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 دعاء
 

تدعنا نصاب  بالغرور إذا  نجحنا وال باليأس اللهم ال  

 إذا  فشلنا

 بل ذكرنا أن الفشل هو التجارب التي تسبق النجاح

العناد حتى  ةو إذا حرمتنا من النجاح أترك لنا قرب  ا  ي  

الفشل  ىنتغلب عل  

مانيجرتنا من نعمة الصحة أترك لنا نعمة اإل اذ  إ و  

االعتذار يا رب إذا أسأنا إلى الناس أعطينا شجاعة    

 وإذا أساء لنا الناس أعطينا شجاعة العفو

 يارب إذا نسيناك ال تنسانا

 اللهم آمين



 
 

 شكر وتقدير
انطالقـا من قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم (من اليشكر  

 الناس اليشكر اهللا)
وجل الذي أنار لنا درب    : اهللا عزوأخيرا  فـإننا نشكر أوال

ه المذكرة.ذعلم والمعرفة وأعاننا على أداء هال  
نتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى  األستاذ    أما بعد: -

  على  شرافلإل  الفـاضل بن عميور خالد، الذي تكرم بقبوله
وما  هذه المذكرة  

هات سددت خطاي سيرهايقدمه لنا من توج  
كما نوجه تحية شكر إلى كل األساتذة الذين تكونا على  

 أيديهم،
 من الطور االبتدائي إلى الطور الجامعي

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة



 مقدمة عامة:

 

 احلمد هللا الذي أنعم علينا بالقرآن وأخرجنا من الظلمات إىل النور، والصالة والسالم على نبيه األكرم

 له وعلى من سار على هديه، أما بعد: آالذي نطق بالقرآن، والسالم على 

تضمن نقل وتبادل األفكار واملشاعر، ولذا حظيت بنصيب وافر من ، تعترب اللغة أداة اتصال بني البشر 

االهتمام من قبل املختصني والباحثني يف هذا اجملال منذ القدم وإىل يومنا هذا، فظهرت بذلك املدارس اللسانية 

 اليت تتخذ منها احلجر األساسي لبحوثها.

ومع تطور األحباث ظهر علم جديد يعرف بلسانيات النص أو علم لغة النص وهو علم حديث النشأة، 

هتم يف بداية األمر باجلملة، مث تعداها إىل النص باعتبارها الوحدة اللغوية امن حيث املصطلحات والتسميات ،

مباحثه اليت ركز عليها  الكربى، حيث كانت الغاية واهلدف من هذا العلم البحث عن متاسك النصوص، ومن أهم

ا يف النص، ولعل ك واحلبك" باعتبارمها مظهران أساسيان من املظاهر النصية السبعة، اليت يشرتط توفرمهبهي " الس

النص القرآين من أهم النصوص اليت اتسمت بالتماسك وااللتحام فهو معجزة يف ترابطه ومتاسكه، وهلذا جاء حبثنا 

 أمنوذجا. -اجلزء األول –ك واحلبك يف سورة البقرة ب" الس موسوما بعنوان:

ك والحبك بن معياري السكيف يمكن الكشف عانطلقنا يف حبثنا هذا من اإلشكالية اجلوهرية التالية: 

 من خالل سورة البقرة؟ 

 أسئلة فرعية وهي كالتايل:  تتفرع عنها هذه اإلشكالية 

 ما مفهوم السبك؟ -

 ما مفهوم احلبك؟ -

 ما هي أدوات ووسائل كل منهما؟ -

 وفيما تكمن أمهيتهما يف النصوص عامة ويف القرآن خاصة؟ -

 أما عن األسباب اليت دفعتنا إىل اختيار هذا املوضوع فأمهها: 

 أ 
 



 مقدمة عامة:

 

 .رغبتنا يف التعرف أكثر على هذا العلم احلديث، والتعمق فيه -

 اخللفية املعرفية اليت تشكلت لدينا مسبقا يف املشوار الدراسي.  -

 :ـأما سبب اختيارنا هلذه املدونة (سورة البقرة) حتديدا ف

 مواضيع كثرية متكننا من إجراء الدراسة عنها.أل�ا سورة تشتمل على  -

 اهلدف والغاية املتوخاة من هذه الدراسة فهي: أما  

 .تبسيط مفهومي السبك واحلبك وإبراز أدواهتما ودورمها يف التماسك -

نيل األجر العظيم والثواب من اهللا عز وجل يف الدنيا واآلخرة، وذلك من خالل خدمة كتاب اهللا عز   -

 وجل.

 : عتمدنا يف حبثنا هذا على خطة منهجية وقد ا 

 .، مع تقسيم الفصل إىل مبحثني) وخامتةفصل نظري وفصل تطبيقي (هذه اخلطة مدخل وفصلني نتضمت

 فاملدخل كان خاص بتوضيح وشرح بعض املصطلحات األساسية يف لسانيات النص.

السبك واحلبك"، تضمن مبحثني أوهلما السبك ووسائله،  مفاهيم حول"ب: ناأما الفصل األول فكان معنو 

مطالب: املطلب األول: تناولنا فيه ماهية السبك لغة واصطالحا، أما املطلب الثاين فعاجلنا فيه  ةوقسم إىل ثالث

وقد قسمناه  وسائله، أما املطلب الثالث فخصص ألمهيته، يف حني جاء املبحث الثاين خاص بذكر وسائل احلبك 

مطالب: فاملطلب األول عاجلنا فيه ماهية احلبك لغة واصطالحا، أما الثاين فقد تطرقنا إىل وسائله، أما  ةثالثإىل 

 املطلب الثالث فخصص ألمهيته.

عن الفصل الثاين خصص لتطبيق املفاهيم النظرية على سورة البقرة (اجلزء األول)، حتدثنا يف املبحث األول 

 سورة البقرة اجلزء األول، أما املبحث الثاين فقد قمنا بتحليل السورة من خالل مناذج تطبيقية لوسائل السبك يف

 آليات احلبك.

 ب 
 



 مقدمة عامة:

 

 وختمنا حبثنا مبجموعة من النتائج املتوصل إليها.

 املنهج الوصفي باعتماد آلية التحليل واإلحصاء.على الدراسة وقد اعتمدنا يف هده 

 معامل البحث كان ال بد من االستعانة مبجموعة من املصادر واملراجع منها:  وإلنارة

 .كتاب لسانيات النص حملمد خطاب -

 .كتاب اجتاه جديد يف الدرس النحوي ألمحد عفيفي -

 كتاب علم لغة النص النظرية والتطبيق لعزة شبل. -

 إضافة إىل كتب التفاسري منها: 

 .ينكتاب صفوة التفاسري حملمد علي الصابو  -

 كتاب الربهان يف علوم القرآن لبدر الدين الزركشي. -

 أثناء قيامنا هبذا البحث منها: الصعوبات وكغرينا من الباحتني املبتدئني واجهتنا بعض 

 دونصعوبة تناول املوضوع بأرحيية ألن املدونة املختارة له من القرآن الكرمي مما ال يسمح لنا بإبداء رأينا  -

 .صاصالعودة إىل أهل االخت

غلق اجلامعات وكذا  " مما تسبب يف19احلالة االستثنائية اليت عاشتها البالد نتيجة تفشي وباء " كوفيد  -

 ،ولكن بفضل اهللا وعونه استطعنا ختطي هذه العوائق و الصعوبات.املكتبات

نرجو من اهللا عز وجل أن يوفقنا ملا فيه خري وصالح خلدمة القرآن ونتمىن أن يكون هذا البحث مثرة  وأخريا

 يستفيد منها اآلخرين.

 ج 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المدخل المفـاهيمي

 



 المدخل المفاهيمي

  تعريف لسانيات النص نشأتها ووظيفتها -1

 تعريف لسانيات النص:  -

نسجاما، اواتساقا و  انتظامابدراسة نسيج النص  االجتاه اللغوي الذي يعىن"يقصد بلسانيات النص ذلك: 

كما أ�ا تتجاوز اجلملة إىل دراسة النص واخلطاب، ويعين هذا أن لسانيات (...) هويهتم بكيفية بناء النص وتركيب

 .1"النص هي اليت تدرس النص، وحتلل اخلطاب

اليت جتعل  واالنسجامالتخصص الذي موضوعه النصية، أي خصائص االتساق "كما يقصد هبا كذلك 

 .2"النص عبارة عن تسلسل للجمل

فرع من فروع علم اللغة الذي يهتم بدراسة اخلطاب جبوانب عديدة أمهها: "ويعرفها صبحي إبراهيم بأ�ا:

  .3"التماسك ووسائله الرتابط أو

وقد أطلق على هذا العلم مصطلحات عديدة منها: " لسانيات النص، وعلم النص، وعلم اللغة النصي، 

 .4وعلم لغة النص"

 نشأة لسانيات النص: -

حبثا عنوانه " حتليل » هاريس زليج«" تعود البداية احلقيقية هلذا العلم إىل منتصف القرن املاضي حينما نشر

 .5م... ولذلك فقد عد عمله مبثابة إرهاص هلذا العلم اجلديد"1952اخلطاب" يف سنة 

قد تكون أول من أجنزت عمال  (I-HYE) (هاي)غري أن هناك من الباحثني من يشري إىل أن األمريكية

 م.1912ميثل إرهاصا واضحا للسانيات النصية يف أطروحتها للدكتوراه عام 

 .17، ص2015، 1ط د ب، ، مكتبة املثقف،حماضرات يف لسانيات النص ،مجيل محداوي  1
 .127، ص  م 2008، 1ط،  حيياتن، منشورات االختالف، اجلزائرحممد :، تراملصطلحات املفاتيح لتحليل اخلطاب ،دومينيك مانغونو  2
 .29، ص1جم، 1،2000ط، دار قباء، القاهرة، علم اللغة النصي بني النظرية والتطبيق ،صبحي إبراهيم  3
 .19، ص1997، 1طاملصرية العاملية، القاهرة،، الشركة املفاهيم واالجتاهات،على اللغة النص ،رييحبسعيد حسن   4
 .19، ص2009، 1ط، املركز الثقايف بالعريب، بريوت، إشكاالت النص دراسة لسانية،مجعان عبد الكرمي  5
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 المدخل المفاهيمي

" أما املؤسس احلقيقي للسانيات النصية فهو اهلولندي " فان ديك" الذي سعى إىل إقامة تصور متكامل 

 .1م"1972حول حنو النص منذ 

 وظيفة وأهداف لسانيات النص  -

ية بامتياز، فقد وظفت من أجل حتليل النصوص واخلطابات على مستويات عدة: تؤدي وظائف تربو " 

 .2"...داللية، وتداوليةصوتية، وصرفية، وتركيبية، ومعجمية، و 

أن لسانيات النص ميكنها أن تقدم مسامهات لدراسات : "ومن املهام أيضا اليت توقعها دي بوجراند

 .3الرتمجة"

كما هلا أهداف أساسية تتمثل يف: معرفة كيفية بناء النص وإنتاجه، مهما كانت طبيعته اخلطابية، كما 

عرف الطالب على خمتلف التقنيات اللسانية املستعملة ت يمتل النصوص وتفكيكها وتركيبها ومن حتلي علىتساعدنا 

ك النص وكيفية حتقيق القراءة املتسقة يف قراءة النص وفهمه، كما تساعد أيضا الباحث يف معرفة آليات متاس

 4واملنسجمة

 

 

 

 

 

 

 .20، صإشكاالت النصمجعان عبد الكرمي،   1
 .57، صحماضرات يف لسانيات النص ،مجيل محداوي  2
 .576م، ص1998، 1طمتام حسان، عامل الكتب، القاهرة،، تر النص واخلطاب واإلجراء، ،روبرت دي بوجراند  3
 .59، صحماضرات يف لسانيات النص ،ينظر: مجيل محداوي  4
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 المدخل المفاهيمي

 مفهوم النص: -2

 : لغة - أ

جاء على لسان العرب البن منظور يف مادة (نصص) عدة معاين للنص منها: " الظهور والبيان، وذلك يف 

الشيء، نص احلديث ينصه نصا: رفعه، وكل ما أظهر فقد نص، واملنصة: ما تظهر عليه  قوله: النص رفعك

 .1العروس لرتى"

 إصطالحا: - ب

 : ما يلي الغربية والعربية، ومن بني هذه التعريفات جند فات النص يف الدراسات اللغويةلقد اختلفت تعري

نظام اللسان عن طريق ربطه بالكالم التواصلي بأنه جهاز عرب لساين يعيد توزيع "" جوليا كريستيفا"  فهتعر  -

 .2"راميا بذلك إىل اإلخبار املباشر

لنصية لنه نصا أن تتوفر له سبعة معايري حدث تواصلي يلزم لكو  "أما "دي بوجراند ودريسلر" يعرفانه بأنه:  -

والقبول اإلعالمية ختلف واحد من هذه املعايري وهي: السبك واحلبك، القصد  الوصف إذا هذا جمتمعة، ويزول عن

 .3"واملقامية والتناص

نسيج من الكلمات يرتابط بعضها ببعض، هذه اخليوط جتمع عناصره  ": بأنه األزهر الزناد فيعرفه أما -

 .4"املختلفة واملتباعدة

عملية إنتاجية مستمرة وأنه فضاء ميكن صاحبه وقارئه من عملية التواصل بأنه  "وهناك من يعرفه:  -

 .5"املستمرة

 .(مادة نصص).539 ص،4دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان ،ج ، عامر أمحد حيدر:تح   ، لسان العرب ،ابن منظور  1
  .19، ص2001، 2ط، املركز الثقايف العريب، دار البيضاء املغرب، انفتاح النص الروائي النص والسياق ،سعيد يقطني  2
 .226، ص2010، 2ط، عامل الكتب، القاهرة، يف البالغة العربية واألسلوبية اللسانية ،سعد عبد العزيز مصلوح  3
 .12، ص1993، 1ط، املركز الثقايف العريب، بريوت نسيج النص ،األزهر الزناد  4
 .239م، ص1992، ط ددب، ، عامل املعرفة، بالغة اخلطاب وعلم النص ،صالح فضل  5
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 المدخل المفاهيمي

 :مفهوم الخطاب -3

 لغة: - أ

، طابةً وخَ  ةً بَ طْ خُ  بُ طُ ، خيَْ بَ طَ طب، خَ ما يلقيه اخلطيب من الكالم مشافهة أو كتابة (ج) خُ "اخلطاب هو 

طبة املرأة دعاها إىل الزواج، خطبة: كلمة تلقى عن افتتاح دورة أو درس أو خِ  بُ طُ طب خيْ طبة، وخَ اإلمام ألقى خُ 

 .1"حتفالاالو يف أول أمؤمتر 

 اصطالحا: - ب

ملفوظ طويل أو  ، ويعرفه هاريس: " بأنه2هو "كالم جتاوز اجلملة الواحدة سواء كان مكتوبا أو ملفوظا"

 .3"...متتالية من اجلمل

  :الفرق بين النص والخطاب -4

جود نية أل�ما يشرتكان يف اإلخبارية والقصدية لو  "هناك من الباحثني من يرادف بني النص واخلطاب،

 .4"على الوظائف والتواصلن وكالمها يرتكزااإلخبار، 

كما جند هناك من ميز بينهما بشكل دقيق من بينهم " ميشال آدم" الذي ميز بينهما هبذا الشكل 

  الرياضي:

 اخلطاب = النص + ظروف اإلنتاج

 .5ظروف اإلنتاج –النص = اخلطاب 

 ، ولفظ بْ واخلطاب واملخاطَ  بْ " فاخلطاب اجناز يف املكان يقتضي لقيامه شروطا: أمهها املخاطِ 

 

 .207، ص2003، دط، دار هرمة، اجلزائر،املفضل قاموس عريب ،عزة عجان  1
 .35، صكاالت النصإش ،مجعان عبد الكرمي  2
 .11، ص2007دط،،األردن،عمان  العامليلتحليل اخلطاب الشعري،جدار للكتاب  لسانيات النص حول منهج،مداس أمحد  3
 .11، صلسانيات النص حول منهج لتحليل اخلطاب الشعري ،ينظر: مداس أمحد  4
 .8ص حماضرات يف لسانيات النص،،مجيل محداويينظر:   5
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 المدخل المفاهيمي

 .1اخلطاب"

ب خماطَ  ب معني وموجه إىلناجتة عن خماطِ  إبال غية" ومصطلح اخلطاب متعدد املعاين فهو وحدة تواصلية 

ها أنواع، يتنوع حسب الطرق اليت يتخذمعني يف سياق معني يدرس ضمن ما يسمى بلسانيات اخلطاب، وهو 

  .2السياسي"الديين، اخلطاب العلمي واخلطاب املتكلمون أو الكتاب مثل: اخلطاب 

معتربا األول بناء نظريا والثاين عبارة يستعملها عامة "يز بني النص واخلطاب يكما ذهب "فان دايك" إىل التم

   .3"الناس

ويف األخري نستنتج أن النص يكون مكتوب يقرأه القارئ مىت يشاء،أما اخلطاب يكون شفوي يستمع إليه  

 مباشرة.املستمع 

 .19، ص2012، 1طالعلمية، بريوت، لبنان، ار الكتب، مباحث يف التأسيس واإلجراء، دلسانيات اخلطاب ،نعمان بوقرة  1
 .20املرجع نفسه، ص  2
 .105، ص2016، 1طكلية اآلداب، تونس،   أصول حتليل اخلطاب يف النظرية النحوية العربية، ،حممد الشاوش  3

9 
 

                                                             



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:األولالفصل    

لنظريالجانب ا  



 السبك والحبك                                 الفصل األول:                                                                

 السبك والحبك مفاهيم حول :الفصل األول

النص هبما  اليت جتعل النص نصا ، وهلذا اهتم علماء لسانياتيعد السبك واحلبك من أهم املعايري النصية السبعة 

التماسك يف النص من اجلانب الشكلي والداليل، وعليه ميكننا طرح التساؤل التايل : ما  وذلك لكو�ما جيسدان

 ؟ املقصود بالسبك واحلبك

 السبك ووسائله. المبحث األول: 

 المطلب األول: ماهية السبك

الكثـري مـن البـاحثني يف الـدرس اللسـاين  هللسبك أمهية كبرية يف بناء النص ومتاسكه، وهلذا قد تناول موضوع

ــاء الــنص ومتاســكه وتشــكيله".العــريب قــدميا وحــديثا  1"وتفســريه إذ يعتــرب أحــد أهــم املعــايري النصــية الــيت تســهم يف بن

 فماذا نعين إذن بالسبك؟

 .لغة: 1

ــ ــة، نلقــد تعــددت تعريفــات الســبك يف العديــد م "  :فــارسجــاء يف مقــاييس اللغــة البــن فقــد  املعــاجم العربي

ســـبكت الفضـــة وغريهـــا،  :لبـــاء والكـــاف أصـــيل يــدل علـــى التنـــاهي يف إمهـــاء الشـــيء، مــن ذلـــكابك: الســـني و ســ

 2وهذا يستعار من غري اإلذابة أيضا. ،أسبكها سبكاً 

، 2، وينظر :حسام أمحد فرج، نظرية علم النص، مكتبة اآلداب، القاهرة، ط103ينظر: روبرت دي بوجراند، النص واخلطاب واإلجراء ،ص 1
 .80، ص 2009

، (مادة 583،ص 1، م2008 2أمحد بن فارس بن زكريا الرازي، معجم مقاييس اللغة، تح: إبراهيم مشس الدين، دار الكتب العلمية، بريوت، ط2
 سبك).
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 السبك والحبك                                 الفصل األول:                                                                

السبك: تسبيك السـبيكة مـن الـذهب والفضـة، "عرفه أمحد مطلوب يف معجمه املصطلحات البالغية:  و  

ومـن خـالل التعـريفني يتضـح لنـا أن السـبك لـه معـاين كثـرية  .1حديد كأ�ا شق قصـبة"يذاب ويفرغ يف مسبكة من 

 حسب استخدامها غري أ�ا كلها تدور حول الذوبان واإلفراغ.

 .اصطالحا:2

عنــد البــاحثني بعــدة  ليهــا لســانيات الــنص، وقــد عــرفيعــد مفهــوم الســبك مــن أهــم املفــاهيم الــيت ركــزت ع

 تعريفات:

أو الــربط أو التضــام: فهــو معيــار يهــتم بظــاهرة الــنص، ودراســة الوســائل الــيت تتحقــق هبــا خاصــية  "الســبك

وهو يرتتب عن إجراءات تبـدو هبـا العناصـر السـطحية علـى صـورة وقـائع يـؤدي السـابق منهـا "2االستمرار اللفظي".

