الفصل الرابع
عرض البيانات وحتليلها ومناقشتها
أ .أشكال السبك النحوي يف سورة امللك
يف ىذا القسم ،تريد الباحثة أن تبحث عن أشكال السبك النحوي يف سورة
امللك .فأشكال السبك النحوي كما ذكرت الباحثة يف الفصل الثاين .ووجوىا
أشكال السبك النحوي يف سورة امللك من آية ٔ ٖٓ-فيما يلي:

ِ ِِ
ك َوُى َو َعلَى ُك ِّل َش ْي ٍء قَ ِد ٌير -ٔ-
ٔ .تَبَ َارَك الَّذي بِيَده الْ ُم ْل ُ

وجدت الباحثة ىذه األية األوى أشكال السبك النحوي منها اإلحالة

والوصل .فاإلحالة تتكون من أكثر أوجو ،إما إحالة بالضمائر الشخصية ،وإما
بالضمائر اإلشارة ،وإما بالضمائر املوصولة .يف ىذه األية ،وجد ضميان ميثان
اإلحالة بالضمائر الشخصية ،إما من الضمًن املنفصل أو املتصل أو املسترت .ويعود

ىذا الضمًن إى موضع املرجعية يعىن الكلمة {الَّ ِذي} .فالضمًن الذي حييل إى
{الَّ ِذي} ميثل الضمًن الغائب للمفراد ،وجمموعو ضمًنان ومها {بِيَ ِدهِ َ -وُى َو}.
ومن مث فإن مرجعية ىذين الضمًنين متثل املرجعية الداللية السابقة ألن فيها يذكر
ِِ
ك َوُى َو َعلَى ُك ِّل َش ْي ٍء قَ ِد ٌير (ٔ) .والوصل
لفظ الَّ ِذي قبلو .تَبَ َارَك الَّ ِذي بِيَده الْ ُم ْل ُ
تتكون من أكثر أوجو أيضا ،إما الوصل اإلضايف ،وإما الوصل العكسي ،وإما
الوصل الزمين ،وإما الوصل السبيب .أما الوصل الذي وجد يف ىذه األية فهو الوصل
اإلضايف ،إلنو يشار إليو بأداة الوصل {الواو} أي يف{ .تَبَ َارَك الَّ ِذي....
َو ُى َو.}...
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ِ
ِ
ور
ٕ .الَّذي َللَ َق الْ َم ْو َ
ت َوا ْْلَيَا َة ليَْب لَُوُك ْم أَيُّ ُك ْم أ ْ
َح َس ُن َع َماً َوُى َو الْ َع ِز ُيز الْغَ ُف ُ
ٕ-وجدت الباحثة يف ىذه األية الثانية أشكال السبك النحوي منها اإلحالة
واالستبدال والوصل .فاإلحالة تتكون من أكثر أوجو ،إما إحالة بالضمائر
الشخصية ،وإما بالضمائر اإلشارة ،وإما بالضمائر املوصولة .يف ىذه األية ،وجدت
ٖ ضمائر متثل اإلحالة بالضمائر الشخصية ،إما من الضمًن املنفصل أو املتصل أو
املسترت .وتعود ىذه الضمائر إى مواضع املرجعية يعىن الكلمة {الَّ ِذي} .فالضمًن

الذي حييل إى {الَّ ِذي} ميثل الضمًن الغائب للمفراد ،وجمموعو ٖ ضمائر وىي
{ َللَ َق  -لِيَْب لَُو َ -وُى َو} .ومن مث ذلك فإن مرجعية ىذه الضمائر متثل املرجعية
ِ
ِ
اْلَيَا َة لِيَْب لَُوُك ْم
ت َو ْ
الداللية السابقة ألن فيها يذكر لفظ الَّذي قبلو .الَّذي َللَ َق الْ َم ْو َ

ور (ٕ)
أَيُّ ُك ْم أ ْ
َح َس ُن َع َماً َوُى َو الْ َع ِز ُيز الْغَ ُف ُ

االمسي وإما االستبدال
واالستبدال تنقسم على ثاثة أقسام ،إما االستبدال
ّ
الفعلي أي يف
الفعلي وإما االستبدال اجلملي .يف ىذه األية ،وجد االستبدال
ّ
ّ

الكلمة { َللَ َق} اليت استبدلت الكلمة {تَبَ َارَك} يف األية قبلها .حيث حل قولو
ِ
ِ
ِِ
ك}،
ت َو ْ
ار َك الَّذي بِيَده الْ ُم ْل ُ
تعاى {الَّذي َخلَ َق الْ َم ْو َ
اْلَيَا َة} حمل الفعل {تَ بَ َ
ار َك بالفعل الثاين َخلَ َق ،ىذا على فعل هللا عز وجل الذي
فاستبدل الفعل األول تَ بَ َ
اْلَيَا َة بيده ،تبارك عليو.
ت َو ْ
َللَ َق الْ َم ْو َ

والوصل تتكون من أكثر أوجو ،إما الوصل اإلضايف ،وإما الوصل العكسي،

وإما الوصل الزمين ،وإما الوصل السبيب .أما الوصل الذي وجد يف ىذه األية فهو
ت
الوصل اإلضايف ،إلنو يشار إليو بأداة الوصل {الواو} أي يف { َللَ َق الْ َم ْو َ
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اْلَيَاةَ} ويف {الَّ ِذي َللَ َقَ ...و ُى َو ،}...والوصل السبيب إلنو يشار إليو بأداة
َو ْ
الوصل {لِ} مبعىن لكي أي يف {الَّ ِذي َللَ َق ...لِ يَْب لَُوُك ْم}.

ِ
الر ْْح ِن ِمن تَ َفاو ٍ
ٍ ِ
ت فَ ْارِج ِع
ٖ .الَّذي َللَ َق َسْب َع َمسَ َاوات طبَاقاً َّما تََرى ِيف َل ْل ِق َّ َ
ُ
صَر َى ْل تََرى ِمن فُطُوٍر -ٖ-
الْبَ َ
وجدت الباحثة ىذه األية الثالثة أشكال السبك النحوي منها اإلحالة

واالستبدال واْلذف والوصل .فاإلحالة تتكون من أكثر أوجو ،إما إحالة بالضمائر،
وإما بالضمائر اإلشارة ،وإما بالضمائر املوصولة .يف ىذه األية ،وجدت ٗ ضمائر
متثل اإلحالة بالضمائر الشخصية ،إما من الضمًن املنفصل أو املتصل أو املسترت.
وتعود ىذه الضمائر إى مواضع املرجعية يعىن الكلمة {الَّ ِذي} و{رسول هللا}.

فالضمًن الذي حييل إى {الَّ ِذي} ميثل الضمًن الغائب للمفرد ،وىو { َللَ َق} .ومن

مث ذلك فإن مرجعية ىذا الضمًن متثل املرجعية الداللية السابقة ألن فيها يذكر لفظ
الَّ ِذي قبلو ،الَّ ِذي للَق سبع َمساو ٍ
ات ِطبَاقاً .)ٖ(...والضمًن الذي حييل إى
َ َ َْ َ َ َ
{رسول هللا} ميثل الضمًن املخاطب للمفرد ،ووجمموعو ٖ ضمائر وىو { َّما تَ َرى -
فَ ْارِج ِع َ -ى ْل تَ َرى} .ومن مث فإن مرجعية ىذه الضمائر متثل املرجعية ااخارجية
وذلك ألنو مل يذكر لفظ سيدنا حممد صلى هللا عليو وسلم صراحة يف ىذه السورة.
االمسي وإما االستبدال
واالستبدال ينقسم على ثاثة أقسام ،إما االستبدال
ّ
الفعلي أي يف
الفعلي وإما االستبدال اجلملي .يف ىذه األية ،وجد االستبدال
ّ
ّ

الكلمة { َللَ َق} اليت استبدلت الكلمة {تَبَ َارَك} يف األية ٔ .حيث حل قولو تعاى
ِ
ِ
ِِ
ٍ ِ
ك}،
ار َك الَّذي بِيَده الْ ُم ْل ُ
{الَّذي َخلَ َق َسْب َع َمسَ َاوات طبَاقاً} حمل الفعل {تَ بَ َ
فاستبدل الفعل األول تَبَ َارَك بالفعل الثاين َللَ َق ،ىذا على فعل هللا عز وجل الذي
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للَق سبع َمساو ٍ
ات ِطبَاقاً بيده ،تبارك عليو .ووجد االستبدال االمسي أي يف الكلمة
َ َ َْ َ َ َ
الر ْْح ِن} اليت استبدلت الكلمة {سبع َمساو ٍ
ات} قبلها .حيث حل قولو تعاى
{ َل ْل ِق َّ َ
َْ َ َ َ
الر ْْحَ ِن} حمل اللفظ {الَّ ِذي للَق س ْبع ََسَاو ٍ
ات ِطبَاقاً}،
{ َّما تَ َرى ِيف َخل ِْق َّ
َ َ َ َ َ
فاستبدل االسم األول سبع َمساو ٍ
الر ْْحَ ِن .ويف الكلمة
ات باالسم الثاين َل ْل ِق َّ
َْ َ َ َ
{فُطُوٍر} اليت استبدلت الكلمة {تَ َفاو ٍ
ت} قبلها .حيث حل قولو تعاى {فَ ْارِج ِع
ُ
ِ
الر ْْح ِن ِمن تَ َفاو ٍ
ت}،
صَر َى ْل تَ َرى من فُطُوٍر} حمل اللفظ { َّما تَ َرى ِيف َل ْل ِق َّ َ
ُ
الْبَ َ
فاستبدل االسم األول تَ َفاو ٍ
ت باالسم الثاين فُطُوٍر.
ُ

واْلذف على ثاثة أقسام أيضا ،اْلذف االمسي واْلذف الفعلي واْلذف
الر ْْحَ ِن ِمن
اجلملي .يف ىذه األية ،وجد اْلذف اجلملي أي يف { َّما تَ َرى ِيف َل ْل ِق َّ
تَ َفاو ٍ
الر ْْحَ ِن} وأصل الكامَّ :ما تَ َرى
ت} ،حيث حذف يف قولو تعاى {ِيف َل ْل ِق َّ
ُ
ِ
الر ْْح ِن ِمن تَ َفاو ٍ
ت ٔ.فعرب خبلق الرْحن
فيهن أي يف للق السموات وال يف َل ْل ِق َّ َ
ُ
لتكون اجلملة تذييا ملضمون مجلة {للَق سبع َمساو ٍ
ات ِطبَاقاً}.
َ َ َْ َ َ َ
والوصل تتكون من أكثر أوجو ،إما الوصل اإلضايف ،وإما الوصل العكسي ،وإما

الوصل الزمين ،وإما الوصل السبيب .أما الوصل الذي وجد يف ىذه األية فهو الوصل
ِ
صَر.}...
الزمين ،إلنو يشار إليو بأداة الوصل {الفاء} أي يف {فَ ْارج ِع الْبَ َ

ُٗ .مثَّ ارِج ِع الْبصر َكَّرتَ ِ ِ
ك الْبصر ل ِ
اسأً َوُى َو َح ِسًنٌ -ٗ-
ْ َ ََ ْ
ب إِلَْي َ َ َ ُ َ
ٌن يَن َقل ْ

وجدت الباحثة ىذه األية الرابعة أشكال السبك النحوي منها اإلحالة

واالستبدال والوصل .فاإلحالة تتكون من أكثر أوجو ،إما إحالة بالضمائر ،وإما
بالضمائر اإلشارة ،وإما بالضمائر املوصولة .يف ىذه األية ،وجد ضميان ميثان
 4حممد طاىر ابن عاشور ،تفسًن التحرير والتنوير ،ج( ٕٜ.جمهول املكان وجمهول السنة) صٔٚ.
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اإلحالة بالضمائر الشخصية ،إما من الضمًن املنفصل أو املتصل أو املسترت .ويعود
صُر}.
ىذان الضمًنان إى مواضع املرجعية يعىن الكلمة {رسول هللا} و{الْبَ َ

فالضمًن الذي حييل إى {رسول هللا} ميثل الضمًن املخاطب للمفرد ،وىو
{ ْارِج ِع} .ومن مث فإن مرجعية ىذا الضمًن متثل املرجعية ااخارجية وذلك ألنو مل
يذكر لفظ سيدنا حممد صلى هللا عليو وسلم صراحة يف ىذه السورة .والضمًن الذي

ص ُر} ميثل الضمًن الغائب للمفرد ،وىو { ُىو} .ومن مث ذلك فإن
حييل إى {الْبَ َ
ص ُر قبلو.
مرجعية ىذا الضمًن متثل املرجعية الداللية السابقة ألن فيها يذكر لفظ الْبَ َ
ِ
ك الْبصر ل ِ
اسأً َوُى َو َح ِسًنٌ (ٗ).
ب إِلَْي َ َ َ ُ َ
يَن َقل ْ
االمسي وإما االستبدال
واالستبدال ينقسم على ثاثة أقسام ،إما االستبدال
ّ

الفعلي وإما االستبدال اجلملي .يف ىذه األية ،وجد االستبدال االمسي أي يف
ّ
الكلمة {ل ِ
اسأً} اليت استبدلت الكلمة {فُطُوٍر} قبلها .حيث حل قولو تعاى
َ
ك الْبصر َخ ِ
{ين َقلِ ِ
اسأً} حمل اللفظ { َى ْل تَ َرى ِمن فُطُوٍر} ،فاستبدل االسم
َ ْ
ب إلَْي َ َ َ ُ
األول فُطُوٍر باالسم الثاين َخ ِ
اسأً.

والوصل تتكون من أكثر أوجو ،إما الوصل اإلضايف ،وإما الوصل العكسي ،وإما
الوصل الزمين ،وإما الوصل السبيب .أما الوصل الذي وجد يف ىذه األية فهو الوصل
ِ
صر َكَّرتَ ْ ِ
ٌن،}...
الزمين ،إلنو يشار إليو بأداة الوصل { ُثَّ} أي يف { ُثَّ ْارج ِع الْبَ َ َ
والوصل اإلضايف إلنو يشار إليو بأداة الوصل {الواو} أي يف { َو ُى َو َح ِسًنٌ}.

السماء الدُّنْيا ِمبَصابِيح وجع ْلنَاىا رجوماً لِّلشَّي ِ
اط ِ
ٌن َوأ َْعتَ ْدنَا ََلُ ْم
َ
َ َ َ َ ََ َ ُُ
َ٘ .ولََق ْد َزيَّنَّا َّ َ
السعِ ًِن -٘-
اب َّ
َع َذ َ
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وجدت الباحثة ىذه األية ااخامسة أشكال السبك النحوي منها اإلحالة
والوصل .فاإلحالة تتكون من أكثر أوجو ،إما إحالة بالضمائر الشخصية ،وإما
بالضمائر اإلشارة ،وإما بالضمائر املوصولة .يف ىذه األية ،وجدت ٘ ضمائر متثل
اإلحالة بالضمائر الشخصية ،إما من الضمًن املنفصل أو املتصل أو املسترت .وتعود
ىذه الضمائر إى مواضع املرجعية يعىن الكلمة {سبحانه وتعاىل} و{ِِبَ َ ِ
يح}
صاب َ
لشي ِ
ِ
اط ِ
ي} .فالضمًن الذي حييل إى {سبحانه وتعاىل} ميثل الضمًن املتكلم
و{لّ َّ َ
مع الغًن ،و وجمموعو ٖ ضمائر وىي { َزيَّنَّا َ -و َج َع ْلنَا َ -وأ َْعتَ ْدنَا} .ومن مث فإن

مرجعية ىذه الضمائر متثل املرجعية ااخارجية وذلك ألنو مل يذكر لفظ هللا صراحة يف
ىذه السورة .والضمًن الذي حييل إى {ِِبَ َ ِ
يح} ميثل الضمًن الغائب للمفرد،
صاب َ
وىو { َىا} .ومن مث ذلك فإن مرجعية ىذا الضمًن متثل املرجعية الداللية السابقة

السماء الدُّنْيا ِِبَ َ ِ
ألن فيها يذكر لفظ ِمبَ َ ِ
اىا...
يح َو َج َع ْلنَ َ
صاب َ
َ
صاب َ
يح قبلوَ .ولََق ْد َزيَّنَّا َّ َ
لشي ِ
ِ
اط ِ
ي} ميثل الضمًن الغائب للجمع ،وىو { ََلُ ْم}.
والضمًن الذي حييل إى {لّ َّ َ

