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المقدمة

إله إال ا، وأشهد أن العبده لیكون للعالمین نذیرً ىأنزل الفرقان علالذيالحمد هللا 
ودینبالهدىه اهللا تعالىأرسلورسوله، ها عبدمحمدً شریك له وأشهد أنّ اهللا وحده ال

آمن به مثلهما ملْ العِ منوآتاه، لعظیماالقرآنمعهوأنزلسالةوالرِّ ،بوةالنّ بهوختم،الحقِّ 
وسلم اللهم صلِّ ،تعلیموأحسنبیانبأكمللشریعتهغاً ومبلِّ للعالمینرحمةوجعلهالناس،

ور عزروه ونصروه، واتبعوا النّ و الذین آمنوا به الطاهرین آله وأصحابهىوبارك علیه وعل
، وبعد.الذي أنزل معه

كتاب هدایة للناس في كل عصر ومصر إلخراجهم من فلّما كان القرآن العظیم 
الظلمات الى النور، وتبصیرهم بسـبل الوقایة والّنجاة من الشرور واآلثام، ولما كان النَّاس 
متباینین في مداركهم وٕافهامهم، مختلفین باختالف بیئاتهم واستعداداتهم جاء أسلوب 

النَّاس على اختالف أفهامهم القرآن متنوع وطرقه متعددة؛ من أجل أن تالئم أحوال
ُطبعت علیه نفوسهم من تبایٍن في التكوین واالستعداد، أو في الثقافة اوعقولهم، وم

والتفكیر؛ ومن أجل أن تحّقَق مقاصَده السامیة. ولقد أشار (الطاهر بن عاشور) إلى هذا 
َحائل،فهمهاودون اال یحول دونهبأسالیب متنوعةالكریم جاء القرآن ه: (ــــــــالمعنى بقول

نــه بأســالیبه التــي بیّ تقــویم الســلوك اإلنســاني االوال یغــادر مســلكًا إلــى ناحیــة مــن نــواحي 
. )١(ه)یجدها المتدبر للكتاب اهللا تعالى واضحة ومفصلة فی

أســلوب اإلحالــة الــذي ُیعــد مــن --مــن هــذه األســالیب التــي وردت فــي كتــاب اهللا
، وزیـادة إبـداع الـنظم فـي آیـات القـرآن، وهـذا المعنـىم قـوة فـي سالیب التي تكسب الكـالاأل

األســلوب بشــكل مــوجز یعنــي: عالقــة بــین آیــة وأخــرى، إذ یتوقــف فهــم اآلیــة األولــى علــى 
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الثانیـــــة؛ لـــــذا فـــــان فهـــــم الـــــنص یقتضـــــي أن نبحـــث كمخـــاطبین فـــي مكـــان آخـــر داخـــل
. )٢(النص، أو خارجه

، وهـي معیـار مـن المعـاییر اللغوياق واالنسجامحالة من أهم وسائل االتسلذا تعد اإل
، فهـي وسـیلة مـن أهـم وسـائل سـبك العبـارات إیصـال المعنـى المـراد للقـارئالتي تسهم فـي 

ها. فهـي صـیاغة أكبـر قـدر مـن لتحتمالتي دون إهمال لترابط الدالالت الكامنة من لفظیًا 
علـى صـنع قنـوات وجسـور فاإلحالة قـادرة. المعلومات بإنفاق أقل قدر ممكن من الوسائل

ن مكونات النص الظاهرة وأجزائه المتباعدة. تلك األجزاء التي تمثلها الكلمات یللتواصل ب
.)٣(والجمل والعبارات

ألهمیة أسلوب اإلحالة أحببت البحث فیه، وكشف اللثام عن هذا األسلوب القرآني و 
.زالبدیع، لیعین على فهم مراد اهللا تعالى في كتابه العزی

ثالث مباحث وخاتمـة. أمـا المبحـث األول فیقسـم ولقد اقتضى البحث أن اقسمه على 
اولت في المطلب األول تعریف اإلحالة لغة. وفي المطلب الثاني تعریف نعلى مطلبین فت

اإلحالة اصطالحًا. 

اولــت فیــه أنــواع اإلحالــة ویقســم علــى مطلبــین. المطلــب األول نوأمــا المبحــث الثــاني فت
والمطلب الثاني اإلحالة الداخلیة (النصیة).،إلحالة الخارجیة (المقامیة)ا

أمــا المبحــث الثالــث فتناولــت فیــه نمــاذج مــن اإلحالــة مــن القــرآن الكــریم ســورة األنعــام 
:، ویقســم علــى مطلبــین المطلــب األول التعریــف بســورة األنعــام. والمطلــب الثــانيأنموذجــاً 

. األنعامبعض تطبیقات إلحالة في سورة
ثم ختمت البحث بخاتمة ذكرت فیها أهم النتائج التي توصلت الیها. 
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وآخـــــر ولكـــــن حســـــبي هـــــذا الجهـــــد المقـــــل.  هـــذا وال ازعـــم أنـــي قـــد أحطـــت بالموضـــوع 
دعوانــا أن الحمــد هللا رب العــالمین وصـــلى اهللا وســلم وبــارك علــى نبینـــا محمــد وعلــى آلـــه 

وصحبه أجمعین.الطیبین الطاهرین 

  

المبحث األّول
واصطالحاً ،اإلحالة لغةتعریف 

المطلب األول: تعریف اإلحالة لغًة.
تأتي اإلحالة في اللغة بمعان عدة یمكن إیجازها فیما یأتي:اإلحالة لغة:

ُل . )٤(آخـرمـن شـيء إلـى شـيءحـّولَ تَ إذا أحال الرجـل إحالـة یقال:ًال: التحول:أو  والتََّحـوُّ
والً }      :ومنـه قولـه تعـالى،التنقل من موضع إلى موضـع ا حـ هـنع غُـونبا لَـا ي يهـف يند الـ٥({خ( .

ــــأل؛مأســــلَ :أيّ .)٦()دخــــل الجنــــةالَ مــــن أَحــــ(:ومنــــه الحــــدیث ــــنَّ ى ه تحــــول مــــن الكفــــر إل
.)٧(اإلسالم
وَالً الشـــيء َحـــالَ أَحـــ. ویقــال: بَأْســـِرها والجمـــع َأْحـــوالٌ لَحـــْول َســَنةٌ واة:نَ الَســـبمعنـــى ثانیـــًا: 
. )٨(أقام حوالً :أيّ أحال بالمكان إحالة؛ : سنة. ویقال: أيّ كامل: مّر علیه حوالً وحؤوالً 

. )٩(بهحال وتكّلمالرجل: أتى بالمُ الَ أحَ یقال: :المحالًا: بمعنى ثالث
. )١٠(ّبهالماَء من الدلو: صَ الَ حَ أَ یقال: رابعًا: بمعنى صب الماء: 
صــرفه عنــه إلیــه فهــو إذا الغــریم بدینــه علــى آخــرالَ َحــأَ و یقــال: خامســًا: بمعنــى الصــرف

وفــي .)١١(والغــریم اآلَخــر (ُمحــال علیــه)، والمــال (ُمحــال بــه)(محیــل)، والغــریم (ُمحــال)،
.)١٢(وٕاذا ُأِحیَل أحدكم الى مليٍء َفلَیحتل)الحدیث:(ُمطُل الغني ظلم
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.تعریف اإلحالة واصطالحاً المطلب الثّاني:
ذلــك بحثــا و ؛إصــالحاً اإلحالــةالبــاحثین المحــدثین حــول تحدیــد معنــى عبــارات تعــددت 

ف ما یأتي:من هذه التعاریمنهم عن تعریف جامع مانع.

.)١٣((إشارة نحویة لشيء سبق ذكره)عرفها بأنها: تعریف (سامي عیاد) ی

عالقـة داخـل الـنص سـواء كانـت بـالرجوع الـى مـا (عرفهـا بأنهـا: أمـا (صـبحي الفقـي) فی
.)١٤()أم باإلشارة الى ما سیأتي،سبق

ة وما تشـیر عالقة معنویة بین ألفاظ معین(: ویذهب (أنس بن محمود) الى أن اإلحالة
أو مواقف تدّل علیها عبارات أخرى في السیاق، أو یـدل علیهـا ،أو معانٍ ،إلیه من أشیاء

المقام، وتلك األلفاظ المحیلة تعطـي معناهـا عـن طریـق قصـد المـتكلم مثـل الضـمیر واسـم 
أو الحقــة، قصــدت ،اإلشــارة واســم الموصــول. حیــث تشــیر هــذه األلفــاظ إلــى أشــیاء ســابقة

أو غیر لغویة، والمتكلم أو الكاتب ،أو مواقف لغویة،أو عبارات،ظ أخرىعن طریق ألفا
.)١٥()هو الذي یحّمل التعبیر داللة تكشف عن وظیفة إحالیة

والمتأمـل فــي هــذه التعــاریف یجــد التبــاین فــي األلفــاظ للداللــة علــى المعنــى المــراد ففــي 
ـــة بالشـــيء الـــذي ســـبق ذكـــ ـــاد) یقیـــد اإلحال ره. وهـــذا بـــال شـــك شـــطر التعریـــف (ســـامي عّی

التعریف ولـیس بـالتعریف التـام لإلحالـة فـي حـین أن اإلحالـة لشـيء سـابق، أو الحـق كمـا 
أشـــار بـــذلك (الفقـــي) فـــي تعریفـــه الـــذي أوردتـــه ســـابقًا. أمـــا تعریـــف (أنـــس) فیقیـــد اإلحالـــة 
بالضـمائر، وأسـماء اإلشـارة، واالسـم الموصـول، وغـاب عنـه أن هنـاك آیـات كاملـة محالــة 

یات أخرى مع مراعاة مقتضى الحال، ومن دون أن یخل بتماسك النص القرآني.    الى آ
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الثاني المبحث 
أنواع اإلحالة

وألفاظه، وٕاحكام تراكیبه،آخر، في نسق كالم ال یضاهیهكالمالقرآن الكریم 
من أظهر الفروق بین أنواع و امتلك سّر الفصاحة، فوجمالها، وبالغة معانیه، اصیاغته

البالغة في القرآن وبین هذه األنواع في كالم البلغاء، أن نظم القرآن یقتضي كّل ما فیه 
صل تركیبه، وال تبنى هي علیه، منها اقتضاء طبیعیًا، بحیث یبنى هو علیها؛ ألّنها في أ

فلیست فیها استعارة وال مجاز وال كنایة وال شيء من مثل هذا یصّح في الجواز، أو فیما 
،)١٦(عن أن یفي بهیسعه اإلمكان أن یصلح غیره في موضعه إذا تبدلته منه، فضالً 

الى ومن جملة أسالیب القرآن أسلوب اإلحالة فنجد كثیر من الشواهد القرآنیة تحیل 
وبدیع نظمه.  ،شواهد أخرى سابقة، أو الحقة. وهذا من بدیع لغة القرآن

األولــى نــوعین: وللعلمــاء تقســیم نــافع فــي أنــواع اإلحالــة وأقســامها فهــم یقســمونه علــى 
وســـأتكلم عـــن النـــوعین بشـــي مـــن التفصـــیل مقرونـــة .)١٧(والثانیـــة داخلیـــةخارجیـــة،إحالـــة

باألمثلة، والشواهد القرآنیة.
  