 3."إىل الالحق

اســـتعمال  إحســـان ، ووســـيلة ذلـــكوعرفـــه الـــدكتور متـــام حســـان بقولـــه: " الســـبك إحكـــام عالقـــات األجـــزاء

ــة إالّ  ــربط النحــوي مــن جهــة أخــرى، واستصــحاب الرتــب النحوي ــة ال ــة مــن جهــة وقرين حــني تــدعو  املناســبة املعجمي

 .4ختصاص  واالفتقار يف تركيب مجلي"االدواعي االختيار األسلويب ورعاية 

عضها بعض من أوله إىل آخـره و أن تتعلق كلمات البيت الشعري بكما عرفه أسامة بن منقد أن السبك" ه

 .5هلذا قال خري الكالم املسبوك الذي يأخذ بعضه برقاب بعض"

 

 ، (مادة سبك).504، ص 2000، 2أمحد مطلوب، معجم املصطلحات البالغية وتطورها، مكتبة بريوت، لبنان، ط1
 .90، ص 1،2001يف الدرس النحوي، دار العلوم، مكتبة الزهراء، القاهرة، طأمحد عفيفي،حنو النص اجتاه جديد 2
 .103روبرت دي بوجراند، النص واخلطاب واإلجراء، تر: متام حسان، ص 3
 .256، ص 2006، 1متام حسان ،مقاالت يف اللغة واألدب، عامل الكتب، القاهرة، ط4
 .100وحامد عبد اجمليد، د ط، د ت، ص أسامة بن منقد، البديع يف نقد الشعر، تر: أمحد يدوي5
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 السبك والحبك                                 الفصل األول:                                                                

: يف البيـان عـن حسـن ــــه) فقـد مسـى البـاب الرابـع مـن كتابـه الصـناعتني ب395أما أبو اهلالل العسـكري(ت

األبيــات جيـــدة الــنظم وجــودة الرصــف والســبك خــالف ذلــك، وعلــق علـــى بعــض األبيــات الشــعرية قــائال: فهــذه 

 1السبك حسنة الرصف.

ــا مــنويف األخــري يتبــني  خــالل هــذه التعريفــات أن مصــطلح الســبك يشــري إىل العالقــات الــيت تكــون بــني  لن

 العناصر املختلفة يف النص، سواء كانت تلك العالقات حنوية أو داللية.

 المطلب الثاني: وسائل السبك

 أقسام وهي: ةتنقسم آليات السبك إىل ثالث

والــذي يتحقـــق مــن خــالل أدوات ظــاهرة تــربط بـــني أجــزاء الــنص وهــذه األدوات تتمثـــل يف  الســبك النحــوي:.1

 حالة واحلذف واالستبدال والوصل.اإل

 .اإلحالة:1.1

 . ماهية اإلحالة:1.1.1

قطـر احملـيط  ر إليهـا بطـرس البسـتاين يف معجمـهفقـد أشـا )حـال(الزم يعود أصل كلمة اإلحالة إىل الفعـل الـ"

 .2 بقوله: حال الشيء حتول من حال إىل حال "

 ومنه نستنتج أن اإلحالة هي التغيري والتحول من موضع إىل موضع آخر.

 .153، د ت، ص2أبو هالل العسكري،كتاب الصناعتني ( الكتابة والشعر)، املكتبة اجلديدة، مصر، ط1
 .133، ص1995، 2بطرس البستاين ، قطر احمليط قاموس لغوي ميسر، مكتبة لبنان، بريوت، ط2
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 السبك والحبك                                 الفصل األول:                                                                

النص ووحداته، إذ تعرف بأ�ا:  أما يف االصطالح فتعترب إحدى وسائل حتقيق الرتابط والتماسك بني أجزاء

متقدمـة يـل اللفظـة املسـتعملة علـى لفظـة العمليـة الـيت مبقتضـاها حت عالقة قائمة بـني األمسـاء واملسـميات فهـي تعـين"

 .1عليها، فالعناصر احمليلة كيفما كان نوعها ال تكتفي بذاهتا من حيث التأويل"

ىل املسـميات وهـي عالقـة إ�ـا العالقـة القائمـة بـني األمسـاء واملسـميات فاألمسـاء حتيـل بأ ":جـون لـوينز عرفها

 2."إليه وهو وجوب تطابق اخلصائص الداللية بني العنصر احمليل والعنصر احملال داللية ختضع لقيد أساسي

الــذي يـدل عليــه بالعبــارات  بأ�ـا العالقــة بــني العبـارات واألشــياء واملواقـف يف العــامل "ويعرفهـا دي بوجرانــد :

ال عن هذه العبـارات ذات الطابع البدائي يف نص ما، إذ تشري إىل شيء ينتمي إليه نفس عامل النص. أمكن أن يق

 ذات وظيفة اتساقية جتعل من النص كتلة واحدة. اإذ فهي.3" أ�ا ذات إحالة مشرتكة

وهـو أن العناصـر " وقد استعمل أيضا الباحثان" هاليداي" ورقية حسن" مصطلح اإلحالـة اسـتعماال خاصـا:

دة إىل مـا تشـري إليـه مـن أجـل تأويلهـا، احمليلة كيفما كان نوعها ال تكتفي بذاهتا من حيث التأويل إذ البـد مـن العـو 

 4."متتلك كل لغة على عناصر متتلك خاصية اإلحالةو 

 وهي حسب الباحثني: الضمائر وأمساء اإلشارة وأدوات املقارنة واألمساء املوصولة.

فهــي تكتســـب أمهيتهـــا بصـــفة نائبـــة عـــن األمســـاء  : "تعــد الضـــمائر مـــن أبـــرز أدوات الســـبك النصـــي الضـــمائر: . أ

ــارة، أو مجلــةعبــارات واجلمــل املتتاليــة، فقــد حيــواألفعــال وال أو عــدة مجــل، وال تقــف  ،ل ضــمري حمــل كلمــة أو عب

 .81،ص 2009، 1األردن،ط ،ليل اخلطاب، عامل الكتب احلديث، عماننعمان بوقرة، املصطلحات األساسية يف لسانيات النص وحت1
 .116أمحد عفيفي، حنو النص اجتاه جديد، يف الدرس النحوي، ص2
 .320روبرت دي بوجراند ، النص واخلطاب واإلجراء، ص3
 .17،ص 1991، 1حممد خطايب، مدخل إىل انسجام اخلطاب، املركز الثقايف العريب، بريوت، ط4
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 السبك والحبك                                 الفصل األول:                                                                

أمهيتهـا عنــد هـذا احلــد بـل تتعــدى إىل كو�ـا تــربط بــني أجـزاء الــنص املختلفـة، شــكال وداللـة، داخليــا وخارجيــا، 

 1."وسابقة والحقة

 من خالل هذا التعريف يتضح لنا أن الضمائر تنوب عن األمساء واألفعال واجلمل والعبارات.ف

 وتتفرع الضمائر يف اللغة العربية إىل قسمني: ضمائر مسترتة وضمائر بارزة.

ــرَْأ بِاْســِم رَبِّــَك الَّــِذي َخَلــقَ ﴿هومــا مثــل، بــل يكـون مفهـو مــا لــيس لــه صــورة منطوقــة يف اللفــظالمســتتر:  -   2﴾اقـْ

 3"هو" يف خلق. وتقديرهالضمري املسترت هو الفاعل تقديره "أنت" يف اقرأ،

 هو ماله صورة منطوقة يف اللفظ وهو نوعان: منفصل ومتصل. البارز: -

مـا   :" مثـلقـع بعـد "إالهو ما ميكن أن يبتدئ بـه، ويقـع يف أول الكـالم مثـل: أنـا، أنـت، ويصـح أن ي المنفصل: 

 فهم إال أنت.

 4فال يقع يف أول الكالم كالتاء والكاف. ،هو ما ال يبتدئ بهالمتصل: 

 ب.أسماء اإلشارة: 

هــو اسـم يعــني مســماه بواسـطة إشــارة حســية، واملشـار إليــه يكــون مفـردا أو مثــىن أو جمموعــا، "اسـم اإلشــارة 

 5."وكل من هذه األنواع إما مذكر أو مؤنثا

 .137، ص1، ج2000، 1إبراهيم الفقهي، علم اللغة النصي بني النظرية والتطبيق، دار قباء، القاهرة، ط صبحي1
 .1سورة العلق، اآلية2
 .17، ص1997حممد محاسة عبد اللطيف وآخرون، النحو األساسي، دار الفكر العريب، القاهرة، دط، 3
 .85، 84،  ص 2004، 1العريب، القاهرة، طعلي حممود النايب، الكامل يف النحو والصرف، دار الفكر 4
 .109علي حممد النايب ، الكامل يف النحو والصرف، ص5
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أن هنــاك عــدة إمكانيــات لتصــنيفها:" إمــا حســب الظرفيــة:  هاليــداي و رقيــة حســنحيــث يــذهب الباحثــان 

أو حســب البعــد  ...) واملكــان هنــا، هنــاك،...) أو حســب احليــاد أو االنتقــاء( هــذا، هــؤالء...)غــداالزمــان(اآلن، 

  .1"ذاك، تلك، ...) والقرب ( هذه، هذا، ...)(

 . أدوات المقارنة:ج

ـــة  ـــا معـــربا عـــنإذ تعـــد بنـــاءا : "هـــي وســـيلة مـــن وســـائل اإلحال ـــدع لتقـــدمي  لغوي ـــة عنـــد املب ـــارؤ قيمـــة عالي ، هي

وهبــذا تعــد  2."وتشــكيلها اعتمــادا علــى عــاملني، يصــنعها بذاتــه ويقــدمها للمتلقــي، بعيــدا عــن لغــة املعــىن املكشــوف

 أدوات املقارنة وسيلة تساعد على التعبري واإلبداع وإيصال الرسالة إىل املتلقي.

فيــه تســتعمل ( و والتشــابه  ،sameويــتم باســتعمال عناصــر مثــل: (منهــا التطــابق " وتنقســم إىل عامــة يتفــرع

) وإىل خاصـــة otheruise،other.... (...) واالخـــتالف باســتعمال عناصـــر مثـــل: (similerعناصــر مثـــل 

 .3"، أكثر)، وكيفية (أمجل من، مجيل...)moreتتفرع إىل كمية( تتم بعناصر مثل: 

 وجود عنصرين يقارن النص بينهما. نستنتج أن املقارنة تتمثل يف ومنه

 د. األسماء الموصولة.

" االســم املوصــول يف األصــل اســم مفعــول مــن وصــل الشــيء بغــريه، إذا جعلــه مــن متامــه، ومسيــت األمســاء 

 .4"متام معناهاأل�ا توصل بكالم بعدها وهو من  املوصولة بذلك

  :ويقسمها النحاة إىل قسمني

 .19حممد خطايب، مدخل إىل انسجام اخلطاب، ص 1
 ، 1فتحي رزق اخلوالدة، حتليل اخلطاب الشعري ثنائية االتساق واالنسجام، أزمنة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط2

 .66.ص 2006
 .19ايب، مدخل إىل انسجام اخلطاب، صحممد خط3
 .112، ص 1، ج2008، 3فاضل صاحل السامرائي، معاين النحو، دار الفكر، عمان، األردن، ط4
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 السبك والحبك                                 الفصل األول:                                                                

ما استعمل لشيء واحد ال يتجاوز إىل غريه وهو " الذي"، " اليت" وما ناب عنهما، ف"الذي" للمفرد  المختص:

 املذكر و"اليت" للمفرد املؤنث.

 .1،"أي و،وما  ،كمن،هو ما كان لعدة معاين بلفظ واحد " المشترك:

 سائل التالية واملتمثلة باملخطط التايل: ويف األخري ميكن أن نستنتج بأن اإلحالة داخل النص أو خارجه تتحقق بالو 

 

 

 

 

 

 

 : أنواع اإلحالة وأهميتها: 2.1.1

 أنواع اإلحالة: 

 .النصية واإلحالةاملقامية  اإلحالةنوعني رئيسيني مها:  إىل ةلاإلحاتنقسم  

 النصية: اإلحالةأ. 

مصــطلح اســتخدمه "، وهــو 2"وتســمى إحالــة داخــل الــنص أو داخــل اللغــة وهــي عكــس اإلحالــة اخلارجيــة"

 3."بعض اللغويني لإلشارة إىل عالقات التماسك اليت تساعد على حتديد تركيب النص

 .115فاضل صاحل السامرائي، معاين النحو، ص1
 .117أمحد عفيفي، حنو النص اجتاه جديد يف الدرس النحوي، ص2
 .40، ص1نظرية والتطبيق، جصبحي إبراهيم الفقهي، علم اللغة النصي بني ال3

 وسائل السبك اإلحالية

 الضمائر أمساء اإلشارة أدوات املقارنة أمساء موصولة

17 
 

                                                             



 السبك والحبك                                 الفصل األول:                                                                

، وغريهـا مـن ةأو فقرة وفقـر  ،أو مجلة ومجلة وعبارة، أو عبارة ،أو كلمة وكلمة ،وقد تكون بني ضمري وكلمة"

الـنص وتنقسـم بـدورها إىل قسـمني: إحالـة قبليـة و إحالـة  اءجـز أ. ومنه فهي تساهم كثريا يف ترابط 1"األمناط اللغوية

 بعدية.

اســتعمال كلمــة أو عبــارة تشــري إىل  اإلحالــة الداخليــة( النصــية) وتعين" إحــدى أنــواع وهــي:(ســابقة) إحالــة قبليــة -

ة وحللتها ،فاهلاء أحال على القصيدة لقصيدمثل قرأت ا2."كلمة أخرى أو عبارة أخرى سابقة يف النص أو احملادثة

 ،إحالة سابقة .

 3."اإلحالة إىل أمر سبق ذكره يف النص وهي األكثر شيوعا يف اخلطاب"أو هي:

 حالة البعدية.وعليه ميكن القول بأن اإلحالة القبلية هي األكثر استعماال وشيوعا من اإل

 أخرى أو عبارة أخرى سوف تستعملأو عبارة تشري إىل كلمة استعمال كلمة  "وهي :(الحقة) حالة بعديةإ -
ومثال ذلك قوله .5"إحالة على الحق، واليت يأيت فيها احملال إليه بعدها "، أو هي4"يف النص أو احملادثة الحقا
فالضمري ﴾ )4) وَملَْ َيُكْن َلُه ُكُفوًا َأَحٌد (3) ملَْ يَِلْد وَملَْ يُوَلْد (2الصََّمُد () اللَُّه 1ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحٌد (﴿تعاىل 

 املنفصل هو حييل إىل اهللا ، أي اإلحالة إىل الحق.
ــة خــارج الــنص" .اإلحالــة المقاميــة: ب فهــي الــيت تســاهم يف خلــق الــنص، لكو�ــا تــربط اللغــة وتســمى أيضــا إحال

 .6"تساهم(...) يف اتساقه بشكل مباشربسياق املقام، إال أ�ا ال 

عرفها أمحد عفيفي" بأ�ـا اإلتيـان بالضـمري للداللـة علـى أمـر مـا غـري مـذكور يف الـنص مطلقـا، غـري أنـه كما 

 7سياق املوقف" نميكن التعرف عليه م

 

 .41ص ،1صبحي إبراهيم الفقهي، علم اللغة النصي بني النظرية والتطبيق ،ج 1
 .38، ص1صبحي إبراهيم الفقهي،علم اللغة النصي بني النظرية والتطبيق، ج2
 .90 ، ص2008، 1حممد األخضر الصبيحي، مدخل إىل علم النص وجمالت تطبيقه، منشورات االختالف، اجلرائد، ط3
 .40، ص 1صبحي إبراهيم الفقهي، علم اللغة النصي بني النظرية والتطبيق، ج4
 .90حممد األخضر الصبيحي، مدخل إىل علم النص وجمالت تطبيقه،ص5
 .17حممد خطايب،لسانيات النص مدخل إىل انسجام اخلطاب،ص6
 .90أمحد عفيفي، حنو النص اجتاه جديد يف الدرس النحوي، ص 7
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نستنتج أن استخدام الضمري يعمل على إيصال وفهم املعىن عن طريق تأويـل الـنص،   هذا القولفمن خالل 

كمــا أن هــذا النــوع مــن اإلحالــة قليــل االســتعمال، ألنــه ال يســاهم يف ســبكه ألنــه ال يقــوم بــربط العناصــر اللغويــة 

 بأخرى وإمنا مبا هو موجود خارج النص.

 

 

 

 ايل:وميكن توضيح أنواع اإلحالة باملخطط الت

 

 

 

 

 

 

 أهمية اإلحالة:

 فيما يلي: تتمثل لإلحالة أمهية ووظيفة كربى

و حتيل أتشري  ىل ماإوجود بعض العناصر اللغوية اليت ال تكتفي بذاهتا يف دالالهتا، مما جيعل من الضروري العودة -

 .1عليه من أجل تأويلها

 للتنقل بني أجزاء النص لفك شفراته.،توفر مساحة للمخاطب كما تعمل على متاسك أجزاء النص و -

 .90الصبحي، مدخل إىل علم النص وجماالت تطبيقه، صحممد األخضر 1

 اإلحالة

 اإلحالة النصية( داخل النص) اإلحالة املقامية(خارج النص)

 )بعدية(الحقةإحالة  )قبلية إحالة سابقة(

19 
 

                                                             



 السبك والحبك                                 الفصل األول:                                                                

 .1، كما تعوض املشار إليه فتحيل عليه وترتبط بهتشري وتعني املشار إليه يف املقام اإلشاري-

 سائل اإلحالية تلعب دورا كبريا يف اختصار الكالم، مما يسهل على القارئ التمعن فيه.و ال -

 . االستبدال 2.1

 ماهية االستبدال-1.2.1

 بَدَل) وقد جاء يف معجم مقاييس اللغة:(َ االستبدال من الفعل

بََدَل: الباء والدال والالم أصل واحد، وهو قيام الشيء مقام الشيء الذاهب، يقال بُدَل الشيء وبديله، ويقولون 

لَـُه ِمـْن تِْلَقـاِء نـَْفِسـيقُـْل َمـا َيُكـوُن ِيل أَْن أُبَ ﴿:بـدل، قـال اهللا تعـاىلببـدلت الشـيء إذا غريتـه وإن مل تـأت لـه  ، 2﴾دِّ

 3وأبدلته إذا أتيت له ببدل.

هــو تعــويض عنصــر لغــوي بعنصــر آخــر، ويــتم علــى املســتوى النحــوي واملعجمــي بــني   "اصــطالحا فاالســتبدال أمــا

وخيتلـف عـن اإلحالـة يف أن هـذه األخـرية تقـع علـى املسـتوى الـداليل، "، 4 "أو عبارات تتم داخل الـنصكلمات 

ــة ــه  كمــا أ�ــا أحيانــا حتيــل علــى أشــياء خــارج الــنص، كمــا يتميــز االســتبدال عــن اإلحال أيضــا يف أن معظــم حاالت

 .5"لك أن العالقة بني الكلمات فيه تكون بني عنصرين متأخر وعنصر متقدمذقبلية، و 

نالحظ أن االستبدال هو تعـويض عنصـر بعنصـر آخـر مكانـه، إذ جنـد خليـل إبـراهيم ، التعريف فمن خالل هذا  

الـة، أن الثـاين حييـل علـى شـيء غـري لغـوي " الفرق بـني االسـتبدال واإلحهذا  يوضح الفرق بينهما من خالل قوله

آخر لزيـادة الصـلة بـني هـذا اللفـظ وذلـك مكان لفظ قات معينة. يف حني أن االستبدال يكون بوضع لفظ ييف أو 

 6الذي جياوره، وذلك اللفظ الذي يدل على الشيء الذي تقدم ذكره".

 .118األزهر الزناد، نسيج النص ، ص 1
 .15سورة يونس، اآلية 2
 ( مادة بدل).111إبن فارس، معجم مقاييس اللغة، ص 3
 .80نعمان بوقرة، املصطلحات األساسية، ص4
 .91حممد األخضر الصبيحي، مدخل إىل علم النص، ص5
 .91املرجع نفسه، ص6
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 أنواع االستبدال وأهميته -2.2.1

 أنواع االستبدال:  -

 1يقسم الباحثون يف الدراسات النصية االستبدال إىل ثالثة أقسام حبسب املستبدل به وهي:

ومثال وواحــدة).،: وفيــه يســتبدل اســم بكلمــة مثــل: (آخــر، وآخــرون، وأخــرى، وواحــد االســتبدال االســمي .1

 ذلك سياريت قدمية جيب أن أشرتي أخرى جديدة، فكلمة أخرى عوضت كلمة سيارة وقامت مقامها.

