عائد، ره األمر ،الشأن ضمير يكون أن حتملوييفُس 

  .)1( البعث والحشر والحساب  وهو،العظيم المشار إليه في الجملة التالية
zz   ����:وأما قوله تعالى zz>>>> uu uu���� tt ttIIII øø øø%%%% $$ $$#### uu uuρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ôô ôôãããã uu uuθθθθ øø øø9999 $$ $$#### ‘‘ ‘‘,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù šš šš†††† ÏÏ ÏÏφφφφ îî îîππππ || ||ÁÁÁÁ ÏÏ ÏÏ‚‚‚‚≈≈≈≈ xx xx©©©© ãã ãã����≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ öö öö//// rr rr&&&& tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx���� xx xx.... 

$$$$ uu uuΖΖΖΖ nn nn==== ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ uu uuθθθθ≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% $$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ àà àà2222 ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 77 77'''' ss ss#### øø øø���� xx xxîîîî ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ öö öö≅≅≅≅ tt tt////  $$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ àà àà2222 šš šš ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ss ssßßßß  ����  )فيقول فيه ،)٩٧ :األنبياء 

††††(وضمير"  :صاحب البحر المحيط ÏÏ ÏÏφφφφ (والحادثة القصة فإذا :قيل كأنه ،للقصة )ãã ãã����≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ öö öö//// rr rr&&&& tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### 

(( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx���� xx xx....( )ππππ || ||ÁÁÁÁ ÏÏ ÏÏ‚‚‚‚≈≈≈≈ xx xx©©©©(، تكون أن ويلزم)ππππ || ||ÁÁÁÁ ÏÏ ÏÏ‚‚‚‚≈≈≈≈ xx xx©©©© (و ،الخبر)����≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ öö öö//// rr rr&&&&(  ارتفاع يجوز وال ،مبتدأ 

ππππ(بـ أبصار || ||ÁÁÁÁ ÏÏ ÏÏ‚‚‚‚≈≈≈≈ xx xx©©©©(  الضمير تفسر جملة القصة أو الشأن ضمير بعد تكون أن يلزم ألنه؛ 

†††† " (:الزمخشري وقال .)2(  "الكوفيين مذهب على ذلك يجوزو ،بجزأيها مصرح ÏÏ ÏÏφφφφ( ضمير 

††††" ( :الفراء قالو .)3" ( وأسروا ظلموا الذين رفس كما وتفسره ،األبصار توضحه مبهم ÏÏ ÏÏφφφφ (

ãã (فإذا أصله :ويقول ،يفسرها ما ومجيء الكالم لداللة تقدمت األبصار ضمير ãã����≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ öö öö//// rr rr&&&& tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### 

(( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx���� xx xx....( هي )ππππ || ||ÁÁÁÁ ÏÏ ÏÏ‚‚‚‚≈≈≈≈ xx xx©©©©(، عن خبر فشاخصة) ����≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ öö öö//// rr rr&&&& (رها ؛ ،كَنيت عنهاِلتفس أظهرت األبصار ثم 

   :كما قال الشاعر

  لَعمر أبيها ال تقوُل ظعينتي         أال فر عنّي مالك بن أبي كعب
  .)4) " (لَعمر(    فذكر الظعينة وقد كنى عنها في 

                                                 

(
   4/477 : تفسير البحر المحيط:انظر 1
(
  .6/315 :تفسير البحر المحيط 2
   .4/165 :الكشّاف )3
(
  .2/212 :1983 _ 3 ط، بيروت، عالم الكتب،عاني القرآن م،أبو زكريا الفراء 4



  --------------------------------------------------- نائل إسماعيل

 1 ، العدد13، المجلد 2011غزة، سلسلة العلوم اإلنسانية -مجلة جامعة األزهر   ------- ) 1092(

 ،)1" ( فال ينبغي أن يحمَل عليه ،نمتى أمكن الحمل على غير ضمير الشأ " :ويقول ابن هشام
ûû ����  :ومن ثم ضعف قول الزمخشري في قوله تعالى ûû ÍÍ ÍÍ____ tt tt6666≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt ttΠΠΠΠ yy yyŠŠŠŠ#### uu uu ŸŸ ŸŸωωωω ãã ããΝΝΝΝ àà àà6666 ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ tt tt⊥⊥⊥⊥ ÏÏ ÏÏFFFF øø øø���� tt ttƒƒƒƒ ßß ßß≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øø‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ xx xx.... 