المطلب األول: اإلحالة الخارجیة (المقامیة).
. )١٨(هــــي التــــي تتطلــــب مــــن المســــتمع أن یلتفــــت خــــارج الــــنص لیعــــرف المحــــال الیــــه

فالعناصــــــــر اإلحالّیــــــــة نحــــــــو: الّضــــــــمائر، واإلشــــــــارات، الموصــــــــوالت، ظــــــــروف الّزمــــــــان 
بط تفسیرها بالمقام اإلشارّي الخارجّي؛ وبالتّالي فلسیاق الحال دور یرت. ...إلخ)١٩(والمكان

تحتاج الى جملة ألّنها عناصر لسانّیة ؛حاسم في تأویلها وتحدید دالالتها وضبط معانیها
، وال یكون لها من معنى إّال عند موضعها في سیاق تركیبـي، فحینئـذ تُفسَّـر لبیان معانیها

. )٢٠(بنیة السیاق المقاميأو في ،في إطار بنیة الّنص
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: المقامّیــــة إلــــى مــــا هــــو خــــارج الّلغــــة بأّنهــــا فــي حــّده لإلحالــة )األزهــر الّزّنــاد(ویــذكر 
ویمكـن إحالة عنصر لغوّي على عنصر إشارّي غیر لغوّي موجود فـي المقـام الخـارجّي.(

أو مرجعاً ،إذ یمّثل كائناً أو مجمالً ،أن یشیر عنصر لغوّي إلى المقام ذاته، في تفاصیله
علــى ذات صــاحبه، ونحــو قــول )أنــا(كــأن یحیــل ضــمیر المــتكّلم .مســتقّال بنفســهموجــوداً 

ـــك. ـــال ذل ـــة عـــن ســـیاقها: هـــو ق ـــة معزول ـــة تصـــادفه القائـــل فـــي جمل ـــالمتلقي لهـــذه الجمل ف
عناصر إحالّیة تحیل إلى ما هو خارج البنیة الّلسانّیة، مّما یزیـد مـن غموضـها واسـتغالق 

القائــل؟ ومــاذا قــال؟ كمــا ینبغــي معرفــة مــا حــدث قبــل القــول، فیجــب معرفــة داللتهــا؛ فمــن
األشیاء المحال إلیها فـي مكـان مـا خـارج البنیـة الّلسـانّیة بسـبب ارتبـاط العناصـر اإلحالّیـة 

. )٢١()بسیاق الموقف الّتداولّي اّلذي تَُفسَّر في ضوئه تلك العناصر اإلحالّیة

أو بعـــــض عناصـــــره وبـــــین الّســـــیاق ،ودٌة بـــــین نـــــصٍّ فاإلحالـــــة الخارجّیـــــة عالقـــــة موجـــــ
ـــر بإشـــارات ومعـــان قائمـــة بالخـــارج وُتعـــّد هـــذه ،الخـــارجي ـــه إلـــى أّن الـــّنص ُیفسَّ وهـــذا ُیوجِّ

لــذا إذا ُفِهَمــت هــذه األســباب الخارجّیــة زال ،اإلشــارات منــه بمنزلــة األســباب اّلتــي أوجدتــه
ومن أمثلة هذه ،ه اإلحالة الخارجّیةطة هذاسداللة الّنص بو لفهم الإشكال اإلبهام وحصل 

اءهم وإِن      :قوله تعالىفي تفسیرف:ما یأتياإلحالة  نـأَب رِفُـونعا ي كَمـ رِفُونَـهعي تَـابالْك ماهنآتَي ينالَّذ}
{ ونلَمعي مهو قالْح ونكْتُملَي مهنان المقصـود م) الـى ٥٣٨یذهب (الزمخشري ت: .)٢٢(فَرِيقاً م

بحلیتـه --یعرفـون رسـول اللّـه)يعرِفُونَـه (.یعني الیهود والّنصارى)؛ الَّذين آتَيناهم الكتَاببـ (
( بحالهـــم ونعـــوتهم ال كمـــا یعرفــون أبنـــاءهم،ونعتــه الثّابـــت فـــي الكتــابین معرفـــة خالصـــة

ة أهـل الكتـاب بـه ، وهذا استشـهاد ألهـل مّكـة بمعرفـ)٢٣()یخفون علیهم وال یلتبسون بغیرهم
إلـى الیهـود والّنصـارى الّـذین لـم یجـر لهـم )هـم(وبصّحة نبّوته حیث یقّرر رجـوع الّضـمیر 

إحالة مقامّیـة إلـى عناصـر إشـارّیة غیـر لغوّیـة؛ )هم(ذكر في الّنص وٕاّنما أحال الّضمیر 
صــــــــّــــ ید النال یتأّتى إّال عبر وسیط مقامّي تداولّي یز )آتیناهم(اإلحاّلة لهذا الّضمیرفبین 
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.)٢٤(الّلغوّیة والمقام الخارجّي المحیط بها ــــــة الّنصــــــّیة وانســــــجاماً وضــــــوحاً  ــــــین البنی ب

ودور الّســیاق فــي إزالــة الّلــبس هـــ) ٦٧١ویؤكــد هــذا النــوع مــن اإلحالــة (القرطبــي ت:
ه على قولـه ین المرجع الُمفسِّر للضمیر، یتحّدث عن اإلحالة الّنصّیة القبلّیة في تعلیقیبتعّ 

ي الْبحــرِ ســرباً} تعـالى: فـ ــبِيلَهــا فَاتَّخَــذَ سموتَها حــيــا نَسهِمنيب ــعمجلَغَــا مــا بالّضــمیر فــي . ف)٢٥({فَلَم

ــا بَلغــا(قولــه:  ــاَفَلمَّ هِمنيــرت فــي ضــوئها داللــة ةللبحــرین؛ وهــي إحالــة نصــیأي: )ب قبلّیــة ُفسِّ
.)٢٦()مجمع البحرین(نصر اإلشارّي المذكور سابقا له اآلیة بإرجاع الّضمیر إلى الع

ن      ونحوه ما جاء في (البحر المحیط) في تفسیر قوله تعـالى:   ى ابـ يسـا ع يـ ه وإِذْ قَـالَ اللـَّ
ا يم انَكحبقَالَ س ونِ اللَّهد ننِ ميإِلَه يأُمي وذُوناسِ اتَّخلنل قُلْت أَأَنْت ميرقٍّ مي بِحل سا لَيأَقُولَ م ي أَنل كُون

الْغُي لَّامع أَنْت إِنَّك كي نَفْسا فم لَمال أَعي وي نَفْسا فم لَمتَع تَهملع فَقَد قُلْتُه تكُن ا   إِن م إِلـَّ لَهـ ا قُلْتوبِ * م
  ــي و بر ــه ــدوا اللَّ بأَنِ اع ــه ــي بِ تَنرــا أَم مــم وهــو إحالــة ذلــك علــى علمــه ثالثــاً (تبــرأ تبــرؤاً .)٢٧(ربكُ

تعالى وتفویض ذلك إلیه وعیسى یعلم ما قاله، ثم لمـا أحـال علـى العلـم أثبـت علـم اهللا بـه 
ونفى علمه بمـا هـو هللا، وفیـه إشـارة إلـى أنـه ال یمكـن أن یهجـس ذلـك فـي خـاطري فضـالً 

. )٢٨()ذا القول ونفي أن یهجس في النفسعن أفوه به وأقوله، فصار مجموع ذلك نفي ه

ون{ وقوله تعالى: نـمؤالْم أَفْلَح ١{قَد     }ونع اشـخ هِملَات ي صـ فـ م هـ ينذ نِ    ٢} الـَّ عـ م هـ ينذ } والـَّ
}رِضُونع٣اللَّغْوِ م}لُونفَاع كَاةلزل مه ينالَّذ٤} وافح وجِهِمفُرل مه ينالَّذو {}٢٩(}٥ظُون(.

في هذا الجزء من الّسورة الكریمة عنصٌر إشاريٌّ محوريٌّ هـو (المؤمنـون) وردت بعـده 
رة) وواو الجماعــــة  ــــة ممثَّلــــة فــــي الّضــــمائر: هــــم (الُمتكــــرِّ مجموعــــة مــــن العناصــــر اإلحالّی

رة) ثــّم یقـــع تجــاوز الّداللـــة عــن هـــذه البنیــة باإلحالــة إلـــى بنیــة أخـــرى ُبنِــَي  توجیـــه (الُمتكــرِّ
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ـــــة إلـــــى ذات اهللا عـــــّز  ـــــى خـــــارج الـــــّنص الّلغـــــوّي؛ هـــــي اإلحال ـــــة إل ـــــة فیهـــــا اإلحال اإلحال
وتتــوفَّر الكــالمفالمســتوى الخـارجّي لإلحالــة یقـوم علــى وجـود ذات المخاِطــب خـارج وجـّل.

.)٣٠(فیه إحالة على خارج الّلغة

موقــف، فــالموقف بــین الّلغــة والعالقــة واضــحة ویّتضــح مــن اإلحالــة الخارجّیــة أّن ثّمــة 
المــراد لموقــفلنــوع اواألســلوب المناســب ،اللغــة ونــوع المفــرداتیــؤّثر بقــّوة فــي اســتعمال 
.الحدیث عنه، أو وصفه 

  

اإلحالة الداخلیة (النصیة):المطلب الثاني

ة داخل الّنص بحیث ترتبط العناصر اإلحالّیة العالقات اإلحالیّ ؛ تعني اإلحالة الّداخلّیة
؛ وبـذلك فهـي إحالـة علـى )٣١(في الّتركیب الّلغـويّ سیاقهاإلشارّیة الّنصّیة أثناء بالعناصر ا

ــــة الــــواردة فــــي الملفــــوظ، ســــابقة ــــة .)٣٢(أو الحقــــة؛ فهــــي نصــــّیة،العناصــــر الّلغوّی واإلحال
إلى عالقات الّتماسك اّلتي تساعد الّداخلّیة هو مصطلح استخدمه بعض الّلغوّیین لإلشارة

ــة بدراســة نوعیهــا .)٣٣(علــى تحدیــد تركیــب الــّنص وبنــاء علــى ذلــك نعــالج اإلحالــة الداخلّی
وهما: 

:اإلحالة الّداخلّیة القبلّیة-أ 

أو عبـــارة أخــرى ســابقة فـــي ،أو عبــارة تشــیر إلـــى كلمــة أخــرى،اســتعمال كلمـــة(هــي 
،أو بالّتكرار،بق من ناحیة، والّتعویض عنه بالّضمیرهي اإلشارة إلى ما سو .)٣٤()الّنص