: وفيــه حيــل فعــل حمــل فعــل آخــر متقــدم عليــه، وميثــل املســتبدل هنــا مــادة( فعــل) بصــيغها تبدال الفعلــياالســ .2

، فالفعل يفعل استبدل ينال حقه؟ أظن أن كل طالب مكافح يفعل الطالب املكافح ناملختلفة مثل: هل تظ

 مكان ينال حقه.

ل الـنص، بشـرط خـوفيه يستبدل عنصر لغـوي بعبـارة( مجلـة أو عـدة مجـل) دا االستبدال القولي أو العباري: .3

ويــتم ذلـك باسـتخدام العناصــر التاليـة: (ذلـك، تلــك، ال) "، ملسـتبدل معـىن وحمتــوى املسـتبدل بـهأن يتضـمن ا

ا َعلَـى آثَارِِمهَـا َقَصصـاً ﴿مثل قوله تعاىل:  جـاءت بـدال مـن اآليـة  فكلمـة ذلـك 2﴾َقاَل َذِلَك َما ُكنَّا نـَْبِغ َفاْرتَـدَّ

 .79، ص 2013، 1صاحل عبد العظيم الشاعر، النحو وبناء الشعر يف ضوء معايري النصية، دار احلكمة، مصر، ط1
 .64اآلية  ،سورة الكهف2
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ـْيطَاُن أَْن أَذُْكـرَُه  هُ أَرَأَيْـَت ِإْذ َأَويْـنَـا ِإَىل الصَّـْخرَِة فَـِإينِّ َنِسـيُت اْحلُـوَت َوَمـا أَْنَسـانِي﴿السابقة عليهـا مباشـرة  ِإالَّ الشَّ

 2فكان هذا االستبدال عامال على التماسك النصي بني اآليات الكرمية". 1﴾َواختَََّذ َسِبيَلُه ِيف اْلَبْحِر َعَجباً 

 أهمية االستبدال:

 وتتجلى هذه األمهية فيما يلي: لالستبدال أمهية كبرية يف السبك املعجمي

 بني اجلمل. ةيعترب وسيلة إلنشاء الرابط -

 3به. تبدل واملستبدلسيساهم االستبدال يف اتساق النص من خالل العالقة بني العنصرين: امل -

ما أن االســتبدال يضــمن ،كاملفــرط للضــمائر وأمســاء اإلشــارةيســاهم يف إلغــاء ظــاهرة التكــرار واالســتعمال  -

استمرار العنصر املستبدل سواء على املستوى النحوي أو املعجمي، أو على مستوى املقاصد والرؤى، بل إنه 

 4ميكن أن يعد إثراء جديد للنص.

 . الحذف1-3

 : ماهية الحذف1.3.1

ف الشيء من الطـرف كمـا حيـذف مـن ذنـب طفه حذفا: قطعه من طرفه...احلذف قاحلذف "حذف الشيء حيذ

 .5الدابة"

ــه" فهــو ــه دليــل يف اجلملــة  :أمــا يف االصــطالح فقــد تعــددت تعريفات ــة الثانيــة ويــدل علي أن حيــذف جــزء مــن اجلمل

 .6األوىل"

 7.تبدال بالصفر أي بال شيء"رقية حسن" بأنه اس و هاليداي وقد عرفه

 .63اآلية ،سورة الكهف 1
 .124أمحد عفيفي، حنو النص اجتاه جديد، ص 2
 .20حممد خطايب، مدخل إىل انسجام اخلطاب، ص3
 .71طاب الشعري، ثنائية االتساق واالنسجام، صفتحي رزق اخلوالدة، حتليل اخل4
 .455،456، ص5،مح2005، 1عامر أمحد حيدر، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط: ابن منظور، لسان العرب، تح5
 .88،ص1الفقهي، علم اللغة النصي بني النظرية والتطبيق، ج إبراهيمصبحي 6
 .21حممد خطايب،مدخل إىل انسجام النص، ص 7

22 
 

                                                             



 السبك والحبك                                 الفصل األول:                                                                

 بابــا يف ذلــك وعرفــه بأنــه" بــاب دقيــق املســك لطيــف املأخــذ ، عجيــب األمــر، ينوقــد أقــر لــه عبــد القــادر اجلرجــا

وجتدك أنطـق مـا  وشبيه بالسحر، فإنك ترى به ترك الذكر، أفصح من الذكر، والصمت عن اإلفادة، أزيد لإلفادة

 1."...تكون إذا مل تنطق، وأمت ما تكون بيانا إذ مل تبني

ــزه أنــه ال يــرتك أثــرا لــه يف الــنص،  ويعــد أســلوب احلــذف: " إحالــة قبليــة ال خيتلــف عــن االســتبدال، غــري أن مــا ميي

لة سابقة مبعىن أنه ويرتك االستبدال أثرا داخل النص داال عليه، ونستطيع االستدالل عليه بناءا على ما ورد يف مج

 2."ال يشكل عالقة اتساقية يف بيئته يشكل عالقة داخل النص. إال أنه

ال خيلـق أثـرا ل الـنص، فهـو خـويف األخري خنلص إىل أن احلذف هو وسيلة من وسائل السبك النحوي الـيت تـتم دا

 على عكس االستبدال.

 أنواع الحذف وأهميته: -2.3.1

 أنواع الحذف:

 هذه األمناط ال ختتلف عن تقسيمات علماء النحو العريب. أمناط خمتلفة، وينقسم احلذف إىل 

ن ذلـك إال عـن دليــل مـاملفــرد  واحلركـة، ولـيس شـيء  قـد حـذفت العـرب اجلملـة و"ه): 392جـين(ت يقـول ابـن

 د، ومـن خـالل هـذا القـول يتضـح أن احلـذف عنـ3" فيه ضرب من تكليف علم الغيب يف معرفتـهكان عليه. وإال  

 ابن حين هو توفر دليل يوحي عليه أو يدل عليه كما أن للحذف أنواع خمتلفة.

 4أنواع: ةاحلذف إىل ثالث اأما هاليداي ورقية حسن فقد قسم

هذا  فنقول:داخل املركب االمسي مثال: أي قميص ستشرتي؟ويقصد به حذف اسم  الحذف االسمي: •

 هو األفضل أي هذا القميص.

 .112ت، ص ط، د القاهر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، دار الكتب العليمة، بريوت، لبنان، د عبد1
 .76،75فتحي رزق اخلوالدة، حتليل اخلطاب الشعري ثنائية االتساق واالنسجام، ص 2
 .962،ص 2،ج1999، 4حممد علي النجار، اهليئة املصرية العامة للكتاب، ط:أبو الفتح عثمان بن جين، اخلصائص، تح3
 127حنو النص اجتاه جديد يف الدرس النحوي، ص أمحد عيفيفي،4
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تعنـا ميالسـفر الـذي  ؟فنقـول:احملـذوف يكـون عنصـرا فعليـا مثـل: مـاذا كنـت تنوي:أي أن الحذف الفعلي •

 .وي السفر..نبرؤية مشاهد جديدة والتقدير، أ

فاحلــذف ال يقتصــر علــى كلمــة أو مفــردة أو مركــب امســي "الحــذف داخــل الجملــة أو شــبه الجملــة: •

اخلرب وجعل اجلملة املتعـددة   (مبتدأ) وإمنا قد يكون حذف مجلة كاملة فيؤدي حذفها إىل ربط أجزاء من

نعم رأيتـه، فنقـول:مثال: هل رأيت املدير يف املدرسـة؟ 1."كاجلملة الواحدة، ال ميكن التفريق بني أجزائها

 ففي هذا املثال مت حذف اجلملة والتقدير نعم رأيت املدير يف املدرسة.

 أهمية الحذف:

 للحذف فائدة وأمهية كبرية يلجأ إليه املتكلم ألنه: 

P53Fبها ثقل االستطالة وترهلها.نيكسب العبارة قوة وجي •

2 

ومــن فوائــده أيضــا التفخــيم واإلعظــام، ملــا فيــه مــن اإلهبــام وزيــادة لــذة بســبب اســتنباط الــدهن احملــذوف،  •

P54Fد وأحسن.شوكلما كان الشعور باحملذوف أعسر كان االلتذاذ به أ

3 

ى الكـالم، ومـن مثـة مسـاه يـل والتشـجيع علـطلب اإلجياز واالختصار وحتصيل املعـىن الكثـري يف اللفـظ القل •

 P55F4.)شجاعة العربية(ابن جين 

يفهـم مـن  هث أي خلـل أو نقصـان يف الـنص، ألنـومنه فإن احلذف يساهم يف جتنب التكرار كـم ال حيـد

 خالل السياق اللغوي.

 الوصل -4.1

 ماهية الوصل: -1.4.1

 .242، ص2010، 1منشورات االختالف، اجلزائر، ط إبراهيم خليل، يف نظرية األدب وعلم النص،1
 .100، ص 1999ط،  طاهر سليمان محودة، ظاهرة احلذف يف الدرس اللغوي، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، د2
ت،  ط، د حممد أبو الفضل إبراهيم، املكتبة العصرية، صيدا، بريوت، د :الربهان يف علوم القرآن، تح،  ن عبد اهللا الزركشيبدر الدين حممد ب3

 .105،104ص
 .105املرجع نفسه، ص4
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حــىت يعلقــه، شــيء يف معجــم مقــاييس "وصــل: الــواو والصــاد والــالم أصــل واحــد يــدل علــى ضــم شــيء إىل  جــاء

 1ووصلته به وصال، وتقول: وصلت الشيء وصال".

أما اصـطالحا فهـو" عطـف مجلـة فـأكثر علـى مجلـة أخـرى بـالواو خاصـة، لصـلة بينهمـا يف املبـىن واملعـىن، أو دفعـا 

 2.للبس ميكن أن حيصل"

رى فـــإن الوصـــل" هـــو ربـــط عنصـــر ســـابق، بـــآخر الحـــق بواســـطة عنصـــر دال: كـــالعطف واالســـتدراك وبعبـــارة أخـــ

 3.واإلضراب والتعليل والشرط، والظرف"

ل ويعرفه نعمان بوقرة بأنه" وسيلة واضحة اإلشارة إىل االرتباطات الواقعة بني احلوادث واملواقف، ويتمثل يف الوصـ

ان، ووصـل النقــيض، الـذي يكــون بــربط ني شــيئني هلمــا مكانتـان بــديلتصــل بـوالفبـربط شــيئني هلمـا نفــس املكانـة، 

 4."شيئني هلما نفس املكانة ولكنهما يبدوان متدافعني أو غري متسقني يف عامل النص

 : أنواع الوصل وأهميته2.4.1

 أنواع الوصل: 

 الباحثان "هاليداي" و"رقية حسن" الوصل إىل أربعة أنواع هي: فرع لقد 

للوصـل  " وتندرج ضمن املقولة العامـةأو" و " ويتم الربط بالوصل اإلضايف بواسطة األداتني"  اإلضافي:الوصل  .1

،  .التماثل الداليل املتحقق يف الربط بني اجلمل بواسطة تعبـري مـن نـوع: باملثـل..اإلضايف يف عالقات أخرى مثل: 

 5التمثيل، املتجسدة يف تعابري مثل: مثال، حنو... وتتم بتعابري مثل: أعين، بتعبري آخر... وعالقة ،وعالقة الشرح

وهو الشكل البسيط للعالقة السببية وهو التعبـري عنهـا مـن خـالل الكلمـات( هلـذا، هبـذا، لـذلك،  الوصل السببي: .2

 1ألن) وعدد من التعبريات مثل( نتيجة لـ، سبب لـ ..).

 .(مادة وصل).634، ص 2ابن فارس بن زكريا الرازي، معجم مقاييس اللغة، مج1
 .109، ص2007، 1علم املعاين، علم البيان، علم البديع، دار املسرية، طيوسف أبو العدوس، مدخل إىل البالغة العربية، 2
 .82، ص2004، 1عمر حممد أبو خرمة، حنو النص نقد النظرية...وبناء أخرى، عامل الكتب احلديث، األردن، ط3
 .122نعمان بوقرة، املصطلحات األساسية يف لسانيات النص وحتليل اخلطاب، ص4
 .23انسجام اخلطاب، صحممد خطايب،مدخل إىل 5
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الوصـل العكسـي بــني صـورتني علـى ســبيل السـلب مـن صــور املعلومـات بينهمـا عالقــة  طيــرب الوصـل العكسـي: .3

" مصــطلح" وصــل النقــيض"، حيــث تكــون العالقــة بــني دريســلر، ولقــد اســتخدم "دي بوجرانــد" و "2التعــارض

األشياء متنـافرة أو متعارضـة يف عـامل الـنص، وعـادة مـا يشـار إليهـا بـأداة: ( لكـن، مـع ذلـك، علـى الـرغم مـن ، 

 3لى أية حال، من ناحية أخرى، يف نفس الوقت).ع

ويكون باألدوات (مث، الفاء، بعد، قبـل هـذا،  4"هو عالقة بني أطروحيت مجلتني متتابعتني زمنيا"الوصل الزمني: .4

 5.سابقا، مبكرا، حاال، يف هذه اللحظة، يف ذات الوقت، على النحو التايل)

 للوصل أمهية بالغة تتمثل يف: أهمية الوصل:

  ىل العالقات اليت بني املساحات أو بني األشياء اليت يف هذه املساحات.إالوصل يشريP66F

6 

  يف ســياقه اخلـاص، ويســهم يف ربــط كمـا لــه خصوصـية مــن حيــث املعـىن ويــؤدي داللـة حمــددة

P67Fصل النص بعضها مع بعض اآلخر ويشكل جتمعها ضرورة قصوى.اأو 

7 

 تقويــة األســباب بـــني اجلمــل وجعــل املتواليــات مرتابطـــة  :كمــا لــه أيضــا أمهيــة كبـــرية تتمثــل يف

 أي أن الوصل يساهم يف ربط اجلمل وجعلها متماسكة. 8متماسكة.

 

 112، ص2009، 2عزة شبل حممد، علم اللغة والنص النظرية والتطبيق، مكتبة اآلداب، القاهرة، ط1
 .347روبرت دي بوجراند، النص واخلطاب واإلجراءات، ص 2
 .111عزة شبل حممد، علم لغة النص النظرية والتطبيق، ص3
 .23إىل انسجام اخلطاب، ص حممد خطايب، مدخل4
 .112شبل حممد، علم لغة النص النظرية والتطبيق، ص عزة5
 .346روبرت دي بوجراند، النص واخلطاب واإلجراء، ص6
 .81فتحي رزق اخلوالدة، حتليل اخلطاب الشعري ثنائية االتساق واالنسجام، ص7
 .24حممد خطايب، مدخل إىل انسجام اخلطاب، ص8
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 : . السبك المعجمي2

العالقة اجلامعة بني كلمتني أو أكثر داخل املتتابعات النصية، وهي عالقة معجمية خالصة  "نعين بالسبك املعجمي

 : التكرار والتضام وعناصر السبك املعجمي هي 1".ال تفتقر إىل عنصر حنوي يظهرها

 : التكرار:1.2

ة: املـرة، ويقـال  جـاء يف لسـان العـرب" كـرر الشـيء وكركـره: أعـاده مـرة بعـد أخـرى، والكـر : ماهية التكرار: 1.1.2

 2كررت عليه احلديث وكررته إذا رددته عليه... اجلوهري : كررت الشيء تكريرا وتكرارا"

أو فعـال أو حرفـا يف البيـت الواحـد حبيـث ينـتج  امسـا ظ بعينها سواء كان املكرر اأما اصطالحا " فنعين به تكرار ألف

 3.عن هذا التكرار ثقل اللفظ أو األلفاظ املكررة"

شــكل مــن أشــكال الســبك املعجمــي الــيت تتطلــب إعــادة عنصــر معجمــي أو وجــود  "ه أمحــد عفيفــي بأنــه:وقــد عرفــ

يطلق الـبعض علـى هـذه الوسـيلة بــ " اإلحالـة التكراريـة" وتتمثـل يف تكـرار لفـظ أو عـدد  ،مرادف له أو شبه مرادف

 4."من األلفاظ يف بداية كل مجلة من مجل النص قصد التأكيد

 5التعبري الذي يكرر يف الكل واجلزء". :"كريستال" بأنهوعرفه: " ديفيد  

 ار هو اإلعادة املباشرة لأللفاظ.ومن هذه التعريفات خنلص إىل أن التكر 

 .106حسام أمحد فرج، نظرية علم النص، ص1
 .708،707، ص 3منظور، لسان العرب، مجابن 2
 .37عبد الواحد حسن الشيخ، دراسات يف علم املعاين، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية، مصر، د ط، د ت، ص3
 .106أمحد عفيفي،حنو النص اجتاه جديد، ص4
  .19، ص2جصبحي إبراهيم الفقهي، علم اللغة النصي بني النظرية والتطبيق،  5
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 : أنواع التكرار وأهميته2.1.2

 أنواع التكرار: ينقسم التكرار إىل:

 1."وهو التكرار التام، أي إعادة اللفظة نفسها" التكرار المحض( التكرار الكلي): . أ

 2. "-فونيم-أن يكتفي فيه الناظم بتكرار جزء "وهو التكرار الجزئي:  . ب

اجلزء الذي يستعمل فيـه اجلـذر اللغـوي اسـتعماالت خمتلفـة إذ يتكـرر العنصـر املعجمـي مـع شـيء  "أي هو

 3."مثل: ثورة وثارت اتمن التغيري 

جـوهره علـى التـوهم، إذ تفتقـد  الـذي يقـوم يف"هـو  فتكـرار شـبه الـرتادف:تكرار الترادف أو شـبه التـرادف. ج

 4."العناصر فيه عالقة التكرار الكلي مثل: احلزن، اهلموم/ العسل، الرحيق

فَبِـــَأيِّ آالِء رَبُِّكَمــــا ﴿ورد يف ســـورة الرمحـــان فقــــد تكـــرر قولـــه تعاىل : ومثــــال ذلـــك مـــاد. تكـــرار لفـــظ الجمـــل

بَانِ   مرات. 10أكثر من  5﴾ُتَكذِّ

نسـتنتج أن التكــرار يتمثـل يف إعـادة لفــظ أو مـرادف لـه أو مجلــة كاملـة عـدة مــرات،  فمـن خـالل هــذه التعـاريف

 وهذا ما يساهم يف سبك النص.

 للتكرار أمهية كبرية تتمثل يف: أهمية التكرار:

 العناصر املكررة حتافظ على بنية النص ومتاسكه وختدم اجلانب الداليل والتداويل فيه.P79F6 

 .107النص اجتاه جديد يف الدرس اللغوي، ص أمحد عفيفي، حنو1
 .231، ص2007، 1إبراهيم خليل، اللسانيات وحنو النص، دار امليسرة، عمان، األردن، ط2
 .82ت، ص  ط، د ، د،مصرمجيل عبد اجمليد، البديع بني البالغة العربية واللسانيات النصية، اهليئة املصرية العامة 3
 .107ديد يف الدرس النحوي، صأمحد عفيفي، حنو النص اجتاه ج4
 . 13اآلية ،سورة الرمحان 5
 .94فتحي رزق اخلوالدة، حتليل اخلطاب الشعري ثنائية االتساق واالنسجام، ص6
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  يعمـل علـى زيـادة تـرابط الـنص، فاملنشـئ عنـدما يكـرر صـوت أو  حيـث يعترب خصيصة أسلوبية مميـزة

 P80F1.كلمة أو عبارة يف نص ما فإمنا يعيد معها معناها

  يســـتعمل مـــن أجـــل تقريـــر وجهـــة نظـــر معينـــة وتوكيـــدها أو للتعبـــري عـــن الدهشـــة أو لتـــدعيم الســـبك

 2النصي.

 : التضام2.2

 : ماهية التضام: 1.2.2

املعجمـــي، حيــث يــرتبط عنصــر بعنصــر آخـــر مــن خــالل الظهــور املشــرتك املتكـــرر يف نــوع مــن أنــواع الــربط  "هــو

واع صــعوبة يف التحليــل، حيــث يعتمــد علــى نــ. ويعــد هــذا النــوع مــن الــربط املعجمــي أكثــر األ.ســياقات متشــاهبة.