ومن مث ذلك فإن مرجعية ىذا الضمًن متثل املرجعية الداللية السابقة ألن فيها يذكر
لشي ِ
ِ
لفظ لِّلشَّي ِ
اط ِ
اط ِ
السعِ ًِن (٘)
اب َّ
اىا ُر ُجوماً لّ َّ َ
ٌن قبلوَ .و َج َع ْلنَ َ
ي َوأ َْعتَ ْدنَا ََلُ ْم َع َذ َ
َ
والوصل تتكون من أكثر أوجو ،إما الوصل اإلضايف ،وإما الوصل العكسي ،وإما
الوصل الزمين ،وإما الوصل السبيب .أما الوصل الذي وجد يف ىذه األية فهو الوصل
اإلضايف ،إلنو يشار إليو بأداة الوصل {الواو} أي يف { َولََق ْد َزيَّنَّا }...ويف {
اىا }...ويف { َوأ َْعتَ ْدنَا.}...
َو َج َع ْلنَ َ

 .ٙولِلَّ ِذين َك َفروا بِرّّبِِم ع َذاب جهنَّم وبِْئس الْم ِ
صًنُ -ٙ-
َ َ ُ َ ْ َ ُ ََ َ َ َ َ
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وجدت الباحثة ىذه األية السادسة أشكال السبك النحوي منها اإلحالة
والوصل .فاإلحالة تتكون من أكثر أوجو ،إما إحالة بالضمائر الشخصية ،وإما
بالضمائر اإلشارة ،وإما بالضمائر املوصولة .يف ىذه األية ،وجد ضميان ميثان
اإلحالة بالضمائر الشخصية ،إما من الضمًن املنفصل أو املتصل أو املسترت .ويعود
ِِ
ين} .فالضمًن الذي حييل
ىذان الضمًنان إى موضع املرجعية يعىن الكلمة { َوللَّذ َ
ِِ
ين} ميثل الضمًن الغائب للجمع ،وجمموعو ضمًنان ومها { َك َف ُروا -
إى { َوللَّذ َ
بَِرّّبِِ ْم} .ومن مث فإن مرجعية ىذين الضمًنين متثل املرجعية الداللية السابقة ألن
فيها يذكر لفظ ولِلَّ ِذين قبلو .ولِلَّ ِذين َك َفروا بِرّّبِِم ع َذاب جهنَّم وبِْئس الْم ِ
صًنُ (.)ٙ
َ َ ُ َ ْ َ ُ ََ َ َ َ َ
َ َ
والوصل تتكون من أكثر أوجو ،إما الوصل اإلضايف ،وإما الوصل العكسي ،وإما

الوصل الزمين ،وإما الوصل السبيب .أما الوصل الذي وجد يف ىذه األية فهو الوصل
اإلضايف ،إلنو يشار إليو بأداة الوصل {الواو} أي يف { َولِلَّ ِذين }...ويف { َوبِ
س
ئ
ْ
َ
َ
الْم ِ
صًنُ}.
َ

ِ ِ
ِ ِ
ِ
ور -ٚ-
 .ٚإذَا أُلْ ُقوا ف َيها َمسعُوا ََلَا َشهيقاً َوى َي تَ ُف ُ

وجدت الباحثة ىذه األية السابعة أشكال السبك النحوي منها اإلحالة

والوصل .فاإلحالة تتكون من أكثر أوجو ،إما إحالة بالضمائر الشخصية ،وإما
بالضمائر اإلشارة ،وإما بالضمائر املوصولة .يف ىذه األية ،وجدت  ٙضمائر متثل
اإلحالة بالضمائر الشخصية ،إما من الضمًن املنفصل أو املتصل أو املسترت .وتعود

َّ ِ
َّم} يف األية
ىذه الضمائر إى مواضع املرجعية يعىن الكلمة {الذ َ
ين َك َف ُروا} و{ َج َهن َ
َّ ِ
ين َك َف ُروا} ميثل الضمًن الغائب
السادسة قبلها .فالضمًن الذي حييل إى {الذ َ
للجمع ،وجمموعو ضمًنان ومها {أُلْ ُقوا َِ -مسعُوا} .ومن مث فإن مرجعية ىذين
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َّ ِ
ين َك َف ُروا يذكر يف األية
الضمًنين متثل املرجعية الداللية السابقة ألن لفظ الذ َ
السادسة قبلها .ولِلَّ ِذين َك َفروا بِرّّبِِم ع َذاب جهنَّم وبِْئس الْم ِ
صًنُ ( )ٙإِ َذا أُلْ ُقوا فِ َيها
َ َ ُ َ ْ َ ُ ََ َ َ َ َ
ِ
ِ
َّم} ميثل الضمًن الغائب
َمسعُوا ََلَا َشهيقاً .)ٚ(...والضمًن الذي حييل إى { َج َهن َ
ِ
ِ
ور} .ومن مث ذلك فإن
للمفرد ،وجمموعو ٗ ضمائر وىي {ف َيها ََ -لَا َ -وى َي  -تَ ُف ُ
َّم تذكر يف األية
مرجعية ىذه الضمائر متثل املرجعية الداللية السابقة ألن لفظ َج َهن َ
السادسة قبلها .ولِلَّ ِذين َك َفروا بِرّّبِِم ع َذاب ج َهنَّم وبِْئس الْم ِ
صًنُ ( )ٙإِذَا أُلْ ُقوا فِ َيها
َ َ ُ َ ْ َ ُ َ ََ َ َ
ِ ِ
ِ
ور (.)ٚ
َمسعُوا ََلَا َشهيقاً َوى َي تَ ُف ُ
والوصل تتكون من أكثر أوجو ،إما الوصل اإلضايف ،وإما الوصل العكسي ،وإما

الوصل الزمين ،وإما الوصل السبيب .أما الوصل الذي وجد يف ىذه األية فهو الوصل
ِ
ور.}...
اإلضايف ،إلنو يشار إليو بأداة الوصل {الواو} أي يف { َوى َي تَ ُف ُ

ِ ِ
ِ
ِ
ج َسأَ ََلُ ْم َلَزنَتُ َها أَ َملْ يَأْتِ ُك ْم نَ ِذ ٌير
 .ٛتَ َك ُ
اد َمتَيَّ ُز م َن الْغَْيظ ُكلَّ َما أُلْق َي ف َيها فَ ْو ٌ
-ٛوجدت الباحثة ىذه األية الثامنة أشكال السبك النحوي منها اإلحالة

والوصل .فاإلحالة تتكون من أكثر أوجو ،إما إحالة بالضمائر الشخصية ،وإما
بالضمائر اإلشارة ،وإما بالضمائر املوصولة .يف ىذه األية ،وجدت  ٚضمائر متثل
اإلحالة بالضمائر الشخصية ،إما من الضمًن املنفصل أو املتصل أو املسترت .وتعود
َّ ِ
ين َك َف ُروا} يف األية
َّم} و{الذ َ
ىذه الضمائر إى مواضع املرجعية يعىن الكلمة { َج َهن َ
َّم} ميثل الضمًن الغائب للمفرد،
السادسة قبلها .فالضمًن الذي حييل إى { َج َهن َ
اد َ -متَيَّ ُز  -فِ َيها َ -لَزنَتُ َها} .ومن مث ذلك فإن
وجمموعو ٗ ضمائر وىي {تَ َك ُ
َّم تذكر يف األية
مرجعية ىذه الضمائر متثل املرجعية الداللية السابقة ألن لفظ َج َهن َ
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السادسة قبلها .ولِلَّ ِذين َك َفروا بِرّّبِِ
ِ
َّم َوبِ
اد َمتَيَّ ُز ِم َن
ئ
ن
ه
ج
اب
ذ
ع
م
َ
ْ
َ
س الْ َمصًنُ ( )ٙتَ َك ُ
َ
َ
ُ
َ
ْ
َ َ ُ َ
َ
ِ ِ
َّ ِ
ِ
ين
ج َسأَ ََلُ ْم َلَزنَتُ َها .)ٛ(...والضمًن الذي حييل إى {الذ َ
الْغَْيظ ُكلَّ َما أُلْق َي ف َيها فَ ْو ٌ
َك َف ُروا} ميثل الضمًن الغائب للجمع ،وجمموعو ضمًنان ومها { َسأَ ََلُ ْم  -يَأْتِ ُك ْم}.
ومن مث فإن مرجعية ىذين الضمًنين متثان املرجعية الداللية السابقة ألن لفظ
َّ ِ
ِ ِِ
ِِ
اب َج َهن ِ
س
ين َك َف ُروا يذكر يف األية السادسة قبلهاَ .وللَّذ َ
ين َك َف ُروا بَرّّب ْم َع َذ ُ
الذ َ
َ
َّم َوبْئ َ
الْم ِ
صًنُ (ُ )ٙكلَّ َما أُلْ ِق َي فِ َيها فَ ْو ٌج َسأَ ََلُ ْم َلَزنَتُ َها أَ َملْ يَأْتِ ُك ْم نَ ِذ ٌير (.)ٛ
َ
والوصل تتكون من أكثر أوجو ،إما الوصل اإلضايف ،وإما الوصل العكسي ،وإما

الوصل الزمين ،وإما الوصل السبيب .أما الوصل الذي وجد يف ىذه األية فهو الوصل
ِ
ور.}...
اإلضايف ،إلنو يشار إليو بأداة الوصل {الواو} أي يف { َوى َي تَ ُف ُ

اَّللُ ِمن َش ْي ٍء إِ ْن أَنتُ ْم إَِّال ِيف
 .ٜقَالُوا بَلَى قَ ْد َجاءنَا نَ ِذ ٌير فَ َك َّذبْنَا َوقُ ْلنَا َما نََّزَل َّ
ض َا ٍل َكبِ ًٍن -ٜ-
َ

وجدت الباحثة ىذه األية التاسعة أشكال السبك النحوي منها اإلحالة

والوصل .فاإلحالة تتكون من أكثر أوجو ،إما إحالة بالضمائر الشخصية ،وإما
بالضمائر اإلشارة ،وإما بالضمائر املوصولة .يف ىذه األية ،وجدت ٘ ضمائر متثل
اإلحالة بالضمائر الشخصية ،إما من الضمًن املنفصل أو املتصل أو املسترت .وتعود
َّ ِ
ين َك َف ُروا} يف األية السادسة
ىذه الضمائر إى موضع املرجعية يعىن الكلمة {الذ َ
َّ ِ
ين َك َف ُروا} ميثل الضمًن الغائب للجمع،
قبلها .فالضمًن الذي حييل إى {الذ َ
وجمموعو ٘ ضمائر وىي {قَالُوا َ -جاءنَا َ -ك َّذبْنَا  -قُ ْلنَا  -أَنتُ ْم} .ومن مث ذلك
َّ ِ
ين َك َف ُروا يذكر
فإن مرجعية ىذا الضمًن متثل املرجعية الداللية السابقة ألن لفظ الذ َ
يف األية السادسة قبلها .ولِلَّ ِذين َك َفروا بِرّّبِِم ع َذاب جهنَّم وبِْئس الْم ِ
صًنُ ( )ٙقَالُوا
َ َ ُ َ ْ َ ُ ََ َ َ َ َ
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ٍ
ب لَى قَ ْد جاءنَا نَ ِذير فَ َك َّذب نَا وقُ ْلنَا ما نََّزَل َّ ِ
ض َا ٍل َكبِ ًٍن
اَّللُ من َش ْيء إِ ْن أَنتُ ْم إَِّال ِيف َ
ْ َ َ
َ
َ
ٌ
(.)ٛ
والوصل تتكون من أكثر أوجو ،إما الوصل اإلضايف ،وإما الوصل العكسي ،وإما
الوصل الزمين ،وإما الوصل السبيب .أما الوصل الذي وجد يف ىذه األية فهو الوصل
الزمين ،إلنو يشار إليو بأداة الوصل {الفاء} أي يف { فَ َك َّذبْنَا .}...والوصل
اإلضايف إلنو يشار إليو بأداة الوصل {الواو} أي يف { َوقُ ْلنَا.}...

ِ
َصح ِ
السعِ ًِن -ٔٓ-
اب َّ
َٓٔ .وقَالُوا لَ ْو ُكنَّا نَ ْس َم ُع أ َْو نَ ْعق ُل َما ُكنَّا ِيف أ ْ َ

وجدت الباحثة ىذه األية العاشرة أشكال السبك النحوي منها اإلحالة

واْلذف والوصل .فاإلحالة تتكون من أكثر أوجو ،إما إحالة بالضمائر الشخصية،
وإما بالضمائر اإلشارة ،وإما بالضمائر املوصولة .يف ىذه األية ،وجدت ٘ ضمائر
متثل اإلحالة بالضمائر الشخصية ،إما من الضمًن املنفصل أو املتصل أو املسترت.
َّ ِ
ين َك َف ُروا} يف األية
وتعود ىذه الضمائر إى موضع املرجعية يعىن الكلمة {الذ َ
َّ ِ
ين َك َف ُروا} ميثل الضمًن الغائب
السادسة قبلها .فالضمًن الذي حييل إى {الذ َ
للجمع ،وجمموعو ٘ ضمائر وىي {قَالُوا ُ -كنَّا  -نَ ْس َم ُع  -نَ ْع ِق ُل ُ -كنَّا} .ومن
َّ ِ
ين
مث ذلك فإن مرجعية ىذا الضمًن متثل املرجعية الداللية السابقة ألن لفظ الذ َ
ِ ِِ
ِِ
اب َج َهن ِ
س
َك َف ُروا يذكر يف األية السادسة قبلهاَ .وللَّذ َ
ين َك َف ُروا بَرّّب ْم َع َذ ُ
َ
َّم َوبْئ َ
ِ
ِ
َصح ِ
السعِ ًِن (ٓٔ).
اب َّ
الْ َمصًنُ (َ )ٙوقَالُوا لَ ْو ُكنَّا نَ ْس َم ُع أ َْو نَ ْعق ُل َما ُكنَّا ِيف أ ْ َ
واْلذف على ثاثة أقسام أيضا ،اْلذف االمسي واْلذف الفعلي واْلذف

االمسي .حيث حذف يف قولو تعاى {لَ ْو ُكنَّا
اجلملي .يف ىذه األية وجد اْلذف
ّ
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نَ ْس َم ُع أ َْو نَ ْع ِق ُل} حمل املفعول بو {لَ ْو ُكنَّا نَ ْس َم ُع أ َْو نَ ْع ِق ُل النَ ِذير} .وأصل الكام:
ِ ِ
َصح ِ
السعِ ًِن (ٓٔ).
اب َّ
َوقَالُوا لَ ْو ُكنَّا نَ ْس َم ُع أ َْو نَ ْعق ُل النَذير َما ُكنَّا ِيف أ ْ َ
والوصل تتكون من أكثر أوجو ،إما الوصل اإلضايف ،وإما الوصل العكسي ،وإما
الوصل الزمين ،وإما الوصل السبيب .أما الوصل الذي وجد يف ىذه األية فهو الوصل
اإلضايف إلنو يشار إليو بأداة الوصل {الواو} أي يف { َوقَالُوا }...وبأداة الوصل
{أو} أي يف { لَ ْو ُكنَّا نَ ْس َم ُع أ َْو نَ ْع ِق ُل.}...