أو بالحــذف مـن ناحیــة أخـرى، ومــن ثــّم اإلسـهام فــي تحقیـق الّتماســك الّنصــّي ،أو بـالّتوابع
أو متقّدم تـتّم حـین تحیـل صـیغة اإلحالـة إلـى ،واإلحالة القبلّیة إلى سابق.من ناحیة ثالثة

.)٣٥(عنصر لغوّي متقّدم
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ــر( أو عائــد ســبق الــّتلّفظ بــه، ومنهــا )،مفسِّ لة بالعودة؛ حیث تعـود إلـى وقیل: إّنها إحا
ـــر اّلـــذي كـــان مـــن المفـــروض أن یظهـــر حیـــث یـــرد الُمضـــَمُر؛  یجـــري تعـــویض لفـــظ المفسِّ

ـــر ثـــّم ُیعـــاد ذكـــره فـــي صـــورة بنیـــة ُمضـــَمرة تحیـــل إلیـــه ،ُیشـــار إلیـــه أوّالً الشـــاهد أو ،فالمفسِّ
.)٣٦(مرجعه في الّنصوتعوِّضه؛ وبذلك یأتي الّضمیر بعد

وهكذا فاإلحالة القبلّیة تعني إحالة عناصر لسانّیة واردة فـي الملفـوظ ذات سـمة إحالّیـة 
اإلحالــة فتــرتبط بــه علیهــا، بحیــث تّتجــه إلیــه بإلــى عنصــر إشــارّي، ســبق الــّتلّفظ بــه ســابقاً 

: اآلتیةولتوضیح ما سبق ذكره نورد األمثلة .شكًال وداللةً 

ا{   :قال تعالى جـوع ه ل لـَّ عـجي لَمو تَابالْك هدبلَى علَ عي أَنزالَّذ لَّهل دمأْسـاً    ١{الْحب رنـذمـاً لِّيقَي {
اكثني فيـه  ٢شديداً من لَّدنْه ويبشر الْمؤمنني الَّذين يعملُون الصالحات أَن لَهم أَجراً حسناً{ داً{ } مـ ٣أَبـ {

} ما لَهم بِه من علْمٍ ولَا لآبائهِم كَبرت كَلمةً تَخْرج من أَفْواههِم إِن يقُولُون ٤وينذر الَّذين قَالُوا اتَّخَذَ اللَّه ولَداً{
ّي یفّسـر كعنصـر إشـار )الّله(لفظ الجاللةنالحظ في بدایة اآلیات ورود .)٣٧(}٥إِلَّا كَذباً{

عبـده) الهـاء (عنصـر إشـارّي یجعـل) (الّـذي أنـزل) هـو اللّـه (كّل المحـیالت الّالحقـة علیـه
لّیـة قبلّیـة وكـّل هـذه الّضـمائر تحیـل إحالـة خالّضـمائر(إحالة دامفسِّر(عناصر إحالّیـة)هو

لجاللـة ، ولفـظ ا)اللّـه(داخلّیة قبلّیة إلى العنصر اإلشارّي اّلذي یفّسرها ویحّدد معناها وهـو 
علـى حضـوره تقومواّلتي ،)مّتصلة ومستترة وموصولة((الّله) المتكّرر في صورة ضمائر 

امتــداد طــول الــّنص القرآنــي لــم یــرد فــي موضــع الحاجــة إلیــه بــل عّوضــته واســتمراره علــى
واختصـــرته الّضـــمائُر العائـــدُة إلیـــه بعـــد امتصاصـــها لخصائصـــه الّداللّیـــة ؛ مّمـــا یجعلهـــا 

. )٣٨(وداللةً مرتبطة به شكالً 



 

١٥٦

اإلحالة الّداخلّیة البعدّیة:-ب

،فـي الـّنصأو عبارة تشیر إلى كلمة أخـرى سـوف تسـتعمل الحقـاً ،هي استعمال كلمةو 
اســتعمال الّشــكل البــدیل اّلــذي یســبق الّتعبیــر المشــاِرك فــي المــدلول، أو إنهــاأو المحادثــة، 

عـدها فـي الـّنص والحـق علیهـا؛ هي تعود على عنصـر إشـارّي مـذكور ب:كما حّدها، وقیل
. )٣٩(فالعنصر اإلشارّي یذكر بعد العنصر اإلحالّي ویأتي الحقا علیه

فاإلحالة البعدّیة إذن تعني ورود العنصر اإلحالّي قبل مرجعه وُمَفسِّره الّـذي یعـود علیـه 
اآلتیة:ویحیل إلیه، وهي عكس اإلحالة القبلّیة، وسنوّضحها في األمثلة 

ــد}: الىقـــال تعـــ أَحـ ــه ــو اللـَّ فـــي هـــذه اآلیـــة الكریمـــة ورد العنصـــر اإلحـــالّي .)٤٠({قُـــلْ هـ
قبــل مرجعــه، وقــد فّســر إبهامــه وغموضــه مــا تــاله وهــو )هــو(المتمّثــل فــي ضــمیر الّشــأن 

فـي اآلیـة إحالـة داخلّیــة )هـو(؛ ولـذلك فإحالـة ضـمیر الّشـأن )اللّـه أحـد(العنصـر اإلشـارّي 
بعدّیة. 

ي          عـالى: قال اهللا ت فـ اد فَسـ رِ نَفْـسٍ أَو ن قَتَـلَ نَفْسـاً بِغَيـ مـ ه رائيلَ أَنـَّ ي إِسـنلَى با عنكَتَب كلِ ذَلأَج نم}
.)٤١(األَرضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ الناس جميعاً ومن أَحياها فَكَأَنَّما أَحيا الناس جميعاً}
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المبحث الثالث

بعض تطبیقات إلحالة في سورة األنعام 
من السور الطوال التي احتوت في مضمونها مسائل عظیمة منها سورة األنعام 

فسددت نسان، والجنان بالبیان، وتتحدى في طرحها جحود اإل،لعقل بالبرهانلةخاطبم
كما إنها قوارع للمشركین، ونوهت بالمؤمنین، وامتنت بنعم اشتملت علیها مخلوقات اهللا، 

مشتملة على دالئل التوحید والنبوءة والمعاد وٕابطال مذاهب المعطلین والملحدین فإنزال 
ما یدل على األحكام قد تكون المصلحة أن ینزله اهللا على قدر حاجاتهم وبحسب 

. )٤٢(أما ما یدل على علم األصول فقد أنزله اهللا جملة واحدةالحوادث، و 

وهي أجمع سور القرآن ألحوال العرب في الجاهلیة، وأشدها (یقول ابن عاشور: و 
{وجعلُوا للَّه ممّا ذَرأَ من الْحرث مقارعة جدال لهم واحتجاج على سفاهة أحوالهم من قوله: 

- . یقول ابن عباس )٤٤()، وفیما حرموه على أنفسهم مما رزقهم اهللا)٤٣(والْأَنْعامِ نَصيباً}
 -:إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق الثالثین ومائة من سورة األنعام" : قَد}

ى اللَّه قَد ضَلُّوا وما كَانُوا خسر الَّذين قَتَلُوا أَوالدهم سفَهاً بِغَيرِ علْمٍ وحرّموا ما رزَقَهم اللَّه افْتراء علَ
{ينتَده٤٥(م(.
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المطلب األول: التعریف بالسورة.
سبب التسمیة: أوًال: 

ن  {وجعلُـواْ للّـه ممـ   : --في قولـهفیهااألنعام ذكر لورود )األنعامسورة (بـُسمیت  أَ مـا ذَر
ذَا لشركَآئنا فَما كَان لشركَآئهِم فَ هـو هِممعبِز لّهذَا ل يباً فَقَالُواْ هـامِ نَصاألَنْعو ثرالْح لّهل ا كَانمو لُ إِلَى اللّهصي ال

   { ــون كُمـحــا ي ــاء مـ سـ هِمكَآئــر ــى شـ ــلُ إِلَـ صـي ــو لجهـــاالت الموضـــحة أحكامهـــا أكثـــروألنَّ ؛)٤٦(فَهـ
أن ن، وتحـذیر المـؤمنیأصـنامهمإلـى بهـا تقربـاً في تحریم مما رزقهم اهللا تعـالى المشركین 

.)٤٧(یحرموا شیئًا من ذلك
:مكان نزولهاثانیًا:

وهي مكیة في قول األكثرین؛ قال ابن عباس وقتادة: هي مكیة كلهـا إال آیتـین منهـا نزلتـا 
{وما قَدرواْ اللّه حق قَدرِه إِذْ قَالُواْ ما أَنزلَ اللّه علَى بشرٍ من شيء قُلْ من أَنـزلَ  ه تعـالى: بالمدینة، قول

عرياً وكَث تُخْفُونا وونَهدتُب يساطقَر لُونَهعاسِ تَجى لِّلندهى نُوراً ووسم اء بِهي جالَّذ تَابتُالْكواْ  لِّم لَمـتَع ا لَمم م
{ ونبلْعي هِمضوي خف مهذَر ثُم قُلِ اللّه كُماؤالَ آبو نزلت فـي مالـك بـن الصـیف وكعـب بـن )٤٨(أَنتُم

ات والنخْـلَ        واألخرى قوله: ،األشرف الیهودیین وشـرعم ر غَيـو ات وشـرعم ات نـأَ ج ي أَنشـذ {وهو الـَّ
الزو  ر إِذَا أَثْمـ رِهن ثَمكُلُواْ م ابِهتَشم رغَيابِهاً وتَشم انمالرو تُونيالزو فاً أُكُلُهخْتَلم عالَ     رو هاد صـح مو يـ ه وآتُـواْ حقـَّ

{ نيرِفسالْم بحالَ ي رِفُواْ إِنَّهإال یـل:وق.نزلت في ثابت بن قیس بن شماس األنصاري)٤٩(تُس

ــدرِه} ســت آیــات نزلــت بالمدینــة  ــق قَ ح ــه ــدروا اللَّ ــا قَ مقولــه و ،إلــى آخــر ثــالث آیــات)٥٠({و

عطیـة: ابـن:قـال. )٥٢(إلى آخر ثالث آیـات)٥١({قُلْ تَعالَوا أَتْلُ ما حرم ربكُم علَيكُم}تعالى:
.)٥٣()وهي اآلیات المحكمات(



 

١٥٩

:األنعام سـورةآلیـات مـن بعـض اسبب نزول ثالثًا: 
ون إِلَـى أَول        وله تعالى: ق وحـلَي نياطي الشـ إِنو ق سـلَف ه ه وإِنـَّ لَيـع اللّـه م ذْكَرِ اسـي ا لَممالَ تَأْكُلُواْ مو}  هِمآئ يـ