 3."املعرفة املسبقة للقارئ بالكلمات يف سياقات متشاهبة

ج مـن الكلمـات بالفعـل أو بـالقوة نظـرا الرتباطهـا حبكـم هـذه العالقـة ويعرفه هاليداي ورقية حسن بأنه:" تـوارد زو 

، يتضــح أن التضــام يكــون بوجـود أزواج مــن األلفــاظ متصــاحبة دومــا معـا، وهــذا مــا يســمى (املصــاحبة 4أو تلـك"

 5."االرتباط االعتيادي لكلمة ما يف لغة بكلمات أخرى معينة:"املعجمية) واليت يعرفها " أوملان" بأ�ا

 : أنواع التضام:2.2.2

، 2010، 5أنواع التماسك النصي( التكرار والضمري والعطف)، جامعة البصرة، العدد اخلاص، اجمللدجامعة ذي قار ، مراد محيد عبد اهللا، جملة 1
 .53ص

 .107حسام امحد فرج، نظرية علم النص، ص 2
 .109عزة شبل حممد، علم لغة النص النظرية والتطبيق، ص3
 .25حممد خطايب، مدخل إىل انسجام اخلطاب، ص 4
 .107مجيل عبد اجمليد،البديع بني البالغة العربية واللسانيات النصية، ص5
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 1ميكن أن يقسم التضام إىل األنواع التالية: أنواع التضام:

سواء كان بني الكلمتـني تضـاد كامـل مثـل: ولـد، بنـت، أو كـان بينهمـا ختـالف  التضاد بجميع درجاته: •

 أو تناقض مثل: أحب، أكره، أو كان بينهما تعاكس مثل: أمر، أطاع.

 بت واألحد.مثل الس الدخول في سلسلة مرتبة: •

 مثل عالقة اليد باجلسم. عالقة الكل بالجزء: •

 األنف والرئة. عالقة الجزء بالجزء: •

 الكرسي، الطاولة. في قسم عام: االندراج •

 السبك الصوتي:-3

البالغة العربيـة مـن خـالل علـم البـديع إسـهامات هلـا أمهيـة يف الكشـف عـن أنـواع الـروابط الصـوتية يف  قدمت

 2.السجعالنصوص العربية منها: اجلناس و 

أحــد العلــوم البالغيــة وهــو قســم أو فــن مــن فنــون البــديع الــيت يقســمها علمــاء البالغــة إىل "هــو .الجنــاس: 1

 3."فنون بديعية لفظية وأخرى معنوية

 4."واجلناس أو اجملانسة أو التجانس وهو تشابه لفظني يف النطق واختالفهما يف املعىن"

 5ىل قسمني:إينقسم اجلناس  أنواع الجناس:

 .367.366ة، صمجعان بن عبد الكرمي، إشكاالت النص دراسة لسانية نصي1
 .125عزة شبل حممد، علم لغة النص النظرية والتطبيق، ص2
 .349، ص2007، 1محيد آدم ثويين، البالغة العربية املفهوم والتطبيق، دار املناهج، عمان، األردن، ط3
 .191، ص2004عبد اللطيف شريفي، اإلطاحة يف علوم البالغة، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، دط، 4
 .119حسام أمحد فرج، نظرية علم النص، ص5
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روف وأعدادها وهيئاهتا احل  يف اللفظ، حيث يتفقان يف أنواعوهو عدم تفاوت املتجانسني الجناس التام:ا.

ــــَر َســــاعَ َويـَــــْوَم ﴿مثــــل قومــــه تعــــاىل : وترتيبهـــا ــــاَعُة يـُْقِســــُم اْلُمْجرُِمــــوَن َمــــا لَِبثُـــوا َغيـْ ٍة َكــــَذِلَك َكــــانُوا تـَُقـــوُم السَّ

 يوم القيامة وبالثانية إحدى الساعات الزمنية. األوىل فاملراد بالساعة 1﴾يـُْؤَفُكونَ 

وهـو مـا حيـدث إن اختلفـت الكلمتــان يف عـدد احلـروف إمـا بزيـادة حـرف أو أكثــر  ب. الجنـاس النـاقص:

 ، يكتب ويكسب.الف حرف بني اللفظني املتجانسنيأو باختمثل: دوام احلال من احملال ،من حرف، 

 أهمية الجناس: 

 للجناس أمهية تتجلى فيما يلي: 

ويرغــب الكاتــب يف  ةاجلنــاس بعــض الكلمــات املهمــة، وبشــكل خــاص ملــا يعــين وضــوح معــان معينــ يظهـر-

 2تكثيف تواجدها دالليا.

يعطــي اجلنــاس جرســا موســيقيا مــن خــالل إيقــاع الــوزن بــني الكلمتــني كمــا أنــه يعمــل الــذهن حــىت يصــل  -

 3للفرق بني املعنيني، ويعطي للعبارة نغمة مجيلة تتوافق مع املعىن.

 4"ف األخري دون تقيد بالوزن، وأفضله ما تساوت فقرهر اتفاق فواصل الكالم يف احل "هو السجع:. 2

 للسجع أنواع ثالثة تتمثل فيما يلي: أنواع السجع:

َما َلُكْم ال ﴿حنو قوله تعاىل:  5"واتفقتا يف احلرف األخري ما اختلف فاصلتاه يف الوزن"وهو  المطرف: . أ

 .فاآليتني متفقتان رويّا (را) خمتلفتان وزنا6﴾) َوَقْد َخَلَقُكْم أَْطَواراً 13ال تـَْرُجوَن لِلَِّه َوَقاراً (

 .55سورة الروم ،اآلية 1
 .119حسام أمحد فرج، نظرية علم النص، ص2
 .24، ص 2010أمين أمني عبد الغين،الكايف يف البالغة، دار التوفيقية للرتاث، القاهرة، 3
 .289يوسف أبو العدوس، مدخل إىل علم البالغة العربية، ص4
 .327ت، ص ط، د ر البالغة يف املعاين والبيان والبديع، دار ابن خلدون، اإلسكندرية، دأمحد اهلامشي، جواه  5
 .13،14سورة نوح، اآلية  6
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ِفيَها ُسُرٌر ﴿حنو قوله تعاىل  1 "يةفقتني األخريتني من الفقرة وزنا وتما اتفقت فيه اللفظوهو  المتوازي: . ب

متفقتـان يف الـوزن واحلـرف  )مرفوعـة وموضـوعة(فـالفظتني  2﴾)14َمْوُضـوَعٌة () َوَأْكـَواٌب 13َمْرُفوَعـٌة (

 األخري.

ما كان فيه ألفاظ إحدى الفقرتني كلها أو أكثرها مثل ما يقابلها من الفقرة أخرى وزنـا  "وهو ج.المرصع:

ـاَر َلِفــي َجِحــيٍم ( ) َوِإنَّ 13) ِإنَّ األَبْــرَاَر َلِفــي نَِعــيٍم (﴿ومثــال ذلـك قــول اهللا تعــاىل  3"وتقفيـة  4﴾)14اْلُفجَّ

 يالحظ أن كل لفظ يف اآلية تقابلها لفظة يف اآلية الثانية على وز�ا ويف احلرف األخري.

 تتمثل يف:حيث للسجع أمهية كبرية  أهمية السجع:

 يظهر املوسيقى من خالل �ايات الرتاكيب، فيخلق لدى املتلقي إحساسا باالئتالف مع النص، كما يعد من-

 5العناصر اليت اعتمدت الرسائل عليها بشكل أساسي يف صنع التماسك الصويت.

 6األذهان ويسعد النفس.مساع و األيعطي السجع جرسا موسيقيا يأخذ -

 المطلب الثالث: أهمية السبك

 7: يكمن تلخيص أمهية السبك يف عدة نقاط وهي أنه

كثريا يف اختصار النص، حيث ميكن ملنشئ الـنص أن يـأيت بكلمـة واحـدة تنشـط كمـا كبـريا مـن املعلومـات   يفيد-1

 وحتل حملها يف النص. كما هو ظاهر يف اإلحالة.

 .108، ص2003، 1حممد أمحد قاسم حمي الدين ذيب،علوم البالغة البديع والبيان واملعاين، املؤسسة احلديثة لكتاب، طرابلس، ط 1
 .14، 13سورة الغاشية، اآلية 2
 .327اهلامشي، جواهر البالغة، ص أمحد3
 .13،14سورة اإلنفطار، اآلية  4
 .117.118حسام امحد فرج، نظرية علم النص، ص 5
 .25أمين أمني عبد الغين، الكايف يف البالغة، ص6
 .51،50صاحل عبد العظيم الشاعر، النحو وبناء الشعر يف ضوء معايري النصية، ص7
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ــأن الــنص كلــه مجلــة واحــدة، بســبب التماســك والــرتابط الشــديدين، وتقــوم وســائل الســبك -2 يعطــي اإلحســاس ب

 املختلفة بإحداث هذا الرتابط.

ا حيـدد عـن طريـق السـياق والـنص مـ يؤدي إىل الفهم الصحيح للمفردات، فمن املعلوم أن املعـىن املعجمـي مبفـرد-3

 الذي ورد فيه، و دالالته قابلة للتشكل والتغري حسب سبكه يف السياق النحوي.

اط النصـية، يفرق بني ما هو نص وما هو غري نـص، ألن السـبك مبـا حيدثـه مـن ربـط بـني اجلمـل املتواليـة هـو منـ-4

 .اوبانعدامه ال تكون اجلمل املتوالية نص

 ووسائله الحبك المبحث الثاني: 

 المطلب األول: ماهية الحبك

يعترب احلبك املعيار الثاين مـن معـايري النصـية، والـذي يكمـل الـربط اللفظـي الـذي أحدثـه السـبك بـني عناصـر الـنص 

 فماذا نعين باحلبك إذن؟ ،1امفيهدف إىل الربط املعنوي بينه

يف العديـد مـن املعـاجم فقـد عرفـه اخلليـل بـن أمحـد الفراهيـدي يف معجمـه العـني: حبكتـه لقد جاء تعريفه   لغة:. 1

بالسيف حبكاً، وهو ضـرب يف اللحـم دون العظـم، ويقـال هـو حمبـوك العجـز واملـنت، إذ كـان فيـه اسـتواء مـع ارتفـاع 

واحلبـاك: ربـاط  ،أي ارتفعـت وهـوت، اخنفضـتكأنه عقاب هوت من مرقـب كل حمبوك الشراة    ىقال األعشى: عل

 2.دته"شداحلظرية بقصبات تعرض مث تشد كما حتبك عروش الكرم باحلبال، واحتبكت إزاري 

حبك الشيء حبكا: أحكمه، يقال: حبك الثوب أجاد نسـجه، وحبـك احلبـل شـد الوسيط "  كما جاء يف معجم

 عقدهتا ووثقها."ه، وحبك العقدة، قوى تلف

 .47ناء الشعر يف ضوء معايري النصية، صوب صاحل عبد العظيم الشاعر، النحو1
.(مادة 281، ص 1، ج2003، 1عبد احلميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط :اخلليل بن أمحد الفراهيدي، كتاب العني، تح2

 حبك).
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 واطـرادإحكـام الشـيء يف امتـداد  والكاف أصل منقاس مطرد، وهو  ،وعرفه ابن فارس بقوله :حبك : احلاء، والباء

ــاء وهــوإلا .) ومــن اإلحتبــاك: .(. ــه تعاىل: حتب ــَماِء َذاِت ﴿شــد اإلزار، وقيــاس البــاب  وحبــك الســماء يف قول َوالسَّ

ــِك  ــالطرائق احملكــم، وقــال آخــرون احلبــك، اللــق فقــال قــوم ذات اخل 1﴾اْحلُُب طرائــق، الواحــدة حبيكــة واحــدة ويــراد ب

 2.ك أي خمطط"بطرائق النجوم ويقال كساء حم

 ومن هذه التعريفات نستنتج أن احلبك معناه: الشد واإلحكام وحتسني الصنعة. 

 .اصطالحا: 2

دة الكــربى، إذ يعمــل علــى بنــاء الــنص حــالو  يعــد احلبــك مــن اجلوانــب املهمــة يف دراســة حتليــل النصــوص بوصــفه"

وجعلــه أكثــر ترابطــا فهــو  معيــار يتصــل برصــد وســائل االســتمرار الــداليل يف عــامل أو العمــل علــى إجيــاد الــرتابط 

 3.املفهومي"

املـاء  كتحـدر حدرا تأن يأيت الكالم م "رفه بقوله: وهوعند ابن أيب األصبع املصري (باب االنسجام) وقد ع دوير 

ملة من املنثـور والبيـت مـن املـوزون وقـع يف النفـوس وتـأثريا جاملنسجم، سهولة سبك وعذوبة ألفاظ، حىت يكون لل

 4."يف القلوب ما ليس لغريه

أمــــا عنــــد " دي بوجرانــــد" و " دريســــلر" فهــــو معيــــار خيــــتص باالســــتمرارية املتحققــــة يف عــــامل الــــنص ونعــــين هبــــا 

 .5"لى يف منظومة املفاهيم والعالقات الرابطة بني هذه املفاهيماالستمرارية الداللية اليت تتج

 .7سورة الذاريات، اآلية  1
 .( مادة احلبك).332بن فارس زكريا الرازي،معجم مقاييس اللغة، ص 2
 .91أمحد عفيفي، حنو النص اجتاه جديد، ص3
 .78مجيل عبد اجمليد،البديع بني البالغة العربية واللسانيات النصية، ص 4
 .141ملرجع نفسه، صا5
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الــذي يتطلـب مـن اإلجــراءات مـا تتنشـط بــه عناصـر املعرفـة إلجيــاد الـرابط املفهـومي واســرتجاعه "إذن فاحلبـك هـو 

 1."موم واخلصوصوتشمل وسائله على العناصر املنطقية كالسببية والع

 المطلب الثاني: وسائل الحبك

 وسائل احلبك إىل أنواع خمتلفة أمهها:تنقسم 

 .السياق:1

 : ماهية السياق: 1.1

ــة مــن وحــدات أخــرى تــتحكم يف وظيفتهــا ومعناهــا، ولكنــه يف جمــال "هــو  مــا يســبق أو يلحــق الوحــدة اللغوي

 2."اللسانيات ميتد ليشمل كل الظروف اليت حتيط بالنص مما يتصل باملرسل واملستقبل و املقام ككل

ــه ويــذهب"  ــار الســياق الــذي ورد في ــه يتحــتم علــى حملــل اخلطــاب أن يأخــذ بعــني االعتب بــراون" و " يــول" أن

ألنـه يـؤدي  ؛يتشـكل مـن املـتكلم والكاتـب، والقـارئ، والزمـان واملكـان"والسـياق لـديهما  3مقطع مـا مـن اخلطـاب"

 4." إىل تأويلني خمتلفنيظهور قول واحد يف سياقني خمتلفنيبل كثريا ما يؤدي  دورا فعاال يف تأويل اخلطاب

مظهـران لـنفس  ن مصـطلح السـياق والـنص متالزمـان مـع بعضـهما فهمـاويرى " هاليـداي" و" رقيـة حسـن" أ

السياق بقوهلما: "جيب أن ال نعزل النصوص عن السياقات  سلر" دور يو " در  جراند"بو . كما يؤكد" دي 5العملية

ــــنحن نبــــين  ــــة  النمــــاذج حيــــث تســــتخدم اللغــــةالســــياقات الواقعيــــة، ف يف نصــــوص واقعيــــة يف ضــــوء املعرفــــة اإلدراكي

 6."الواسعة

 ومن هذا القول يتضح لنا أن النصوص جيب أن تربط بالسياقات الواقعية.

 .103روبرت دي بوجراند، النص واخلطاب واإلجراء، ص1
 .41، ص 2015، 1بودوخة مسعودة عامر، السياق والداللة، دار أيام للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط2
 .35، ص 1997براون ويول، حتليل اخلطاب، تر: حممد لطفي الزليطي ومنري تركي، جامعة امللك سعود، اململكة العربية السعودية، دط، 3
 .52حممد خطايب،مدخل إىل انسجام اخلطاب، ص4
 .8عزة شبل حممد، علم لغة النص النظرية والتطبيق، ص5
 .49يف الدرس النحوي، ص  أمحد عفيفي، حنو النص اجتاه جديد6
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 1ويرى "هاريس" أن خصائص السياق قابلة للتصنيف إىل ما يلي:

 وهو املتكلم أو الكاتب الذي ينتج القول أ.المرسل:

 ذي تلقى القولوهو املستمع أو القارئ ال ب.المتلقي:

 دث الكالمي.حلوهو مستمعون آخرون حاضرون يساهم وجودهم يف ختصيص ا ج.الحضور:

 وهو مدار احلدث الكالمي. د.الموضوع:

 وهو مكان وزمان احلدث التواصلي. ه. المقام:

 كيف مت التواصل بني املشاركني يف احلدث الكالمي: كالم، كتابة، إشارة.  و. القناة:

 أو اللهجة أو األسلوب اللغوي املستعمل. اللغةو: النظام:

 ما هو الشكل املقصود: دردشة، جدال، خرافة.. ح. شكل الرسالة:

 ويتضمن التقومي، هل كانت الرسالة موعظة حسنة، شرحا مثريا للعواطف.. ط. المفتاح:

 أي ما يقصده املشاركون ينبغي أن يكون نتيجة للحدث التواصلي. ي: الغرض:

أي أن علـى 2س" إىل أن هـذه اخلصـائص ليسـت كلهـا ضـرورية يف مجيـع األحـداث التواصـلية.ويشري " هاري  

 احمللل أن خيتار اخلصائص الضرورية فقط.

 : ية السياقوأهم  : أنواع2.1

 :السياق أنواع

ســـياقات خمتلفـــة، يف  تنســـيق الوحـــدة اللغويـــة، أي وضـــعها مـــن خـــالل " فـــريث" بـــأن املعـــىن ال ينكشـــف إاليصـــرح

 3ىل قسمني:إوالسياق عند "فريث" ينقسم 

 .53حممد خطايب،مدخل إىل انسجام اخلطاب، ص 1
 .22حسام أمحد فرج، نظرية علم النص، ص2
 .401مجعان بن عبد الكرمي، إشكاليات النص، دراسة لسانية نصية، ص3
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املعـىن الـذي يفهـم مـن الكلمـة بـني الكلمـات السـابقة ": وهو القسم األول: السياق الداخلي أو السياق اللغوي

ـــني هـــذه  ـــة والدالليـــة ب ـــات الصـــوتية والصـــرفية والنحوي ـــل ذلـــك يف العالق ـــة، ويتمث والالحقـــة هلـــا يف العبـــارة أو اجلمل

 1."الكلمات على مستوى الرتكيب

ويتمثــل يف الســياق اخلــارجي أو ســياق احلــال مبــا حيتويــه، وهــو يشــكل اإلطــار القســم الثــاني: الســياق الخــارجي: 

 2اخلارجي للحدث الكالمي.

 أهميته: 

 للسـياق أمهيــة كبــرية يف حتقيــق االنسـجام يف الــنص، فبدونــه ال ميكــن للجمـل أو النصــوص أن تكــون مرتابطــة لــذلك

أن اجلمــل و أشــكال القــول يتماســك بعضــها مــع بعضــها اآلخــر دالليــا مــن خــالل املعلومــات الــيت يقــدمها "قيــل: 

 3."ذا فقدت اجلمل السياق تكون غري متماسكة األجزاءإولكن  .النص..

ضــبط يأوال علــى وضــع تأويــل داخلــي متســق  الســياق الــداخلي يعمــل"يــة الســياق بنوعيــه، فتتجلــى يف أن: وأمــا أمه

موقع ووظيفة ومدلول العناصر اليت بدت أساسية للقارئ، بينما يعمل السـياق اخلـارجي علـى مـنح النمـوذج النصـي 

 4."امتدادا يف الواقع

إن للســــياق دور مـــــزدوج إذ ال حيصــــر جمـــــال التــــأويالت املمكنـــــة "بقولـــــه:  دور الســــياق كمــــا يوضــــح " هـــــاريس"

 5.)الـتأويل املقصود..ويدعم(.