yy yyllll tt tt���� ÷÷ ÷÷zzzz rr rr&&&& ΝΝΝΝ ää ää3333 ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ uu uuθθθθ tt tt//// rr rr&&&& zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏππππ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ yy yyffff øø øø9999 $$ $$#### ää ääíííí ÍÍ ÍÍ””””∴∴∴∴ tt ttƒƒƒƒ $$$$ yy yyϑϑϑϑ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] tt ttãããã $$$$ yy yyϑϑϑϑ åå ååκκκκ yy yyssss$$$$ tt tt7777 ÏÏ ÏÏ9999 $$$$ yy yyϑϑϑϑ ßß ßßγγγγ tt ttƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ���� ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ9999 !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ÍÍ ÍÍκκκκ ÌÌ ÌÌEEEE≡≡≡≡ uu uu öö ööθθθθ yy yy™™™™ 33 33 ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) öö ööΝΝΝΝ ää ää33331111 tt tt���� tt ttƒƒƒƒ uu uuθθθθ èè èèδδδδ 

………… çç ççµµµµ èè èè====‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 ss ss%%%% uu uuρρρρ ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ßß ßß]]]] øø øø‹‹‹‹ yy yymmmm ŸŸ ŸŸωωωω öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ tt ttΞΞΞΞ ÷÷ ÷÷ρρρρ tt tt���� ss ss???? 33 …………(في ) إن( إن اسم :)٢٧ :األعراف(����  33 çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) öö ööΝΝΝΝ ää ää33331111 tt tt���� tt ttƒƒƒƒ uu uuθθθθ èè èèδδδδ ………… çç ççµµµµ èè èè====‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 ss ss%%%% uu uuρρρρ (

  .)3" (واَألولَى كونه ضمير الشيطان ؛ ألن ضمير الشأن ال يعطف عليه  " ،)2(ضمير الشأن 
 فالضمير في ،ألنه يتّفق ومعنى اآليةإن توجيه ابن هشام هو األقرب إلى المنطق والعقل ؛ 

)………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) (والضمير المنفصل ،يعود على الشيطان )θθθθ èè èèδδδδ ( توكيد لضمير الفاعل في)ΝΝΝΝ ää ää33331111 tt tt���� tt ttƒƒƒƒ ( نحسلي

…………(العطفُ عليه بـ çç ççµµµµ èè èè====‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 ss ss%%%% uu uuρρρρ(.و )………… çç ççµµµµ èè èè====‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 ss ss%%%% uu uuρρρρ (والشياطين هم الجن.  

  :بين ضمير الغائب وضمير اإلشارة
رة بضمير الغائب في كّل موقع تصلح فيه للربط بين          اإلشا) ضمائر(يمكن استبدال أسماء    

؛ ذلك أن البنية اإلحالية لضمير اإلشارة والبنية اإلحالية لضمير الغيبة           ) 4(عناصر الجملة   
  :)5(تتّفقان في أمرين 

  . الداللة على شيء عظيم:األول
  . اإلشارة إلى متقدم وربطه بما يليه:الثاني

 ،إحالية معينة يمكن تتبعها على المستوى الجملة أو الجملتينوإذا كان لضمير الشأن قيمةٌ 
فإنّها مع ذلك محدودة إذا قورنت بالقيمة اإلحالية العالية والبارزة الّتي توفّرها ضمائر "

 حيث تتجاوز قدرتها على تحقيق الترابط بين أجزاء الجمل إلى حتمية اعتماد ،اإلشارة
 كما أنّه يمكن التبادل بين اسمي .)6"(ستوى النص بأكملهالتسلسل أو االمتداد عليها على م

                                                 

(
1   د الخطيب   .  تحقيق د  ، مغني اللبيب عن كتاب األعاريب     ،ابن هشام األنصاريالسلـسلة   ،عبد اللطيف محم 