   { ــرِكُون شلَم ــم ــوهم إِنَّكُ تُمأَطَع إِنو لُوكُمــاد جين: یــا محمــد خبرنــا عــن یركالمشــبعــض قــال )٥٤(ل
الشـاة إذا ماتــت مــن قتلهــا قــال: اهللا قتلهــا قــالوا: فتــزعم أن مــا قتلــت أنــت وأصــحابك حــالل 

. )٥٥(اآلیة--وما قتل الكلب والصقر حالل وما قتله اهللا حرام، فأنزل اهللا
ل إن المجــوس مـن أهــل فـارس لمــا أنـزل اهللا تعــالى تحـریم المیتــة كتبـوا إلــى مشــركي یـوق
یش وكــانوا أولیــاءهم فــي الجاهلیــة وكانــت بیــنهم مكاتبــة أن محمــدا وأصــحابه یزعمــون قــر 

أنهم یتبعون أمر اهللا ثم یزعمون أن ما ذبحوا فهو حالل وما ذبح اهللا فهـو حـرام فوقـع فـي 
. )٥٦(فأنزل اهللا تعالى هذه اآلیةيءأنفس ناس من المسلمین من ذلك ش

ات         أَو من كَان مي{وقوله تعالى:  ي الظُّلُمـ فـ ثَلُـهن م اسِ كَمـ ي النـ فـ ي بِـه شـمنُوراً ي ا لَهلْنعجو اهنييتاً فَأَح
 { لُــونمعــا كَــانُواْ يم رِينلْكَــافل ــنزُي كــا كَــذَلهنبِخَــارِجٍ م سفــي اآلیــة یریــد (:قــال ابــن عبــاس.)٥٧(لَــي

أبا جهل رمى رسول اهللا بفرث وحمـزة لـم یـؤمن حمزة بن عبد المطلب وأبا جهل وذلك أن
بعد فُأخِبر حمزة بما فعل أبو جهل وهو راجع من قنصه وبیده قوس فأقبل غضـبان حتـى 
عــال أبــا جهــل بــالقوس وهــو یتضــرع إلیــه ویقــول: یــا أبــا یعلــي أمــا تــرى مــا جــاء بــه ســفه 

لحجـارة مـن دون قـال حمـزة: ومـن أسـفه مـنكم تعبـدون اآباءنـاعقولنا وسب آلهتنـا وخـالف 
اهللا ال شـــــریك لـــــه وأن محمـــــدا عبـــــده ورســـــوله فـــــأنزل اهللا تعـــــالى إالاهللا أشـــــهد أن ال الـــــه 

.)٥٨()اآلیة
السورة: كیفیة نزول رابعًا: 

نبویة من هذا األحادیث ما یأتي:ورد في كیفیة نزول السورة أحادیث
كةالمالئنزلت سورة األنعام ومعها موكب من :قال--مالكعن انس بن .١

ول ــــــــــــــــــــــقـــیسد ما بین الخافقین لهم زجل بالتسبیح واألرض بهم ترتج ورسول اهللا 



 

١٦٠

.  )٥٩(مرات سبحان اهللا العظیم سبحان اهللا العظیم ثـالث 
جملة واحدة وأنا آخذة --على النبياألنعامأسماء بنت یزید قالت ثم نزلت وعن .٢

.)٦٠(ن ثقلها  لتكسر عظم الناقةكانت  مإن- -بزمام ناقة النبي 
وفي الخبر أنها نزلت جملة واحدة غیر الست اآلیات وشـیعها سـبعون ألـف ملـك مـع .٣

و}     :آیة واحدة منها اثنا عشـر ألـف ملـك وهـي ا إِالَّ هـ هـلَمعبِ ال ي الْغَيـ حفَـاتم هد نـعنزلـوا )٦١({و
ــــیالً  ــــد،لهــــم زجــــل بالتســــبیحبهــــا ل الكتــــاب فكتبوهــــا مــــن --هللافــــدعا رســــول ا،والتحمی

.)٦٢(لیلتهم
نزلــت ســورة األنعــام معهــا موكــب مــن (: --وعــن أنــس بــن مالــك قــال رســول اهللا .٤

--واألرض لهــم تــرتج ورســول اهللا)المالئكــة ســد مــا بــین الخــافقین لهــم زجــل بالتســبیح
. )٦٣(ثالث مرات)سبحان ربي العظیم(یقول: 
:لما قبلهامناسبة هذه السورةخامسًا:

التــوقیفي النــاظر إلــى ترتیــب الســور كلهــا فــي المصــحف یــرى أنــه قــد روعــي فــي ترتیبهــا 
لحفـــظ فالنـــاس واعلـــى الـــتالوة ســـهلالطـــول والتوســـط والقصـــر فـــي الجملـــة، لیكـــون ذلـــك أ

یبدءون بقراءته من أوله فیكون االنتقال من السبع الطـوال إلـى المئـین فالمثـاني فالمفصـل 
التناسـب فـي يه قـد روعـألنَّـ؛اط، ویبـدءون بحفظـه مـن آخـرهأنفى للملل وأدعـى إلـى النشـ

.)٦٤(معاني السور مع التناسب في مقدار الطول والقصر
ة:ووجه مناسبتها آلخر سورة المائدة من وجوه عدّ 

في محاجة أهل إن معظم سورة المائدة في محاجة أهل الكتاب، ومعظم سورة األنعام.١
.الشرك

فیهــا أحكــام األطعمــة المحرمــة والــذبائح باإلجمــال، وذكــرت إن ســورة األنعــام قــد ذكــرت .٢
.وهي قد نزلت أخیراً ،في المائدة بالتفصیل

.)٦٥(اختتمت بفصل القضاء وبینهما تالزمالمائدةو ،افتتحت بالحمداألنعامإن .٣



 

١٦١

:من العقائد واألحكام خالصة مـا اشـتملت علیـه السـورة سادسًا: 
ة األنعام بخالصة ما اشتملت علیه السورة مـن مسـائل تفسیر سور )المراغي(مام یختتم األ

-أوجزها في اآلتي:

العقائد وأدلتهـا باألسـلوب الجـامع بـین اإلقنـاع والتـأثیر كبیـان صـفات اهللا بـذكر أفعالـه .١
وســـننه فـــي الخلـــق وآیاتـــه فـــي األنفـــس واآلفـــاق، وتـــأثیر العقائـــد فـــي األعمـــال، مـــع إیـــراد 

و ورودها جوابا بعد سؤال وفى أثنـاء ذلـك یـرد شـبهات الحقائق بطریق المناظرة والجدل، أ
المشركین ویهدم هیاكل الشرك ویقّوض أركانه.

وٕالــــزامهم الحجــــة بآیــــة اهللا الرســــالة والــــوحي وتفنیــــد شــــبهات المشــــركین علــــى الرســــول .٢
الكبــرى، وهــي القــرآن المشــتمل علــى األدلــة العقلیــة والبــراهین العلمیــة، وقــد كــان كثیــر مــن 

علیهم.الكفار مشركین وغیر مشركین یكفرون بالرسل ویستبعدون إنزال الوحي
ـــوم القیامـــة مـــن العـــذاب للمجـــرمین، .٣ ـــذكر مـــا یقـــع ی البعـــث والجـــزاء والوعـــد والوعیـــد ب

والبشـــارة للمتقـــین بـــالفوز والنعـــیم، مـــع ذكـــر عـــالم الغیـــب مـــن المالئكـــة والجـــن والشـــیاطین 
والجنة والنار، وقد كانت العرب كغیرها من األمم تؤمن بالمالئكة وبوجود الجن ویعتقدون 

، وأنهم یلقون الشعر في هواجس الشعراء.هم أحیانالبأنهم یظهرون 
أصــول الــدین ووصــایاه الجامعــة فــي الفضــائل واآلداب والنهــي عــن الرذائــل، وٕاذا .٤

نحن فصلنا القول فیها نرجعها إلى األصول اآلتیة:
خـروج عـن هـدى وشـیعاً إن دین اهللا واحد، فتفریقه بالمذاهب واألهواء وجعل أهلـه فرقـاً أ ـ 

ذي جاء به وموجب لبراءته من فاعلیه.الرسول ال
إن ســـعادة النـــاس وشـــقاوتهم منوطتـــان بأعمـــالهم النفســـیة والبدنیـــة، وأن الجـــزاء علـــى ب. 

األعمال یكون بحسب تأثیرها في األنفس، وأن الجزاء على السـیئة بمثلهـا، وعلـى الحسـنة 
وجـزاء الحسـنات بعشر أمثالها فضال من اهللا ونعمة، وجزاء السیئات على اإلنسان وحده، 

له وحده فال یحمل أحد وزر غیره.



 

١٦٢

ولكنهم خاضعون للسنن واألقدار، فال جبر  ـــــار، ج. إن النـــــاس عـــــاملون بـــــاإلرادة واالختی
وال اضــطرار، وال تعــارض بــین عملهــم باختیــارهم ومشــیئة الخــالق ســبحانه، إذ المــراد مــن 

لمســببات علــى قــدر خلقــه األشــیاء بقــدر وتقــدیر أنــه تعــالى خلقهــا علــى وجــه جعــل فیــه ا
األسباب بناء على علم وحكمة، فهو لم یخلق شیئا بغیر نظام یجرى علیه.

إن هللا سننا في حیاة األمم وموتها، وسعادتها وشقائها، وٕاهالكهـا بمعانـدة الرسـل والظلـم د.
والفساد في األرض، وتربیتها بالنعم تارة والنقم أخرى.

بدیة من حق اهللا تعالى، فمن وضـع حكمـا ال إن التحلیل والتحریم وسائر الشعائر التع-أ
یستند إلى شرع اهللا فقد افترى إثما عظیما.

األمر بالسیر في األرض، وقـد تكـرر ذلـك فـي الكتـاب الكـریم للنظـر فـي أحـوال األمـم -ب
وعواقب األقوام التي كذبت الرسل.

لكثیــرة الترغیــب فــي معرفــة مــا فــي الكــون واإلرشــاد إلــى معرفــة ســنن اهللا فیــه، وآیاتــه ا-ت
الدالة على علمه وقدرته.