 6آخر بارزا يتمثل يف حتديد معىن النص.كما للسياق دورا 

 

 .401مجعان بن عبد الكرمي، إشكاالت النص دراسة لسانية نصية، ص1
 .23 ص ،حسام أمحد فرج، نظرية علم النص2
 .102، ص، 2صبحي إبراهيم الفقهي، علم اللغة النصي بني النظرية والتطبيق، ج3
 .405مجعان بن عبد الكرمي، إشكاالت النص دراسة لسانية نصية، ص4
 .52حممد خطايب، مدخل إىل انسجام اخلطاب، ص 5
 .103، ص 2اللغة النصي بني النظرية والتطبيق، ج ينظر: صبحي إبراهيم الفقهي،علم6
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 .التغريض2

 ماهية التغريض:

فيـه، وهـو احملتوى املضـمون يف بدايـة اخلطـاب وميكـن أن يكـون عنـوان الـنص أو اجلملـة أو اجلملـة األوىل "يقصد به 

 1."تهيبحث يف العالقة بني ما يدور يف اخلطاب وأجزائه، وبني عنوانه أو نقطة بداي

 2نقطة بداية قول ما"  :الثيمة" "بأ�ا"براون" و "يولويعرفه" 

ومــن الطــرق الــيت يــتم هبــا التغــريض: تكريــر اســم الشــخص واســتعمال الضــمري احمليــل عليــه، وتكريــر جــزء مــن امســه، 

 3استعمال ظرف زمان خيدم خاصية من خصائصه، أو حتديد دور من أدواره يف نقطة زمنية.

 أهمية التغريض:

، أي أن التغــريض 4علــى تنشــيط الــذاكرة وحتفيزهــا، وميــنح القــارئ فرصــة تــذكر مضــمون الــنص يســاعد التغــريض-

 يلفت انتباه املتلقي إىل فكرة النص وموضوعه.

أو العنوان هو واجهة النص ومفتاحه، وهو يف الغالب صورة خمتزلة عن النص يعطـي املتلقـي يف كلمتـني  فالتغريض-

 5أو بضع كلمات فكرة عامة عن معىن النص ودالالته ووجهته.

 .229، ص 2009، 1خليل بن ياسر البطاشي، الرتابط النصي يف ضوء التحليل اللساين للخطاب، دار جرير، ط1
 .59حممد خطايب، مدخل إىل انسجام اخلطاب، ص2
 .173حممد الشاوش، أصول حتليل اخلطاب يف النظرية النحوية العربية، ص 3
 .157، ص 2009، 1قياس، لسانيات النص والتطبيق، مقامات أمنوذجا، مكتبة األدب، القاهرة، ك ليندة4
 .155صاحل عبد العظيم الشاعر، النحو وبناء الشعر يف ضوء معايري النصية، ص 5
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 العالقات الداللية:.3

حييلنــا إىل رصــد جمموعــة مــن العالقــات الدالليــة الــيت تســعى إىل مجــع األجــزاء  "يف الــنص  إن البحــث عــن احلبــك

لو منها خيكاد ي عالقات ال"، وهذه العالقات هي 1"املتباعدة للنص، دون االعتماد على أدوات أو وسائل شكلية

 لـى ء الالحـق عمن التواصل سالكا يف ذلك بنـامعينة  نص حيقق شرطي اإلخبارية والشفافية مستهدفا حتقيق درجة 

 ومن بني هذه العالقات اليت أكدهتا اللسانيات احلديثة جند:  2."السابق

ــراد معــىن علــى ســبيل اإلمجــال مث تفصــيله أو تفســريه أو ختصيصــه"عالقــة اإلجمــال والتفصــيل:.1  3،"فهــي تعــين إي

بتفصـيل أو لـربط بعضـها بـبعض، وتفسري اجململ ميثل دوران املعاين وتكرارهـا، لتثبيتهـا يف الـذهن. مـرة بإمجـال وأخـرى 

 4.فهو يدعم متاسك لنص ويثبت من أفكاره وموضوعاته

ـَمَواتِ ﴿ومثـال ذلــك قولـه تعــاىل:  فهـذا الكــالم 5﴾َواَألْرِض َولَِيُكــوَن ِمـْن اْلُمــوِقِنَني  وََكـَذِلَك نـُـرِي إِبْــرَاِهيَم َمَلُكــوَت السَّ

ف الوصـول إىل حالـة اليقـني مـن إبـراهيم عليـه السـالم هبـدجممل وتقرير مـن اهللا عـز وجـل علـى بسـطه األدلـة للخليـل 

ــة لالســتداللإراءة  ةءويقصــد بــاإلرااإلميــان بــاهللا  ة: نوعهــا ءمث يــأيت بعــد هــذا اإلمجــال تفصــيل هــذه اإلرا ،تــوفري األدل

 6وكيفيتها وشرحها باهليئة اليت كانت عليها.

 .139ليندة قياس، لسانيات النص النظرية والتطبيق، ص 1
 .269حممد خطايب، لسانيات النص، ص2
 .146اجمليد،البديع بني البالغة العربية ولسانيات النص، صمجيل عبد 3
 .181صاحل عبدالعظيم ،النحو وبناء الشعرية يف ضوء املعايري النصية، ص4
 .75سورة األنعام،اآلية 5
 .79خليل بن ياسر البطاشي، الرتابط النصي يف ضوء التحليل اللساين للخطاب،ص 6
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ـا أَفَــَل قَـاَل ال أُِحـبُّ اآلِفِلــَني (قـال تعاىل:﴿ ـا َجــنَّ َعَلْيـِه اللَّْيــُل رََأى َكوَْكبـاً قَـاَل َهــَذا َريبِّ فَـَلمَّ ـا رََأى اْلَقَمــَر 76فَـَلمَّ ) فَـَلمَّ

ا أََفَل َقاَل لَِئْن ملَْ يـَْهِدِين َريبِّ َألُكوَننَّ ِمْن اْلَقـْوِم الضَّـالِّ  ـْمَس بَازَِغـًة قَـاَل 77َني (بَازِغاً َقاَل َهَذا َريبِّ فَـَلمَّ ـا رََأى الشَّ ) فَـَلمَّ

ــــا أَفَـَلـــــْت قَــــاَل يَـــــا قَـــــْوِم ِإينِّ بَـــــرِيٌء ِممـَّـــا ُتْشـــــرُِكوَن ( ـــــُر فَـَلمَّ ْهــــُت َوْجِهـــــي لِلَّــــِذي َفطَـــــَر 78َهــــَذا َريبِّ َهــــَذا َأْكبَـ ) ِإينِّ َوجَّ

 1﴾نيَ َواَألْرَض َحِنيفاً َوَما أَنَا ِمْن اْلُمْشرِكِ  السََّمَواتِ 

 ة.ءن ذكر االستدالالت جاءت لشرح وتفسري هذه اإلراإومنه ف

 .عالقة التشبيه:2

ــال ذلــك: العلــم كــالنور يف اهلدايــة، " ــان مشــاركة أمــر ألمــر يف املعــىن، ومث وهــي يف اللغــة التمثيــل، وعنــد علمــاء البي

هذا املثال يتضح لنا أن أركان التشـبيه ومن 2،"تشبيهالوالكاف أداة  نور مشبه به واهلداية وجه الشبهفالعلم مشبه وال

 وهي املشبه واملشبه به ووجه الشبه وأداة التشبيه. ةأربع

مع العالقات األخرى يف بنـاء الوصـف داخـل الـنص وتعـرب بط بني القضايا، وتتضافر يف الر دور كبري وهلذه العالقة "

ويف األخــري نســتنتج أن التشــبيه فــن 3". وهكــذا..الكــاف، كــأن، كمــا، مثــل، مثلمــا، عنهــا الــروابط اللفظيــة اآلتيــة: 

 ل من فنون القول يزيد املعىن وضوحا.يمج

تقـوم هـذه العالقـة "عالقـات الـربط الـيت يتحقـق هبـا حبـك الـنص حيـث  إحـدى : هـي.عالقة السـؤال بـالجواب3

تفهام( أي، مـن، الداللية بوظيفة جوهرية يف تشكيل نسيج احلوار داخل النص، وتربز أكثر من خـالل أدوات االسـ

 4.".) حيث تسهم يف ربط أول خيط  هلذا النص بآخره.هل، ما، ماذا، أين.

ودور هذه العالقة " ال يقتصر بالربط بني القضايا داخل النص فقط، بل جندها تسهم يف ربـط الـنص بالسـياق مـن 

 5."خالل إحالة النص على العامل اخلارجي

 .79سورة األنعام،اآلية 1
 .210، جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع، دار ابن خلدون، اإلسكندرية، د ط، د س، ص أمحد اهلامشي2
 .214علم لغة النص النظرية والتطبيق، صحممد عزة شبل، 3
 .150ليندة قياس، لسانيات النص النظرية والتطبيق، ص 4
 .208حممد عزة شبل، علم لغة النص النظرية والتطبيق، ص 5
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 1."هي عالقة تربط بني مفهومني أو مجلتني أحدمها ناتج عن اآلخر"عالقة السبب بالنتيجة:

اجلمل متجاوزة الربط بني مجلتني إىل الربط بني جمموعة من اجلمل املتتالية، مما يسهم تقوم هذه العالقة بالربط بني "

 2."يف تقسيم النص إىل أجزاء

 3."ربط النص بالسياق من خالل إحالة النص على السياق اخلارجي "كما تعمل هذه العالقة على

"وهـي عالقـة قائمـة علــى نظريـة املعـىن وهــي عبـارة عـن بنـاء اجلملــة علـى نفـي معــىن .عالقـة السـلب باإليجــاب: 5

َهْرُمهَـــا﴿ومثـــال ذلـــك قولـــه تعـــاىل"  4أحـــد ألفاظهـــا مث إثباهتـــا فيمـــا بعـــد" ـــا ُأفٍّ َوال تـَنـْ ـــْل َهلَُم ـــال تـَُق ـــْوًال   َف ـــا قَـ َوقُـــْل َهلَُم

 ملة الثانية أثبته.ملة األوىل ويف اجل، فقد �ى عن القول يف اجل5﴾َكرِمياً 

ـــالجواب:6 تتضـــح هـــذه العالقـــة يف النصـــوص مـــن خـــالل أدوات حنويـــة( إذا، لـــو، لـــوال، إن،  ".عالقـــة الشـــرط ب

 من...)

ممـا ل هذه العالقة الدالليـة يف بنـاء الـنص مـن خـالل ربـط عناصـر اجلملـة الواحـدة أو سلسـلة مـن اجلمـل محيث تع

 6."يشكل ذلك عناقيد من الدالالت

ــة تســهم يف بنــاء الــنص ومتاســك أجزائــه أل�ــا ال تكتفــي جبملــة بــل حتتــاج إىل  ومنــه نســتنتج أن هــذه العالقــة الداللي

 مجلتني وهي مجلة الشرط ومجلة جواب الشرط.

 .مبدأ التشابه: 4

 .102مجيل  عبد احلميد،البديع بني البالغة العربية ولسانيات النص، ص  1
 .208حممد عزة شبل،علم لغة النص النظرية والتطبيق، ص 2
 .209املرجع نفسه،ص3
 .52، ص 1999، 1عبد الواحد حسن الشيخ، البديع والتوازي، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفين، مصر، ط4
 .23سورة اإلسراء: اآلية 5
 .153دة قياس،لسانيات النص النظرية والتطبيق صلين6
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راد ." هـو إيـراد القصـة الواحـدة يف صـور شـىت، وفواصـل خمتلفـة، ويكثـر يف إيـبقولـه يعرفه الزركشـي يف كتابـه الربهـان 

انه على ضروب ليعلمهم عجزهم عن مجيع طـرق ذلـك مبتـدأ بـه يالتصرف يف الكالم وإت تهنباء وحكماألالقصص و 

 1ومتكررا.

هــو الــذي ينظــر إىل اخلطــاب الــراهن يف عالقتــه مــع خطابــات ســابقة ويقــول حممــد الشــاوش إن مبــدأ التشــابه:"  -

 أي النظر إىل النص احلايل يف عالقته مع نصوص أخرى تشبهه. 2تشبهه".

 3:قد يرد فيهبدأ التشابه م الزركشي يف كتابه الربهان أن ولقد بني 

 .ما يشتبه بالزيادة والنقصان 

 .التقدمي والتأخري 

 .التعريف والتنكري 

 .اجلمع واإلفراد 

 .إبدال حرف حبرف غريه 

 ة مبدأ التشابه.: فائد2.4

املشـــاهبة بــدور هــام يف حتقيـــق انســجام الــنص واتســـاقه، ألن تعــود املتلقــي علـــى جمموعــة مــن النصـــوص يقــوم مبــدأ 

واخلطابـات، ومتلـك قواعـدها وخصائصـها ومكوناهتـا تدفعـه إىل تطبيـق مـا ختـزن لديـه مـن نصـوص مشـاهبة أو مماثلـة 

 املتلقي يعتمد فيه على التجربة السابقة.أن أي  4على النصوص اجلديدة.

 1.واحملللون يف حتديد تأويالت يف السياق"ستمعون ذا املبدأ " أحد االستكشافات األساسية اليت يتبناها املويعد ه

 1.السياق"

 .88الزركشي، الربهان يف علوم القرآن، ص 1
 .169حممد الشاوش،أصول حتليل اخلطاب يف النظرية النحوية، ص 2
 .95.97ينظر: بدر الدين الزركشي، الربهان يف علوم لقرآن، ص 3
 .121مجيل محداوي، حماضرات يف لسانيات النص، ص 4
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 أهمية الحبكالمطلب الثالث: 

 2ومن األمور اليت تبني أمهية احلبك: 

فغيـاب عالقـات احلبــك عـن الــنص قـد متثـل عقبــة يف طريـق املتلقــي، فـال يفهــم  أنـه يسـاهم يف فهــم الـنص وتأويلــه-

 النص، وتتشتت اجلمل أمامه مع كو�ا مرتابطة حنوية ظاهريا.

 أنه يظهر املعىن الصحيح لكل عنصر من عناصر النص.-

 من العالقات املعنوية داخل النص. هح احلبك وجها حنويا معينا مبا يظهر جوقد ير -

ألمـر حريـة الرتبــة  اواعتمـادا علـى احلبـك يصــبح ملنشـئ الـنص احلريـة يف ترتيــب عناصـر الـنص، أي أن احلبـك مــدير -

 داخل النص.

 

 .58خطايب، مدخل إىل انسجام اخلطاب، ص حممد 1
 .150صاحل عبد العظيم الشاعر،النحو وبناء الشعر يف ضوء معايري النصية، ص 2

43 
 

                                                                                                                                                                                              



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:الثانيالفصل    

يتطبيقلالجانب ا  



-لالجزء األو -دراسة تطبيقية للسبك والحبك في سورة البقرة                              الفصل الثاني:   

 في سورة البقرة الجزء األول : نماذج تطبيقية لوسائل السبكالمبحث األول

 التحليل النصي لسورة البقرة من خالل ظاهرة اإلحالة.-1

إليها متت بواسطة جمموعة من األدوات املتمثلة يف الضمائر وأمساء  د ورد يف سورة البقرة عناصر حماللق 

 اإلشارة واألمساء املوصولة ميكن توضيحها يف اجلدول التايل:

رقم  احملال به احملال إليه
 اآلية

 نوع اإلحالة أداة اإلحالة

 اسم اإلشارة 2 ُهًدى لِْلُمتَِّقنيَ ِفيِه اْلِكَتاُب ال رَْيَب  َذِلكَ  الكتاب
 ضمري متصل(اهلاء)

إحالة نصية 
 /سابقةالحقة

إحالة نصية  ضمري متصل (اهلاء) 23 ِمْثِلِه َفْأتُوا ِبُسورٍَة ِمْن 
 سابقة

  
 املتقني

َناُهمْ الصَّالة َوِممَّا  َويُِقيُمونَ بِاْلَغْيِب الَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن "  َرَزقـْ
 "يُنِفُقونَ 

واو اجلماعة /الضمري املتصل  3
 موصولهم/اسم 

 

 ضمري منفصل 4 "يُوِقُنونَ  ُهمْ َوبِاآلخرَِة "

بقة
سا

ية 
نص

لة 
حا

إ
 

 اسم موصول 4 ِمبَا أُْنزَِل إِلَْيكَ  َوالَِّذيَن يـُْؤِمُنونَ 

اسم إشارة ضمري منفصل  5 اْلُمْفِلُحوَن  ُهمْ  َوأُْولَِئكَ 
 هم

واو اجلماعة والضمري املتصل  26  َرهبِِّمْ أَنَُّه احلَْقُّ ِمْن آَمُنوا فَـيَـْعَلُموَن َفَأمَّا الَِّذيَن 
 هم

 واو اجلماعة/ضمري متصل 75  َلُكمْ أَْن يـُْؤِمُنوا  أَفَـَتْطَمُعونَ 

 واو اجلماعة/االسم املوصول 82 الصَّاِحلَاتِ  َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا
 واو اجلماعة/ضمري متصل 110  تـَُقدُِّموا ألَنُفِسُكمْ الزََّكاَة َوَما َوآتُوا ا الصَّالَة َوأَِقيُمو 

 واو اجلماعة 135 ْهَتُدواَأْو َنَصاَرى تَـ 
اسم موصول، واو اجلماعة،  6 َعَلْيِهْم ءأَنَذْرتـَُهمْ ُروا َسَواٌء الَِّذيَن َكفَ ِإنَّ  الكافرين

 ضمري متصل هم
إحالة نصية 

 سابقة
 أَْبَصارِِهمْ َوَعَلى  ِعِهمْ َوَعَلى مسَْ  ُلوهِبِمْ َعَلى قُـ َخَتَم اللَُّه 
        َعَذاٌب َعِظيمٌ  َهلُمْ ِغَشاَوٌة وَ 

 ضمري متصل هم 7
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 واو اجلماعة/اسم موصول 26 ُقوُلونَ فَـيَـ  الَِّذيَن َكَفُرواَوأَمَّا 
َما أََمَر  يـَْقَطُعونَ َعْهَد اللَِّه ِمْن بـَْعِد ِميثَاِقِه وَ  الَِّذيَن يَنُقُضونَ 

 أُْولَِئَك ُهمْ ِيف اَألْرِض  َويـُْفِسُدونَ اللَُّه ِبِه أَْن يُوَصَل 
 اْخلَاِسُرونَ 

 اسم موصول 27
 إشارة/اسم واو اجلماعة

 ضمري منفصل
مثَُّ  يُتُكمْ مثَُّ ميُِ  َأْحَياُكمْ أَْمَواتاً فَ نُتْم بِاللَِّه وَكُ  َتْكُفُرونَ َكْيَف 
 مثَُّ ِإَلْيِه َ  ُحيِْييُكمْ 

واو اجلماعة/ ضمري  28
 (أنتم)واملتصل(كم)مسترت

بُوا  واو اجلماعة/اسم موصول 39 ِبآيَاتَِنا َوالَِّذيَن َكَفُروا وََكذَّ
ُقْل ِإنَّ ُهَدى اللَِّه ُهَو اْهلَُدى َولَِئْن  ِملَّتَـُهمْ َحىتَّ تـَتَِّبَع 

 أَْهَواَءُهمْ اتـَّبَـْعَت 

 )هم(ضمري متصل  120

الرسول 
صلى اهللا 
 عليه وسلم

إحالة نصية  ضمري متصل (الكاف) 4 ِمبَا أُْنزَِل إِ لَْيكَ  َوَما أُْنزَِل ِمْن قَـْبِلَك 
 ضمري مسترت (أنت) 6 تُنِذْرُهمْ أَْم ملَْ  نَذْرتـَُهمْ ءأَ  سابقة والحقة

 ضمري مسترت (أنت) 25 الَِّذيَن آَمُنوا َبشِّرْ وَ 
 ضمري متصل (الكاف) 30 لِْلَمالِئَكةِ  رَبُّكَ ِإْذ َقاَل 

 ضمري متصل (الكاف) 119 بِاحلَْقِّ  ْرَسْلَناكَ إِنَّا أَ 
ِملَّتَـُهْم  تـَتَِّبعَ اْليَـُهوُد َوال النََّصاَرى َحىتَّ  َعْنكَ َوَلْن تـَْرَضى 

أَْهَواَءُهْم بـَْعَد  اتـَّبَـْعتَ ِإنَّ ُهَدى اللَِّه ُهَو اْهلَُدى َولَِئْن  ُقلْ 
 ِمْن اْلِعْلمِ  اَءكَ الَِّذي جَ 

 ضمري مسترت (أنت) 120
 ضمري متصل(ك)