ِ
َصح ِ
ٔٔ .فَ ْ ِ
السعِ ًِن -ٔٔ-
اب َّ
اعتَ َرفُوا ب َذنبِ ِه ْم فَ ُس ْحقاً ّأل ْ َ

وجدت الباحثة ىذه األية اْلادية عشر أشكال السبك النحوي منها اإلحالة

واْلذف والوصل .فاإلحالة تتكون من أكثر أوجو ،إما إحالة بالضمائر الشخصية،
وإما بالضمائر اإلشارة ،وإما بالضمائر املوصولة .يف ىذه األية ،وجد ضميان
ميثان اإلحالة بالضمائر الشخصية ،إما من الضمًن املنفصل أو املتصل أو املسترت.
َّ ِ
ين َك َف ُروا} يف األية
ويعود ىذه الضمائر إى موضع املرجعية يعىن الكلمة {الذ َ
َّ ِ
ين َك َف ُروا} ميثل الضمًن الغائب
السادسة قبلها .فالضمًن الذي حييل إى {الذ َ

للجمع ،وجمموعو ضميان ومها { ْاعتَ َرفُوا -بِ َذنبِ ِه ْم} .ومن مث ذلك فإن مرجعية
َّ ِ
ين َك َف ُروا يذكر يف األية
ىذين الضمًنين متثل املرجعية الداللية السابقة ألن لفظ الذ َ
السادسة قبلها .ولِلَّ ِذين َك َفروا بِرّّبِِم ع َذاب جهنَّم وبِْئس الْم ِ
اعتَ َرفُوا
صًنُ ( )ٙفَ ْ
َ َ ُ َ ْ َ ُ ََ َ َ َ َ
ِ
َصح ِ
ِ
السعِ ًِن (ٔٔ).
اب َّ
ب َذنبِ ِه ْم فَ ُس ْحقاً ّأل ْ َ
واْلذف على ثاثة أقسام أيضا ،اْلذف االمسي واْلذف الفعلي واْلذف
اجلملي .يف ىذه األية وجد اْلذف اجلملي .حيث حذف يف قولو تعاى {فَ ُس ْحقاً}
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اعتَ َرفُوا بِ َذنبِ ِه ْم،
حمل الفعل وفاعلو {فأسحقهم هللا سحقاً} .وأصل الكام :فَ ْ
فأسحقهم هللا سحقاً (ٓٔ).
والوصل تتكون من أكثر أوجو ،إما الوصل اإلضايف ،وإما الوصل العكسي ،وإما
الوصل الزمين ،وإما الوصل السبيب .أما الوصل الذي وجد يف ىذه األية فهو الوصل
الزمين ،إلنو يشار إليو بأداة الوصل {الفاء} أي يف { فَ ْاعتَ َرفُوا بِ َذنبِ ِه ْم }...ويف
ِ
َصح ِ
السعِ ًِن}.
اب َّ
{فَ ُس ْحقاً ّأل ْ َ

ِ
ٕٔ .إِ َّن الَّ ِذين ََيْ َشو َن ربَّ ُهم بِالْغَْي ِ
َجٌر َكبًِنٌ -ٕٔ-
ب ََلُم َّم ْغفَرةٌ َوأ ْ
َ ْ َ

وجدت الباحثة ىذه األية الثانية عشر أشكال السبك النحوي منها اإلحالة

والوصل .فاإلحالة تتكون من أكثر أوجو ،إما إحالة بالضمائر الشخصية ،وإما
بالضمائر اإلشارة ،وإما بالضمائر املوصولة .يف ىذه األية ،وجدت ٖ ضمائر متثل
اإلحالة بالضمائر الشخصية ،إما من الضمًن املنفصل أو املتصل أو املسترت .وتعود

َّ ِ
ين} .فالضمًن الذي حييل إى
ىذه الضمائر إى موضع املرجعية يعىن الكلمة {الذ َ
َّ ِ
ين} ميثل الضمًن الغائب للجمع ،وجمموعو ٖ ضمائر وىي { ََيْ َش ْو َن َ -ربَّ ُهم
{الذ َ

 ََلُم} .ومن مث ذلك فإن مرجعية ىذه الضمائر متثل املرجعية الداللية السابقة ألنِ
َّ ِ
َّ ِ
ين ََيْ َش ْو َن ربَّ ُهم بِالْغَْي ِ
َجٌر َكبًِنٌ (ٕٔ)
ب ََلُم َّم ْغفَرةٌ َوأ ْ
ين يذكر قبلها .إِ َّن الذ َ
لفظ الذ َ
َ
والوصل تتكون من أكثر أوجو ،إما الوصل اإلضايف ،وإما الوصل العكسي ،وإما

الوصل الزمين ،وإما الوصل السبيب .أما الوصل الذي وجد يف ىذه األية فهو الوصل
ِ
َجٌر َكبًِنٌ}.
اإلضايف إلنو يشار إليو بأداة الوصل {الواو} أي يف { ََلُم َّم ْغفَرةٌ َوأ ْ

ٖٔ .وأ َِسُّروا قَولَ ُكم أَ ِو اجهروا بِِو إِنَّو علِيم بِ َذ ِ
الص ُدوِر -ٖٔ-
ات ُّ
َُ ٌ
َ
ْ ْ ْ َُ
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وجدت الباحثة ىذه األية الثالثة عشر أشكال السبك النحوي منها اإلحالة
والوصل .فاإلحالة تتكون من أكثر أوجو ،إما إحالة بالضمائر الشخصية ،وإما
بالضمائر اإلشارة ،وإما بالضمائر املوصولة .يف ىذه األية ،وجدت ٘ ضمائر متثل
اإلحالة بالضمائر الشخصية ،إما من الضمًن املنفصل أو املتصل أو املسترت .وتعود
ىذه الضمائر إى مواضع املرجعية يعىن الكلمة{الناس} و{قول} و{سبحانه
وتعاىل} .فالضمًن الذي حييل إى {الناس} ميثل الضمًن املخاطب للجمع،
ِ
اج َه ُروا} .ومن مث فإن مرجعية ىذه
وجمموعو ٖ ضمائر وىي {أَسُّروا  -قَ ْولَ ُك ْم ْ -
الضمائر متثل املرجعية ااخارجية وذلك ألنو مل يذكر لفظ الناس صراحة يف ىذه
السورة .والضمًن الذي حييل إى {قول} ميثل الضمًن الغائب للمفرد ،وىو {بِِو}.
ومن مث ذلك فإن مرجعية ىذه الضمائر متثل املرجعية الداللية السابقة ألن لفظ
ِ
اج َه ُروا بِِو .)ٖٔ(...والضمًن الذي حييل إى
قول يذكر قبلهاَ .وأَسُّروا قَ ْولَ ُك ْم أَ ِو ْ
{سبحانه وتعاىل} ميثل الضمًن الغائب للمفرد ،وىو {إِنَّوُ} .ومن مث فإن مرجعية

ىذا الضمًن متثل املرجعية ااخارجية وذلك ألنو مل يذكر لفظ هللا صراحة يف ىذه
السورة.

والوصل تتكون من أكثر أوجو ،إما الوصل اإلضايف ،وإما الوصل العكسي،
وإما الوصل الزمين ،وإما الوصل السبيب .أما الوصل الذي وجد يف ىذه األية فهو
الوصل اإلضايف إلنو يشار إليو بأداة الوصل {الواو} أي يف { َوأ َِسُّروا }...وبأداة
ِ
اج َه ُروا بِِو.}...
الوصل {أو} أي يف {أَسُّروا قَ ْولَ ُك ْم أَ ِو ْ

ِ
ااخَبًِنُ -ٔٗ-
يف ْ
ٗٔ .أََال يَ ْعلَ ُم َم ْن َللَ َق َوُى َو اللَّط ُ

44

وجدت الباحثة ىذه األية الرابعة عشر أشكال السبك النحوي منها اإلحالة
واالستبدال واْلذف والوصل .فاإلحالة تتكون من أكثر أوجو ،إما إحالة بالضمائر
الشخصية ،وإما بالضمائر اإلشارة ،وإما بالضمائر املوصولة .يف ىذه األية ،وجد
ضميان ميثان اإلحالة بالضمائر الشخصية ،إما من الضمًن املنفصل أو املتصل أو
املسترت .ويعود ىذه الضمائر إى موضع املرجعية يعىن الكلمة {من} .فالضمًن
الذي حييل إى {من} ميثل الضمًن الغائب للمفرد ،وجمموعو ضميان ومها { َللَ َق
 َوُى َو} .ومن مث ذلك فإن مرجعية ىذه الضمائر متثل املرجعية الداللية السابقةِ
ااخَبًِنُ (ٗٔ).
يف ْ
ألن لفظ من يذكر قبلها .أََال يَ ْعلَ ُم َم ْن َللَ َق َوُى َو اللَّط ُ
االمسي وإما االستبدال
واالستبدال ينقسم على ثاثة أقسام ،إما االستبدال
ّ
الفعلي وإما االستبدال اجلملي .يف ىذه األية ،وجد االستبدال االمسي أي يف
ّ
الكلمة {من} اليت استبدلت الكلمة {رب} يف األية الثانية عشر قبلها .حيث حل
قولو تعاى {أََال يَ ْعلَم َم ْن َللَ َق} حمل اللفظ {إِ َّن الَّ ِذين ََيْ َش ْو َن َربَّ ُهم بِالْغَْي ِ
ب}،
َ
ُ
فاستبدل االسم األول فُطُوٍر باالسم الثاين َم ْن.
واْلذف على ثاثة أقسام أيضا ،اْلذف االمسي واْلذف الفعلي واْلذف

اجلملي .يف ىذه األية وجد اْلذف اجلملي .حيث حذف يف قولو تعاى {أََال يَ ْعلَ ُم
الص ُدوِر} .حذف لفظ بِ َذ ِ
من للَق} حمل الفعول بو {بِ َذ ِ
الص ُدور لتقصًن
ات ُّ
ات ُّ
َْ َ َ
الكام ،وأصلو :أََال ي علَم من للَق بِ َذ ِ
الص ُدوِر.
ات ُّ
َْ ُ َ ْ َ َ

والوصل تتكون من أكثر أوجو ،إما الوصل اإلضايف ،وإما الوصل العكسي،

وإما الوصل الزمين ،وإما الوصل السبيب .أما الوصل الذي وجد يف ىذه األية فهو
ِ
ااخَبًِنُ}.
يف ْ
الوصل اإلضايف إلنو يشار إليو بأداة الوصل{الواو} أي يف { َو ُى َو اللَّط ُ
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ِ
ض ذَلُوالً فَ ْام ُشوا ِيف َمنَاكِبِ َها َوُكلُوا ِمن ِّرْزقِ ِو َوإِلَْي ِو
ُ٘ٔ .ى َو الَّذي َج َع َل لَ ُك ُم ْاأل َْر َ
ور -ٔ٘-
الن ُ
ُّش ُ
وجدت الباحثة ىذه األية ااخامسة عشر أشكال السبك النحوي منها اإلحالة

والوصل .فاإلحالة تتكون من أكثر أوجو ،إما إحالة بالضمائر الشخصية ،وإما
بالضمائر اإلشارة ،وإما بالضمائر املوصولة .يف ىذه األية ،وجدت  ٛضمائر متثل
اإلحالة بالضمائر الشخصية ،إما من الضمًن املنفصل أو املتصل أو املسترت .وتعود
ىذه الضمائر إى مواضع املرجعية يعىن الكلمة {من خلق} و{الذي} و{الناس}
و{األرض} .فالضمًن الذي حييل إى {من خلق} ميثل الضمًن الغائب للمفرد،
وىو { ُى َو} .ومن مث ذلك فإن مرجعية ىذا الضمًن متثل املرجعية الداللية السابقة
ألن لفظ من للق يذكر يف األية الرابعة عشر قبلها .أََال يَ ْعلَ ُم َم ْن َخلَ َق َوُى َو
ِ
ااخَبًِنُ (ٗٔ) ُى َو الَّ ِذي .)ٔ٘(...والضمًن الذي حييل إى {الذي} ميثل
يف ْ
اللَّط ُ
الضمًن الغائب للمفرد ،وجمموعو ٖ ضمائر وىي { َج َع َل ِّ -رْزقِ ِو َ -وإِلَْي ِو} .ومن مث
ذلك فإن مرجعية ىذه الضمائر متثل املرجعية الداللية السابقة ألن لفظ الذي يذكر
ِ
ِ
ور
ض ذَلُوالً فَ ْام ُشوا ِيف َمنَاكِبِ َها َوُكلُوا ِمن ِّرْزق ِو َوإِلَْي ِو الن ُ
قبلها .الَّذي َج َع َل لَ ُك ُم ْاأل َْر َ
ُّش ُ
(٘ٔ) .والضمًن الذي حييل إى {الناس} ميثل الضمًن املخاطب للجمع ،وجمموعو

ٖ ضمائر وىي {لَ ُك ُم  -فَ ْام ُشوا َ -وُكلُوا} .ومن مث فإن مرجعية ىذه الضمائر متثل
املرجعية ااخارجية وذلك ألنو مل يذكر لفظ الناس صراحة يف ىذه السورة .والضمًن

الذي حييل إى {األرض} ميثل الضمًن الغائب للمفرد ،وىو{ َمنَاكِبِ َها} .ومن مث
ذلك فإن مرجعية ىذا الضمًن متثل املرجعية الداللية السابقة ألن لفظ األرض يذكر
ِ
ض ذَلُوالً فَ ْام ُشوا ِيف َمنَاكِبِ َها (٘ٔ).
قبلهاُ .ى َو الَّذي َج َع َل لَ ُك ُم ْاأل َْر َ
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والوصل تتكون من أكثر أوجو ،إما الوصل اإلضايف ،وإما الوصل العكسي،
وإما الوصل الزمين ،وإما الوصل السبيب .أما الوصل الذي وجد يف ىذه األية فهو
الوصل اإلضايف إلنو يشار إليو بأداة الوصل{الواو} أي يف { َو ُكلُوا ِمن ِّرْزقِو}...
ور.}...
ويف { َوإِلَْي ِو الن ُ
ُّش ُ

السماء أَن ََيْ ِسف بِ ُكم األَر ِ ِ
ِ
ور -ٔٙ-
َ ُ ْ َ
ض فَإ َذا ى َي َمتُ ُ
 .ٔٙأَأَمنتُم َّمن ِيف َّ َ

وجدت الباحثة ىذه األية السادسة عشر أشكال السبك النحوي منها اإلحالة

والوصل .فاإلحالة تتكون من أكثر أوجو ،إما إحالة بالضمائر الشخصية ،وإما
بالضمائر اإلشارة ،وإما بالضمائر املوصولة .يف ىذه األية ،وجدت ٘ ضمائر متثل
اإلحالة بالضمائر الشخصية ،إما من الضمًن املنفصل أو املتصل أو املسترت .وتعود
ىذه الضمائر إى مواضع املرجعية يعىن الكلمة {الناس} و{من} و{األرض}.
فالضمًن الذي حييل إى {الناس} ميثل الضمًن املخاطب للجمع ،وجمموعو ضمًنان
ومها {أ َِمنتُم -بِ ُك ُم} .ومن مث فإن مرجعية ىذين الضمًنين متثل املرجعية ااخارجية
وذلك ألنو مل يذكر لفظ الناس صراحة يف ىذه السورة .والضمًن الذي حييل إى
ِ
ف} .ومن مث ذلك فإن مرجعية ىذا
{من} ميثل الضمًن الغائب للمفرد ،وىو{ ََيْس َ
الضمًن متثل املرجعية الداللية السابقة ألن لفظ من يذكر قبلها .أَأ َِمنتُم َّمن ِيف
ِ
ض .)ٔٙ(...والضمًن الذي حييل إى {األرض} ميثل
َّ
الس َماء أَن ََيْس َ
ف بِ ُك ُم األ َْر َ
ِ
ور} .ومن مث ذلك فإن
الضمًن الغائب للمفرد ،وجمموعو ضمًنان ومها {ى َي َ -متُ ُ
مرجعية ىذين الضمًنين متثل املرجعية الداللية السابقة ألن لفظ األرض يذكر
قبلها... ،أَن ََيْ ِسف بِ ُكم األَر ِ ِ
ور (.)ٔٙ
َ ُ ْ َ
ض فَإ َذا ى َي َمتُ ُ
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والوصل تتكون من أكثر أوجو ،إما الوصل اإلضايف ،وإما الوصل العكسي،
وإما الوصل الزمين ،وإما الوصل السبيب .أما الوصل الذي وجد يف ىذه األية فهو
ِ ِ
ور.}...
الوصل الزمين إلنو يشار إليو بأداة الوصل{الفاء} أي يف { فَ إ َذا ى َي َمتُ ُ

ِ
ِ
ف نَ ِذي ِر
 .ٔٚأ َْم أ َِمنتُم َّمن ِيف َّ
الس َماء أَن يُْرس َل َعلَْي ُك ْم َحاصباً فَ َستَ ْعلَ ُمو َن َكْي َ
-ٔٚ-

وجدت الباحثة ىذه األية السابعة عشر أشكال السبك النحوي منها اإلحالة
والوصل .فاإلحالة تتكون من أكثر أوجو ،إما إحالة بالضمائر الشخصية ،وإما
بالضمائر اإلشارة ،وإما بالضمائر املوصولة .يف ىذه األية ،وجدت ٗ ضمائر متثل
اإلحالة بالضمائر الشخصية ،إما من الضمًن املنفصل أو املتصل أو املسترت .وتعود
ىذه الضمائر إى مواضع املرجعية يعىن الكلمة {الناس} و{من} .فالضمًن الذي
حييل إى {الناس} ميثل الضمًن املخاطب للجمع ،وجمموعو ضمائر وىي {أ َِمنتُم-
َعلَْي ُك ْم  -فَ َستَ ْعلَ ُمو َن} .ومن مث فإن مرجعية ىذه ضمائر متثل املرجعية ااخارجية
وذلك ألنو مل يذكر لفظ الناس صراحة يف ىذه السورة .والضمًن الذي حييل إى
{من} ميثل الضمًن الغائب للمفرد ،وىو{يُْرِس َل} .ومن مث ذلك فإن مرجعية ىذا
الضمًن متثل املرجعية الداللية السابقة ألن لفظ من يذكر قبلها .أ َْم أ َِمنتُم َّمن ِيف
السماء أَن ي رِسل علَي ُكم ح ِ
اصباً.)ٔٚ(...
ُْ َ َ ْ ْ َ
َّ َ
والوصل تتكون من أكثر أوجو ،إما الوصل اإلضايف ،وإما الوصل العكسي،
وإما الوصل الزمين ،وإما الوصل السبيب .أما الوصل الذي وجد يف ىذه األية فهو
الوصل اإلضايف إلنو يشار إليو بأداة الوصل{أ َْم} أي يف {أ َْم أ َِمنتُم َّمن ِيف
الس َماء .}...والوصل الزمين إلنو يشار إليو بأداة الوصل {الفاء} أي يف
َّ
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ف} أي يف
{فَ َستَ ْعلَ ُمو َن .}...والوصل السبيب إلنو يشار إليو بأداة الوصل{ َكْي َ
ف نَ ِذي ِر.}...
{ َك ْي َ