إن التوبة الصحیحة مع ما یلزمها من العمل الصالح موجبة لمغفرة الذنوب.-ث
ابــتالء النــاس بعضــهم بــبعض، لیتنافســوا فــي العلــوم واألعمــال النافعــة، وٕاعــالء كلمــة -ج

.)٦٦(الحق والدین ورفعة شأنه وٕاعزاز أهله
  

.الى سورة األنعام أنموذجاً اإلحالةمن نماذج :الثانيالمطلب 
النموذج األول

دواْ    أَن إِذَوقَد نَزلَ علَيكُم في الْكتَابِ{ :تعالىقال تَقْعـ ا فَـال أُ بِهـزتَهسيا وبِه كَفَري اللّه اتآي تُمعما س
ــافقني والْكَـــافرِ  نـالْم عــام جـ اللّـــه إِن مــثْلُه إِذاً مـ إِنَّكُـــم ــرِه غَيـ يثــد ــي حـ خُوضُـــواْ فـــى ي ــم حتـَّ هـعم مــن هـــي ج فـ ين

. )٦٧(جميعاً}



 

١٦٣

ي الْكتَـابِ    فقوله تعالى:( فـ كُملَـيلَ عنَـز قَدأن هــــذا األمــــر قــــد ســــبق ذكــــره فــــي :یعنــــى، )و
المحــالالقــرآن یمكــن أن نجــد ذلــك المعنــى فــي أي موضــع مــنالســؤال هنــا القــرآن ولكــن 

تلك اآلیة من سورة النساء إنما تحیل إلى آیة بعینها من یهدینا إلى أناالستقراءإن إلیه؟
نهم   تقول: التي٦٨:ها اآلیة، إن)٦٨(سورة األنعام عـ رِضا فَـأَعناتي آيف خُوضُوني ينالَّذ تأَيإِذَا رو}

هذا .)٦٩(المني }حتَّى يخُوضُواْ في حديث غَيرِه وإِما ينسينك الشيطَان فَال تَقْعد بعد الذِّكْرى مع الْقَومِ الظَّ
حیـث قـال: )اإلحالـة(آلیـة سـورة النسـاء لفـظ تفسـیرهفـيذكـر )ید قطـبسـمـا ذهـب الیـه (

ســورة فــيالكتــاب، هــو قولــه تعــالىفــيممــا ســبق تنزیلــه تحیــل إلیــه اآلیــة هنــاوالــذي(
ــا  : (األنعــام ناتــي آي ف ــون ــذين يخُوضُ ــت الَّ أَيإِذَا روهكــذا نجــد أول نمــوذج لظــاهرة . )٧٠(... اآلیــة)و

.األنعامسورةالإلىاإلحالة القرآنیة

الثانيالنموذج

هم      ما قَصصنا علَيك من قَبلُ{وعلَى الَّذين هادواْ حرمنا : --قـال ن كَـانُواْ أَنفُسـلَــكو ماه نـا ظَلَم مـو
{ ونمظْللُوالسؤال هنا ما معنى ()٧١(ين قَبم كلَيا عنصا قَصتعالى فـي أي )  وأین قص اهللام

أن اإلشـارة هنـا إنمـا تتوجـه إلـى قولـه )٧٢(موضع؟ والجواب هنـا مـا قالـه بعـض المفسـرین.
حومهما إِالَّ :تعـالى شـ هِملَيا عنمرمِ حالْغَنقَرِ والْب نمي ظُفُرٍ وا كُلَّ ذنمرواْ حاده ينلَى الَّذعو}   لَـتما ح مـ

. )٧٣(الْحوايا أَو ما اختَلَطَ بِعظْمٍ ذَلك جزيناهم بِبغْيِهِم وِإِنَّا لَصادقُون }ظُهورهما أَوِ 
الثالثالنموذج

ولَقَد {یقول: منها نجد الحق٦٥من المعلوم أن سورة الزمر مكیة النزول، وفى اآلیة 
كلقَب نم ينإِلَى الَّذو كإِلَي يأُوحنلَئ {رِينالْخَاس نم لَتَكُونَنو لُكمع طَنبحلَي كْتر٧٤(أَش( .



 

١٦٤

الــذينفــس هــذا المعنــى المكــيالقــرآنفــي قـد سـبق أن أوحـى هـذا أن اهللاونفهم من
األمـر مـن هـذاوالرسـلومـن سـبقه مـن األنبیـاءالنبـيیـربط الشـرك بإحبـاط العمـل ویحـّذر 

مـن سـورة ) ٨٨اآلیـة(فـيال نجـد مصـداقه إال المكيقرآن الفيوبالبحث عن هذا المعنى 
ك  آیات: تقول عقب ذكر عدد كبیر من األنبیاء والرسل فیما سبقها منالتياألنعام  ذَلـ}

   { لُـونمعا كَـانُواْ ي م مـهنبِطَ عكُواْ لَحرأَش لَوو هادبع نم اءشن يم ي بِهدهي ى اللّهدهـم مـن هـذا ونف. )٧٥(ه
، حیـــث نـــص )٧٦(مـــن ســـورة األنعـــام٨٨ســـورة الزمـــر تحیـــل إلـــى اآلیـــة مـــن٦٥أن اآلیـــة 

عنـد فى تفسـیرهوهذا ما أكده ابن كثیر)لقد ُأوحى إلیك(تعالى:اإلحالة مؤكد علیه بقوله
بِطَ   {:تعرضـه آلیـة سـورة الزمـر حیـث قـال: وهـذه كقولـه تعـالى كُواْ لَحـر أَشـ لَـوا   و مـ مهن كَـانُواْ  عـ

 لُـونمعفـى تفسـیره (أضـواء البیـانكمـا أكـد هـذه اإلحالـة كـذلك اإلمـام الشـنقیطى.)٧٧(}ي(
في الكالم على في سورة األنعامالكالم علیهبقوله عند آیة سورة الزمر المذكورة: قد تقدم

.)٧٨()لَحبِطَ عنهم ما كَانُواْ يعملُونولَو أَشركُواْ(قوله تعالى: 

الرابعالنموذج

ك  {شرع لَكُم من الدينِ ما وصى بِه نُوحاً : قوله تعالىالشورىسورةجاء في  ا إِلَيـ نـيحي أَوالَّذو
 لَـى الْمع ركَب يهقُوا فلَا تَتَفَرو ينوا الديمأَق ى أَنيسعى ووسمو يماهرإِب ا بِهنيصا ومو     ه إِلَيـ موهعا تَـد مـ نيرِك شـ

{ يبنن يم هي إِلَيدهيو اءشن يم هتَبِي إِلَيجي قولـه تعـالى هـيتفیـد اإلحالـة التـي. والعبـارة )٧٩(اللَّه

فـيالموحى به من قبل فهو النهى عن التفـرق ، أما مضمون هذا)والَّذي أَوحينا إِلَيك(هنا: 
الكریمـة ومـا تضـمنته هـذه اآلیـة:ي)الشـنقیط(قـال اآلیـة الكریمـةتفسـیر تلـكوفـى ،الـدین

بـّین تعـالى أنـه وقـدالموضـع،من النهي عن االفتراق في الدین، جاء ُمَبینـًا فـي غیـر هـذا
(بـذلك، فمـن اآلیـات الدالـة علـى ذلـك، قولـه تعـالىوصى خلقـه :أَنيماً    وتَق سـي ماطر ـٰذَا صـ هـ



 

١٦٥

بِه اكُمصوتَتَّقُون لَّكُمثم یقول: وقد بّین . )٨٠()لَع وهالَفَٱتَّبِعواْوتَتَّبِعقَ بِكُملَ فَتَفَربٱلس  كُـمذٰل هبِيلن سع
یجتنبـون هـذا النهـي، وتوعـدهم علـى ذلـك تعـالى فـي بعـض المواضـع أن بعـض النـاس ال

ت   ٱلَّذين فَرقُواْ دينهمإِن:(كقوله تعـالى عاً لَّسـي كَـانُواْ شـي  و فـ مهن مـ   مهر آ أَمـ إِنَّمـ ءي م     شـئُه بـني ثُـم ه إِلَـى ٱللـَّ
 لُـونفْعاكَانُواْ يآیـة الشـورى إلـى آیتـین مـن سـورة األنعـام تحدیـداً قـد أحـالوبهـذا نجـده . )٨١()بِم ،

. )٨٢(لبیان معنى اآلیة وتفسیرهاوهي إحالة صریحة

خامسالنموذج ال

ك   {:قـال تعـالى ا إِلَيـ نـيحأَو ا     ثُـم ن مـ ــا كَـانميفـاً ونح يماهر ةَ إِبـ رِكني أَنِ اتَّبِــع ملـَّ شـویهــدینا )٨٣(}لْم .

راط       تقـول: والتـياآلیـة تحیـل إلـى اآلیـة اإلستقراء إلى أن هذه ي إِلَـى صـ بـي راند ي هـ قُـلْ إِنَّنـ}
  ينـاً قيمٍ دتَق سـم     { نيــرِكشالْم ن مـ ــا كَـانميفـاً ونح يماهر لَّــةَ إِبـمـاً مفــيابـن كثیـرذكـرهوهـذا مـا . )٨٤(ي

راهيم حنيفـاً}    ثُم أَوحينا إِلَيك{: تعـالىتفسیره قوله ةَ إِبـ ،وعظمتـه،ومـن كمالـه:أيأَنِ اتَّبِـع ملـَّ
. باتباع ملة إبراهیماألنبیاءخاتم الرسل وسیدوطریقه، أنا أوحینا إلیك یا،وصحة توحیده

ن    :كقوله في األنعام مـ ا كَـان مـيفاً ونح يماهرلَّةَ إِبماً مييناً قيمٍ دتَقسم اطري إِلَى صبي راندي هقُلْ إِنَّن}
 {نيرِك شـفــي هـذه اآلیــة ذكـر(حیـث قــال: ) فهـذه اإلحالــةالشــنقیطىووافقــه اإلمـام (. )٨٥(الْم

وبّین هذا أیضًا في غیر هذا.إبراهیم حنیفاً األمر باتباع ملةأنه أوحى إلى نبیَّناالكریمة
راهيم      :سورة األنعـامفيكقوله الموضع ةَ إِبـ تَقيمٍ دينـاً قيمـاً ملـَّ سـم اطري إِلَى صبي راندي هقُلْ إِنَّن}

.)٨٦(مشرِكني }حنيفاً وما كَان من الْ



 

١٦٦

واألخیرالنموذج السادس

إذ نجد آیة من سورة األنعام تحیل إلى آیـة أخـرى منهـا، سورة األنعام تحیل إلى نفسها
م     من سورة األنعـام: ) ١١٩اآلیة(فيفي قوله تعالى:وذلك  اسـ ر ا ذُكـ مـأَالَّ تَـأْكُلُواْ م ا لَكُممو}

 هلَيع اللّهفَص قَدوكُملَيع مرا حلَ لَكُم م      ك بـر لْـمٍ إِنرِ ع هِم بِغَيـائوبِـأَه لُّون ضـرياً لَّيكَث إِنو هإِلَي تُما اضْطُرِرإِالَّ م
{ ينتَدعبِالْم لَمأَع ووهـى)٨٨(مـن السـورة نفسـها)١٤٥اآلیـة (إلـى إحالـة فهذه اآلیـة . )٨٧(ه ،

الَّ أَجِد في ما أُوحي إِلَي محرماً علَى طَاعمٍ يطْعمه إِالَّ أَن يكُون ميتَةً أَو دماً مسفُوحاً {قُل قوله تعـالى: 
اد فَـإِ          الَ عـاغٍ و بـ ر غَيـ نِ اضْـطُر فَمـ بِـه رِ اللّـه غَيـلَّ لقاً أُهسف أَو سرِج نزِيرٍ فَإِنَّهخ ملَح ـ أَوبر ن   يم حـر غَفُـور ك