ُهْم  ُلو رَبـََّنا َوابْـَعْث ِفيِهْم َرُسوًال ِمنـْ َعَلْيِهْم آيَاِتَك يـَتـْ
 يـُزَكِّيِهمْ اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة وَ  َويـَُعلُِّمُهمْ 

 )مسترت(هوضمري  129

اهللا عز 
 وجل

إحالة نصية  ضمري مسترت (هو) 7 اللَُّه َعَلى قـُُلوهِبِْم  َتمَ خَ 
 الحقة

إحالة نصية  ضمري مسترت (هو) 15  هِبِمْ  ْستَـْهزِئُ اللَُّه يَ 
اسم موصول/ ضمري مسترت  21 مَخَلَقكُ  الَِّذييَا أَيـَُّها النَّاُس اْعُبُدوا رَبَُّكْم  سابقة

 )هو(
َماَء بَِناًء وَ  الَِّذي َجَعلَ  ِمْن  أَنْـَزلَ َلُكْم اَألْرَض ِفرَاشًا َوالسَّ
َماِء َماًء   ِبِه ِمْن الثََّمرَاتِ  َفَأْخرَجَ السَّ

ضمري مسترت اسم موصول / 22
 (هو)

 ضمري مسترت (هو) 26  َيْضِربَ أَْن  َيْسَتْحِييِإنَّ اللََّه ال 
 ضمري مسترت (هو) 26 ِبِه َكِثرياً يـَْهِدي ِبِه َكِثرياً وَ  ِضلُّ اللَّهُ هِبََذا َمَثًال يُ  أَرَادَ َماَذا 

ضمري متصل (اهلاء)/ ضمري  27أََمَر َويـَْقَطُعوَن َما  يثَاِقهِ الَِّذيَن يَنُقُضوَن َعْهَد اللَِّه ِمْن بـَْعِد مِ 
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 مسترت (هو) اللَُّه بِهِ 
ُتُكْم مثَُّ ُميِيُكْم مثَُّ َأْحَيا َكْيَف َتْكُفُروَن بِاللَِّه وَُكنُتْم أَْمَواتًا فَ 

 تـُْرَجُعونَ  ِإَلْيهِ ُكْم مثَُّ ُحيِْيي

ضمري مسترت (هو)/ ضمري  28
 متصل (اهلاء)

يعاً مثَُّ  ُهَو الَِّذي َخَلقَ  ِإَىل  اْستَـَوىَلُكْم َما ِيف اَألْرِض مجَِ
َماِء فَ   ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليمٌ  َوُهوَ نَّ َسْبَع َمسَاَواٍت َسوَّاهُ السَّ

اسم موصول/ ضمري مسترت  29
 (هو)/ ضمري منفصل (هو)

ِيف اَألْرِض َخِليَفًة َقاُلوا  َجاِعلٌ رَبَُّك لِْلَمالِئَكِة ِإينِّ اَل َوِإْذ قَ 
َماَء َوَحنُْن ُنَسبُِّح  َأَجتَْعلُ  ِفيَها َمْن يـُْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدِّ

 ْعَلمُ َقاَل ِإينِّ أَ  َلكَ ُس َونـَُقدِّ  ْمِدكَ ِحبَ 

(أنا) (هو) ضمري مسترت 30
 ل(أنت)/ ضمريمتص

 (الكاف)
 فَـَقالَ ُهْم َعَلى اْلَمالِئَكِة َعَرضَ آَدَم اَألْمسَاَء ُكلََّها مثَُّ َوَعلََّم 
  أَنِْبُئوِين 

 

ضمري مسترت (هو)/ضمري  31
 مسترت (أنا)

 ضمري متصل (نا) 34 لِْلَمالِئَكِة اْسُجُدوا آلَدمَ  قـُْلَنا َوِإذْ 
 أُوفِ  َعْهِديَعَلْيُكْم َوَأْوُفوا بِ  نْـَعْمتُ الَِّيت أَ  ْعَمِيت اذُْكُروا نِ 

 ِبَعْهدُِكْم َوإِيَّاَي َفاْرَهُبوِن 

ضمري متصل (التاء)/ضمري  40
/ضمري مسترت متصل (الياء)

 (أنا)
قاً ِلَما َمَعُكْم َوال َتُكونُوا َأوََّل َكاِفٍر أَنزَْلُت َوآِمُنوا ِمبَا  ُمَصدِّ

 َمثَناً  ِبآيَاِيت ِبِه َوال َتْشتَـُروا 

ضمري متصل (تاء) /ضمري  41
 )تصل (يم

ضمري مسترت (هو)/ضمري  54 التـَّوَّاُب الرَِّحيمُ  إِنَُّه ُهوَ َعَلْيُكْم فَـَتاَب 
متصل (اهلاء)/ضمري منفصل 

 (هو)
لَ فَـ   ضمري مسترت (هو) 59 الَِّذيَن ظََلُموا قـَْوًال  َبدَّ

 ضمري مسترت (هو) 61 لََنا ِممَّا تـُْنِبُت اَألْرضُ  ُخيْرِجْ َفادُْع لََنا رَبََّك 
 ضمري مسترت (هو) 67 ْم أَْن َتْذَحبُوا بـََقرَةً يَْأُمرُكُ َوِإْذ َقاَل ُموَسى ِلَقْوِمِه ِإنَّ اللََّه 

ْ لََنا َما ِهَي َقاَل إِنَُّه يـَُقولُ َقاُلوا ادُْع   ضمري مسترت (هو) 68 لََنا رَبََّك يـُبَـنيِّ
ُكْم يُرِياللَُّه اْلَمْوَتى وَ ُحيِْي فَـُقْلَنا اْضرِبُوُه بِبَـْعِضَها َكَذِلَك 

 هِ آيَاتِ 
 ضمري مسترت (هو) 73

 ضمري متصل(هاء)
ضمري مسترت (هو)/ضمري  80 ْهَدهُ اللَُّه عَ  ُخيِْلفَ ُقْل أَاختََّْذمتُْ ِعْنَد اللَِّه َعْهداً فَـَلْن 

 متصل (اهلاء)
َنا  أَنَزلَ ِإَذا ِقيَل َهلُْم آِمُنوا ِمبَا وَ   ضمري مسترت (هو) 91 اللَُّه َقالُوا نـُْؤِمُن ِمبَا أُنزَِل َعَليـْ
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 ضمري متصل (نا) 93 فـَْوَقُكْم الطُّوَر َنا ِميثَاَقُكْم َورَفَـعْ  ْذنَاوَوِإْذ َأخَ 
(هو) /ضمري  مسترت ضمري  105 َمْن َيَشاُء   هِ ِبَرْمحَتِ  َخيَْتصُّ َواللَُّه 

 متصل (اهلاء)
نَـُهْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة  َحيُْكمُ َفاللَُّه   ضمري مسترت (هو) 113 بـَيـْ

 ضمري متصل (اهلاء) 114 هُ َمَنَع َمَساِجَد اللَِّه أَْن يُْذَكَر ِفيَها امسُْ  َوَمْن أَْظَلُم ِممَّنْ 
 ضمري مسترت (هو) 117  أَْمراً  َقَضىواَألْرِض َوِإَذا  السََّمَواتِ  بَِديعُ 

ُذوا ِمْن َمَقاِم  ْلَناَوِإْذ َجعَ  اْلبَـْيَت َمثَابًَة لِلنَّاِس َوأَْمناً َواختَِّ
ِإَىل إِبْـرَاِهيَم َوِإْمسَاِعيَل أَْن َطهِّرَا  نَاإِبْـرَاِهيَم ُمَصلًّى َوَعِهدْ 

 لِلطَّائِِفنيَ  بـَْيِيت 

 (ياء)/ضمري متصل (نا)  125

ِميُع اْلَعِليمُ  أَْنتَ  كَ إِنَّ  (الكاف)/ ضمري متصل  127 السَّ
 ضمري منفصل (أنت)

 ضمري مسترت (أنت) 129 ِفيِهْم َرُسوالً  ابْـَعثْ رَبـََّنا وَ 
 ضمري مسترت (هو) 123 َلُكمْ  ْصَطَفىِإنَّ اللََّه ا
 ضمري متصل (اهلاء) 133 ُمْسِلُمونَ  هُ َوَحنُْن لَ 

َوالَِّذيَن ِمْن  ُكمْ الَِّذي َخَلقَ  مْ رَبَّكُ  اْعُبُدوايَا أَيـَُّها النَّاُس  الناس
   ُقونَ تـَتـَّ  ُكمْ َلَعلَّ  مْ قَـْبِلكُ 

واو اجلماعة/ضمري متصل  21
 (كم)

إحالة نصية 
 سابقة

لِلَِّه أَنَداداً  َجتَْعُلواال َلُكْم فَ َفَأْخرََج ِبِه ِمْن الثََّمرَاِت رِْزقاً 
 ْعَلُموَن تَـ نْـُتْم َوأَ 

واو اجلماعة/ضمري منفصل  22
 (أنتم)

 /ضمري متصلواو اجلماعة 23 ُكمْ ُشَهَداَء  اْدُعواِبُسورٍَة ِمْن ِمْثِلِه وَ  َفْأتُوا
النَّاَر الَِّيت َوُقوُدَها النَّاُس وا َفاتـَّقُ ُلوا وا َوَلْن تـَْفعَ ْفَعلُ َفِإْن ملَْ تَـ 
 َواحلَِْجارَةُ 

 واو اجلماعة 24

ْ لََنا َما  البقرة إحالة نصية   ضمري منفصل (هي) 68 ِهيَقاُلوا ادُْع لََنا رَبََّك يـُبَـنيِّ
 ضمري متصل (اهلاء) 69  اا بـََقرٌَة َصْفرَاُء َفاِقٌع َلْونـُهَ هَ إِنَُّه يـَُقوُل إِنـَّ  سابقة

 ْسِقياَألْرَض َوال تَ  ِثريُ بـََقرٌَة ال َذُلوٌل تُ  َهاَقاَل إِنَُّه يـَُقوُل إِنـَّ 
الُوا اآلَن ِجْئَت بِاحلَْقِّ ِفيَها قَ ال ِشَيَة َسلََّمٌة احلَْْرَث مُ 

 ا َوَما َكاُدوا يـَْفَعُلوَن هَ َفَذَحبُو 

ضمري مسترت (هي)/ضمري  71
 متصل (اهلاء)

 َقاُلواَوِإْذ َقاَل رَبَُّك لِْلَمالِئَكِة ِإينِّ َجاِعٌل ِيف اَألْرِض َخِليَفًة  املالئكة
َماَء َوحنَْ َأَجتْعَ  َسبُِّح نُ ُن ُل ِفيَها َمْن يـُْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدِّ

 َلَك َقاَل ِإينِّ أَْعَلُم َما ال تـَْعَلُمونَ  نـَُقدِّسُ ِحبَْمِدَك وَ 

واو اجلماعة/ضمري منفصل  30
 /ضمري مسترت(حنن)(حنن)

إحالة نصية 
 سابقة
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 ضمري مسترت (أنتم) 31  َصاِدِقنيَ نُتْم كُ   فَـَقاَل أَنِْبُئوِين بَِأْمسَاِء َهُؤالء ِإنْ 
واو اجلماعة/ضمري متصل  32 تَـَناِإالَّ َما َعلَّمْ  لََناُسْبَحاَنَك ال ِعْلَم اُلوا قَ 

 (نا)
ا أَنْـَبأَ  ئِِهمْ بَِأْمسَاُهْم َقاَل يَا آَدُم أَنِْبئْـ  قَاَل َأَملْ  ِهمْ بَِأْمسَائِ ُهْم فـََلمَّ

َواَألْرِض َوأَْعَلُم َما  ِإينِّ أَْعَلُم َغْيَب السََّموَاتِ  ُكمْ أَُقْل لَ 
 ُتُمونَ َتكْ  نُتمْ َوَما كُ  ونَ تـُْبدُ 

ضمري متصل (هم)/ ا/ضمري  33
 /واو اجلماعة متصل (كم)

 واو اجلماعة 34 ُدواآلَدَم َفَسجَ  ُدواَو ِإْذ قـُْلَنا لِْلَمالِئَكِة اْسجُ 
إحالة نصية  ضمري مسترت (أنت) 33  ُهْم بَِأْمسَائِِهمْ نِْبئْـ َقاَل يَا آَدُم أَ  آدم

ضمري مسترت (أنت)/ضمري  35  كَ َوَزْوجُ  أَْنتَ  ْسُكنْ َوقـُْلَنا يَا آَدُم ا سابقة
منفصل (أنت)/ضمري متصل 

 (الكاف)
ضمري مسترت (هو)/ضمري  37 هَكِلَماٍت فَـَتاَب َعَليْ بِِّه  آَدُم ِمْن رَ  فَـتَـَلقَّى

 (اهلاء)
أدم 

 وزوجته
َها َرَغداً  الَوقـُْلَنا يَا آَدُم اْسُكْن أَْنَت َوَزْوُجَك اْجلَنََّة وَكُ  ِمنـْ

َهِذِه بَا َهِذِه الشََّجرََة َوال تـَْقرَ  بَاَوال تـَْقرَ  ُتَماَحْيُث ِشئْ 
 ونَاالشََّجرََة فَـَتكُ 

إحالة نصية  ضمري متصل (ألف اإلثنني) 35
 سابقة

َها َفَأْخَرَجهُ  َماَفَأَزهلَُّ   ضمري متصل (ألف اإلثنني) 36 ِفيِه نَا ِممَّا َكا َماالشَّْيطَاُن َعنـْ
ا َأضَ  النار إحالة نصية  ضمري مسترت (هي) 17 َما َحْوَلهُ اَءْت َمثـَُلُهْم َكَمَثِل الَِّذي اْستَـْوَقَد نَاراً فـََلمَّ

النَّاُس  َهاَوُقودُ  الَِّيت َفِإْن ملَْ تـَْفَعُلوا َوَلْن تـَْفَعُلوا َفاتـَُّقوا النَّاَر  سابقة
 لِْلَكاِفرِينَ  أُِعدَّتْ َواحلَِْجارَُة 

إسم إشارة (اليت)/ضمري  24
متصل (اهلاء)/ضمري مسترت 

 (هي)
ْر الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت أَنَّ َهلُمْ  اجلنة  رِيَجنَّاٍت جتَْ  َوَبشِّ

ِمْن َمثَرٍَة رِْزقاً َقاُلوا َهَذا  َهااألَنْـَهاُر ُكلََّما ُرزُِقوا ِمنْـ  َهاِمْن َحتْتِ 
َنا ِمْن قَـْبُل َوأُتُوا ِبِه ُمَتَشاهِباً َوَهلُْم ِفي أَْزَواٌج َها الَِّذي ُرزِقـْ

 َخاِلُدوَن  اُمَطهَّرٌَة َوُهْم فِيهَ 

ضمري مسترت (هي)/ضمري  25
 (اهلاء) متصل

إحالة نصية 
 سابقة

 َأْوُفواوَ  مْ نِْعَمِيت الَِّيت أَنْـَعْمُت َعَلْيكُ  ذُْكُرواَبِين ِإْسرَائِيَل ايا  بنو إسرائيل
 ِبَعْهِدي أُوِف ِبَعْهدُِكْم 

واو اجلماعة/ضمري متصل  40
 (كم)

إحالة نصية 
 سابقة

قاً ِلَما َمَعكُ  آِمُنواوَ  واو اجلماعة/ضمري متصل  41ا َأوََّل َكاِفٍر ونُو َوال َتكُ  مْ ِمبَا أَنزَْلُت ُمَصدِّ
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 (كم) ِبآيَاِيت َمثَناً  ْشتَـُرواِبِه َوال تَ 
واو اجلماعة/ضمري منفصل  42 ونَ تـَْعَلمُ  ُتمْ احلَْقَّ َوأَنْـ  ُتُموااحلَْقَّ بِاْلَباِطِل َوَتكْ  ْلِبُسواَوال تَـ 

 (أنتم)
 واو اجلماعة 43 َمَع الرَّاِكِعنيَ وا الزََّكاَة َوارَْكعُ  واالصَّالَة َوآتُ وا َوأَِقيمُ 

لُ  نْـُتمْ َوأَ ُكْم أَنُفسَ  ْونَ َن النَّاَس بِاْلِربِّ َوتَنسَ ُمُرو أَتَأْ  وَن تـَتـْ
 ُلونَ اْلِكَتاَب أََفال تـَْعقِ 

ضمري متصل واو اجلماعة/ 44
 (كم)/ضمري منفصل (أنتم)

 واو اجلماعة 45 بِالصَّْربِ َوالصَّالةِ  يُنواَواْسَتعِ 
َها َواتـَُّقوا  يـَْوماً ال َجتْزِي نـَْفٌس َعْن نـَْفٍس َشْيئاً َوال يـُْقَبُل ِمنـْ

َها َعْدٌل َوال   َصُرونَ يُنُهْم َشَفاَعٌة َوال يـُْؤَخُذ ِمنـْ
 واو اجلماعة 48

 ضمري منفصل
َناُكمْ َوِإْذ َجنَّ  ُسوَء اْلَعَذاِب  َنُكمْ ِمْن آِل ِفْرَعْوَن َيُسوُمو  يـْ

َوِيف َذِلُكْم َبالٌء ِمْن  ُكمْ َوَيْسَتْحُيوَن ِنَساَء  ُكمْ يَُذحبُِّوَن أَبْـَناَء 
 َعِظيمٌ  مْ رَبِّكُ 

 ضمري متصل (كم) 49

َنا  نَ ِبُكْم اَوِإْذ فَـَرقـْ َنا آَل ِفْرَعْوَن وَ اُكْم ْلَبْحَر َفَأْجنَيـْ أَنْـُتْم َوأَْغرَقـْ
 تَنظُُرونَ 

ضمري متصل (كم)/ضمري  50
 منفصل (أنتم)

ضمري مسترت (انتم) /         51 ظَاِلُمونَ  نْـُتمْ اْلِعْجَل ِمْن بـَْعِدِه َوأَ ْذمتُْ مثَُّ اختََّ 
(كم)/ضمري ضمري متصل

 منفصل (أنتم)
واو اجلماعة/ضمري متصل  52  َتْشُكُرونَ َلَعلَُّكْم ِمْن بـَْعِد َذِلَك  ُكمْ مثَُّ َعَفْونَا َعنْ 

 (كم)
َنا ُموَسى اْلِكَتاَب َواْلُفْرَقاَن وَ  واو اجلماعة/ضمري متصل  53 َلَعلَُّكْم تـَْهَتُدونَ ِإْذ آتـَيـْ

 (كم)
موسى 

عليه 
 السالم

إحالة نصية  ضمري متصل (اهلاء) 51 ِه مثَُّ اختََّْذمتُْ اْلِعْجَل ِمْن بـَْعدِ 
 ضمري متصل (اهلاء) 54 هِ َوِإْذ َقاَل ُموَسى ِلَقْومِ  سابقة 

 ضمري متصل (الكاف) 55 َحىتَّ نـََرى اللََّه َجْهرَةً  كَ َوِإْذ قـُْلُتْم يَا ُموَسى َلْن نـُْؤِمَن لَ 
ضمري مسترت (أنت)/ضمري  60 احلََْجَر  اكَ ِبَعصَ  اْضِربْ فَـُقْلَنا 

 متصل (الكاف)
ُخيْرِْج لََنا ِممَّا تـُْنِبُت اَألْرُض ُخيْرِْج لََنا ِممَّا تـُْنِبُت  كَ لََنا رَبَّ  َفادْعُ 

 قَالَ اَألْرُض ِمْن بـَْقِلَها َوِقثَّاِئَها َوُفوِمَها َوَعَدِسَها َوَبَصِلَها 
رٌ   أََتْسَتْبِدُلوَن الَِّذي ُهَو أَْدَىن بِالَِّذي ُهَو َخيـْ

متصل (الكاف)/ضمري ضمري  61
 مسترت (هو)
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سى قوم مو 
عليه 

 السالم

ضمري متصل (كم)/واو  67 ا أَتـَتَِّخُذنَا ُهُزواً اُلو ا بـََقرًَة قَ ْذَحبُو أَْن تَ  رُُكمْ ِإنَّ اللََّه يَْأمُ 
 اجلماعة

 

ْ لَ  َناادُْع لَ  اُلواقَ  َما ِهَي قَاَل إِنَُّه يـَُقوُل إِنـََّها بـََقرَةٌ َنا رَبََّك يـُبَـنيِّ
 نَ ْؤَمُرو َما تُـ  افـَْعُلوابـَْنيَ َذِلَك فَ ال َفاِرٌض َوال ِبْكٌر َعَواٌن 

ضمري متصل (نا)/واو  68
 اجلماعة

 

إحالة نصية  واو اجلماعة 70 ْهَتُدونَ َوإِنَّا ِإْن َشاَء اللَُّه َلمُ 
واو اجلماعة/ضمري مسترت  72 ُتُمونَ َتكْ  نُتمْ َواللَُّه ُخمْرٌِج َما كُ  سابقة

 (أنتم)
ضمري متصل (كم)/واو  73  َلَعلَُّكْم تـَْعِقُلونَ آيَاتِِه  يُكمْ َويُرِ 

 اجلماعة
ِمْن بـَْعِد َذِلَك َفِهَي َكاحلَِْجارَِة َأْو َأَشدُّ ْم  َقَسْت قـُُلوبُكُ مثَُّ 

َها  ُر ِمْنُه األَنـَْهاُر َوِإنَّ ِمنـْ َقْسَوًة َوِإنَّ ِمْن احلَِْجارَِة َلَما يـَتَـَفجَّ
َها َلَما يـَْهِبُط ِمْن َلَما َيشَّقَُّق فَـَيْخرُُج  ِمْنُه اْلَماُء َوِإنَّ ِمنـْ

ا تَـ   ْعَمُلونَ َخْشَيِة اللَِّه َوَما اللَُّه ِبَغاِفٍل َعمَّ

ضمري متصل (كم) /واو  74
 اجلماعة.