  .5/542 :2000_ 1 ط، الكويت،التراثية
(
  .2/436 :الكشّاف 2
  .5/542 :مغني اللبيب )3
  .140 ص :2000 -2 ط، القاهرة، عالم الكتب،ائع القرآن البيان في رو، تمام حسان:انظر )4
(
   .135 ص : دراسات لغوية تطبيقية،سعيد بحيري 5
 ص  :1995_  مكتبة األنجلو مـصرية      ، ظواهر تركيبية في مقابسات أبي حيان التوحيدي       ،سعيد بحيري  )6
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 إلى إمكان الفراء وقد فطن ،)هو(في النيابة عن ضمير الغائب ) ذلك(و) هذا(اإلشارة 
 ألن قوله هذا وذلك ،)هذا(على معنى يصلح فيه ) ذلك(أن يكون .. . ":التبادل حين قال

   : قوله تعالى  ففي مثل.)1" ( باإلخبار عنه م ثم أتبعته بأحده،يصلحان في كل كالم إذا ذكر

���� yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ãã ããΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ tt ttãããã ÉÉ ÉÉ==== øø øø‹‹‹‹ tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$#### ÍÍ ÍÍοοοο yy yy‰‰‰‰≈≈≈≈ yy yyγγγγ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ââ ââ““““ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ““““ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ÞÞ ÞÞΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏmmmm §§ §§����9999 $$ 7777(اسم اإلشارة  ) 6 :السجدة( ����  ####$$ ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ( شيري

 والذي تقدم ذكره في ،عالم الغيب والشهادة_ سبحانه وتعالى_ وهو الخالق ،إلى عظيم) يحيل(
ªª ����مفتتح السياق  ªª!!!! $$ $$#### ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt tt,,,, nn nn==== yy yy{{{{ ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### uu uuÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ßß ßßγγγγ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏππππ −− −−GGGG ÅÅ ÅÅ™™™™ 55 55 ΘΘΘΘ$$$$ −− −−ƒƒƒƒ rr rr&&&& ����) السجدة: 

 باإلضافة إلى دوره في تحقيق ، فساهم اسم اإلشارة في التفسير وتأكيد داللة التعظيم والتفخيم.)4
الربط التركيبي.   

yy  ���� :وفي قوله تعالى yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ tt tt6666 // //ΡΡΡΡ rr rr&&&& ÉÉ ÉÉ==== øø øø‹‹‹‹ tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏmmmmθθθθ çç ççΡΡΡΡ yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) (( (( $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ || ||MMMMΨΨΨΨ ää ää.... öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö‰‰‰‰ yy yy‰‰‰‰ ss ss9999 øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããèèèè uu uuΗΗΗΗ øø øødddd rr rr&&&& 

öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ {{ {{���� øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ää ää3333 øø øøÿÿÿÿ ss ss‡‡‡‡  ����) 7777(يوحي اسم اإلشارة )  ١٠٢ :يوسف ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ (بعظم الحدث وهوله، 

في تحقيق ذلك الترابط التركيبي _  في الوقت نفسه_ ويساهم ،ودوره في إبراز مغزى القصة
  . بل على امتداد السورة بأكملها،ات السابقةوالمعنويِِّ مع اآلي

““““ ����  :وفي مثل قوله تعالى tt tt���� ss ss???? uu uuρρρρ }} }}§§§§ ôô ôôϑϑϑϑ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) MMMM yy yyèèèè nn nn==== ss ssÛÛÛÛ ââ ââ‘‘‘‘ uu uuρρρρ≡≡≡≡ tt tt““““ ¨¨ ¨¨????  tt ttãããã óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏ���� ôô ôôγγγγ xx xx.... šš ššVVVV#### ss ssŒŒŒŒ ÈÈ ÈÈ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$#### #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ 

MMMM tt tt//// {{ {{���� xx xxîîîî öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÝÝ ÝÝÎÎÎÎ ÌÌ ÌÌ���� øø øø)))) ¨¨ ¨¨???? || ||NNNN#### ss ssŒŒŒŒ ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ$$$$ yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ ee ee±±±±9999 $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ;; ;;οοοο uu uuθθθθ ôô ôôffff ss ssùùùù çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 44 44 yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu «« ««!!!! $$ $$#### 33 33  tt ttΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö ööκκκκ uu uu‰‰‰‰ ªª ªª!!!! $$ $$#### 