ا اضْـطُرِرتُم   وقَد فَصلَ لَكُم ما حرم علَـيكُم {:آلیةلعند تفسیره )الرازىالفخرذكر(.)٨٩(} إِالَّ مـ
هولكنـه یـرجح إنهـا محالـة ،سـورة المائـدةالـىاختالف المفسرین على إنها محالة .)٩٠(}إِلَي

كانــت اآلیــة وٕان.)٩١(لمائــدة مدنیــة واألنعــام مكیــة؛ ألنَّ ســورة االــى ســورة األنعــام نفســها
. هـو المـرادال یمنـع أن یكـونالتـأخیرمذكورة بعد هذه اآلیة بقلیل إال أن هذا القدر من 

رم علَـيكُم      {حیث قـال:  ي)الشوكان(س هذا المعنى ذهب نفوٕالى ا حـ لَ لَكُـم مـ فَصـ قَـدا  و إِالَّ مـ
 ه إِلَيـ تُم{قُـل الَّ  بقولـه: الشـبهةلكـم بیانـًا مفصـًال یـدفع الشـك، ویزیـل بـین:أي.)٩٢(}اضْطُرِر

فُوحاً أَو لَ           سـمـاً مد تَـةً أَويم كُـونإِالَّ أَن ي ه مـطْعمٍ يلَـى طَـاعمـاً عرحم إِلَـي ي حـا أُوي مف أَجِد    ه م خنزِيـرٍ فَإِنـَّ حـ
.)٩٣(اللّه بِه فَمنِ اضْطُر غَير باغٍ والَ عاد فَإِن ربك غَفُور رحيم }رِجس أَو فسقاً أُهلَّ لغَيرِ

  



 

١٦٧

خاتمةال

لــه الحمــد هللا الــذي أعــانني علــى كتابــة هــذا البحــث ویســر لــي الوصــول إلــى خاتمتــه، ف
الحمــد فــي األولــى واآلخــرة حمــدًا یلیــق بجــالل وجهــه وعظــیم ســلطانه، شــكرًا یــوافي نعمــه 

إلـى مجموعـة مـن هتوصـلت مـن خاللـوثناًء كما أثنى على نفسه. فـي خاتمـة هـذا البحـث 
:فیما یأتيالنتائج أذكر أهمها

رآن إن القرآن لم یغفل عن أسـلوب اإلحالـة فأحـاط بـه، واسـتخدمه لإلشـارة الـى أن القـ.١
كتاب فیه من أسالیب بیان المعنى، وقوة الجملة القرآنیة، والنظم الُمعجز.  

اإلحالة في اللغة لها معان عدة منها: التحول، والسََّنة، واإلقامـة فـي المكـان، وصـب .٢
الماء.

أما اإلحالة في المعنى االصطالحي فهو أسلوب في الـنص یقتضـي الرجـوع الـى مـا .٣
علق تفسیر اآلیة الواحدة بما سبقها من اآلیات.سبق، أو الى ما سیأتي. وت

واإلحالـة خارجیـة،اإلحالـة :نینـوعللعلماء تقسیم نافع ألنواع اإلحالة فیقسموها على.٤
داخلیة.

إن لســـورة األنعـــام منزلـــة رفیعـــة جـــاءت بهـــا األحادیـــث النبویـــة لفضـــله ومكانتهـــا لمـــا .٥
یاتهم وفالحهم. احتوته من مسائل تشریعیة، ترشد للناس لما فیه صالح ح

إن سورة األنعام نموذج ألسلوب اإلحالة إذ أحیلت بعض اآلیات من السـور األخـرى  .٦
الى سورة األنعام، وذلك لفضلها ومكانتها بین سور القرآن الكریم.

إن ألفاظ اإلحالة في اآلیات التي ُأحیلت الى سورة األنعام في بحثي هذا هـي: (نـزل .٧
مــن قبــل، ولقــد أوحــي إلیــك، والــذي أوحینــا إلیــك، ثــم علــیكم فــي الكتــاب، قصصــنا علیــك

أوحینا إلیك، ولقد فصل لكم). كل هذه األلفاظ تشعر القارئ بـان األمـر قـد نـزل مـن قبـل، 
وما علیه إال أن یتدبر لیصل الى المعنى المراد. 



 

١٦٨

قائمة المصادر والمراجع
القرآن الكریم

م.٢٠١٢، سیدي لعباس، الجزائر، سم عباسیةااالتساق واالنسجام في النص األدبي، ق.١
، أنس بن محمود بن یوسف، الیمناإلحالة وأثرها في تماسك النص في القصص القرآني.٢
هـــ)، تحقیــق: ٥٣٨أســاس البالغــة، أبــو القاســم محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد جــار اهللا الزمخشــري (ت: .٣

م.١٩٩٨، ١محمد باسل عیون السود، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط
هـ)، تحقیق: كمال بسیوني ٤٦٨أسباب نزول القرآن، أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي (ت:.٤

م.١٩٩١هـ، ١٤١١، ١زغلول، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط

أضــواء البیــان فــي إیضــاح القــرآن بــالقرآن، محمــد األمــین بــن محمــد المختــار بــن عبــد القــادر .٥
.م١٩٩٥،بیروت، لبنان،للطباعة والنشر والتوزیعهـ)، دار الفكر ١٣٩٣(ت:الجكني الشنقیطي

إعجاز القرآن والبالغة النبویة، مصطفى صادق الرافعي، دار الكتاب العربي، بیـروت، لبنـان، .٦
م.١٩٧٣هـ، ٩،١٣٩٣ط
تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس، محّمــد بــن محّمــد بــن عبــد الــرّزاق الحســیني، أبــو الفــیض، .٧

بیدي (ت : مجموعة من المحققین، دار الهدایة، دت. حقیقتهـ)، ١٢٠٥:الزَّ
م.١٩٨٤التحریر والتنویر، محمد الطاهر ابن عاشور، الدار التونسیة للنشر، تونس، .٨
هــ)، تحقیــق: ٧٤٥تفسـیر البحـر المحــیط، محمـد بــن یوسـف الشـهیر بــأبي حیـان األندلســي (ت:.٩

م.٢٠٠١هـ، ١،١٤٢٢طعادل أحمد عبد الموجود وآخرون، دار الكتب العلمیة ، لبنان، بیروت،
هــ)، تحقیـق: سـامي ٧٧٤(ت:بـن كثیـراعماد الـدین أبـو الفـداء إسـماعیلالقرآن العظیم، تفسیر.١٠

م.١٩٩٩-هـ١٤٢٠طیبة للنشر، القاهرة، دار بن محمد سالمة، 
ــــــرالتفســــــیر .١١ ــــــدین عمــــــرالكبی ــــــدین ضــــــیاء ال ــــــب)، محمــــــد فخــــــر ال ــــــیح الغی الموســــــوم ب (مفت

.م١٩٨٣هـ،  ١،١٤٠٣هـ)، دار الفكر، ط٦٠٦(تالرازي
هـ١٣٦٥، ١الحلبي، مصر، طتفسیر المراغى، احمد مصطفى المراغي، مطبعة بابي .١٢
)، تحقیـــق:هــــ٣١٠ت(أبـــي جعفـــر محمـــد بـــن جریـــر الطبـــري ، جـــامع البیـــان فـــي تفســـیر القـــرآن.١٣

. م١٩٥٧، دار الحدیث بالقاهرة،أحمد محمد شاكرو محمود محمد شاكر، 
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إسماعیل أبو عبد اهللا البخاري، تحقیق: مصطفى  ، محمد بن الجامع الصحیح المختصر.١٤
م.١٩٩٧-هـ١٤٠٧، ٣أدیب البغا، الیمامة، بیروت، دار بن كثیر، ط

الجامع ألحكام القرآن، أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكـر بـن فـرح األنصـاري الخزرجـي .١٥
الریـاض، المملكـة هـ)، تحقیـق: هشـام سـمیر البخـاري، دار عـالم الكتـب، ٦٧١شمس الدین القرطبي (ت:

.م٢٠٠٣-هـ١٤٢٣العربیة السعودیة، 
م.٢٠٠٠، ١طالخالصة النحویة، تمام حسان، عالم الكتب القاهرة،.١٦
ــدین الســیوطي (ت:.١٧ ،هـــ)، دار الفكــر٩١١الــدر المنثــور، عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر، جــالل ال

. ، د تبیروت
ــ.١٨ محمــود ابــن عبــد اهللا دینروح المعــاني فــي تفســیر القــرآن العظــیم والســبع المثــاني، شــهاب ال

هـ.١٤١٥هـ)، تحقیق: على عبد البارى عطیة، دار الكتب العلمیة، بیروت، ١٢٧٠الحسیني اآللوسي (
محمــد هـــ)، تحقیــق: ٤٥٨(ت:أحمــد بــن الحســین بــن علــي البیهقــي أبــو بكــر، الســنن الصــغرى.١٩

هـ.١٤١٠، ١، طالمدینة المنورة، مكتبة الدار، ضیاء الرحمن األعظمي
ق: أحمـد عبـد الغفـور یـحق، تإسماعیل بن حماد الجوهري، تاج اللغة وصحاح العربیةالصحاح.٢٠

. م١٩٩٠،دار العلم للمالیین، عطار
میســان مجلــة مجلــة الصــور اإلحالیــة فــي ســورة (ق) وأثرهــا فــي توجیــه المعنــى، حســین عــودة هاشــم، .٢١

.م٢٠٠٨الثالث عشر،للدراسات األكادیمیة، المجلد السابع، العدد
دار الكتــــب ، المحقــــق: عبــــد الحمیــــد هنــــداوي،هـــــ)١٧٥(ت:لیــــل بــــن أحمــــد الفراهیــــديلخ، االعــــین.٢٢

م.٢٠٠٣-هـ١٤٢٤، ١، طالعلمیة
، مركـز ةظاهرة اإلحالة القرآنیة إلى سورة األنعـام، العلیمـي المصـري، المملكـة العربیـة السـعودی.٢٣

م.٢٠١٢تفسیر للدراسات القرآنیة، 
١الفقي، دار الضیاء، القاهرة، طبحي إبراهیم علم اللغة النص بین النظریة والتطبیق، ص.٢٤
م.٢٠٠٩عود الضمیر بین اللسانیات الحدیثة والنحو العربي (ستراتیجیة اإلحالة)، .٢٥
الحدیث، حمد بن محمد بن إبراهیم الخطابي، جامعة أم القرى، مكة المكرمةغریب.٢٦
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هــــــ)، دار ١٢٥٠:تعبـــــد اهللا الشـــــوكاني الیمنـــــي (فتح القدیر، محمد بن علي بن محمـد بـن .٢٧
هـ. ١،١٤١٤ابن كثیر، دار الكلم الطیب، دمشق، بیروت، ط