 .ٔٛولََق ْد َك َّذب الَّ ِذ ِ ِ
ف َكا َن نَ ِك ًِن -ٔٛ-
ين من قَ ْبل ِه ْم فَ َكْي َ
َ
َ َ

وجدت الباحثة ىذه األية الثامنة عشر أشكال السبك النحوي منها اإلحالة

واْلذف والوصل .فاإلحالة تتكون من أكثر أوجو ،إما إحالة بالضمائر الشخصية،
وإما بالضمائر اإلشارة ،وإما بالضمائر املوصولة .يف ىذه األية ،وجد ضميان ميثل
اإلحالة بالضمائر الشخصية ،إما من الضمًن املنفصل أو املتصل أو املسترت .ويعود
َّ ِ
ين} و{سبحانه وتعاىل}.
ىذان الضمًنان إى مواضع املرجعية يعىن الكلمة {الذ َ
َّ ِ
ين} ميثل الضمًن الغائب للجمع ،وىو {قَ ْبلِ ِه ْم}.
فالضمًن الذي حييل إى {الذ َ
َّ ِ
ين
ومن مث فإن مرجعية ىذا الضمًن متثل املرجعية الداللية السابقة ألن لفظ الذ َ
يذكر قبلها .ولََق ْد َك َّذ َّ ِ
ين ِمن قَ ْبلِ ِه ْم ( .)ٔٛوالضمًن الذي حييل إى {سبحانه
َ
َ
ب الذ َ
وتعاىل} ميثل الضمًن الغائب للمفرد ،وىو {نَ ِك ًِن} ،أصلو نَ ِك ًِني حذفت الياء
اتباعا لرسم املسحف .ومن مث فإن مرجعية ىذه الضمائر متثل املرجعية ااخارجية
وذلك ألنو مل يذكر لفظ هللا صراحة يف ىذه السورة.
واْلذف على ثاثة أقسام أيضا ،اْلذف االمسي واْلذف الفعلي واْلذف
اجلملي .يف ىذه األية وجد اْلذف االمسي .حيث حذف يف قولو تعاى { َولََق ْد
َك َّذ َّ ِ
ين ِمن قَ ْبلِ ِه ْم} حمل الفعول بو {النذور} .حذف لفظ النذور لتقصًن
َ
ب الذ َ
الكام ،وأصلو :ولََق ْد َك َّذب الَّ ِذ ِ ِ
ف َكا َن نَ ِك ًِن.
ين من قَ ْبل ِه ْم النذور فَ َكْي َ
َ
َ َ
والوصل تتكون من أكثر أوجو ،إما الوصل اإلضايف ،وإما الوصل العكسي،

وإما الوصل الزمين ،وإما الوصل السبيب .أما الوصل الذي وجد يف ىذه األية فهو
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ب
الوصل اإلضايف إلنو يشار إليو بأداة الوصل{الواو} أي يف { َولََق ْد َك َّذ َ
َّ ِ
ف
ف} أي يف { َك ْي َ
ين .}...والوصل السبيب إلنو يشار إليو بأداة الوصل{ َكْي َ
الذ َ
َكا َن نَ ِك ًِن}.

 .ٜٔأَوَمل ي روا إِ َى الطَّ ًِن فَوقَهم صافَّ ٍ
ض َن َما ميُْ ِس ُك ُه َّن إَِّال َّ
ات َويَ ْقبِ ْ
الر ْْحَ ُن إِنَّوُ
ْ ْ ُْ َ
َ ْ ََ ْ
بِ ُك ِل َشي ٍء ب ِ
صًنٌ -ٜٔ-
ّ ْ َ
وجدت الباحثة ىذه األية التاسعة عشر أشكال السبك النحوي منها اإلحالة

واْلذف والوصل .فاإلحالة تتكون من أكثر أوجو ،إما إحالة بالضمائر الشخصية،
وإما بالضمائر اإلشارة ،وإما بالضمائر املوصولة .يف ىذه األية ،وجدت ٘ ضمائر
متثل اإلحالة بالضمائر الشخصية ،إما من الضمًن املنفصل أو املتصل أو املسترت.
َّ ِ
ين} و{الطَّ ِْي}
ويعود ىذه الضمائر إى مواضع املرجعية يعىن الكلمة {الذ َ
َّ ِ
ين} ميثل الضمًن الغائب للجمع،
و{ َّ
الر ْْحَ ُن} .فالضمًن الذي حييل إى {الذ َ

وجمموعو ضمًنان ومها {يََرْوا  -فَ ْوقَ ُه ْم} .ومن مث فإن مرجعية ىذين ضمًنين متثل
َّ ِ
ين يذكر يف األية الثامنة وعشر قبلهاَ .ولََق ْد
املرجعية الداللية السابقة ألن لفظ الذ َ
َك َّذ َّ ِ
ين ِمن قَ ْبلِ ِه ْم ( )ٔٛأ ََوَملْ يََرْوا إِ َى الطًَِّْن فَ ْوقَ ُه ْم .)ٜٔ(...والضمًن الذي
ب الذ َ
َ
ض َن
حييل إى {الطَّ ِْي} ميثل الضمًن الغائب للجمع ،وجمموعو ضمًنان ومها { َويَ ْقبِ ْ
 ميُْ ِس ُك ُه َّن} ،ومن مث فإن مرجعية ىذين ضمًنين متثل املرجعية الداللية السابقةألن لفظ الطَّ ًِن يذكر قبلها .أَوَمل ي روا إِ َى الطَّ ِْي فَوقَهم صافَّ ٍ
ض َن َما ميُْ ِس ُك ُه َّن
ات َويَ ْقبِ ْ
ْ
ْ ُْ َ
َ ْ ََ ْ
الر ْْحَ ُن} ميثل الضمًن الغائب للمفرد ،وىو
( .)ٜٔوالضمًن الذي حييل إى { َّ
{إِنَّوُ} ،ومن مث فإن مرجعية ىذا الضمًن متثل املرجعية الداللية السابقة ألن لفظ
ِ
الر ْْحَن إِنَّو بِ ُك ِل َشي ٍء ب ِ
ِ
صًنٌ (.)ٜٔ
َّ
الر ْْحَ ُن يذكر قبلهاَ .ما ميُْس ُك ُه َّن إَّال َّ ُ ُ ّ ْ َ
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واْلذف على ثاثة أقسام أيضا ،اْلذف االمسي واْلذف الفعلي واْلذف
اجلملي .يف ىذه األية وجد اْلذف االمسي .حيث حذف يف قولو تعاى {أ ََوَملْ يََرْوا
إِ َى الطَّ ًِن فَوقَهم صافَّ ٍ
ض َن} حمل الفعول بو {أجنحتهن} .حذف لفظ
ات َويَ ْقبِ ْ
ْ ْ ُْ َ
أجنحتهن لتقصًن الكام ،وأصلو :أَوَمل ي روا إِ َى الطَّ ًِن فَوقَهم صافَّ ٍ
ض َن
ات َويَ ْقبِ ْ
ْ ْ ُْ َ
َ ْ ََ ْ
ِ
الر ْْحَن إِنَّو بِ ُك ِل َشي ٍء ب ِ
ِ
صًنٌ (.)ٜٔ
أجنحتهن َما ميُْس ُك ُه َّن إَّال َّ ُ ُ ّ ْ َ
والوصل تتكون من أكثر أوجو ،إما الوصل اإلضايف ،وإما الوصل العكسي،
وإما الوصل الزمين ،وإما الوصل السبيب .أما الوصل الذي وجد يف ىذه األية فهو
الوصل اإلضايف إلنو يشار إليو بأداة الوصل{الواو} أي يف {أََو َملْ يََرْوا إِ َى
الطَّ ًِن ،}...ويف {..صافَّ ٍ
ض َن .}...والوصل العكسي إلنو يشار إليو بأداة
ات َويَ ْقبِ ْ
ْ
َ
الر ْْحَ ُن}.
الوصل{ َما} أي يف { َما ميُْ ِس ُك ُه َّن إَِّال َّ

ٕٓ .أ ََّمن ى َذا الَّ ِذي ىو جن ٌد لَّ ُكم ينصرُكم ِمن د ِ
الر ْْحَ ِن إِ ِن الْ َكافُِرو َن إَِّال
ون َّ
ْ َ ُُ ّ ُ
ْ َ
َُ ُ
ِيف غُُروٍر -ٕٓ-

وجدت الباحثة ىذه األية عشرين أشكال السبك النحوي منها اإلحالة

والوصل .فاإلحالة تتكون من أكثر أوجو ،إما إحالة بالضمائر الشخصية ،وإما
بالضمائر اإلشارة ،وإما بالضمائر املوصولة .يف ىذه األية ،وجد ضمًن ميثل اإلحالة
بالضمائر املوصولة  .ويعود ىذا الضمًن إى موضع املرجعية يعىن الكلمة { َه َذا}.

فالضمًن املوصولة {الذي} يف اآلية حييل على العنصر اإلشاري السابق .ومتثل ىذا
املوصول باإلحالة الداللية السابقة ألن احملال ذكر يف مجلة قبلو ،وحتيل على اللفظ
{ َه َذا} سابقو يف أ ََّم ْن َه َذا الَّ ِذي ُى َو ُجن ٌد .)ٕٔ(...ووجدت ٗ ضمائر متثل
اإلحالة بالضمائر الشخصية ،إما من الضمًن املنفصل أو املتصل أو املسترت .وتعود
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ىذه الضمائر إى مواضع املرجعية يعىن الكلمة {الَّ ِذي} و{الناس} و{ ُجن ٌد}.

فالضمًن الذي حييل إى {الَّ ِذي} ميثل الضمًن الغائب للمفرد ،وىو { ُى َو} .ومن
مث فإن مرجعية ىذا الضمًن متثل املرجعية الداللية السابقة ألن لفظ الَّ ِذي يذكر
قبلها .أ ََّم ْن َى َذا الَّ ِذي ُى َو ُجن ٌد .)ٕٓ( ...والضمًن الذي حييل إى {الناس} ميثل

نص ُرُكم} ،ومن مث فإن
الضمًن املخاطب للجمع ،وجمموعو ضمًنان ومها {لَّ ُك ْم  -يَ ُ

مرجعية ىذين ضمًنين متثل املرجعية ااخارجية وذلك ألنو مل يذكر لفظ الناس صراحة
يف ىذه السورة .والضمًن الذي حييل إى { ُجن ٌد} ميثل الضمًن الغائب للمفرد ،وىو

نص ُرُكم} ،ومن مث فإن مرجعية ىذا الضمًن متثل املرجعية الداللية السابقة ألن
{يَ ُ
نص ُرُكم.)ٕٓ(...
لفظ ُجن ٌد يذكر قبلهاُ .ى َو ُجن ٌد لَّ ُك ْم يَ ُ

والوصل تتكون من أكثر أوجو ،إما الوصل اإلضايف ،وإما الوصل العكسي،

وإما الوصل الزمين ،وإما الوصل السبيب .أما الوصل الذي وجد يف ىذه األية فهو
الوصل العكسي إلنو يشار إليو بأداة الوصل{أم} املنقطعة مبعىن بل أي يف {أَ ْم َم ْن
َى َذا الَّ ِذي ُى َو ُجن ٌد} ٕ.وبأداة الوصل {إِ ْن} النافية مبعىن ال أي يف {إِ ِن الْ َكافُِرو َن

إَِّال ِيف غُُروٍر}.

ِ
ك ِرْزقَوُ بَل َّجلُّوا ِيف عُتُ ٍّو َونُ ُفوٍر -ٕٔ-
ٕٔ .أ ََّم ْن َى َذا الَّذي يَْرُزقُ ُك ْم إِ ْن أ َْم َس َ

وجدت الباحثة ىذه األية الواحدة وعشرين أشكال السبك النحوي منها

اإلحالة والوصل .فاإلحالة تتكون من أكثر أوجو ،إما إحالة بالضمائر الشخصية،
وإما بالضمائر اإلشارة ،وإما بالضمائر املوصولة .يف ىذه األية ،وجد ضمًن ميثل
اإلحالة بالضمائر املوصولة  .ويعود ىذا الضمًن إى موضع املرجعية يعىن الكلمة
4حممد طاىر ابن عاشور ،تفسًن التحرير والتنوير ،ج( ٕٜ.جمهول املكان وجمهول السنة) صٗٓ.
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{ َه َذا} .فالضمًن املوصولة {الذي} يف اآلية حييل على العنصر اإلشاري السابق.

ومتثل ىذا املوصول باإلحالة الداللية السابقة ألن احملال ذكر يف مجلة قبلو ،وحتيل
على اللفظ { َه َذا} سابقو يف أ ََّم ْن َه َذا الَّ ِذي يَ ْرُزقُ ُك ْم .)ٕٔ(...ووجدت ٘ ضمائر
متثل اإلحالة بالضمائر الشخصية ،إما من الضمًن املنفصل أو املتصل أو املسترت.
وتعود ىذه الضمائر إى مواضع املرجعية يعىن الكلمة {الَّ ِذي} و{الناس}.
فالضمًن الذي حييل إى {الَّ ِذي} ميثل الضمًن الغائب للمفرد ،وجمموعو ٖ ضمائر
ك ِ -رْزقَوُ} .ومن مث فإن مرجعية ىذا الضمًن متثل املرجعية
وىو {يَ ْرُزقُ ُك ْم  -أ َْم َس َ
ِ
ك
الداللية السابقة ألن لفظ الَّذي يذكر قبلها .أ ََّم ْن َى َذا الَّ ِذي يَ ْرُزقُ ُك ْم إِ ْن أ َْم َس َ
ِرْزقَوُ .)ٕٓ( ...والضمًن الذي حييل إى {الناس} ميثل الضمًن املخاطب للجمع،
وجمموعو ضمًنان ومها {يَ ْرُزقُ ُك ْم َّ -جلُّوا} ،ومن مث فإن مرجعية ىذين ضمًنين متثل
املرجعية ااخارجية وذلك ألنو مل يذكر لفظ الناس صراحة يف ىذه السورة.

والوصل تتكون من أكثر أوجو ،إما الوصل اإلضايف ،وإما الوصل العكسي،
وإما الوصل الزمين ،وإما الوصل السبيب .أما الوصل الذي وجد يف ىذه األية فهو
الوصل العكسي إلنو يشار إليو بأداة الوصل{أم} املنقطعة مبعىن بل أي يف {أَم َّم ْن
َى َذا الَّ ِذي يَ ْرُزقُ ُك ْم .}...وبأداة الوصل {بل} أي يف {بَل َّجلُّوا ِيف عُتُ ٍّو َونُ ُفوٍر}.