uu uuθθθθ ßß ßßγγγγ ss ssùùùù ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ tt ttGGGG ôô ôôγγγγ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### (( (( ∅∅∅∅ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ öö öö≅≅≅≅ ÎÎ ÎÎ==== ôô ôôÒÒÒÒ ãã ããƒƒƒƒ  nn nn==== ss ssùùùù yy yy‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅgggg rr rrBBBB ………… çç ççµµµµ ss ss9999 $$$$ || ||‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ #### YY YY‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏ©©©© óó óó÷÷÷÷ ‘‘  فاسم اإلشارة ،)17 :الكهف(  ����  ∆∆∆∆‘‘

yy ����في قوله  yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu «« ««!!!! $$ $$#### 33  وما ، شأنهم وحديثهم: أي،يشير إلى شيء عظيم سابق ���� 33

لمعنى وهذا الترابط والتسلسل لم  كّل هذا ا.صنعه اهللا بهم من ازورار الشمس عنهم آية من آياته
  .يكن ليتحقّق لوال القيمة اإلحالية والداللية السم اإلشارة

y7777  ���� :أما في قوله تعالى ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ???? ââ ââ‘‘‘‘#### ¤¤ ¤¤$$$$!!!! $$ $$#### ää ääοοοο tt tt���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### $$$$ yy yyγγγγ èè èè==== yy yyèèèè øø øøgggg ww wwΥΥΥΥ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©#### ÏÏ ÏÏ9999 ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ãã ããƒƒƒƒ #### vv vvθθθθ èè èè==== ãã ããææææ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ 

#### YY YYŠŠŠŠ$$$$ || ||¡¡¡¡ ss ssùùùù 44 44 èè èèππππ tt tt7777 ÉÉ ÉÉ))))≈≈≈≈ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ tt tt ÉÉ ÉÉ)))) −− −−FFFF ßß ßßϑϑϑϑ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ9999  ���� )٨٣ :القصص ( اسم اإلشارة ؛ فإن)7777 ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ???? ( يقوم بدور اإلحالة إلى

                                                                                                                   

260.  
(
  .1/10 : معاني القرآن،الفراء 1
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ââ(شيء عظيم هو  ââ‘‘‘‘#### ¤¤ ¤¤$$$$!!!! $$ $$#### ää ääοοοο tt tt���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$  والربط بينه وبين أحداث قصة ،ولفت األنظار إليه من جهة) ####$$

 وأخذ العبرة من ذلك من جهة ،قارون السابقة وافتتان الناس به وانقسامهم إلى فريقين إزاءه
   .أخرى

  :لضمير الفصلالبنية اإلحالية /ثالثاً
 : وكونه خبراً ؛ ألنّك إذا قلت      ،ألنّه فُصَل به بين كون ما بعده نعتاً       " سمي هذا الضمير فصالً     

 القائم زيد،       كون السامع مالخبر  ) القائم( جاز أن يتوه كونـه    ، فجئت بالفصل  ،صفةً فينتظر نليتعي 
 .يته بضمير الفصل مـن وضـع البـصريين        وتسم " . القائم هو زيد   :فتقول) 1" ( ال صفة    ،خبراً

  .)2" (والكوفيون يسمونه بأسماء أخرى تتردد أحياناً في كتب النحو 
 وأن  ،أن ضمير الفصل يدخل لربط المبتدأ بخبـره       " ويرى المستشرق األلماني برجشتر اسر      

أقدم من الـربط     وربما تكون هذه الوسيلة      ،هذه الوسيلة في الربط قديمة شائعة في اللغات السامية        
   .)3) " (كان(باألفعال التي معناها 

 ، ورفع اللَّبس بالتأكيد على أن ما بعد الضمير خبـر          ،والغرض من ضمير الفصل هو الربط     
هو البنيـة اإلحاليـة    _ هنا_ والذي يهمنا    .وأن هذا الربط قائم سواء أكان الضمير فصالً أم توكيداً         

  .لهذا الضمير
 زيد : القائمهور الفصل يفيد التأكيد هو األقرب إلى الواقع ؛ ألن معنى زيد إن القول بأن ضمي 

 أو بـالمعنى    ، ولـيس فـي المـستوى التركيبـي        ، لكنّه تأكيد في المستوى الـداللي      ، القائم نفسه
  .)4(االصطالحي عند النحاة 