م.٢٠٠٤، ٣٤في ظالل القرآن، سید قطب، القاهرة، مصر، دار الشروق، ط.٢٨
م.٢٠٠٩القرائن العالئقیة وأثرها في االتساق"سورة األنعام أنموذجًا"، سلیمان بوراس، الجزائر،.٢٩
ي وجــوه التأویــل، أبــو القاســم محمــود بــن عمــر الكشــاف عــن حقــائق التنزیــل وعیــون األقاویــل فــ.٣٠

.الزمخشري، تحقیق: عبد الرزاق المهدي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت
. ، دتاللغة العربیة معناها ومبناها، تمام حسان، عالم الكتب، القاهرة.٣١
ـــن مكـــرم،لســـان العـــرب.٣٢ ـــي الفضـــل محمـــد ب ـــدین أب ـــن منظـــوراجمـــال ال دار ،هــــ)٧١١ت:(،ب

.د ت،المعارف
أبــــو محمــــد عبــــد الحــــق بــــن غالــــب بــــن عطیــــة ، المحــــرر الــــوجیز فــــي تفســــیر الكتــــاب العزیــــز.٣٣

، لبنـــــان، دار الكتــــب العلمیــــة، مكتبــــة مشــــكاة ، تحقیــــق: عبــــد الســــالم عبــــد الشــــافي محمــــد، األندلســــي
.م١٩٩٣،هـ١،١٤١٣ط

، هــــ)، مؤسســـة قرطبـــة٢٤١مســـند اإلمـــام احمـــد، أحمـــد بـــن حنبـــل أبـــو عبـــد اهللا الشـــیباني (ت:.٣٤
مصر.

هـــ)، تحقیـــق: ٥١٠معــالم التنزیــل، محیـــي الســنة، أبــو محمـــد الحســین بــن مســـعود البغــوي (ت:.٣٥
.هـ١٤١٧، ٤طمحمد عبد اهللا النمر وآخرون، دار طیبة للنشر والتوزیع،

حمـدي هــ)، تحقیـق: ٣٦٠(ت:سلیمان بن أحمد بن أیوب أبـو القاسـم الطبرانـي، المعجم الكبیر.٣٦
م.١٩٨٣هـ،٢،١٤٠٤، طالموصل، ة العلوم والحكممكتب،المجید السلفيبن عبد

م.١٩٩٧سامي عیاد حنا وآخرون، مكتبة لبنان ناشرون، معجم اللسانیات الحدیثة،.٣٧
هــــ، ١٤٠٣معجـــم مصـــطلحات البالغیـــة وتطورهـــا، أحمـــد مطلـــوب، المجمـــع العلمـــي العراقـــي، .٣٨

م.١٩٨٣
م.١،٢٠٠٥رة، طالموقعیة في النحو العربي، حسین رفعت حسان، عالم الكتب القاه.٣٩
، ١هـــ)، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت، لبنــان، ط٧٦١مغنــي اللبیــب، ابــن هشــام األنصــاري (ت:.٤٠

م.١٩٩٨هـ، ١٤١٨
.، دت١مقاالت في اللغة واألدب، تمام حسان، دار الكتب، القاهرة، ط.٤١
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ــــــیج العربــــــي، مهــارات التعــرف عــل التــرابط فــي الــنص، .٤٢ ریمــــــا الجــــــرف، مجلــــــة رســــــالة الخل
.٧العدد
م.٢٠١٠ظریة عربیة لإلحالة الضمیریة، میلود نزار، نحو ن.٤٣
م.٢٠١١، ١الزناد، بیروت، لبنان، طأزهرنسیج النص، .٤٤
.م٢٠١٢سیدي عباس، الجزائر، سم عباسیة، انشاط االتساق واالنسجام في النص األدبي، ق.٤٥
ـــــــد اهللا المهیـــــــوبي.٤٦ ـــــــد العزیـــــــز عب ـــــــرآن الكـــــــریم، عب ـــــــة فـــــــي الق ـــــــاض، نمـــــــاذج مـــــــن اإلحال ، الری

.م٢٠١٠ة،السعودی
واألثـر، أبــو السـعادات المبــارك بـن محمـد الجــزري، تحقیـق: طــاهر النهایـة فـي غریــب الحـدیث.٤٧

م.١٩٧٩-هـ١٣٩٩العلمیة، بیروت، الطناحي، المكتبةأحمد الزاوى ومحمود محمد
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الهوامش:

.١٥/٤٠م، ١٩٨٤التحریر والتنویر، محمد الطاهر ابن عاشور، الدار التونسیة للنشر، تونس، )١(

ــــــي القــــــرآن الینظــــــر: )٢( ــــــة ف ــــــوبينمــــــاذج مــــــن اإلحال ــــــد اهللا المهی ــــــز عب ــــــد العزی ، الریــــــاض، كــــــریم، عب
.١١صم،٢٠١٠السعودیة،

میسـان للدراسـات مجلـة مجلـة الصور اإلحالیة في سورة (ق) وأثرها في توجیه المعنى، حسین عودة هاشم، )٣(
.١٢م، ص٢٠٠٨الثالث عشر،األكادیمیة، المجلد السابع، العدد

هــ)، تحقیـق: محمـد باسـل عیـون ٥٣٨بـن أحمـد جـار اهللا الزمخشـري (ت: أساس البالغـة، أبـو القاسـم محمـود بـن عمـرو )٤(
(مادة أحال).١/٢٢٤م،١٩٩٨- هـ١٤١٩، ١السود، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط

.١٠٨آیة: الكهفسورة )٥(
الحــــــدیث، حمــــــد بــــــن محمــــــد بــــــن إبــــــراهیم الخطــــــابي، جامعــــــة ام القــــــرى ، مكــــــة المكرمــــــة، غریــــــب)٦(

.١/١٥٩هـ،١٤٠٢

واألثــر، أبــو الســعادات المبــارك بــن محمــد الجــزري، تحقیــق: طــاهر أحمــد النهایــة فــي غریــب الحــدیث)٧(
.١/١٠٨٨م،١٩٧٩-هـ ١٣٩٩العلمیة، بیروت، الطناحي، المكتبةالزاوى ومحمود محمد

، ق: أحمـد عبـد الغفـور عطـاریـحق، تإسماعیل بن حماد الجـوهري، ینظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة)٨(
جمال الدین أبي الفضـل محمـد بـن ،ینظر: لسان العرب. و (مادة أحال). ١٦٧٩/ ٤م،١٩٩٠، دار العلم للمالیین

وینظــر: تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس، .١١/١٨٨،د ت،دار المعــارف،هـــ)٧١١ت:(،بــن منظــورامكــرم
بیدي (ت حقیـق: مجموعـة مـن المحققـین، تـ)، ه١٢٠٥:محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسیني، أبو الفیض، الزَّ

(مادة أحال).١٤/١٧٩دار الهدایة، دت،

(مادة أحال).١١/١٨٩،بن منظورا، لسان العربینظر: )٩(
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، دار الكتب العلمیة، المحقق: عبد الحمید هنداوي،هـ)١٧٥(ت:لخلیل بن أحمد الفراهیدي، االعین:ینظر)١٠(
ابن ، لسان العربینظر: و .٤/١٦٨٠الصحاح للجوهري: وینظر:.٢٩٨-١/٢٩٧م،٢٠٠٣- هـ١٤٢٤، ١ط

(مادة أحال).١٩٠- ١١/١٨٩منظور: 

ینظـر: ، و ٤/١٦٨٠الصـحاح للجـوهري: ینظـر: ، و ٢٩٨-١/٢٩٧،للخیـل ابـن احمـد الفراهیـديالعـین:ینظـر)١١(
.١٩٠-١١/١٨٩ابن منظور: ، لسان العرب

ـــو عبـــد اهللا الشـــ)١٢( ــ)، مؤسســـة قرطبـــة، مصـــر، رقـــم ٢٤١یباني (ت:مســـند اإلمـــام احمـــد، أحمـــد بـــن حنبـــل أب هــ
.  ٢/٤٦٣)، ٩٩٧٤الحدیث (

.٥٠م، ص١٩٩٧سامي عیاد حنا وآخرون، مكتبة لبنان ناشرون، معجم اللسانیات الحدیثة،)١٣(

ــــنص بــــین النظریــــة والتطبیــــق، صــــبحي إبــــراهیم الفقــــي، دار الضــــیاء، القــــاهرة، ط)١٤( ، ١علــــم اللغــــة ال
.١/٤٠م،٢٠٠١

م، ٢٠٠٩، أنـــس بـــن محمـــود بـــن یوســـف، الـــیمن، أثرهـــا فـــي تماســـك الـــنص فـــي القصـــص القرآنـــياإلحالـــة و )١٥(
.١٢ص

، ٩إعجاز القرآن والبالغة النبویة، مصطفى صادق الرافعي، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنـان، ط)١٦(
.١٠٨م، ص ١٩٧٣هـ، ١٣٩٣

م، ١٩٨٣هــ، ١٤٠٣عراقـي، معجم مصطلحات البالغیة وتطورها، أحمد مطلوب، المجمع العلمـي ال)١٧(
ــــــوراس، .١/٥٥ ــــــة وأثرهــــــا فــــــي االتساق"ســــــورة األنعــــــام أنموذجــــــًا"، ســــــلیمان ب وینظــــــر: القــــــرائن العالئقی

.١٧م، ص٢٠٠٩الجزائر،

ســـم عباســـیة، ســـیدي ا. وینظـــر: االتســـاق واالنســـجام فـــي الـــنص األدبـــي، ق١/٤١المصـــدر نفســـه، )١٨(
.٦م، ص٢٠١٢لعباس، الجزائر، 



 

١٧٤

. وینظـر: مقـاالت ١٠٨لعربیة معناها ومبناها، تمام حسان، عـالم الكتـب، القـاهرة، صینظر: اللغة ا)١٩(
.١/٤٦، ج١في اللغة واألدب، تمام حسان، دار الكتب، القاهرة، ط

.٢٩م، ص٢٠٠٠، ١الخالصة النحویة، تمام حسان، عالم الكتب القاهرة،ط)٢٠(

.٣٠م، ص٢٠١١، ١الزناد، بیروت، لبنان، طأزهرنسیج النص، )٢١(

.١٤٦آیة: البقرةسورة )٢٢(

الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون األقاویل في وجوه التأویل، تحقیق: عبـد الـرزاق المهـدي، ینظر:)٢٣(
.١/٢٣٠، دار إحیاء التراث العربي، بیروت

.١٣م، ص٢٠١٠نحو نظریة عربیة لإلحالة الضمیریة، میلود نزار، )٢٤(

.٦١آیة:الكهفسورة )٢٥(

.  ١١/١٢هـ، ١٣٧٢، ٢، طالقاهرة، دار الشعب، ق: أحمد عبد العلیم البردونيتحقی،حكام القرآنجامع ألال)٢٦(

.١١٧-١١٦المائدة/ )٢٧(

هـ)، تحقیق: عادل أحمد عبد الموجود وآخرون، دار ٧٤٥(ت:محمد بن یوسف الشهیر بأبي حیان األندلسيل)٢٨(
.٤/٦٥م، ٢٠٠١-هـ١،١٤٢٢الكتب العلمیة ، لبنان، بیروت، ط

.٥-١المؤمنون/)٢٩(

.١٠م،  ص٢٠٠٩عود الضمیر بین اللسانیات الحدیثة والنحو العربي (ستراتیجیة اإلحالة)، )٣٠(

.٦ص، سم عباسیةاینظر: نشاط االتساق واالنسجام في النص األدبي، ق)٣١(



 

١٧٥

.١٠ص،اللسانیات الحدیثة والنحو العربيعود الضمیر بین )٣٢(

.١١٩-١١٨زهر الزناد، صینظر: نسیج النص، األ)٣٣(

م،١،٢٠٠١صـبحي إبـراهیم الفقـي، دار الضـیاء، القـاهرة، طعلم اللغة النص بین النظریة والتطبیق،)٣٤(
١/٤٥.