ٕٕ .أَفَمن ميَْ ِشي م ِكباً علَى وج ِه ِو أَى َدى أ ََّمن ميَْ ِشي س ِوياً علَى ِصر ٍ
اط ُّم ْستَ ِقي ٍم
ُ ّ َ َْ ْ
َّ َ
َ
َ
-ٕٕ-

وجدت الباحثة ىذه األية الثانية وعشرين أشكال السبك النحوي منها
اإلحالة .فاإلحالة تتكون من أكثر أوجو ،إما إحالة بالضمائر الشخصية ،وإما
بالضمائر اإلشارة ،وإما بالضمائر املوصولة .يف ىذه األية ،وجدت ٖ ضمائر متثل
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اإلحالة بالضمائر الشخصية ،إما من الضمًن املنفصل أو املتصل أو املسترت .وتعود
ىذه الضمائر إى مواضع املرجعية يعىن الكلمة { َمن} و{ َمن} .فالضمًن الذي
حييل إى { َمن} األول ميثل الضمًن الغائب للمفرد ،وجمموعو ضمًنان ومها {ميَْ ِشي
 َو ْج ِه ِو} ،ومن مث فإن مرجعية ىذين ضمًنين متثل املرجعية الداللية السابقة ألنلفظ َمن يذكر قبلها .أَفَ َمن ميَْ ِشي ُم ِكبّاً َعلَى َو ْج ِه ِو أ َْى َدى .)ٕٕ( ...والضمًن الذي
حييل إى { َمن} الثاين ميثل الضمًن املخاطب للجمع ،وىو {ميَْ ِشي} ،ومن مث فإن
مرجعية ىذا الضمًن متثل املرجعية الداللية السابقة ألن لفظ َمن يذكر قبلها .أََّمن
ميَْ ِشي س ِوياً علَى ِصر ٍ
اط ُّم ْستَ ِقي ٍم (ٕٕ).
َّ َ
َ

والوصل تتكون من أكثر أوجو ،إما الوصل اإلضايف ،وإما الوصل العكسي،

وإما الوصل الزمين ،وإما الوصل السبيب .أما الوصل الذي وجد يف ىذه األية فهو
الوصل اإلضايف إلنو يشار إليو بأداة الوصل{أم} أي يف {أَم َّم ْن ميَْ ِشي َس ِويّاً َعلَى
ِصر ٍ
اط ُّم ْستَ ِقي ٍم}.
َ

ِ
ص َار َو ْاألَفْئِ َد َة قَلِياً َّما
َنشأَ ُك ْم َو َج َع َل لَ ُك ُم َّ
ٖٕ .قُ ْل ُى َو الَّذي أ َ
الس ْم َع َو ْاألَبْ َ
تَ ْش ُكُرو َن -ٕٖ-

وجدت الباحثة ىذه األية الثانية وعشرين أشكال السبك النحوي منها

اإلحالة والوصل .فاإلحالة تتكون من أكثر أوجو ،إما إحالة بالضمائر الشخصية،
وإما بالضمائر اإلشارة ،وإما بالضمائر املوصولة .يف ىذه األية ،وجد ضمًن ميثل
اإلحالة بالضمائر املوصولة  .ويعود ىذا الضمًن إى موضع املرجعية يعىن الكلمة
{ ُه َو} .فالضمًن املوصولة {الذي} يف اآلية حييل على العنصر اإلشاري السابق.
ومتثل ىذا املوصول باإلحالة الداللية السابقة ألن احملال ذكر يف مجلة قبلو ،وحتيل
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ِ
َنشأَ ُك ْم (ٖٕ) .ووجدت ٖ ضمائر
على اللفظ { ُه َو} سابقو يف قُ ْل ُه َو الَّذي أ َ
متثل اإلحالة بالضمائر الشخصية ،إما من الضمًن املنفصل أو املتصل أو املسترت.
وتعود ىذه الضمائر إى مواضع املرجعية يعىن الكلمة {رسول هللا} و{الذي}
و{الناس} .فالضمًن الذي حييل إى {رسول هللا} ميثل الضمًن املخاطب للمفرد،
وىو {قُ ْل} .ومن مث فإن مرجعية ىذا الضمًن متثل املرجعية ااخارجية وذلك ألنو مل
يذكر لفظ سيدنا حممد صلى هللا عليو وسلم صراحة يف ىذه السورة .والضمًن الذي
َنشأَ -
حييل إى {الذي} ميثل الضمًن الغائب للمفرد ،وجمموعو ضمًنان ومها {أ َ

َج َع َل} ،ومن مث فإن مرجعية ىذين ضمًنين متثل املرجعية الداللية السابقة ألن لفظ
َنشأَ ُك ْم َو َج َع َل لَ ُك ُم .)ٕٖ( ...والضمًن الذي حييل
الذي يذكر قبلهاُ .ى َو الَّ ِذي أ َ
َنشأَ ُك ْم -
إى {الناس} ميثل الضمًن املخاطب للجمع ،وجمموعو ضمًنان ومها { أ َ
لَ ُك ُم} ،ومن مث فإن مرجعية ىذين ضمًنين متثل املرجعية ااخارجية وذلك ألنو مل
يذكر لفظ الناس صراحة يف ىذه السورة.
والوصل تتكون من أكثر أوجو ،إما الوصل اإلضايف ،وإما الوصل العكسي،
وإما الوصل الزمين ،وإما الوصل السبيب .أما الوصل الذي وجد يف ىذه األية فهو
َنشأَ ُك ْم َو َج َع َل}..
الوصل اإلضايف إلنو يشار إليو بأداة الوصل{الواو} أي يف {..أ َ
ص َار َو ْاألَفْئِ َد َة.}..
ويف {َّ ..
الس ْم َع َو ْاألَبْ َ

ٕٗ .قُ ْل ُى َو الَّ ِذي َذ َرأَ ُك ْم ِيف ْاأل َْر ِ
ض َوإِلَْي ِو ُْحت َشُرو َن -ٕٗ-

وجدت الباحثة ىذه األية الرابعة وعشرين أشكال السبك النحوي منها اإلحالة

والوصل .فاإلحالة تتكون من أكثر أوجو ،إما إحالة بالضمائر الشخصية ،وإما
بالضمائر اإلشارة ،وإما بالضمائر املوصولة .يف ىذه األية ،وجد ضمًن ميثل اإلحالة
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بالضمائر املوصولة  .ويعود ىذا الضمًن إى موضع املرجعية يعىن الكلمة { ُه َو}.

فالضمًن املوصولة {الذي} يف اآلية حييل على العنصر اإلشاري السابق .ومتثل ىذا
املوصول باإلحالة الداللية السابقة ألن احملال ذكر يف مجلة قبلو ،وحتيل على اللفظ
{ ُه َو} سابقو يف قُ ْل ُه َو الَّ ِذي َذ َرأَ ُك ْم .)ٕٖ( ...ووجدت ٘ ضمائر متثل اإلحالة
بالضمائر الشخصية ،إما من الضمًن املنفصل أو املتصل أو املسترت .وتعود ىذه
الضمائر إى مواضع املرجعية يعىن الكلمة {رسول هللا} و{الذي} و{الناس}.
فالضمًن الذي حييل إى {رسول هللا} ميثل الضمًن املخاطب للمفرد ،وىو {قُ ْل}.

ومن مث فإن مرجعية ىذا الضمًن متثل املرجعية ااخارجية وذلك ألنو مل يذكر لفظ

سيدنا حممد صلى هللا عليو وسلم صراحة يف ىذه السورة .والضمًن الذي حييل إى
{الذي} ميثل الضمًن الغائب للمفرد ،وجمموعو ضمًنان ومها { َذ َرأََ -وإِلَْي ِو} ،ومن
مث فإن مرجعية ىذين ضمًنين متثل املرجعية الداللية السابقة ألن لفظ الذي يذكر
قبلهاُ .ى َو الَّ ِذي ذَ َرأَ ُك ْم ِيف ْاأل َْر ِ
ض َوإِلَْي ِو ُْحت َش ُرو َن (ٖٕ) .والضمًن الذي حييل إى
{الناس} ميثل الضمًن املخاطب للجمع ،وجمموعو ضمًنان ومها { ذَ َرأَ ُك ْم -

ُْحت َش ُرو َن} ،ومن مث فإن مرجعية ىذين ضمًنين متثل املرجعية ااخارجية وذلك ألنو مل
يذكر لفظ الناس صراحة يف ىذه السورة.

والوصل تتكون من أكثر أوجو ،إما الوصل اإلضايف ،وإما الوصل العكسي،
وإما الوصل الزمين ،وإما الوصل السبيب .أما الوصل الذي وجد يف ىذه األية فهو
الوصل اإلضايف إلنو يشار إليو بأداة الوصل{الواو} أي يف {ُ ..ى َو الَّ ِذي َذ َرأَ ُك ْم ِيف
ْاألَْر ِ
ض َوإِلَْي ِو ُْحت َش ُرو َن}.

ٕ٘ .وي ُقولُو َن مَت ى َذا الْوع ُد إِن ُكنتم ِ ِ
ٌن -ٕ٘-
ََ َ َ ْ
صادق َ
ُْ َ
ََ
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وجدت الباحثة ىذه األية ااخامسة وعشرين أشكال السبك النحوي منها
اإلحالة والوصل .فاإلحالة تتكون من أكثر أوجو ،إما إحالة بالضمائر الشخصية،
وإما بالضمائر اإلشارة ،وإما بالضمائر املوصولة .يف ىذه األية ،وجد ضمًن ميثل
اإلحالة بالضمائر اإلشارة .ويعود ىذا الضمًن إى موضع املرجعية يعىن الكلمة
{ال َْو ْع ُد} .فالضمًن {هذا} رابط إحايل حييل على عنصر إشاري الحق .ومتثل
ىذه اإلشارة باإلحالة الداللية الاحقة ألن احملال ذكر يف مجلة بعده ،مع أن االسم
هذا حتيل إى ال َْو ْع ُدَ .ويَ ُقولُو َن َم ََت َى َذا ال َْو ْع ُد .)ٕ٘(...ووجد ضميان ميثل
اإلحالة بالضمائر الشخصية ،إما من الضمًن املنفصل أو املتصل أو املسترت .ويعود
ىذا الضمًن إى مواضع املرجعية يعىن الكلمة {الناس} و{الناس} .فالضمًن الذي
حييل إى {الناس} األول ميثل الغائب للجمع ،وىو { َويَ ُقولُو َن} .ومن مث فإن

مرجعية ىذا الضمًن متثل املرجعية ااخارجية وذلك ألنو مل يذكر لفظ الناس صراحة
يف ىذه السورة .والضمًن الذي حييل إى {الناس} الثاين ميثل الضمًن املخاطب
للجمع ،وىو { ُكنتُ ْم} .ومن مث فإن مرجعية ىذا الضمًن متثل املرجعية ااخارجية
وذلك ألنو مل يذكر لفظ الناس صراحة يف ىذه السورة.
والوصل تتكون من أكثر أوجو ،إما الوصل اإلضايف ،وإما الوصل العكسي،
وإما الوصل الزمين ،وإما الوصل السبيب .أما الوصل الذي وجد يف ىذه األية فهو
الوصل اإلضايف إلنو يشار إليو بأداة الوصل{الواو} أي يف { َويَ ُقولُو َن َم ََت َى َذا
الْ َو ْع ُد.}...

ِ
ند َِّ
ٌن -ٕٙ-
 .ٕٙقُ ْل إََِّّنَا الْعِْل ُم ِع َ
اَّلل َوإََِّّنَا أَنَا نَذ ٌير ُّمبِ ٌ
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وجدت الباحثة ىذه األية السادسة وعشرين أشكال السبك النحوي منها
اإلحالة واْلذف والوصل .فاإلحالة تتكون من أكثر أوجو ،إما إحالة بالضمائر
الشخصية ،وإما بالضمائر اإلشارة ،وإما بالضمائر املوصولة .يف ىذه األية ،وجد
ضميان ميثل اإلحالة بالضمائر الشخصية ،إما من الضمًن املنفصل أو املتصل أو
املسترت .ويعود ىذان الضمًنان إى موضع املرجعية يعىن الكلمة {رسول هللا}
و{رسول هللا} .فالضمًن الذي حييل إى {رسول هللا} األول ميثل الضمًن
املخاطب للمفرد ،وىو {قُ ْل} .ومن مث فإن مرجعية ىذا الضمًن متثل املرجعية
ااخارجية وذلك ألنو مل يذكر لفظ سيدنا حممد صلى هللا عليو وسلم صراحة يف ىذه
السورة .والضمًن الذي حييل إى {رسول هللا} الثاين ميثل الضمًن املتكلم وحده،
وىو {أَنَا} .ومن مث فإن مرجعية ىذا الضمًن متثل املرجعية ااخارجية وذلك ألنو مل
يذكر لفظ سيدنا حممد صلى هللا عليو وسلم صراحة يف ىذه السورة.
واْلذف على ثاثة أقسام أيضا ،اْلذف االمسي واْلذف الفعلي واْلذف
اجلملي .يف ىذه األية وجد اْلذف االمسي .حيث حذف يف قولو تعاى {قُ ْل إََِّّنَا
اَّللِ} حمل مضاف إليو {الوعد} .حذف لفظ الوعد لتقصًن الكام،
ند َّ
الْعِْل ُم ِع َ
اَّللِ.)ٜٔ( ...
ند َّ
ند َّ
اَّللِ أي قُ ْل إََِّّنَا العِْل ُم عن الوعد ِع َ
وأصلو :قُ ْل إََِّّنَا ِع ْل ُم الوعد ِع َ
والوصل تتكون من أكثر أوجو ،إما الوصل اإلضايف ،وإما الوصل العكسي،
وإما الوصل الزمين ،وإما الوصل السبيب .أما الوصل الذي وجد يف ىذه األية فهو
الوصل اإلضايف إلنو يشار إليو بأداة الوصل{الواو} أي يف {َ ..وإََِّّنَا أَنَا نَ ِذ ٌير
ٌن}.
ُّمبِ ٌ
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 .ٕٚفَلَ َّما رأَوه زلْ َفةً ِسيئت وجوه الَّ ِذين َك َفروا وقِ
يل َى َذا الَّ ِذي ُكنتُم بِِو تَدَّعُو َن
َ ُْ ُ
َ ْ ُُ ُ َ ُ َ َ
-ٕٚ-

وجدت الباحثة ىذه األية السابعة وعشرين أشكال السبك النحوي منها
اإلحالة والوصل .فاإلحالة تتكون من أكثر أوجو ،إما إحالة بالضمائر الشخصية،
وإما بالضمائر اإلشارة ،وإما بالضمائر املوصولة .يف ىذه األية ،وجدت  ٙضمائر
متثل اإلحالة بالضمائر الشخصية ،إما من الضمًن املنفصل أو املتصل أو املسترت.
وتعود ىذه الضمائر إى مواضع املرجعية يعىن الكلمة {الناس} و{الوعد}
و{الذين} و{الناس} .فالضمًن الذي حييل إى {الناس} األول ميثل الغائب
للجمع ،وىو { َرأ َْو} .ومن مث فإن مرجعية ىذا الضمًن متثل املرجعية ااخارجية وذلك

ألنو مل يذكر لفظ الناس صراحة يف ىذه السورة .والضمًن الذي حييل إى {الوعد}
ميثل الضمًن الغائب للمفرد ،وجمموعو ضمًنان ومها { وُ يف َرأ َْوهُ  -بِِو} ،ومن مث فإن
مرجعية ىذين الضمًنين متثل املرجعية الداللية السابقة ألن لفظ الوعد يذكر يف
ِ
يل َى َذا
األية ٕ٘ قبلهاَ .ويَ ُقولُو َن َم ََت َى َذا ال َْو ْع ُد )ٕ٘( ...فَلَ َّما َرأ َْوهُ ُزلْ َفةًَ ...وق َ
الَّ ِذي ُكنتُم بِِو تَدَّعُو َن ( .)ٕٚوالضمًن الذي حييل إى {الذين} ميثل الضمًن
الغائب للجمع ،وىو { َك َف ُروا} ،ومن مث فإن مرجعية ىذا الضمًن متثل املرجعية
َّ ِ
ِ
ين َك َف ُروا.)ٕٚ(...
الداللية السابقة ألن لفظ الذين يذكر قبلها .سيئَ ْ
ت ُو ُجوهُ الذ َ
والضمًن الذي حييل إى {الناس} الثاين ميثل الضمًن املخاطب للجمع ،وجمموعو
ضمًنان ومها { ُكنتُ ْم  -تَدَّعُو َن} .ومن مث فإن مرجعية ىذين الضمًنين متثل املرجعية

ااخارجية وذلك ألنو مل يذكر لفظ الناس صراحة يف ىذه السورة .ووجد ضمًن ميثل

اإلحالة بالضمائر اإلشارة .ويعود ىذا الضمًن إى موضع املرجعية يعىن الكلمة
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{الذي} .فالضمًن {هذا} رابط إحايل حييل على عنصر إشاري الحق .ومتثل
ىذه اإلشارة باإلحالة الداللية الاحقة ألن احملال ذكر يف مجلة بعده ،مع أن االسم
ِ
يل َى َذا الَّ ِذي ُكنتُم بِِو تَدَّعُو َن.
هذا حتيل إى الذيَ .وق َ
والوصل تتكون من أكثر أوجو ،إما الوصل اإلضايف ،وإما الوصل العكسي،
وإما الوصل الزمين ،وإما الوصل السبيب .أما الوصل الذي وجد يف ىذه األية فهو
الوصل الزمين الوصل إلنو يشار إليو بأداة الوصل{الفاء} أي يف {فَ لَ َّما َرأ َْوهُ ُزلْ َفةً}.
ِ
يل َى َذا الَّ ِذي
والوصل اإلضايف إلنو يشار إليو بأداة الوصل{الواو} أي يف {َ ..وق َ
ُكنتُم بِِو تَدَّعُو َن}.