 :قوله تعالى ففي مثل ، الفصل أو االبتداء: وكثيراً ما يلتبس أمر الضمير بين احتمالين
èè èèππππ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== ŸŸ ŸŸ2222 uu uuρρρρ ���� «« ««!!!! $$ $$#### šš šš†††† ÏÏ ÏÏφφφφ $$$$ uu uu‹‹‹‹ ùù ùù==== ãã ããèèèè øø øø9999 $$ $$#### 33 33 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ îî îî““““ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ•••• tt ttãããã íí ííΟΟΟΟŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ3333 yy yymmmm  ����  )وقوله تعالى،)٤٠ :التوبة :  ���� ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) 

àà ààMMMM øø øø.... tt tt���� ss ss???? ss ss'''' ©© ©©#### ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 77 77ΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss%%%% āā āāωωωω tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ÍÍ ÍÍοοοο tt tt���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ xx xx....  ���� )وقوله ،)٣٧ :يوسف 

¨¨  ���� :تعالى ¨¨ββββ rr rr&&&& uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎ1111#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã uu uuθθθθ èè èèδδδδ ÜÜ ÜÜ>>>>#### xx xx‹‹‹‹ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ÞÞ ÞÞΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 FF FF{{{{ $$ ¨¨  : وقوله،)٥٠: الحجر(  ����  ####$$ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ���� ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuθθθθ èè èèδδδδ ää ää−−−−#### ¨¨ ¨¨———— §§ §§����9999 $$ $$#### 

                                                 
  .2/456 : شرح الكافية،الرضي )1
(
  .1/245 :النحو الوافي 2
  .136 ص :1994_2 ط، مكتبة الخانجي بالقاهرة، التطور النحوي للغة العربية،برجشتر آسر )3
(
  .74 ص : آراء في الضمير العائد، خليل عمايرة:انظر 4



   النَّص القُرآنياإلحالة بالضمائر ودورها في تحقيق الترابط في  ------------------------

  )1095  (--------- 1، العدد 13، المجلد 2011غزة، سلسلة العلوم اإلنسانية -مجلة جامعة األزهر

ρρρρ èè èèŒŒŒŒ ÍÍ ÍÍοοοο §§ §§θθθθ àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### ßß ßß ÏÏ ÏÏGGGG yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ فيجوز اعتبار الضمائر المنفصلة في اآليات السابقة   .)٥٨ :الذاريات(����    ####$$

 ويجوز إعرابها مبتدآت ، وأنّها جاءت لتوكيد األسماء قبلها،ضمائر فصٍل ال محلَّ لها من اإلعراب
   .عدها أخباراً لهاوما ب

إن السمة التي تُميز ضمير الفصل في األمثلة السابقة هو إمكان حذف هذا الـضمير               
؛ ألن المسند ال يلتبس بالصفة إذا مـا         ) في غير القرآن الكريم   (الواقع بين طرفي اإلسناد     

  . وعليه فإن علّة وجوده نحوياً منتفية،حذف
ة قد اشترطوا لتعيين الفصل واالبتداء شروطاً غير حاسمة ومما يثير هذا االلتباس أن النحا

 ����  : نحو قوله تعالى،أن يقع بعد مبتدأ وقبل خبر) الفصل( فاشترطوا في ،بينهما للتفريق 
yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& uu uuρρρρ  ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ šš ššχχχχθθθθ ßß ßßssss ÎÎ ÎÎ==== øø øø���� ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ فائدته الداللة على أن ما بعده  " : قال الزمخشري،)5 :البقرة(  ���� ####$$

 ومنهم من ،)1" ( وإيجاب أن فائدة المسند ثابتة للمسند إليه دون غيره ،وكيد والت،خبر ال صفة
$$$$ ���� : نحو قوله تعالى،اشترط وقوعه قبل المنصوبات tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ôô ôôϑϑϑϑ nn nn==== ss ssßßßß  ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% xx xx.... ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ tt tt ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$ $$####   

  ���� :الى نحو قوله تع، وقد يكون المتقدم على الضمير اسماً ظاهراً أو ضميراً.)٧٦ :الزخرف( ����

ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ¨¨ ¨¨ tt tt || ||¡¡¡¡ øø øøtttt ss ss†††† tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββθθθθ èè èè==== yy yy‚‚‚‚ öö öö7777 tt ttƒƒƒƒ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ9999 ss ss????#### uu uu ªª ªª!!!! $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ#### ôô ôôÒÒÒÒ ss ssùùùù uu uuθθθθ èè èèδδδδ #### ZZ ZZ���� öö öö���� yy yyzzzz ΝΝΝΝ çç ççλλλλ °° °°;;;; ((  :آل عمران( ����  ))

tt(وال يحسبن  " : يقول الزمخشري في تفسيرها.)١٨٠ tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββθθθθ èè èè==== yy yy‚‚‚‚ öö öö7777 tt ttƒƒƒƒ  (بخلهم،) uu uuθθθθ èè èèδδδδ #### ZZ ZZ���� öö öö���� yy yyzzzz ΝΝΝΝ çç ççλλλλ °° °°;;;; 

(( ββββθθθθ( والذي سوغ حذفه داللة ،))) èè èè==== yy yy‚‚‚‚ öö öö7777 tt ttƒƒƒƒ(عليه ) " 2(.  

θθθθ(فقد أحال الضمير  èè èèδδδδ ( في اآلية السابقة إلى اسم سابق مشتقٍّ من الفعل)فاإلحالة ،)يبخلون 

 وهو االسم ،)عنصر إشاري متقدم(تفسيره ) عنصر إحالي( والضمير المنفصل ،إلى متقدم_ إذن_
θθθθ(واعلم أن  " : يقول سيبويه.المشتقّ من الفعل èè èèδδδδ (الً حتّى يكون ما بعدها ال يحسن أن تكون فص

  .)3" ( كان قبيحاً . كان زيد هو منطلقاٌ: فلو قلت،معرفة أو ما أشبه المعرفة
 وإن من األيسر واألقرب إلى الواقع أن نعتبر ،إن رأي سيبويه السابق فيه تكلّف كبير

من ا له محل ال ، والتوكيدالتخصيص فيدت فصل رائضم)  وأمثالها، وأنا،هم و،هو(الضمائر 

                                                 
  .1/46 :الكشّاف )1
  .1/666 :المصدر السابق )2
  .2/392 :1988 _ 3 ط،الخانجي بالقاهرة مكتبة ، تحقيق عبد السالم محمد هارون، الكتاب،سيبويه )3



  --------------------------------------------------- نائل إسماعيل

 1 ، العدد13، المجلد 2011غزة، سلسلة العلوم اإلنسانية -مجلة جامعة األزهر   ------- ) 1096(

ππππ(تعالى   ففي مثل قوله، ويعرب ما بعدها حسب موقعه في الجملة،اإلعراب yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== ŸŸ ŸŸ2222 uu uuρρρρ «« ««!!!! $$ $$#### šš šš†††† ÏÏ ÏÏφφφφ 

$$$$ uu uu‹‹‹‹ ùù ùù==== ãã ããèèèè øø øø9999 $$ $$####(،) †††† ÏÏ ÏÏφφφφ (وفي . وما قبلها مبتدأ وما بعدها خبر،ضمير فصل ال محّل له من اإلعراب 

))(قوله تعالى  ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% xx xx.... ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ tt tt ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$ $$####(،) ΝΝΝΝ èè èèδδδδ (و،ضمير فصل يفيد التوكيد والتخصيص ) ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$ $$#### (

Iωωωω ���� : والشيء نفسه يقال في قوله تعالى. وهكذا،خبر كان öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) || ||MMMM ùù ùù==== yy yyzzzz yy yyŠŠŠŠ yy yy7777 tt ttFFFF ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ yy yy____ || ||MMMM ùù ùù==== èè èè%%%% $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uu !! !!$$$$ xx xx©©©© 

ªª ªª!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω nn nnοοοο §§ §§θθθθ èè èè%%%% āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 44 44 ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ÈÈ ÈÈββββ tt tt���� ss ss???? OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ ss ss%%%% rr rr&&&& yy yy7777ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ZZ ZZωωωω$$$$ tt ttΒΒΒΒ #### VV VV$$$$ ss ss!!!! uu uuρρρρ uu uuρρρρ  ���� )فضمير الفصل ،)٣٩ :الكهف 

)$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& (و،للتوكيد والتخصيص )≅≅≅≅ ss ss%%%% rr rr&&&&َّ (وكذلك في قوله تعالى،مفعول به ثانٍ أو حال :  ����  $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ 