ا ائِهَ َوِقثَّ َها اَألْرُض ِمْن بـَْقلِ ْنِبُت َفادُْع لََنا رَبََّك ُخيْرِْج لََنا ِممَّا تُـ  األرض
ا قَاَل أََتْسَتْبِدُلوَن الَِّذي ُهَو أَْدَىن ِلهَ ا َوَبصَ هَ َوَعَدسِ ا هَ َوُفومِ 

رٌ   بِالَِّذي ُهَو َخيـْ

ضمري مسترت (هي)/ضمري  61
 متصل (اهلاء)

إحالة نصية 
 والحقة سابقة

  التحليل:

 (القبلية).بروز اإلحالة النصية بكثرة، وخاصة اإلحالة على سابق يالحظ  من خالل هذا اجلدول         

واملتمثلة يف الضمائر وأمساء اإلشارة واألمساء ،تعدد العناصر احملال إليها وكذلك تعدد اإلحاالت اليت تعود عليها -

املوصولة، حيث يالحظ أن أكثر العناصر احملال إليها هي: اهللا سبحانه وتعاىل، الكافرون، املتقون، الرسول صلى 
 م موسى.اهللا عليه وسلم، وبين إسرائيل، وقو 

تنوعت اإلحالة إليه بالضمائر جبميع أنواعها املتصلة  حيث العناصر احملال إليها هي "اهللا سبحانه وتعاىل" أكثرف-
 07من بداية اآلية حالة إليه اإل إذ متت حيث ورد ثالث مراث،،االسم املوصول "الذي"و  ، واملنفصلة واملسترتة 

 جبميع أدواهتا.133إىل اآلية 
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اسم  العناصر احملال إليها هي "املتقون والكافرون" حيث متت اإلحالة إليهم بالضمائر جبميع أنواعها وأما ثاين -
، أما 135إىل اآلية  01"الذين"، حيث متت اإلحالة على "املتقون" من اآلية  املوصولواالسم اإلشارة "أولئك" 

 .121إىل اآلية  06"الكافرون فقد كانت من اآلية 

العناصر احملال إليها هي "بين إسرائيل وقوم موسى" واليت متت اإلحالة إليهم بالضمائر فقط، فقد متت أما ثالث -

، أما "قوم موسى" فكانت اإلحالة إليه من اآلية 54واستمرت حىت اآلية  40من اآلية  اإلحالة إىل "بين إسرائيل"
 .74إىل اآلية  67

فقد ورد ذكره يف السورة بلفظة "عبدنا" اليت  .صلى اهللا عليه وسلما هي: الرسول رابع العناصر احملال إليه أما-
حيث جاءت أغلب اإلحاالت اليت تعود عليه إحاالت بالضمائر (املتصلة واملسترتة) واليت  23ذكرت يف اآلية 

 تنوعت بني إحاالت على سابق وإحاالت على الحق.

بني آيات السورة كما ،ة وهذا ما حقق السبك احلاصل : يالحظ انتشارا كبريا لإلحالة النصيوخالصة القول      

وأمساء اإلشارة واألمساء املوصولة ساعدت على الربط بني آيات السورة  ،أن مجيع اإلحاالت املتمثلة يف الضمائر
 وجعلها متماسكة حمكمة بعيدة عن التنافر والتباعد يف معانيها.

 من خالل ظاهرة االستبدال. التحليل النصي للسورة-

يعمل االستبدال على استبدال عناصر لغوية بعناصر أخرى، وهذا ما يؤدي إىل متاسك أجزاء النص عموما       
 :والنص القرآين خصوصا، وهو أنواع

 من خالل اآليات التالية:وميكن توضيحه  االستبدال القولي (الجملي):-1

فكلمة ذلك جاء بدال عن اآلية السابقة  ﴾)52(َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ مثَُّ َعَفْونَا َعْنُكْم ِمْن بـَْعِد َذِلَك ﴿قال تعاىل 
َلًة مثَُّ اختََّْذمتُْ اْلِعْجَل ِمْن بـَْعِدِه َوأَنْـُتْم ظَاِلُموَن  ﴿مباشرة لقوله تعاىل   ﴾)51(َوِإْذ َواَعْدنَا ُموَسى أَْربَِعَني لَيـْ

ْ لَنَ  ﴿قال تعاىل  ا َما ِهَي قَاَل إِنَُّه يـَُقوُل إِنـََّها بـََقرٌَة ال َفاِرٌض َوال ِبْكٌر َعوَاٌن بـَْنيَ َذِلَك َفافـَْعُلوا قَاُلوا ادُْع لََنا رَبََّك يـُبَـنيِّ
إِنـََّها بـََقرٌَة ال  ﴿فكلمة ذلك جاءت بدال عن الكالم السابق عليها مباشرة وهو قوله تعاىل:  ﴾ )68(َما تـُْؤَمُرونَ 

 .﴾ )68(َفاِرٌض َوال ِبْكٌر َعَوانٌ 
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ال عن جاء االسم ذلك" بد ﴾ )74(مثَُّ َقَسْت قـُُلوبُُكْم ِمْن بـَْعِد َذِلَك َفِهَي َكاحلَِْجارَِة َأْو َأَشدُّ َقْسَوةً  ﴿قال تعاىل: 
ُكْم تـَْعِقُلوَن فَـُقْلَنا اْضرِبُوُه بِبَـْعِضَها َكَذِلَك ُحيِْي اللَُّه اْلَمْوَتى َويُرِيُكْم آيَاتِِه َلَعلَّ  ﴿اآلية السابقة يف قوله تعاىل: 

)73(﴾. 

ْن ُكنُتْم َوَقاُلوا َلْن يَْدُخَل اْجلَنََّة ِإالَّ َمْن َكاَن ُهودًا أَْو َنَصاَرى تِْلَك أََمانِيـُُّهْم ُقْل َهاتُوا بـُْرَهاَنُكْم إِ  ﴿قال تعاىل: 

 جاء االسم "تلك" بدال عن تكرار الكالم السابق عليه مباشرة. ﴾)111(َصاِدِقَني 

ا َكانُوا يـَْعَمُلوَن ( ﴿قال تعاىل:  جاء  ﴾) 134تِْلَك أُمٌَّة َقْد َخَلْت َهلَا َما َكَسَبْت َوَلُكْم َما َكَسْبُتْم َوال ُتْسأَُلوَن َعمَّ

ْذ قَاَل ْم ُكنُتْم ُشَهَداَء ِإْذ َحَضَر يـَْعُقوَب اْلَمْوُت إِ أَ  ﴿االسم "تلك" بدال عن اآلية السابقة عليه مباشرة لقوله تعاىل: 
ًا َواِحدًا َوَحنُْن َلُه ُمْسِلُموَن لَِبِنيِه َما تـَْعُبُدوَن ِمْن بـَْعِدي َقاُلوا نـَْعُبُد ِإهلَََك َوإَِلَه آبَاِئَك إِبْـرَاِهيَم َوِإْمسَاِعيَل َوِإْسَحَق ِإهلَ 

)133(﴾ 

جاء االسم  ﴾) 64َعَلْيُكْم َوَرْمحَُتُه َلُكنُتْم ِمْن اْخلَاِسرِيَن ( مثَُّ تـََولَّْيُتْم ِمْن بـَْعِد َذِلَك فَـَلْوال َفْضُل اللَّهِ  ﴿قال تعاىل: 

َوِإْذ َأَخْذنَا ِميثَاَقُكْم َوَرفـَْعَنا فَـْوَقُكْم الطُّوَر ُخُذوا َما  ﴿"ذلك" بدال عن اآلية السابقة عليه مباشرة لقوله تعاىل: 
َناُكْم ِبُقوٍَّة َواذُْكُروا َما ِفيِه َلَعلَُّكمْ   ﴾) 63تـَتـَُّقوَن ( آتـَيـْ

 وميكن توضيحه يف اآليات التالية:االستبدال الفعلي: -2 

ِن اللَِّه ِإْن  َوِإْن ُكنُتْم ِيف رَْيٍب ِممَّا نـَزَّْلَنا َعَلى َعْبِدنَا فَْأتُوا ِبُسورٍَة ِمْن ِمْثِلِه َواْدُعوا ُشَهَداءَُكْم ِمْن ُدو  ﴿قال اهللا تعاىل:-
ْت لِْلَكاِفرِيَن () فَِإْن ملَْ تـَْفَعُلوا َوَلْن تـَْفَعُلوا َفاتـَُّقوا النَّاَر الَِّيت َوُقوُدَها النَّاُس وَ 23ُكنُتْم َصاِدِقَني (   ﴾) 24احلَِْجارَُة أُِعدَّ

من خالل هذه اآلية املباركة يالحظ أن الفعل "تفعلوا" جاء بدال عن الفعل "أتوا" والتقدير فإن مل تأتوا 
 . 1بسورة من مثله، ولن تأتوا بسورة من مثله

وا اآلَن قَاَل إِنَُّه يـَُقوُل إِنـََّها بـََقرٌَة ال َذُلوٌل تُِثُري اَألْرَض َوال َتْسِقي احلَْْرَث ُمَسلََّمٌة ال ِشَيَة فِيَها قَالُ  ﴿قال اهللا تعاىل:-

  71آية  ﴾ ِجْئَت بِاحلَْقِّ َفَذَحبُوَها َوَما َكاُدوا يـَْفَعُلوَن 

 كادوا يذحبوها وذلك لتجنب التكرار.بدال عن الفعل "فذحبوها" والتقدير وما  جاء الفعل يفعلون 

 .770ص،1م، 2006دط، دب، تح: أمحد علي، دار احلديث،   الربهان يف علوم القرآن، الزركشي، 1
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ِإلمثِْ مثَُّ أَنْـُتْم َهُؤالء تـَْقتـُُلوَن أَنُفَسُكْم َوُختْرُِجوَن َفرِيقًا ِمْنُكْم ِمْن ِديَارِِهْم تـََتظَاَهُروَن َعَلْيِهْم بِا ﴿قال اهللا تعاىل: -
اْلِكَتاِب َوَتْكُفُروَن بِبَـْعٍض َفَما َواْلُعْدَواِن َوِإْن يَْأُتوُكْم أَُساَرى تـَُفاُدوُهْم َوُهَو ُحمَرٌَّم َعَلْيُكْم ِإْخرَاُجُهْم أَفَـتُـْؤِمُنوَن بِبَـْعِض 

نْـَيا َويـَْوَم اْلِقَياَمِة يـَُردُّوَن ِإَىل َأَشدِّ  ا َجزَاُء َمْن يـَْفَعُل َذِلَك ِمْنُكْم ِإالَّ ِخْزٌي ِيف اْحلََياِة الدُّ اْلَعَذاِب َوَما اللَُّه ِبَغاِفٍل َعمَّ

 85آية ﴾تـَْعَمُلوَن 

 "أَفَـتُـْؤِمُنوَن بِبَـْعِض اْلِكَتاِب َوَتْكُفُروَن بِبَـْعضٍ  "فعل "يفعل" بعبارة كاملة وهيدال اليف هذه اآلية املباركة مت استب
 وذلك لتجنب التكرار.

 1والتقدير ومن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض

 التحليل: 

من خالل ما سبق يالحظ ظهور االستبدال بشكل كبري، وخاصة االستبدال القويل الذي مثلته العناصر         

مرات، مث يليه االستبدال الفعلي الذي مثله العنصر الفعلي "يفعل"  ست اللغوية التالية: "تلك، ذلك " فقد ورد
 فلم يرد يف السورة.حيث بلغ عدد وروده ثالث مرات يف السورة فقط، أما االستبدال االمسي 

ومنه نستنتج أن االستبدال وسيلة هامة يف اختصار الكالم وجتنب التكرار، وهذا ما أدى إىل حتقيق السبك بني 
 اآليات القرآنية وجعلها وحدة متماسكة، شكليا ومعنويا.

 التحليل النصي لسورة البقرة الجزء األول من خالل ظاهرة الحذف 

لقد تعددت أنواع احلذف يف هذه السورة بني احلذف االمسي واحلذف الفعلي واحلذف اجلملي، وميكن 
 توضيح ذلك كما يلي: 

 الحذف االسمي:  - أ

  من بني اآليات اليت ورد فيها هذا احلذف جند: 

اآلية مت حذف املبتدأ " هو" ، يف هذه )»2َذِلَك اْلِكَتاُب َال رَْيَب ِفيِه ُهًدى لِْلُمتَِّقَني («قول اهللا تعاىل:  -

 والدليل على احملذوف "الكتاب". 2والتقدير " هو هدى"

 

.75ص ،1، ج1990، 5شركة الشهاب، اجلزائر، ط حممد علي الصابوين، ،صفوة التفاسري  1  
 .17، ص1999، 1ط إعراب القرآن الكرمي سورة البقرة ، دار النهضة العربية، بريوت،  ،بشري سامل  2
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َماِء ِفيِه ظُُلَماٌت («وقوله تعاىل:  - ، يف هذه اآلية مت حذف  املضاف، والتقدير )»19َأْو َكَصيٍِّب ِمَن السَّ

 .1»َآَذاِ�ِمْ  َجيَْعُلوَن َأَصاِبَعُهْم ِيف  «" أو كأصحاب صيب"، ودليل احلذف قوله تعاىل 

ِر الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت أَنَّ َهلُْم َجنَّاٍت َجتْرِي ِمْن َحتِْتَها اْألَنْـَهاُر(«ويف قوله تعاىل:  - يف )» 25َوَبشِّ

هذه اآلية مت حذف املضاف، والتقدير " جتري من حتت أشجارها األ�ار"، وقد أدى احلذف أن املراد باجلنة 

 .2ما تشتمل عليه من أ�ار وأشجار وغريهااألرض 

، يف هذه اآلية مت )»20َيَكاُد اْلبَـْرُق َخيَْطُف أَْبَصاَرُهْم ُكلََّما َأَضاَء َهلُْم َمَشْوا ِفيِه (« ويف قوله أيضا:   -

أن حذف املفعول به " الطريق" والتقدير: " كلما أضاء هلم ممشى أو طريق مشوا فيه"، فحذف املفعول به داللة 

 .3سريهم مرتبط بإضاءة الربق حىت كأ�م شيء واحد

،مت حذف املبتدأ " هم" والتقدير:        " )»18ُصمٌّ بُْكٌم ُعْمٌي فَـُهْم َال يـَْرِجُعوَن(« ويف قوله تعاىل:  -

 ، والدليل على احملذوف جاء سابق يف قوله "مثلهم".4هم صم"

اْسُجُدوا ِآلََدَم َفَسَجُدوا ِإالَّ إِْبِليَس َأَىب َواْسَتْكبَـَر وََكاَن ِمَن اْلَكاِفرِيَن َوِإْذ قـُْلَنا لِْلَمَالِئَكِة «وقوله تعاىل:   -

، يف هذه اآلية مت حذف اجلار واجملرور " له" واملفعول به " السجود"، والتقدير: " فسجدوا له" و      " )»34(

 .5أىب السجود"

، )»21بَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم َوالَِّذيَن ِمْن قَـْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقوَن (يَا أَيـَُّها النَّاُس اْعُبُدوا رَ «ويف قوله:   -

 .6فمفعول تتقون حمذوف والتقدير: " تتقون غضبه أو عذابه"

َها َرَغًدا («وقوله تعاىل:   - َها َحْيُث ِشْئُتمْ «وقوله تعاىل )» 35وَُكَال ِمنـْ فقد حذف من هاتني » َفُكُلوا ِمنـْ

 .7املضاف وهو " الثمار" والتقدير: " كال من مثارها رغدا، فكلوا من مثارها حيث شئتم" اآليتني
 

 .697الربهان يف علوم القرآن، ص ،الزركشي  1
 .69احلذف البالغي يف القرآن الكرمي، مكتبة القرآن، القاهرة، دون طبعة، د ت، ص ،مصطفى عبد السالم  2
 .57املرجع نفسه، ص  3
 .39إعراب القرآن الكرمي  سورة البقرة ، ص ،بشري سامل  4
 .51صفوة التفاسري، ص ،حممد علي الصابوين  5
  .64احلذف البالغي يف القرآن الكرمي، ص ،مصطفى عبد السالم  6
 .39إعراب القرآن الكرمي  سورة البقرة ، ص ،بشري سامل  6
 .70ص ،املرجع نفسه  7
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، يف هذه اآلية مت حذف اجلار )»48( َواتـَُّقوا يـَْوًما َال َجتْزِي نـَْفٌس َعْن نـَْفٍس َشْيًئا«وقوله تعاىل:   -

 .1واجملرور والتقدير: " يوم ال جتزي فيه"

 يف هذه اآلية مت حذف املفعول )» 62َمْن َآَمَن بِاللَِّه َواْليَـْوِم اْآلَِخِر َوَعِمَل َصاِحلًا (« وقوله تعاىل:   -

 ، والتقدير: "عمل عمال صاحلا".املطلق

ل به، ، حذف يف هذه اآلية املفعو )»61َفادُْع لََنا رَبََّك ُخيْرِْج لََنا ِممَّا تـُْنِبُت اْألَْرُض(«وقوله تعاىل:   -

 .2والتقدير: " خيرج لنا شيئا"

َاذُِكُم اْلِعْجَل(«ويف قوله أيضا: )» 51مثَُّ اختََّْذُمتُ اْلِعْجَل ِمْن بـَْعِدِه (« وقوله:  - ، فقد مت حذف )»54بِاختِّ

 .3املفعول الثاين للفعل اختذ، والتقدير: " اختذمت العجل إالها"

،مث حذف املفعول به والتقدير: " حب )»93اْلِعْجَل ِبُكْفرِِهْم( َوأُْشرِبُوا ِيف قـُُلوهِبِمُ «وقوله تعاىل:   -

 .4العجل"

، حذف املفعول به )»134( تِْلَك أُمٌَّة َقْد َخَلْت َهلَا َما َكَسَبْت َوَلُكْم َما َكَسْبُتمْ «وقوله أيضا:  -
 .5والتقدير: " هلا جزاء ما كسبت ولكم جزاء ما كسبتم"

ُر ِمْنُه (َفِهَي َكاحلِْ «وقوله تعاىل:  - ، حذف املبتدأ )»74َجارَِة َأْو َأَشدُّ َقْسَوًة َوِإنَّ ِمَن احلَِْجارَِة َلَما يـَتَـَفجَّ

 ».َفِهَي َكاحلَِْجارَةِ «، والدليل احملذوف سابق يف قوله 6والتقدير: " هي أشد قسوة"

حذف احلال، والتقدير: "يكتبون ، يف هذه اآلية مت )»79َيْكتُُبوَن اْلِكَتاَب بِأَْيِديِهْم («وقوله تعاىل:  -

 والدليل على احملذوف من خالل السياق. 7الكتاب بأيديهم حمرفا أو حنوه مما يدل على هذا املعىن"

، حذفت يف هذه اآلية الصفة والتقدير: "باحلق املبني"، )»71اْآلََن ِجْئَت بِاحلَْقِّ («ويف قوله تعاىل:   -

 والدليل على احملذوف من خالل السياق.