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين ِم ْن
ين َّ
اَّللُ َوَمن َّمع َي أ َْو َرْحَنَا فَ َمن ُُيًنُ الْ َكاف ِر َ
 .ٕٛقُ ْل أ ََرأَيْتُ ْم إ ْن أ َْىلَ َك َ
َع َذ ٍ
اب أَلِي ٍم -ٕٛ-
وجدت الباحثة ىذه األية الثامنة وعشرين أشكال السبك النحوي منها اإلحالة

والوصل .فاإلحالة تتكون من أكثر أوجو ،إما إحالة بالضمائر الشخصية ،وإما
بالضمائر اإلشارة ،وإما بالضمائر املوصولة .يف ىذه األية ،وجدت  ٙضمائر متثل
اإلحالة بالضمائر الشخصية ،إما من الضمًن املنفصل أو املتصل أو املسترت .وتعود
ىذه الضمائر إى مواضع املرجعية يعىن الكلمة {رسول هللا} و{الناس} و{من}.
فالضمًن الذي حييل إى {رسول هللا} األول ميثل الضمًن املخاطب للمفرد ،وىو
{قُ ْل} .ومن مث فإن مرجعية ىذا الضمًن متثل املرجعية ااخارجية وذلك ألنو مل يذكر
لفظ سيدنا حممد صلى هللا عليو وسلم صراحة يف ىذه السورة .والضمًن الذي حييل

إى {الناس} ميثل الغائب للجمع ،وىو {أ ََرأَيْتُ ْم} .ومن مث فإن مرجعية ىذا
الضمًن متثل املرجعية ااخارجية وذلك ألنو مل يذكر لفظ الناس صراحة يف ىذه
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السورة .والضمًن الذي حييل إى {رسول هللا} الثاين ميثل الضمًن املتكلم وحده،
ِ
ين َّ -معِ َي} .ومن مث فإن مرجعية ىذين الضمًنين
وجمموعو ضمًنان ومها { أ َْىلَ َك َ
متثل املرجعية ااخارجية وذلك ألنو مل يذكر لفظ سيدنا حممد صلى هللا عليو وسلم
صراحة يف ىذه السورة .والضمًن الذي حييل إى {رسول هللا} الثالث ميثل الضمًن
املتكلم مع الغًن ،وىو { َرِْحَنَا} .ومن مث فإن مرجعية ىذا الضمًن متثل املرجعية
ااخارجية وذلك ألنو مل يذكر لفظ سيدنا حممد صلى هللا عليو وسلم صراحة يف ىذه
السورة .والضمًن الذي حييل إى {من} ميثل الضمًن الغائب للمفرد ،وىو { ُُِيًنُ}،

ومن مث فإن مرجعية ىذا الضمًن متثل املرجعية الداللية السابقة ألن لفظ من يذكر
قبلها .فَ َمن ُُِيًن الْ َكافِ ِرين ِمن َع َذ ٍ
اب أَلِي ٍم (.)ٕٛ
َ ْ
ُ
والوصل تتكون من أكثر أوجو ،إما الوصل اإلضايف ،وإما الوصل العكسي،
وإما الوصل الزمين ،وإما الوصل السبيب .أما الوصل الذي وجد يف ىذه األية فهو

ِ
ِ
اَّللُ َو َمن
ين َّ
الوصل اإلضايف إلنو يشار إليو بأداة الوصل{الواو} أي يف {إ ْن أ َْىلَ َك َ
َّمعِ َي} .وبأداة الوصل{أو} أي يف { َمن َّمعِ َي أ َْو َرِْحَنَا} .والوصل الزمين الوصل
إلنو يشار إليو بأداة الوصل{الفاء} أي يف {فَ من ُُِيًن الْ َكافِ ِرين ِمن َع َذ ٍ
اب أَلِي ٍم}.
َ ْ
َ ُ

ِ ِ
ض َا ٍل ُّمبِ ٍ
ٌن -
 .ٕٜقُ ْل ُى َو َّ
الر ْْحَ ُن َآمنَّا بِو َو َعلَْيو تَ َوَّكلْنَا فَ َستَ ْعلَ ُمو َن َم ْن ُى َو ِيف َ
-ٕٜ

وجدت الباحثة ىذه األية التاسعة وعشرين أشكال السبك النحوي منها
اإلحالة والوصل .فاإلحالة تتكون من أكثر أوجو ،إما إحالة بالضمائر الشخصية،
وإما بالضمائر اإلشارة ،وإما بالضمائر املوصولة .يف ىذه األية ،وجدت  ٛضمائر
متثل اإلحالة بالضمائر الشخصية ،إما من الضمًن املنفصل أو املتصل أو املسترت.
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وتعود ىذه الضمائر إى مواضع املرجعية يعىن الكلمة {رسول هللا} و{سبحانه
الر ْْحَ ُن} و{من} .فالضمًن الذي حييل إى {رسول هللا}
وتعاىل} و{الناس} و{ َّ

ميثل الضمًن املخاطب للمفرد ،وىو {قُ ْل} .ومن مث فإن مرجعية ىذا الضمًن متثل
املرجعية ااخارجية وذلك ألنو مل يذكر لفظ سيدنا حممد صلى هللا عليو وسلم صراحة
يف ىذه السورة .والضمًن الذي حييل إى {سبحانه وتعاىل} ميثل الضمًن الغائب
للمفرد ،وىو { ُى َو} ،ومن مث فإن مرجعية ىذا الضمًن متثل املرجعية ااخارجية وذلك
ألنو مل يذكر لفظ هللا صراحة يف ىذه السورة .والضمًن الذي حييل إى {الناس}

األول ميثل الضمًن املتكلم مع الغًن ،وجمموعو ضمًنان ومها { َآمنَّا  -تَ َوَّك ْلنَا} .ومن
مث فإن مرجعية ىذين الضمًنين متثل املرجعية ااخارجية وذلك ألنو مل يذكر لفظ

الر ْْحَ ُن} ميثل الضمًن
الناس صراحة يف ىذه السورة .والضمًن الذي حييل إى { َّ
الغائب للمفرد ،وجمموعو ضمًنان ومها {بِِو َ -علَْي ِو} .ومن مث فإن مرجعية ىذين
الر ْْحَ ُن
الر ْْحَ ُن يذكر قبلهاُ .ى َو َّ
الضمًنين متثل املرجعية الداللية السابقة ألن لفظ َّ
َآمنَّا بِِو َو َعلَْي ِو تَ َوَّك ْلنَا ( .)ٕٛوالضمًن الذي حييل إى {الناس} الثاين ميثل الضمًن
املخاطب للجمع ،وىو {فَ َستَ ْعلَ ُمو َن} ،ومن مث فإن مرجعية ىذا الضمًن متثل
املرجعية ااخارجية وذلك ألنو مل يذكر لفظ الناس صراحة يف ىذه السورة .والضمًن

الذي حييل إى {من} ميثل الضمًن الغائب للمفرد ،وىو { ُى َو} ،ومن مث فإن
الر ْْحَ ُن يذكر قبلها.
مرجعية ىذا الضمًن متثل املرجعية الداللية السابقة ألن لفظ َّ

ض َا ٍل ُّمبِ ٍ
ٌن (.)ٕٜ
فَ َستَ ْعلَ ُمو َن َم ْن ُى َو ِيف َ

والوصل تتكون من أكثر أوجو ،إما الوصل اإلضايف ،وإما الوصل العكسي،

وإما الوصل الزمين ،وإما الوصل السبيب .أما الوصل الذي وجد يف ىذه األية فهو
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الوصل اإلضايف إلنو يشار إليو بأداة الوصل{الواو} أي يف { َآمنَّا بِِو َو َعلَْي ِو تَ َوَّك ْلنَا}.
والوصل الزمين إلنو يشار إليو بأداة الوصل{الفاء} أي يف {فَ َستَ ْعلَ ُمو َن َم ْن ُى َو ِيف
ض َا ٍل ُّمبِ ٍ
ٌن}.
َ

ِ
َصبَح َما ُؤُكم َغوراً فَمن يَأْتِي ُكم ِمبَاء َّمعِ ٍ
ٌن -ٖٓ-
ْ ْ َ
ٖٓ .قُ ْل أ ََرأَيْتُ ْم إ ْن أ ْ َ

وجدت الباحثة ىذه األية الثاثٌن أشكال السبك النحوي منها اإلحالة

والوصل .فاإلحالة تتكون من أكثر أوجو ،إما إحالة بالضمائر الشخصية ،وإما
بالضمائر اإلشارة ،وإما بالضمائر املوصولة .يف ىذه األية ،وجدت ٘ ضمائر متثل
اإلحالة بالضمائر الشخصية ،إما من الضمًن املنفصل أو املتصل أو املسترت .وتعود
ىذه الضمائر إى مواضع املرجعية يعىن الكلمة {رسول هللا} و{الناس} و{من}.
فالضمًن الذي حييل إى {رسول هللا} ميثل الضمًن املخاطب للمفرد ،وىو {قُ ْل}.

ومن مث فإن مرجعية ىذا الضمًن متثل املرجعية ااخارجية وذلك ألنو مل يذكر لفظ
سيدنا حممد صلى هللا عليو وسلم صراحة يف ىذه السورة .والضمًن الذي والضمًن

الذي حييل إى {الناس} ميثل الضمًن املخاطب للجمع ،وجمموعو ٖ ضمائر وىي
{ َرأَيْتُ ْم َ -ما ُؤُك ْم  -يَأْتِي ُكم} .ومن مث فإن مرجعية ىذه الضمائر متثل املرجعية
ااخارجية وذلك ألنو مل يذكر لفظ الناس صراحة يف ىذه السورة .والضمًن الذي
حييل إى {من} ميثل الضمًن الغائب للمفرد ،وىو {يَأْتِي ُكم} ،ومن مث فإن مرجعية
الر ْْحَ ُن يذكر قبلها.
ىذه الضمائر متثل املرجعية الداللية السابقة ألن لفظ َّ
ض َا ٍل ُّمبِ ٍ
ٌن (.)ٕٜ
فَ َستَ ْعلَ ُمو َن َم ْن ُى َو ِيف َ

والوصل تتكون من أكثر أوجو ،إما الوصل اإلضايف ،وإما الوصل العكسي،

وإما الوصل الزمين ،وإما الوصل السبيب .أما الوصل الذي وجد يف ىذه األية فهو
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الوصل الزمين إلنو يشار إليو بأداة الوصل{الفاء} أي يف {....فَ َمن يَأْتِي ُكم ِمبَاء
َّمعِ ٍ
ٌن}.
ب .أشكال السبك املعجمي يف سورة امللك
يف ىذا القسم ،تريد الباحثة أن تبحث عن أشكال السبك املعجمي يف سورة
امللك .فأشكال السبك املعجمي كما ذكرت الباحثة يف الفصل الثاين .ووجوىا
أشكال السبك املعجمي يف سورة امللك من آية ٔ ٖٓ-فيما يلي:

ِ ِِ
ك َوُى َو َعلَى ُك ِّل َش ْي ٍء قَ ِد ٌير -ٔ-
ٔ .تَبَ َارَك الَّذي بِيَده الْ ُم ْل ُ

وجدت الباحثة ىذه األية أشكال السبك املعجمي منها املصاحبات املعجمية.

فاملصاحبات املعجمية تتكون من الوسائل املصاحبات إما االرتباط مبوضوع معٌن أو
التضاد أو عاقة اجلزء بالكل أو عاقة اجلزء باجلزء أو االشتمال املشرتك أو االنتماء
إى جمموعة منتظمة أو االنتماء إى جمموعة غًن منتظمة .يف ىذه األية ،وجدت
ِِ
ك  -قَ ِد ٌير} اليت تدل على معىن االرتباط
االرتباط مبوضوع معٌن وىي{بِيَده  -الْ ُم ْل ُ
مبوضوع معٌن.

ٕ .الَّ ِذي للَق الْموت و ْ ِ
ور
اْلَيَا َة ليَْب لَُوُك ْم أَيُّ ُك ْم أ ْ
َح َس ُن َع َماً َوُى َو الْ َع ِز ُيز الْغَ ُف ُ
َ َ َْ َ َ
ٕ-وجدت الباحثة ىذه األية أشكال السبك املعجمي منها التكرار واملصاحبات
املعجمية .فالتكرار تتكون من أكثر أوجو ،إما التكرار االمسي ،أو التكرار الفعلي ،أو
التكرار اجلملي .يف ىذه األية ،وجد التكرار االمسي وىو الكلمة { َوُى َو} اليت قد
كررت يف األية ٔ قبلها يف قولو تعاىَ ... :و ُه َو َعلَى ُك ِّل َش ْي ٍء قَ ِد ٌير (ٔ) فيكرر،
44

ور (ٕ) .فيمثل ىذا التكرار يف اآليتٌن ىو التكرار االمسي و نوعو
َ ...و ُه َو الْ َع ِز ُيز الْغَ ُف ُ

التكرار نفس الكلمة.

فاملصاحبات املعجمية تتكون من الوسائل املصاحبات إما االرتباط مبوضوع معٌن
أو التضاد أو عاقة اجلزء بالكل أو عاقة اجلزء باجلزء أو االشتمال املشرتك أو
االنتماء إى جمموعة منتظمة أو االنتماء إى جمموعة غًن منتظمة .يف ىذه األية،
اْلَيَا َة} اليت تدل على معىن
تْ -
وجدت االرتباط مبوضوع معٌن وىي{ َللَ َق  -الْ َم ْو َ

اْلَيَا َة} ومتثل املصاحبة
تْ -
االرتباط مبوضوع معٌن .ووجدت التضاد ،ىو {الْ َم ْو َ
ور} ومتثل
املعجمية اليت تدل على معىن التضاد .ووجدت التضاد ،ىو {الْ َع ِز ُيز  -الْغَ ُف ُ

املصاحبة املعجمية اليت تدل على معىن االنتماء إى جمموعة غًن منتظمة.

ِ
الر ْْح ِن ِمن تَ َفاو ٍ
ٍ ِ
ت فَ ْارِج ِع
ٖ .الَّذي َللَ َق َسْب َع َمسَ َاوات طبَاقاً َّما تََرى ِيف َل ْل ِق َّ َ
ُ
صَر َى ْل تََرى ِمن فُطُوٍر -ٖ-
الْبَ َ

وجدت الباحثة ىذه األية أشكال السبك املعجمي منها التكرار واملصاحبات

املعجمية .فالتكرار تتكون من أكثر أوجو ،إما التكرار االمسي ،أو التكرار الفعلي ،أو
التكرار اجلملي .يف ىذه األية ،وجد التكرار الفعلي وىو الكلمة { َللَ َق} اليت قد
ِ
اْلَيَاةَ )ٕ( ...فيكرر،
ت َو ْ
كررت يف األية ٕ قبلها يف قولو تعاى :الَّذي َخلَ َق الْ َم ْو َ
الَّ ِذي َخلَ َق سبع َمساو ٍ
ات ِطبَاقاً .)ٖ(...فيمثل ىذا التكرار يف اآليتٌن ىو التكرار
َْ َ َ َ
الفعلي و نوعو التكرار نفس الكلمة .ويف الكلمة {تَ َرى} اليت قد كررت قبلها يف قولو
الر ْْح ِن ِمن تَ َفاو ٍ
ت ...فيكررَ ،ى ْل تَ َرى ِمن فُطُوٍر (ٖ).
تعاىَّ :ما تَ َرى ِيف َل ْل ِق َّ َ
ُ
فيمثل ىذا التكرار يف ىذه األية ىو التكرار الفعلي و نوعو التكرار نفس الكلمة.
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فاملصاحبات املعجمية تتكون من الوسائل املصاحبات إما االرتباط مبوضوع معٌن
أو التضاد أو عاقة اجلزء بالكل أو عاقة اجلزء باجلزء أو االشتمال املشرتك أو
االنتماء إى جمموعة منتظمة أو االنتماء إى جمموعة غًن منتظمة .يف ىذه األية،
وجدت االرتباط مبوضوع معٌن وىي{للَق  -سبع َمساو ٍ
الر ْْحَ ِن}
ات ِ -طبَاقاً َ -ل ْل ِق َّ
َ َ َْ َ َ َ
اليت تدل على معىن االرتباط مبوضوع معٌن .ووجدت عاقة اجلزء بالكل ،ىو { َسْب َع
َمساو ٍ
الر ْْحَ ِن} ومتثل املصاحبة املعجمية اليت تدل على معىن عاقة اجلزء
ات َ -ل ْل ِق َّ
ََ
بالكل.

ُٗ .مثَّ ارِج ِع الْبصر َكَّرتَ ِ ِ
ك الْبصر ل ِ
اسأً َوُى َو َح ِسًنٌ -ٗ-
ْ َ ََ ْ
ب إِلَْي َ َ َ ُ َ
ٌن يَن َقل ْ

وجدت الباحثة ىذه األية أشكال السبك املعجمي منها التكرار .فالتكرار تتكون

من أكثر أوجو ،إما التكرار االمسي ،أو التكرار الفعلي ،أو التكرار اجلملي .يف ىذه
ِ
صَر} اليت قد كررت يف األية ٖ
األية ،وجد التكرار اجلملي وىو الكلمة { ْارج ِع الْبَ َ
ِ
ص َر َى ْل تَ َرى ِمن فُطُوٍر (ٕ) فيكررُ ،مثَّ ْارِج ِع
قبلها يف قولو تعاى... :فَ ْارج ِع الْبَ َ

ص َر َكَّرتَ ْ ِ
ٌن .)ٖ( ...فيمثل ىذا التكرار يف اآليتٌن ىو التكرار اجلملي و نوعو
الْبَ َ
صَر} اليت قد كررت
التكرار نفس الكلمة .ووجد التكرار االمسي وىو الكلمة {الْبَ َ
ِ
ِ
ك الْبصر ل ِ
ص َر َكَّرتَ ْ ِ
اسأً
قبلها يف قولو تعاىُ :مثَّ ْارج ِع الْبَ َ
ب إِلَْي َ َ َ ُ َ
ٌن ...فيكرر ... ،يَن َقل ْ
(ٗ) .فيمثل ىذا التكرار يف اآليتٌن ىو التكرار االمسي و نوعو التكرار نفس الكلمة.