(( ((####θθθθ ãã ããΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ dd dd‰‰‰‰ ss ss)))) èè èè???? //// ää ää3333 ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ àà àà����ΡΡΡΡ LL LL{{{{ ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 99 99���� öö öö���� yy yyzzzz çç ççννννρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅgggg rr rrBBBB yy yy‰‰‰‰ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏãããã «« ««!!!! $$ $$#### uu uuθθθθ èè èèδδδδ #### ZZ ZZ���� öö öö���� yy yyzzzz zz zzΝΝΝΝ ss ssàààà ôô ôôãããã rr rr&&&& uu uuρρρρ #### \\ \\���� ôô ôô____ rr rr&&&& 44 44 (( ((####ρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### (( (( ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) 

©© ©©!!!! $$ $$#### ÖÖ ÖÖ‘‘‘‘θθθθ àà àà���� xx xxîîîî 77 77ΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏmmmm §§ #### (.)٢٠ :مزملال(  ����  ‘‘‘‘§§ ZZ ZZ���� öö öö���� yy yyzzzz (ٍوكيد  والضمير قبلها للت،مفعول به ثان

  .والتخصيص

# :أما في مثل قوله تعالى yy yy››››θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ���� ÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& ªª ªª!!!! $$ $$#### ââ ââ““““ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ–––– yy yyêêêê øø øø9999 $$ $$#### ãã ããΛΛΛΛ ÅÅ ÅÅ3333 pp pptttt øø øø:::: $$  فإن ،)9 :لنملا( ����  ####$$

…………(الظاهر أن الضمير في çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ( ضمير الشأن)1 (و،وهو في موضع اسم إن )$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& ªª ªª!!!! $$ جملة في ) ####$$

كون فصالً ؛ للمخالفة في التكلُّم والغيبة  وال يصلح أن ي، وضمير الشأن ال يؤكَّد،موضع الخبر
)2(.   

؛ فإنّنا نرى أن التوكيد يكون أبلغ مع ) الفصل واالبتداء(وإن كان التوكيد يتحقّق بكال النوعين 
 فإذا حذف اختلَّ المعنى وضعفت ،ضمير الفصل ؛ ألن في تكرار المبتدأ الثاني تكراراً لفظياً

 وإنّما هو إحالة ،في الجملة) عمدةً( ضمير الفصل لم يختّل المعنى ؛ ألنه ليس  أما إذا حذف،الداللة
 ����  : ففي مثل قوله تعالى، ويكون التوكيد معنوياً للركن األول أو الثاني أو لكليهما معاً،إلى متقدم

¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuθθθθ èè èèδδδδ ÜÜ ÜÜ>>>>#### §§ §§θθθθ −− −−GGGG9999 $$ $$#### ÞÞ ÞÞΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏmmmm §§ §§����9999 $$ tt ����  : وقوله تعالى،)١١٨ :التوبة(   ���� ####$$ tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### šš ššχχχχθθθθ èè èè==== yy yy‚‚‚‚ öö öö7777 tt ttƒƒƒƒ 
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θθθθ(يجوز أن يكون الضمير  èè èèδδδδ (ضمير فصل أو مبتدأ، فيه  ولكن القول بالفصل هو األحسن ؛ ألن

  .المتأخّر تتضمن توكيداً معنوياً تحقّق صلةً بين المتقدم و،إلى متقدم) إحالة(
…………   ���� :قوله تبارك وتعالىفي أما  çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ uu uuθθθθ èè èèδδδδ yy yy7777 yy yyssss ôô ôôÊÊÊÊ rr rr&&&& 44 44’’’’ ss ss5555 öö öö//// rr rr&&&& uu uuρρρρ،  ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ uu uuθθθθ èè èèδδδδ || ||NNNN$$$$ tt ttΒΒΒΒ rr rr&&&& $$$$ uu uuŠŠŠŠ ôô ôômmmm rr rr&&&& uu uuρρρρ  ���� 

θθθθ(ورد ضمير الفصل  ،)44_43 :النجم( èè èèδδδδ (اإلضحاك؛ أل إلفادة الحصر واإلبكاء واإلماتة  ن

 وإن ادعاها بعض المتجبرين ،مقصورةٌ عليهر رات خاصة بالخالق القاددواإلحياء قُ
  .الضالين