.٢٤٠صم،١،٢٠٠٥الموقعیة في النحو العربي، حسین رفعت حسان، عالم الكتب القاهرة، ط)٣٥(

، ٧مجلـة رسـالة الخلـیج العربـي، العـددمهارات التعرف عل الترابط في الـنص، ریمـا الجـرف،ینظر: )٣٦(
.٨٢ص

.٥الى ١من اآلیة: الكهفسورة )٣٧(

.١١ص،اللسانیات الحدیثة والنحو العربيعود الضمیر بین )٣٨(

ــــن هشــــام األنصــــاري (ت:)٣٩( ــــب، اب ــــان، ط٧٦١مغنــــي اللبی ــــروت، لبن ــــة، بی ــــب العلمی ، ١هـــــ)، دار الكت
.٢٠٦-١/٢٠٥م، ج١٩٩٨هـ، ١٤١٨

.١آیة:اإلخالصسورة )٤٠(

.٣٢آیة:المائدةسورة )٤١(

هـــ)، دار ٦٠٦(تالــرازيمحمــد فخــر الــدین ضــیاء الــدین عمــر،الموســوم ب (مفــاتیح الغیــب)الكبیــرالتفســیر )٤٢(
.٢١٢|٢٦م،١٩٨٣هـ،١٤٠٣، ١ط،الفكر

.١٣٦اآلیة: األنعامسورة )٤٣(

.٦/٨،التحریر والتنویر)٤٤(



 

١٧٦

هـ) تحقیق: مصطفى ٢٥٦ي، محمد بن إسماعیل أبو عبد اهللا البخاري (ت:صحیح البخار . ١٤٠سورة األنعام آیة: )٤٥(
كتاب المناقب، باب قصة زمزم وجهل العرب، ،م١٩٨٧هـ، ١٤٠٧، ٣دیب البغا، دار ابن كثیر، بیروت، ط

) ٣٣٣٤رقم(

.١٣٦اآلیة: األنعامسورة )٤٦(

محمــود ابــن عبــد اهللا الحســیني اب الــدینینظــر: روح المعــاني فــي تفســیر القــرآن العظــیم والســبع المثــاني، شــه)٤٧(
.٧/٧٧هـ، ١٤١٥هـ)، تحقیق: على عبد البارى عطیة، دار الكتب العلمیة، بیروت، ١٢٧٠اآللوسي (

.٩١سورة األنعام آیة:٤٨

.١٤١سورة األنعام آیة:٤٩

.٩١سورة األنعام آیة:٥٠

.١٥١سورة األنعام آیة:٥١

.٦/٣٨٢القرطبي، ،جامع ألحكام القرآنال)٥٢(

تحقیـق: عبـد ، أبو محمد عبد الحـق بـن غالـب بـن عطیـة األندلسـي، المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز)٥٣(
.٢/٢٦٥، م١٩٩٣،هـ١،١٤١٣، طلبنان، دار الكتب العلمیة، مكتبة مشكاة، السالم عبد الشافي

.١٢١سورة األنعام آیة:٥٤

هـ)، تحقیق: كمال بسیوني ٤٦٨احدي (ت:أسباب نزول القرآن، أبي الحسن علي بن أحمد الو )٥٥(
.٢٢٦م، ص١٩٩١هـ، ١٤١١، ١زغلول، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط

.٢٢٧المصدر نفسه، ص)٥٦(



 

١٧٧

.١٢٢سورة األنعام آیة:٥٧

.٢٢٧ص،أسباب نزول القرآن، الواحدي)٥٨(

محمـد ضــیاء الــرحمن قیــق: هــ)، تح٤٥٨(ت:أحمـد بــن الحســین بـن علــي البیهقـي أبــو بكــر، السـنن الصــغرى)٥٩(
.١/٥٥١م، ١٩٨٩-هـ١٤١٠، ١، طالمدینة المنورة، مكتبة الدار، األعظمي

المجید حمدي بن عبدهـ)، تحقیق: ٣٦٠(ت:سلیمان بن أحمد بن أیوب أبو القاسم الطبراني، المعجم الكبیر)٦٠(
.٢٤/١٧٨م، ١٩٨٣-هـ١٤٠٤، ٢، طالموصل، مكتبة العلوم والحكم، السلفي

.٥٩آیة:من ة األنعام سور ٦١

.٦/٣٨٢،هـ)٦٧١القرطبي (ت:الجامع ألحكام القرآن،)٦٢(

هــ)، تحقیـق: ٥١٠معالم التنزیـل، محیـي السـنة، أبـو محمـد الحسـین بـن مسـعود البغـوي (ت: ینظر: )٦٣(
وینظـر:.٣/١٢٥م، ١٩٩٧-هــ١٤١٧، ٤طمحمد عبد اهللا النمـر وآخـرون، دار طیبـة للنشـر والتوزیـع،

وینظر: الدر المنثور، عبد الرحمن بن أبي بكر، .٦/٣٨٢هـ)،٦٧١حكام القرآن، القرطبي (ت:الجامع أل
وینظـر: فـتح القـدیر، محمـد بـن علـي . ٣/٢٣٤،بیـروت،هــ)، دار الفكـر٩١١جالل الدین السـیوطي (ت:

هــــ)، دار ابـــن كثیـــر، دار الكلـــم الطیـــب، دمشـــق، ١٢٥٠:تبـــن محمـــد بـــن عبـــد اهللا الشـــوكاني الیمنـــي (
. ٢/١١١هـ، ١،١٤١٤وت، طبیر 

م، ١٩٤٦هـــ، ١٣٦٥، ١تفســیر المراغــى، احمــد مصــطفى المراغــي، مطبعــة بــابي الحلبــي، مصــر، ط)٦٤(
٧/٧٠.

.٧/٧٠، المصدر نفسه)٦٥(

.٨/٩٤تفسیر المراغى، )٦٦(



 

١٧٨

.١٤٠الى ١٣٨من اآلیة النساءسورة )٦٧(

، مركز ةالمصري، المملكة العربیة السعودیینظر: ظاهرة اإلحالة القرآنیة إلى سورة األنعام، العلیمي)٦٨(
.٤م، ص٢٠١٢تفسیر للدراسات القرآنیة، 

.٦٨آیة : األنعامسورة )٦٩(

.٣/٢٧٢م، ٢٠٠٤، ٣٤في ظالل القرآن، القاهرة، مصر، دار الشروق، ط)٧٠(

.١١٨آیة:النحلسورة )٧١(

)، تحقیـق:هــ٣١٠ت(طبـري أبـي جعفـر محمـد بـن جریـر ال، جامع البیان في تفسیر القرآنینظر: )٧٢(
. وینظــــر: ١٧/٣١٥، م١٩٥٧، دار الحــــدیث بالقــــاهرة،أحمــــد محمــــد شــــاكرو محمــــود محمــــد شــــاكر، 

.٣/٢٣٩، فتح القدیر، الشوكاني. وینظر: ١٠/١٩٧، القرطبي، جامع ألحكام القرآنال
.١٤٦آیة:األنعامسورة )٧٣(

.٦٥آیة: الزمرسورة )٧٤(

.٨٨آیة:األنعامسورة )٧٥(

.٥نظر: ظاهرة اإلحالة القرآنیة إلى سورة األنعام، العلیمي المصري، صی)٧٦(

.٨٨آیة:األنعامسورة )٧٧(

أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن، محمد األمـین بـن محمـد المختـار بـن عبـد القـادر الجكنـي الشـنقیطي)٧٨(
.٦/٣٦٧، م١٩٩٥بیروت، لبنان: ،هـ)، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع١٣٩٣(ت:

.١٣/الشورى)٧٩(



 

١٧٩

.١٥٣آیة: األنعامسورة )٨٠(

.٧/٦١، أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن، الشنقیطيینظر: .١٥٩آیة: األنعامسورة )٨١(

.٧ینظر: ظاهرة اإلحالة القرآنیة إلى سورة األنعام، العلیمي المصري، ص)٨٢(

.١٢٣آیة: النحلسورة )٨٣(

.١٦١:آیةاألنعامسورة )٨٤(

.٤/٦١٢هـ)،٧٧٤(ت:بن كثیراالقرآن العظیم،تفسیر.١٦١آیة:األنعامسورة )٨٥(

.٢/٤٦٥،أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن، الشنقیطيینظر: .١٦١/األنعام)٨٦(

.١١٩آیة: األنعامسورة )٨٧(

.٩ینظر: ظاهرة اإلحالة القرآنیة إلى سورة األنعام، العلیمي المصري، ص)٨٨(

.١٤٥آیة :األنعامسورة )٨٩(

.١١٩آیة: األنعامسورة )٩٠(

.١٣/١٧٥، الرازي،الكبیرالتفسیر )٩١(

.١١٩آیة: األنعامسورة )٩٢(

.٢/١٧٨، الشوكاني،فتح القدیر.١٤٥آیة: األنعامسورة )٩٣(



 

١٨٠

find English summary

Objective of this research:

The research aims to study and referral style statement in the Koran.
The reason for choosing: Who invited me to write on this topic is the
importance of the referral method I loved to search, detect revealed this
method Quranic Budaiya, to appoint understand Murad God in His Holy Book

.The research plan:

Find divided in three sections and a conclusion. The first section, splitting
two Vtault demands in the first requirement definition language referral. In
the second requirement identify referral idiomatically.

The second section which Vtault kinds of referrals and divides the two
requirements. The first requirement referral Foreign (Almqamih) and the
second requirement internal referral (text).

The third topic addressed the the models of referral from the Koran Al-
Anaam  a model, and divides the two first requirement definition demands
Surat cattle. The second requirement models of referral Surat Al-Anaam