السماء الدُّنْيا ِمبَصابِيح وجع ْلنَاىا رجوماً لِّلشَّي ِ
اط ِ
ٌن َوأ َْعتَ ْدنَا ََلُ ْم
َ
َ َ َ َ ََ َ ُُ
َ٘ .ولََق ْد َزيَّنَّا َّ َ
السعِ ًِن -٘-
اب َّ
َع َذ َ
وجدت الباحثة ىذه األية أشكال السبك املعجمي منها املصاحبات املعجمية.

فاملصاحبات املعجمية تتكون من الوسائل املصاحبات إما االرتباط مبوضوع معٌن أو
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التضاد أو عاقة اجلزء بالكل أو عاقة اجلزء باجلزء أو االشتمال املشرتك أو االنتماء
إى جمموعة منتظمة أو االنتماء إى جمموعة غًن منتظمة .يف ىذه األية ،وجدت
السماء الدُّنْيا  -م َ ِ
يح} اليت تدل على معىن عاقة اجلزء
َ َ
صاب َ
عاقة اجلزء باجلزء وىي{ َّ َ
باجلزء .ووجدت االرتباط مبوضوع معٌن وىي{لِّلشَّي ِ
اط ِ
السعِ ًِن} اليت
اب َّ -
ٌن َ -ع َذ َ
َ
تدل على معىن االرتباط مبوضوع معٌن.

 .ٙولِلَّ ِذين َك َفروا بِرّّبِِم ع َذاب جهنَّم وبِْئس الْم ِ
صًنُ -ٙ-
َ َ ُ َ ْ َ ُ ََ َ َ َ َ

وجدت الباحثة ىذه األية أشكال السبك املعجمي منها التكرار واملصاحبات

املعجمية .فالتكرار تتكون من أكثر أوجو ،إما التكرار االمسي ،أو التكرار الفعلي ،أو
اب} اليت قد
التكرار اجلملي .يف ىذه األية ،وجد التكرار االمسي وىو الكلمة { َع َذ ُ
السعِ ًِن (٘) فيكرر،
اب َّ
كررت يف األية ٘ قبلها يف قولو تعاىَ ... :وأ َْعتَ ْدنَا ََلُ ْم َع َذ َ
ِِ
ِِ
َّم .)ٙ( ...فيمثل ىذا التكرار يف اآليتٌن ىو التكرار
ين َك َف ُروا بَِرّّب ْم َع َذ ُ
َوللَّذ َ
اب َج َهن َ
االمسي و نوعو التكرار نفس الكلمة.
فاملصاحبات املعجمية تتكون من الوسائل املصاحبات إما االرتباط مبوضوع معٌن
أو التضاد أو عاقة اجلزء بالكل أو عاقة اجلزء باجلزء أو االشتمال املشرتك أو
االنتماء إى جمموعة منتظمة أو االنتماء إى جمموعة غًن منتظمة .يف ىذه األية،
وجدت االرتباط مبوضوع معٌن وىي{ع َذاب  -جهنَّم  -وبِْئس الْم ِ
صًنُ} اليت تدل
َ ُ ََ َ َ َ َ
على معىن االرتباط مبوضوع معٌن.

 .ٚإِ َذا أُلْ ُقوا فِيها َِمسعوا ََلا ش ِهيقاً وِ
ور -ٚ-
ف
ت
ي
ى
ُ
َ
َ ُ َ َ َ َ ُ
اد َمتَيَّ ُز ِم َن الْغَْي ِظ ُكلَّ َما أُلْ ِق َي فِ َيها فَ ْو ٌج َسأَ ََلُ ْم َلَزنَتُ َها أَ َملْ يَأْتِ ُك ْم نَ ِذ ٌير
 .ٛتَ َك ُ
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وجدت الباحثة ىذه األية أشكال السبك املعجمي منها التكرار .فالتكرار تتكون
من أكثر أوجو ،إما التكرار االمسي ،أو التكرار الفعلي ،أو التكرار اجلملي .يف ىذه
األية ،وجد التكرار اجلملي وىو الكلمة { ُكلَّ َما أُلْ ِق َي فِ َيها فَ ْو ٌج} اليت قد كررت يف
األية  ٚقبلها يف قولو تعاى :إِذَا أُلْ ُقوا فِ َيها َِمسعُوا ََلَا َش ِهيقاً )ٚ( ...فيكررُ ،كلَّ َما
ِ ِ
ج َسأَ ََلُ ْم َلَزنَتُ َها .)ٛ( ...فيمثل ىذا التكرار يف اآليتٌن ىو التكرار
أُلْق َي ف َيها فَ ْو ٌ
اجلملي و نوعو التكرار نفس الكلمة.

اَّللُ ِمن َش ْي ٍء إِ ْن أَنتُ ْم إَِّال ِيف
 .ٜقَالُوا بَلَى قَ ْد َجاءنَا نَ ِذ ٌير فَ َك َّذبْنَا َوقُ ْلنَا َما نََّزَل َّ
ض َا ٍل َكبِ ًٍن -ٜ-
َ

وجدت الباحثة ىذه األية أشكال السبك املعجمي منها التكرار .فالتكرار تتكون

من أكثر أوجو ،إما التكرار االمسي ،أو التكرار الفعلي ،أو التكرار اجلملي .يف ىذه
األية ،وجد التكرار االمسي وىو الكلمة {نَ ِذ ٌير} اليت قد كررت يف األية  ٛقبلها يف
قولو تعاى ... :أَ َملْ يَأْتِ ُك ْم نَ ِذ ٌير ( )ٛفيكرر ،قَ ْد َجاءنَا نَ ِذ ٌير .)ٜ( ...فيمثل ىذا
التكرار يف اآليتٌن ىو التكرار االمسي و نوعو التكرار نفس الكلمة.

ِ
َصح ِ
السعِ ًِن -ٔٓ-
اب َّ
َٓٔ .وقَالُوا لَ ْو ُكنَّا نَ ْس َم ُع أ َْو نَ ْعق ُل َما ُكنَّا ِيف أ ْ َ

وجدت الباحثة ىذه األية أشكال السبك املعجمي منها التكرار .فالتكرار تتكون

من أكثر أوجو ،إما التكرار االمسي ،أو التكرار الفعلي ،أو التكرار اجلملي .يف ىذه
األية ،وجد التكرار الفعلي وىو الكلمة { َوقَالُوا} اليت قد كررت يف األية  ٜقبلها يف
قولو تعاى :قَالُوا بَلَى قَ ْد َجاءنَا نَ ِذ ٌير )ٜ( ...فيكررَ ،وقَالُوا لَ ْو ُكنَّا نَ ْس َم ُع.)ٔٓ(...
فيمثل ىذا التكرار يف اآليتٌن ىو التكرار الفعلي و نوعو التكرار نفس الكلمة .ووجد
السعِ ًِن} اليت قد كررت يف األية ٘ قبلها يف قولو تعاى:
التكرار االمسي يف الكلمة { َّ
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 ...وأ َْعتَ ْدنَا ََلم ع َذاب َّ ِ
َصح ِ
الس ِع ِي (ٓٔ).
اب َّ
ُْ َ َ
السع ِي (٘) فيكررَ ... ،ما ُكنَّا ِيف أ ْ َ
َ
فيمثل ىذا التكرار يف اآليتٌن ىو التكرار االمسي ونوعو التكرار نفس الكلمة.

ِ
َصح ِ
ٔٔ .فَ ْ ِ
السعِ ًِن -ٔٔ-
اب َّ
اعتَ َرفُوا ب َذنبِ ِه ْم فَ ُس ْحقاً ّأل ْ َ

وجدت الباحثة ىذه األية أشكال السبك املعجمي منها التكرار .فالتكرار تتكون

من أكثر أوجو ،إما التكرار االمسي ،أو التكرار الفعلي ،أو التكرار اجلملي .يف ىذه
السعِ ًِن} اليت قد كررت يف األية ٓٔ قبلها يف
األية ،وجد التكرار االمسي يف الكلمة { َّ
ِ
اب َّ ِ
َصح ِ
َصح ِ
الس ِع ِي.
اب َّ
السع ِي (ٓٔ) فيكرر ،فَ ُس ْحقاً ّأل ْ َ
قولو تعاىَ ... :ما ُكنَّا ِيف أ ْ َ

فيمثل ىذا التكرار يف اآليتٌن ىو التكرار االمسي ونوعو التكرار نفس الكلمة.

ِ
ٕٔ .إِ َّن الَّ ِذين ََيْ َشو َن ربَّ ُهم بِالْغَْي ِ
َجٌر َكبًِنٌ -ٕٔ-
ب ََلُم َّم ْغفَرةٌ َوأ ْ
َ ْ َ

وجدت الباحثة ىذه األية أشكال السبك املعجمي منها التكرار .فالتكرار تتكون

من أكثر أوجو ،إما التكرار االمسي ،أو التكرار الفعلي ،أو التكرار اجلملي .يف ىذه
األية ،وجد التكرار االمسي يف الكلمة { َكبًِنٌ} اليت قد كررت يف األية  ٜقبلها يف
ِ
قولو تعاى :إِ ْن أَنتُم إَِّال ِيف َ ٍ
َجٌر َكبِيٌ (ٕٔ).
ض َال َكبِ ٍي ( )ٜفيكررََ ... ،لُم َّم ْغفَرةٌ َوأ ْ
ْ

فيمثل ىذا التكرار يف اآليتٌن ىو التكرار االمسي ونوعو التكرار نفس الكلمة.

ٖٔ .وأ َِسُّروا قَولَ ُكم أَ ِو اجهروا بِِو إِنَّو علِيم بِ َذ ِ
الص ُدوِر -ٖٔ-
ات ُّ
َُ ٌ
َ
ْ ْ ْ َُ

وجدت الباحثة ىذه األية أشكال السبك املعجمي منها املصاحبات املعجمية.

فاملصاحبات املعجمية تتكون من الوسائل املصاحبات إما االرتباط مبوضوع معٌن أو
التضاد أو عاقة اجلزء بالكل أو عاقة اجلزء باجلزء أو االشتمال املشرتك أو االنتماء
إى جمموعة منتظمة أو االنتماء إى جمموعة غًن منتظمة .يف ىذه األية ،وجدت
ِ
اج َه ُروا} اليت تدل على معىن التضاد.
التضاد وىي{ َوأَسُّروا ْ -
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ِ
ااخَبًِنُ -ٔٗ-
يف ْ
ٗٔ .أََال يَ ْعلَ ُم َم ْن َللَ َق َوُى َو اللَّط ُ

وجدت الباحثة ىذه األية أشكال السبك املعجمي منها املصاحبات املعجمية.

فاملصاحبات املعجمية تتكون من الوسائل املصاحبات إما االرتباط مبوضوع معٌن أو
التضاد أو عاقة اجلزء بالكل أو عاقة اجلزء باجلزء أو االشتمال املشرتك أو االنتماء
إى جمموعة منتظمة أو االنتماء إى جمموعة غًن منتظمة .يف ىذه األية ،وجدت
ِ
ااخَبًِنُ} ومتثل املصاحبة
يف ْ -
الباحثة االنتماء إى جمموعة غًن منتظمة ،ىو {اللَّط ُ
املعجمية اليت تدل على معىن االنتماء إى جمموعة غًن منتظمة.

ِ
ض ذَلُوالً فَ ْام ُشوا ِيف َمنَاكِبِ َها َوُكلُوا ِمن ِّرْزقِ ِو َوإِلَْي ِو
ُ٘ٔ .ى َو الَّذي َج َع َل لَ ُك ُم ْاأل َْر َ
ور -ٔ٘-
الن ُ
ُّش ُ

وجدت الباحثة ىذه األية أشكال السبك املعجمي منها التكرار .فالتكرار تتكون

من أكثر أوجو ،إما التكرار االمسي ،أو التكرار الفعلي ،أو التكرار اجلملي .يف ىذه
األية ،وجد التكرار االمسي وىو الكلمة { ُى َو} اليت قد كررت يف األية ٗٔ قبلها يف
ِ
ِ
ض
يف ْ
قولو تعاىَ ... :و ُه َو اللَّط ُ
ااخَبًِنُ (ٗٔ) فيكررُ ،ه َو الَّذي َج َع َل لَ ُك ُم ْاأل َْر َ
ذَلُوالً .)ٔ٘( ...فيمثل ىذا التكرار يف اآليتٌن ىو التكرار االمسي و نوعو التكرار
نفس الكلمة.

السماء أَن ََيْ ِسف بِ ُكم األَر ِ ِ
ِ
ور -ٔٙ-
َ ُ ْ َ
ض فَإذَا ى َي َمتُ ُ
 .ٔٙأَأَمنتُم َّمن ِيف َّ َ

وجدت الباحثة ىذه األية أشكال السبك املعجمي منها املصاحبات املعجمية

فاملصاحبات املعجمية تتكون من الوسائل املصاحبات إما االرتباط مبوضوع معٌن أو
التضاد أو عاقة اجلزء بالكل أو عاقة اجلزء باجلزء أو االشتمال املشرتك أو االنتماء
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إى جمموعة منتظمة أو االنتماء إى جمموعة غًن منتظمة .يف ىذه األية ،وجدت
ض} اليت تدل على معىن عاقة اجلزء باجلزء.
عاقة اجلزء باجلزء وىي{ َّ
الس َماء  -األ َْر َ

ِ
ِ
ف نَ ِذي ِر
 .ٔٚأ َْم أ َِمنتُم َّمن ِيف َّ
الس َماء أَن يُْرس َل َعلَْي ُك ْم َحاصباً فَ َستَ ْعلَ ُمو َن َكْي َ
-ٔٚ-

وجدت الباحثة ىذه األية أشكال السبك املعجمي منها التكرار .فالتكرار تتكون
من أكثر أوجو ،إما التكرار االمسي ،أو التكرار الفعلي ،أو التكرار اجلملي .يف ىذه
الس َماء أَن} اليت قد كررت يف
األية ،وجد التكرار اجلملي وىو الكلمة {أ َِمنتُم َّمن ِيف َّ
ِ
ض...
األية  ٔٙقبلها يف قولو تعاى :أَأ َِمنتُم َّمن ِيف َّ
الس َماء أَن ََيْس َ
ف بِ ُك ُم األ َْر َ
ِ
السماء أَن ي رِسل علَي ُكم ح ِ
اصباً .)ٔٚ( ...فيمثل
( )ٔٙفيكرر ،أ َْم أَمنتُم َّمن ِيف َّ َ
ُْ َ َ ْ ْ َ
ىذا التكرار يف اآليتٌن ىو التكرار اجلملي و نوعو التكرار نفس الكلمة.

 .ٔٛولََق ْد َك َّذب الَّ ِذ ِ ِ
ف َكا َن نَ ِك ًِن -ٔٛ-
ين من قَْبل ِه ْم فَ َكْي َ
َ
َ َ
 .ٜٔأَوَمل ي روا إِ َى الطَّ ًِن فَوقَهم صافَّ ٍ
ض َن َما ميُْ ِس ُك ُه َّن إَِّال َّ
ات َويَ ْقبِ ْ
الر ْْحَ ُن إِنَّوُ
ْ ْ ُْ َ
َ ْ ََ ْ
بِ ُك ِل َشي ٍء ب ِ
صًنٌ -ٜٔ-
ّ ْ َ
وجدت الباحثة ىذه األية أشكال السبك املعجمي منها التكرار .فالتكرار تتكون

من أكثر أوجو ،إما التكرار االمسي ،أو التكرار الفعلي ،أو التكرار اجلملي .يف ىذه
الر ْْحَ ُن} اليت قد كررت يف األية ٖ قبلها يف
األية ،وجد التكرار االمسي يف الكلمة { َّ
الر ْْحَ ِن ِمن تَ َفاو ٍ
ت )ٖ( ...فيكررَ ... ،ما ميُْ ِس ُك ُه َّن إَِّال
قولو تعاىَّ :ما تَ َرى ِيف َل ْل ِق َّ
ُ
الر ْْحَ ُن .)ٜٔ( ...فيمثل ىذا التكرار يف اآليتٌن ىو التكرار االمسي ونوعو التكرار
َّ
نفس الكلمة.