 فإنّه قد ساهم في تحقيـق       ،وأياً كانت داللة ضمير الفصل في اآليات السابقة وغيرها        
 حيث يكون عنصراً محيالً إلى االسم السابق الذي يزيـل  ،صلة معنوية بين طرفي اإلسناد  

 فيكون جسراً تركيبياً داللياً ،لي ألنّه يبنى عليه  اإلبهام فيه من جهة ثم يعتمد عليه الكالم التا        
لدى المخاطب  ) اإللباس( بل عامالً قوياً على إزالة أي نوع من اإلبهام           ،بين أجزاء الكالم  

  .حين يتكرر

  خاتمة

              ةً في صنع التماسك الـدالليل لإلحالة بالضمائر يرى أنّها الوسيلة األكثر قوالمتأم إن
 مثـل   ، وهي ال تقّل دوراً وأهميةً عن بقية الوسائل        ،وتجسيد وحدته العامة  للنص القرآني   

 بل إنّها تعد الوسيلة األكثر قدرةً على إيجاد التماسـك والتـرابط           ،إلخ.. .التكرار والحذف 
 أي بـين  ، وذلك ألنّها تقرن بين الربط الرصفي والربط المفهومي     ،وتحقيق الوحدة النصية  

   .و معنويما هو لفظي وما ه
 بل يجب أن ينظر إليهـا  ،كما أن قيمتها ال تتّضح على المستوى النحوي وضوحاً تاماً     

 ويعقد صلة واضحة ومستمرة بـين الـسياقات       ،من منظور يوسع قدر التداخل بين األبنية      
الّتي تحكم دالالتها العامة والخاصة فينكشف بجالء جدوى البحث عن القوانين أو الضوابط 

  .ي تحقّق الترابط أو التماسك في النص القرآنيالّت
في إحكام بنية ) الذات والشأن والفصل(ولقد بدا واضحاً الدور الذي قامت به الضمائر      

النص القرآني وتماسكها ؛ فقد كانت اإلحالة من خاللها إلى عناصر إشارية متقدمة والحقة    
 وقـد   ،ألخرى في ربـط أجـزاء الـنص       عامالً قوياً يسهم إلى جوار غيره من العوامل ا        

في إيجاد صلة بين العناصـر اإلشـارية        ) المعجمية والنصية (اشتركت العناصر اإلحالية    
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الّلغوية الموجودة داخل النص القرآني والعناصر اإلشارية غير الّلغوية الموجودة خـارج            
النص.  

  :همها أ،وقد خرج الباحث من هذه الدراسة بمجموعة من النتائج
 أو تحقيق التـرابط النـصي   ،لم يقتصر دور الضمائر على الربط بين الجمل واآليات  _ 1

 ،دور بارز فـي التفـسير     _ باإلضافة إلى ذلك  _ بل كان لها     ،على مستوى السورة فحسب   
 وذلك من خالل التعـرف علـى مرجـع          ،وإزالة اللبس واإلبهام عن كثير من السياقات      

  .معنوي بينهما ومدى االنسجام ال،الضمير
العنـصر اإلشـاري    ( وتعظـيم االسـم      ،برز دور ضمير الشأن في توضيح المعنى      _ 2

حيل إليه  ) المعجميا ساهم في إضفاء نوع من الرهبة والتقديس على          ، وتفخيمه ،الذي يمم 
 وتـشويقه لمتابعـة فهـم       ، مما يساهم في إثارة انتباه المتلقّي ودافعيته       ،الجو العام للسياق  

  .صالن
 حيث يكون   ،ساهم ضمير الفصل بدور كبير في تحقيق صلة معنوية بين أجزاء الكالم           _ 3

 وإزالة  ، فيكون بذلك عامالً قوياً في التأكيد والتخصيص       ،عنصراً محيالً إلى االسم السابق    
  .أي نوع من اإلبهام

لمـستويين  ظهر االلتفات في القرآن الكريم كوسيلة مؤثّرة في تحقيق الترابط علـى ا            _ 4
 والداللي نتبـاه والتـشويق وتحفيـز       باإلضافة إلى قيمته الواضحة في لفت اال       ،التركيبي

  .وتبديد جو الرتابة والسأم، المتلقّي
  قائمة المصادر والمراجع
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