45

فاملصاحبات املعجمية تتكون من الوسائل املصاحبات إما االرتباط مبوضوع معٌن
أو التضاد أو عاقة اجلزء بالكل أو عاقة اجلزء باجلزء أو االشتمال املشرتك أو
االنتماء إى جمموعة منتظمة أو االنتماء إى جمموعة غًن منتظمة .يف ىذه األية،
وجدت االرتباط مبوضوع معٌن وىي{ الطَّ ًِن  -صافَّ ٍ
ض َن} اليت تدل على
ات َ -ويَ ْقبِ ْ
ْ
َ
السماء الدُّنْيا  -م َ ِ
يح}
َ َ
صاب َ
االرتباط مبوضوع معٌن .ووجدت عاقة اجلزء باجلزء وىي{ َّ َ

اليت تدل على معىن عاقة اجلزء باجلزء.

ٕٓ .أ ََّمن ى َذا الَّ ِذي ىو جن ٌد لَّ ُكم ينصرُكم ِمن د ِ
الر ْْحَ ِن إِ ِن الْ َكافُِرو َن إَِّال
ون َّ
ْ َ ُُ ّ ُ
ْ َ
َُ ُ
ِيف غُُروٍر -ٕٓ-

وجدت الباحثة ىذه األية أشكال السبك املعجمي منها التكرار .فالتكرار

تتكون من أكثر أوجو ،إما التكرار االمسي ،أو التكرار الفعلي ،أو التكرار اجلملي .يف
الر ْْحَ ُن} اليت قد كررت يف األية ٜٔ
ىذه األية ،وجد التكرار االمسي يف الكلمة { َّ
نص ُرُكم ِّمن
قبلها يف قولو تعاىَ ... :ما ميُْ ِس ُك ُه َّن إَِّال َّ
الر ْْحَ ُن )ٜٔ( ...فيكرر ... ،يَ ُ

د ِ
الر ْْحَ ِن .)ٕٓ( ...فيمثل ىذا التكرار يف اآليتٌن ىو التكرار االمسي ونوعو
ون َّ
ُ
التكرار نفس الكلمة.

ِ
ك ِرْزقَوُ بَل َّجلُّوا ِيف عُتُ ٍّو َونُ ُفوٍر -ٕٔ-
ٕٔ .أ ََّم ْن َى َذا الَّذي يَْرُزقُ ُك ْم إِ ْن أ َْم َس َ

وجدت الباحثة ىذه األية أشكال السبك املعجمي منها التكرار .فالتكرار تتكون

من أكثر أوجو ،إما التكرار االمسي ،أو التكرار الفعلي ،أو التكرار اجلملي .يف ىذه
األية ،وجد التكرار اجلملي وىو الكلمة {أ ََّم ْن َى َذا الَّ ِذي} اليت قد كررت يف األية
ٕٓ قبلها يف قولو تعاى :أ ََّم ْن َه َذا الَّ ِذي ُى َو ُجن ٌد لَّ ُك ْم )ٕٓ( ..فيكرر ،أ ََّم ْن َه َذا
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الَّ ِذي يَ ْرُزقُ ُك ْم .)ٕٔ( ...فيمثل ىذا التكرار يف اآليتٌن ىو التكرار اجلملي و نوعو
التكرار نفس الكلمة.

ٕٕ .أَفَمن ميَْ ِشي م ِكباً علَى وج ِه ِو أَى َدى أ ََّمن ميَْ ِشي س ِوياً علَى ِصر ٍ
اط ُّم ْستَ ِقي ٍم
ُ ّ َ َْ ْ
َّ َ
َ
َ
-ٕٕ-

وجدت الباحثة ىذه األية أشكال السبك املعجمي منها التكرار واملصاحبات
املعجمية .فالتكرار تتكون من أكثر أوجو ،إما التكرار االمسي ،أو التكرار الفعلي ،أو
التكرار اجلملي .يف ىذه األية ،وجد التكرار اجلملي وىو الكلمة {أ ََّم ْن َى َذا الَّ ِذي}
اليت قد كررت يف األية ٕٓ قبلها يف قولو تعاى :أ ََّم ْن َه َذا الَّ ِذي ُى َو ُجن ٌد لَّ ُك ْم..
(ٕٓ) فيكرر ،أ ََّم ْن َه َذا الَّ ِذي يَ ْرُزقُ ُك ْم .)ٕٔ( ...فيمثل ىذا التكرار يف اآليتٌن ىو
التكرار اجلملي و نوعو التكرار نفس الكلمة.
فاملصاحبات املعجمية تتكون من الوسائل املصاحبات إما االرتباط مبوضوع معٌن
أو التضاد أو عاقة اجلزء بالكل أو عاقة اجلزء باجلزء أو االشتمال املشرتك أو
االنتماء إى جمموعة منتظمة أو االنتماء إى جمموعة غًن منتظمة .يف ىذه األية،
وجدت التضاد وىي{ ميَْ ِشي ُم ِكبّاً  -ميَْ ِشي َس ِويّاً} اليت تدل على معىن التضاد.

ِ
ص َار َو ْاألَفْئِ َد َة قَلِياً َّما
َنشأَ ُك ْم َو َج َع َل لَ ُك ُم َّ
ٖٕ .قُ ْل ُى َو الَّذي أ َ
الس ْم َع َو ْاألَبْ َ
تَ ْش ُكُرو َن -ٕٖ-

وجدت الباحثة ىذه األية أشكال السبك املعجمي منها التكرار واملصاحبات

املعجمية .فالتكرار تتكون من أكثر أوجو ،إما التكرار االمسي ،أو التكرار الفعلي ،أو
التكرار اجلملي .يف ىذه األية ،وجد التكرار اجلملي وىو الكلمة {قُ ْل ُى َو الَّ ِذي
َنشأَ ُك ْم َو َج َع َل لَ ُك ُم} اليت قد كررت يف األية ٘ٔ قبلها يف قولو تعاىُ :ه َو الَّ ِذي
أ َ
44

شأَ ُك ْم َو َج َع َل لَ ُك ُم...
ض َذلُوالً )ٔ٘( ...فيكرر ،قُ ْل ُه َو الَّ ِذي أَن َ
َج َع َل لَ ُك ُم ْاأل َْر َ
(ٖٕ) .فيمثل ىذا التكرار يف اآليتٌن ىو التكرار اجلملي و نوعو التكرار نفس
الكلمة.
فاملصاحبات املعجمية تتكون من الوسائل املصاحبات إما االرتباط مبوضوع معٌن
أو التضاد أو عاقة اجلزء بالكل أو عاقة اجلزء باجلزء أو االشتمال املشرتك أو
االنتماء إى جمموعة منتظمة أو االنتماء إى جمموعة غًن منتظمة .يف ىذه األية،
ص َار ْ -األَفْئِ َد َة} اليت
وجدت االنتماء إى جمموعة غًن منتظمة وىي{ َّ
الس ْم َع ْ -األَبْ َ
تدل على معىن االنتماء إى جمموعة غًن منتظمة.

ٕٗ .قُ ْل ُى َو الَّ ِذي َذ َرأَ ُك ْم ِيف ْاأل َْر ِ
ض َوإِلَْي ِو ُْحت َشُرو َن -ٕٗ-

وجدت الباحثة ىذه األية أشكال السبك املعجمي منها التكرار .فالتكرار تتكون

من أكثر أوجو ،إما التكرار االمسي ،أو التكرار الفعلي ،أو التكرار اجلملي .يف ىذه
األية ،وجد التكرار اجلملي وىو الكلمة {قُ ْل ُى َو الَّ ِذي} اليت قد كررت يف األية ٖٕ
َنشأَ ُك ْم َو َج َع َل لَ ُك ُم )ٕٖ( ...فيكرر ،قُ ْل ُه َو
قبلها يف قولو تعاى :قُ ْل ُه َو الَّ ِذي أ َ
الَّ ِذي َذ َرأَ ُك ْم ِيف ْاأل َْر ِ
ض .)ٕٗ(...فيمثل ىذا التكرار يف اآليتٌن ىو التكرار اجلملي و
نوعو التكرار نفس الكلمة.

ٕ٘ .وي ُقولُو َن مَت ى َذا الْوع ُد إِن ُكنتم ِ ِ
ٌن -ٕ٘-
ََ َ َ ْ
صادق َ
ُْ َ
ََ
ِ
ند َِّ
ٌن -ٕٙ-
 .ٕٙقُ ْل إََِّّنَا الْعِْل ُم ِع َ
اَّلل َوإََِّّنَا أَنَا نَذ ٌير ُّمبِ ٌ

وجدت الباحثة ىذه األية أشكال السبك املعجمي منها التكرار .فالتكرار تتكون

من أكثر أوجو ،إما التكرار االمسي ،أو التكرار الفعلي ،أو التكرار اجلملي .يف ىذه
األية ،وجد التكرار الفعلي وىو الكلمة {قُ ْل} اليت قد كررت يف األية ٕٗ قبلها يف
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اَّللِ
قولو تعاى :قُ ْل ُى َو الَّ ِذي َذ َرأَ ُك ْم ِيف ْاأل َْر ِ
ند َّ
ض(ٕٗ) فيكرر ،قُ ْل إََِّّنَا الْعِْل ُم ِع َ
( )ٕٙفيمثل ىذا التكرار يف اآليتٌن ىو التكرار الفعلي و نوعو التكرار نفس الكلمة.

 .ٕٚفَلَ َّما رأَوه زلْ َفةً ِسيئت وجوه الَّ ِذين َك َفروا وقِ
يل َى َذا الَّ ِذي ُكنتُم بِِو تَدَّعُو َن
َ ُْ ُ
َ ْ ُُ ُ َ ُ َ َ
-ٕٚ-

وجدت الباحثة ىذه األية أشكال السبك املعجمي منها التكرار .فالتكرار تتكون
من أكثر أوجو ،إما التكرار االمسي ،أو التكرار الفعلي ،أو التكرار اجلملي .يف ىذه
َّ ِ
ين َك َف ُروا} اليت قد كررت يف األية ٖ قبلها
األية ،وجد التكرار االمسي يف الكلمة {الذ َ
َّ ِ
ِ
ِِ
ِِ
ين َك َف ُروا
ين َك َف ُروا بَِرّّب ْم )ٙ( ...فيكرر ،سيئَ ْ
ت ُو ُجوهُ الذ َ
يف قولو تعاىَ :وللَّذ َ
( .)ٕٚفيمثل ىذا التكرار يف اآليتٌن ىو التكرار االمسي ونوعو التكرار نفس الكلمة.

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين ِم ْن
ين َّ
اَّللُ َوَمن َّمع َي أ َْو َرْحَنَا فَ َمن ُُيًنُ الْ َكاف ِر َ
 .ٕٛقُ ْل أ ََرأَيْتُ ْم إ ْن أ َْىلَ َك َ
َع َذ ٍ
اب أَلِي ٍم -ٕٛ-

وجدت الباحثة ىذه األية أشكال السبك املعجمي منها التكرار .فالتكرار تتكون

من أكثر أوجو ،إما التكرار االمسي ،أو التكرار الفعلي ،أو التكرار اجلملي .يف ىذه
األية ،وجد التكرار الفعلي وىو الكلمة {قُ ْل} اليت قد كررت يف األية  ٕٙقبلها يف
قولو تعاى :قُل إََِّّنَا الْعِْلم ِ
اَّللِ ( )ٕٙفيكرر ،قُ ْل أ ََرأَيْتُ ْم إِ ْن أ َْىلَ َك ِ
اَّللُ)ٕٛ(..
ند
ع
ين َّ
َّ
َ
ْ
ُ
َ

فيمثل ىذا التكرار يف اآليتٌن ىو التكرار الفعلي و نوعو التكرار نفس الكلمة.

ِ ِ
ض َا ٍل ُّمبِ ٍ
ٌن -
 .ٕٜقُ ْل ُى َو َّ
الر ْْحَ ُن َآمنَّا بِو َو َعلَْيو تَ َوَّكلْنَا فَ َستَ ْعلَ ُمو َن َم ْن ُى َو ِيف َ
-ٕٜ

وجدت الباحثة ىذه األية أشكال السبك املعجمي منها التكرار .فالتكرار تتكون
من أكثر أوجو ،إما التكرار االمسي ،أو التكرار الفعلي ،أو التكرار اجلملي .يف ىذه
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األية ،وجد التكرار الفعلي وىو الكلمة {قُ ْل} اليت قد كررت يف األية  ٕٛقبلها يف
ِ
ِ
الر ْْحَ ُن)ٕٜ( ...
ين َّ
اَّللُ )ٕٛ( ...فيكرر ،قُ ْل ُى َو َّ
قولو تعاى :قُ ْل أ ََرأَيْتُ ْم إ ْن أ َْىلَ َك َ
فيمثل ىذا التكرار يف اآليتٌن ىو التكرار الفعلي و نوعو التكرار نفس الكلمة .ووجد

الر ْْحَ ُن} اليت قد كررت يف األية  ٜٔقبلها يف قولو تعاى:
التكرار االمسي يف الكلمة { َّ

...ينصرُكم ِمن د ِ
الر ْْحَ ُن )ٕٜ( ...فيمثل ىذا
الر ْْحَ ِن .)ٕٓ( ...فيكرر ،قُ ْل ُى َو َّ
ون َّ
َ ُُ ّ ُ

التكرار يف اآليتٌن ىو التكرار االمسي ونوعو التكرار نفس الكلمة .ويف الكلمة { ُى َو}
ض َا ٍل ُّمبِ ٍ
ٌن
اليت قد كررت قبلها يف قولو تعاى :قُ ْل ُه َو َّ
الر ْْحَ ُن ...فيكررَ ،م ْن ُه َو ِيف َ

( )ٕٜفيمثل ىذا التكرار يف اآليتٌن ىو التكرار االمسي ونوعو التكرار نفس الكلمة.
ض َا ٍل} اليت قد كررت يف األية  ٜقبلها يف قولو تعاى ... :إِ ْن أَنتُ ْم إَِّال
ويف الكلمة { َ

ض ََل ٍل ُّمبِ ٍ
ٌن ( )ٕٜفيمثل ىذا التكرار يف
ض ََل ٍل َكبِ ًٍن ( )ٜفيكررَ ،م ْن ُى َو ِيف َ
ِيف َ
اآليتٌن ىو التكرار االمسي ونوعو التكرار نفس الكلمة.

ٖٓ.

ِ
َصبَح َما ُؤُكم غَوراً فَمن يَأْتِي ُكم ِمبَاء َّمعِ ٍ
ٌن -ٖٓ-
ْ ْ َ
قُ ْل أ ََرأَيْتُ ْم إ ْن أ ْ َ

وجدت الباحثة ىذه األية أشكال السبك املعجمي منها التكرار واملصاحبات
املعجمية .فالتكرار تتكون من أكثر أوجو ،إما التكرار االمسي ،أو التكرار الفعلي ،أو
التكرار اجلملي .يف ىذه األية ،وجد التكرار اجلملي وىو الكلمة {قُ ْل أ ََرأَيْتُ ْم إِ ْن} اليت
ِ
ِ
اَّللُ )ٕٛ(..فيكرر،
ين َّ
قد كررت يف األية  ٕٛقبلها يف قولو تعاى :قُ ْل أ ََرأَيْ تُ ْم إ ْن أ َْىلَ َك َ

َصبَ َح َما ُؤُك ْم َغ ْوراً .)ٖٓ( ...فيمثل ىذا التكرار يف اآليتٌن ىو التكرار
قُ ْل أ ََرأَيْ تُ ْم إِ ْن أ ْ

اجلملي و نوعو التكرار نفس الكلمة .ووجد التكرار االمسي يف الكلمة { َماء} اليت قد
َصبَ َح َما ُؤُك ْم َغ ْوراً ...فيكرر ،فَ َمن
كررت يف قبلها يف قولو تعاى :قُ ْل أ ََرأَيْتُ ْم إِ ْن أ ْ
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يَأْتِي ُكم ِِبَاء َّمعِ ٍ
ٌن (ٖٓ) فيمثل ىذا التكرار يف اآليتٌن ىو التكرار االمسي ونوعو
التكرار نفس الكلمة .
فاملصاحبات املعجمية تتكون من الوسائل املصاحبات إما االرتباط مبوضوع معٌن
أو التضاد أو عاقة اجلزء بالكل أو عاقة اجلزء باجلزء أو االشتمال املشرتك أو
االنتماء إى جمموعة منتظمة أو االنتماء إى جمموعة غًن منتظمة .يف ىذه األية،
وجدت التضاد وىي { َماء َغ ْور َ -ماء َّمعٌِن} اليت تدل على معىن التضاد.
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