 
 

 .695الربهان يف علوم القرآن، ص ،الزركشي  1
 .725املرجع نفسه، ص   2
 .65احلذف البالغي يف القرآن الكرمي، ص ،مصطفى عبد السال  3
 .81صفوة التفاسري، ص ،حممد علي الصابوين  4
 .70احلذف البالغي يف القرآن الكرمي، ص ،مصطفى عبد إسالم  5
 .421، ص 1، ج2010، 3تفسري البحر احمليط، دار الكتب العلمية، بريوت، ط ،حممد بن يوسف الشهري بأيب حيان األندلسي  6
 .444ص ،املرجع نفسه  7
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-لالجزء األو -دراسة تطبيقية للسبك والحبك في سورة البقرة                              الفصل الثاني:   

َها َأْو ِمْثِلَها («وقوله تعاىل: - ، يف هذه اآلية مت حذف )»106َما نـَْنَسْخ ِمْن َآيٍَة َأْو نـُْنِسَها نَْأِت ِخبَْريٍ ِمنـْ

 ».َما نـَْنَسْخ ِمْن َآيَةٍ « سابق يف قوله والدليل على احملذوف  1االسم اجملرور، والتقدير: " نأيت بآية خري منها" 

،يف هذه اآلية مت حذف )»115اْلَمْشرُِق َواْلَمْغِرُب َفأَيْـَنَما تـَُولُّوا فَـَثمَّ َوْجُه اللَِّه( َولِلَّهِ «يف قوله أيضا:  -

، والدليل على احملذوف الحق يف قوله: 2" والتقدير: "فأينما تولوا وجوهكم فتم وجه اهللا" املفعول به " وجوهكم"

 ».فَـَثمَّ َوْجُه اللَّهِ « 

َناَقاُلوا مسَِ « وقوله تعاىل:  - ، فقد حذف مفعوال الفعلني، والتقدير: "مسعنا قولك وعصينا »ْعَنا َوَعَصيـْ

 ، والدليل على احملذوف من خالل السياق.3أمرك"

 : الحذف الفعلي - ب

 يلي:  من بني اآليات اليت ورد فيها هذا احلذف ما

،مت حذف الفعل، والتقدير: " أحسنوا )»83ِإْحَسانًا(َال تـَْعُبُدوَن ِإالَّ اللََّه َوبِاْلَواِلَدْيِن «قوله عز وجل:  -

 ».ِإْحَسانًا« ، والدليل على احلذف الحق يف قوله: 4بالوالدين إحسانا"

، حذف الفعلني، والتقدير:   " )»73فَـُقْلَنا اْضرِبُوُه بِبَـْعِضَها َكَذِلَك ُحيِْيي اللَُّه اْلَمْوَتى (« وقوله تعاىل:  -

 ».َكَذِلَك ُحيِْيي« والحق يف قوله: » اْضرِبُوهُ « على احلذف سابق يف قوله: والدليل  5فضربوه فحىي"

َوِإِذ اْسَتْسَقى ُموَسى ِلَقْوِمِه فَـُقْلَنا اْضِرْب ِبَعَصاَك احلََْجَر َفانْـَفَجَرْت ِمْنُه اثْـَنَتا َعْشرََة «وقوله تعاىل:  -

ًنا( ، والدليل على هذا الفعل هو 6ضرب فانفجرت منه"، يف هذه اآلية  مت حذف الفعل، والتقدير: " ف)»60َعيـْ

 الفعل "اضرب".

َقاَل أَملَْ أَُقْل َلُكْم ِإينِّ أَْعَلُم َغْيَب السََّموَاِت َواْألَْرِض َوأَْعَلُم َما تـُْبُدوَن َوَما ُكْنُتْم «ويف قوله أيضا:  -

َوَما  « ليل على ذلك ما جاء يف قوله:، والد، يف هذه اآلية حذف الفعل والتقدير: "أعلم ما كنتم تبدون"»َتْكُتُمونَ 

 ».ُكْنُتْم َتْكُتُمونَ 
 

 .309ص ،الكشاف  1
 .313ص ،نفسهاملرجع   2
 .57إعراب القرآن الكرمي، ص ،بشري سامل  3
 .584ص، 1،ج1984الدار التونسية للنشر، تونس، دط، تفسري التحرير والتنوير،  ،حممد الطاهر بن عاشو  4
 .561ص،املرجع نفسه  5
 .595الربهان يف علوم القرآن، ص ،الزركشي  6
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-لالجزء األو -دراسة تطبيقية للسبك والحبك في سورة البقرة                              الفصل الثاني:   

، يف هذه اآلية حذف الفعل والتقدير: " قلنا  »َقْد َعِلَم ُكلُّ أُنَاٍس َمْشرَبـَُهْم ُكُلوا َواْشرَبُوا«قوله عز وجل:  -

 .1كلوا واشربوا"

  الحذف الجملي: -ج

 من بني اآليات اليت ورد فيها هذا النوع من احلذف مايلي: 

ٌق لَِما َمَعُهْم وََكانُوا ِمْن قَـْبُل َيْستَـْفِتُحوَن َعَلى  «قول اهللا تعاىل:  - َلمَّا َجاَءُهْم ِكَتاٌب ِمْن ِعْنِد اللَِّه ُمَصدِّ

استهانوا  مبجيئه وجحوده، وصدوا عنه ،فجملة جواب "مبا" حمذوفة والتقدير: "كذبوا به و )»89الَِّذيَن َكَفُروا(

 .2وحاربوه بكل ما استطاعوا من أساليب الغدر واخليانة

اُلوا َقاَل إِنَُّه يـَُقوُل إِنـََّها بـََقرٌَة َال َذُلوٌل تُِثُري اْألَْرَض َوَال َتْسِقي احلَْْرَث ُمَسلََّمٌة َال ِشَيَة ِفيَها قَ « وقوله أيضا:  -

،يف هذه اآلية مت حذف مجلتني وذلك من خالل نظم الكالم )»71َفَذَحبُوَها َوَما َكاُدوا يـَْفَعُلوَن( اْآلََن ِجْئَت بِاحلَْقِّ 
 .3والتقدير: " فطلبوا البقرة اجلامعة لألوصاف السابقة وحصلوها فلما اهتدوا إليها ذحبوها"

َناُكْم َوَما ظََلُمونَا َوظَلَّْلَنا َعَلْيُكُم اْلَغَماَم َوأَنْـزَْلَنا َعَلْيُكُم الْ «قال تعاىل: - َمنَّ َوالسَّْلَوى ُكُلوا ِمْن طَيَِّباِت َما َرَزقـْ

، يف هذه اآلية مت حذف مجلة والتقدير: " وقلنا هلم"، والدليل على هذا )»57َوَلِكْن َكانُوا أَنْـُفَسُهْم يَْظِلُموَن(
 .4»َوَلِكْن َكانُوا أَنْـُفَسُهْم َيْظِلُمونَ « احلذف قوله: 

  ل:التحلي
من خالل ما سبق يالحظ أن اجلزء األول من سورة البقرة، اشتمل على ظاهرة احلذف بكثرة، وذلك 

 احلذف االمسي، وقد بلغ عدد ورودهمبختلف أنواعه: االمسي والفعلي واجلملي، إذ كان أكثر األنواع بروزا هو: 

مرة، حيث اشتمل على حذف الصفة، واملبتدأ، واحلال واملفعول به واملضاف واملضاف إليه واجلار  20أكثر من 
مرات، مث يليه احلذف اجلملي الذي ورد بقلة مقارنة  5 احلذف الفعلي الذي بلغ عدد ورودهواجملرور، مث يليه 

 مرات فقط. 3 مسي والفعلي، حيث بلغ عدد ورودهباحلذف اال
الحظ من خالل اآليات أن أغلب احملذوفات لديها مدلوالت نصية تدل عليها، إما سابقة أو كما ي

 الحقة، كذلك مدلوالت مقامية خارج النص أي مدلوالت سياقية.
 ويف األخري نستنتج أن احلذف يعمل على إبعاد التكرار من النص، وهذا ما ساهم يف سبك النص.

 .27احلذف البالغي يف القرآن الكرمي، ص ،مصطفى عبد السالم  1
 .114ص ،املرجع نفسه  2
 .68صفوة التفاسري، ص ،حممد علي الصابوين  3
 .60ص ،املرجع نفسه  4
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-لالجزء األو -دراسة تطبيقية للسبك والحبك في سورة البقرة                              الفصل الثاني:   

 ظاهرة الوصل.التحليل النصي للسورة من خالل -

الوصل هو الطريقة اليت ترتابط هبا اجلمل عن طريق جمموعة من األدوات اليت حتقق الرتابط بني الالحق        

 والسابق بشكل منظم وميكن إبراز هذه األدوات يف السورة من خالل اجلدول التايل:

 الوصلنوع  المجموع رقم اآلية وعدد مرات ورود الوصل فيها        أدوات الوصل

– 3)9(– 3)8(– 3)7(– 1)5(– 3)4( -2) 3( الواو

)10(1 –)16(1 –)17(1 –)19(1 –)20(2 –

)21(1 –)22(3 –)23(2 –)24(2 –)25(5 –
)26(1 –)28(1 –)30(3 –)34(3 – )35(3 –

)36(2 –)38(1 )39(2 –)40(2 –)41(4 –
)42(3 –)44(2 –)45(3 –)46(1 –)47(1 –

)48(4 –)49(3 –)50(3 –)55(1 –)57(4 –

)58(4 –)60(2 –)61(9 –)62(7 –)63(3 –
)64(1 –)67(1 –)71(2 –)72(2 –)73(4 –

)75(2 –)76(2 –)77(1 –)78(2 –)80(1 –
)81(1 –)82(2 –)83(9 –)84(3 –)85(5 –

)86(1 –)87(5 –)88(1 –)89(2 –)90(3 –

)92(2 –)93(4 –)95(2 –)96(4 –)97(2 –
)98(4 –)99(1 –)102(9 –)103(2 –

)104(3 –)105(3 –)106(3 – )110(3 –
)111(1 –)112(3 –)113(2 –)114(3 –

)115(2 –)116(2 –)117(2 –)118(1 –

)119(2 –)120(2 –)121(1 –)122(1 –
)123(3 –)124(2 –)125(7 –)126(5 –

)127(2 –)128(3 –)129(4 –)130(3 –
)131(3 )132(3 –)133(4 –)134(2–

 

 

 
 

 
 

287 

 

 

 
 وصل إضايف
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-لالجزء األو -دراسة تطبيقية للسبك والحبك في سورة البقرة                              الفصل الثاني:   

)135(2 )136(10–)137(2–)138(2–
)139(4–)140(6 

– 2)106(–) 100(–) 77(–) 74(–) 19( أو

)111 (–)118 (–)135 (–)140( 

 وصل إضايف 10

 وصل إضايف 3 )118(–) 113(–) 73( كذلك

 وصل إضايف 5 2)140(–) 133(–) 108(–) 80( أم

 وصل عكسي 4 ) 102(–) 57(–) 13(–) 12( لكن

–) 116(–) 112(–) 100(–) 88(–) 81( بل

)135( 

 الوصل العكسي 6

 الوصل السبيب 2 )79(–) 76( الم التعليل

-3)26(-1)24( -1)23( -2)22(-1)10( الفاء

)28(1 )31(1 –)33(1-)34(1- )36(2-

)37(2 –)38(2 –)47(1 –)50(1 –)54(3 –
)55(1 –)58(1 –)59(2 –)60(2 –)61(-

)62 (–)64 (–)65 (–)66 (–)68 (–)71 (–
)73 (–)74 (–)79(2 -)85 (–)86 (–)87 (–

)88 (–)94 (–)97 (–)98 (–)102 (–)108 (
–)109 (–)112) (117 (–)132 (–)137   ( 
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 وصل زمين

–) 56(–) 52(-)51(–) 31(– 1)29(– 3)28( مث

)94 (–)74 (–)75 (–)79 (–)81 (–)84 (–
)85 (–)92 (–)126 ( 

 

17 

 وصل زمين

–) 74(–) 64(–) 56(–) 52(–) 51(–) 27( بعد

)87 (–)82 (–)109(2 –)120( 

 وصل زمين 11
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-لالجزء األو -دراسة تطبيقية للسبك والحبك في سورة البقرة                              الفصل الثاني:   

 التحليل:

من خالل اجلدول السابق يالحظ أن اجلزء األول من السورة اشتمل بكثرة على أدوات الوصل مبختلف       

حيث كان أكثر األنواع ورودا بالوصل اإلضايف، الذي بلغ عدد  ،)أنواعها (اإلضايف والعكسي والسبيب والزمين
مرة حيث جنده يف بعض األحيان يرد يف اآلية الواحدة أكثر من مخس  250وروده بأداة الوصل (الواو) أكثر من 

ِئَني َمْن آَمَن بِاللَِّه َواْليَـْوِم اآلِخِر ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالنََّصاَرى َوالصَّابِ  ﴿مرات، ومثال ذلك يف قوله تعاىل:
 .﴾) 62َوَعِمَل َصاِحلاً َوَعِمَل َصاِحلاً فَـَلُهْم َأْجرُُهْم ِعْنَد َرهبِِّْم َوال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم َحيْزَنُوَن (

الوصل (الفاء) وأكثر من مرة بأداة  50أما ثاين األنواع بروزا هو "الوصل الزمين" الذي بلغ عدد وروده أكثر من 
فقد وردت أداة الوصل "مث" ثالث مرات يف اآلية  ،مرة بأداة الوصل "مث" وعشر مرات بأداة الوصل "بعد" 15

لَْيِه تـُْرَجُعوَن َكْيَف َتْكُفُروَن بِاللَِّه وَُكنُتْم أَْمَواتًا َفَأْحَياُكْم مثَُّ ُميِيُتُكْم مثَُّ ُحيِْييُكْم مثَُّ إِ  ﴿الواحدة وذلك يف قوله تعاىل:
، يف هذه اآلية وردت أدوات الوصل الزمين "الفاء" و"مث" اليت دلت على ترتيب مراحل حياة اإلنسان  ﴾) 28(

اليت تبدأ من ظهر األب إىل بطن األم ومن بطن األم إىل ظهر األرض ومن ظهر األرض إىل بطن األرض ومن 

 بطن األرض إىل يوم العرض أي يوم احلساب.

الث األنواع ورودا "الوصل العكسي" الذي ورد بنسبة قليلة بأداة "لكن" اليت بلغ عدد ورودها أربع مرات أما ث
 وأداة الوصل "بل" اليت وردت ست مرات فقط.

"الوصل السبيب" الذي مل يرد إال مرتني بأداة "الم التعليل" وذلك يف أما آخر األنواع ورودا بنسبة قليلة جدا هو 
ثُونـَُهْم ِمبَا فَـَتحَ  ﴿قوله تعاىل: اللَُّه َعَلْيُكْم  َوِإَذا َلُقوا الَِّذيَن آَمُنوا َقاُلوا آَمنَّا َوِإَذا َخال بـَْعُضُهْم ِإَىل بـَْعٍض َقاُلوا َأُحتَدِّ

 . ﴾)76لُِيَحاجُّوُكْم ِبِه ِعْنَد رَبُِّكْم أََفال تـَْعِقُلوَن (

وَن اْلِكَتاَب بِأَْيِديِهْم مثَُّ يـَُقوُلوَن َهَذا ِمْن ِعْنِد اللَِّه لَِيْشتَـُروا ِبِه َمثَناً َقلِيًال فـََوْيٌل َهلُْم فَـَوْيٌل لِلَِّذيَن َيْكتُبُ  ﴿ويف قوله تعاىل: 

 .﴾)79ِممَّا َكَتَبْت أَْيِديِهْم َوَوْيٌل َهلُْم ِممَّا َيْكِسُبوَن (

–مث –الفاء –بل الم التعليل – لكن-أم–كذلك –أو –ويف األخري نستخلص بأن مجيع أدوات الوصل (الواو 
 بعد) سامهت يف تسلسل األفكار بني اآليات وجعلها متماسكة ومرتابطة فيما بينها.

 ) من خالل ظاهرة التكرار.1التحليل النصي لسورة البقرة (ج-

 اجلدول التايل.التكرار هو ظاهرة بارزة يف القرآن الكرمي بكثرة، وميكن توضيح ذلك يف سورة البقرة من خالل      
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-لالجزء األو -دراسة تطبيقية للسبك والحبك في سورة البقرة                              الفصل الثاني:   

 المجموع رقم اآلية التي وردها التكرار اللفظة أو العبارة نوع التكرار

 التكرار التام

(تكرار 

 الكلمة)

–) 17) (15(–) 10(–) 9(–) 8(–) 7( اهللا      

)18 (–)19(2 –)22 (–)23 (–)26(2 –

)27(–)28(-)55(-)60(-)61(2-
)62(-)63(-)64(-)67(2-)70(-)72-

(-)73(-)74(2-)75(-)76(-)77(-
)79(-)80(3-)83(-)85(-)88-(-

)89(2-)90(2-)91(2-)94(-)95(-

)96(-)97(-)98(2-)101(2-)102(-
)104(-)105(2-)106(-)107(2-

)109(2-)110(2-)112(-)113(-
)114(-)115(3-)116(-)118(-

)120(2-)132(-)136(-)137(-

)138(-)139(-)140(3. 

 

83 

رب (متصلة بالضمائر 

التالية كم، اهلاء، نا، 
 الكاف)

)5 (–)21 (–)26(-)30(-)31(-)37(-

)47(-)49(-)62(-)68(-)69(-)70(-
)76(-)105(-)110(-)124(-)126(-

)127(-)128(-)129(-)131(2-

)136(-)139.( 

24 

 5 ) 110(–) 83(–) 45(–) 43(–) 3( الصالة

 3 )110(–) 83(–) 43( الزكاة

التكرار التام 
 بالكلمة

) 85(–) 79(–) 78(–) 53(–) 44(–) 2( الكتاب
–)87 (–)89 (–)105 (–)109( 

10 

-)94(-)44(-)24(-)21(-)13(-)8( الناس
)96(-)102(-)124(-)125(-)142.( 

11 
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–) 93(–) 88(–) 74(–) 10(–) 7( قلوهبم
)118( 

6 

 2 )20(–) 7( مسعهم

 3 2)20(–) 7( أبصارهم

-)59(-)33(-2)29(-2)22(-)19( السماء

)107(-)116(-)117( 

10 

-)71(-)60(-)33(-)30(-)27(-)22( األرض
)107(-)116(-)117.( 

9 

 6 ).126(-)81(-)80(-)39(-)24(-)17( النار 

 2 )111(-)35( اجلنة

-)90(-)86(-)85(-)49(-)10(-)7( العذاب

)96(-)104(-)126( 

9 

-)84(-)72(-)57(-)54(-)9(-)44( أنفسهم
)85(-)90(-)102(-)110( 

10 

 3 3)95(– 2)79( أيديهم

 3 2)74(–) 24( احلجارة 

 6 )61(-)109(-)71(-2)42(-)26( احلق

 4 )141(-)136(-)134(-)128( أمة

 2 )135(–) 130( ملة

 3 )133(-)94(-)19( املوت

 2 )96(-)87( احلياة 

-)114(-)102(-)94(-)86(-)4( اآلخرة
)130( 

6 

 5 )130(-)114(-)96(-)86(-)85( الدنيا

 4 )98(-)34(-)31(-)30( املالئكة
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-لالجزء األو -دراسة تطبيقية للسبك والحبك في سورة البقرة                              الفصل الثاني:   

 4 )37(-)35(-)33(-)31( آدم

 4 )125(-)108(-)101(-)98( الرسول

-)130(-)127(-)126(-)125(-)124( إبراهيم

)132(-)133( 

7 

-)87(-)61(-)55(-)54(-)53(-)41( موسى 

108(-)136( 

8 

 4 )136(-)133(-)127(-)125( إمساعيل

 4 )140(-)136(-)133(-)132( يعقوب 

 4 )140(-)136(-)133(-)132( إسحاق

 5 )71(-)70(-)69(-)68(-)67( البقرة

-)135(-)120(-)113(-)111(-)62( اليهود

)140( 

6 

-)135(-)120(-)113(-)111(-)62( النصارى
)140( 

6 

 4 )102(-)90(-)79(-)16( اشرتوا

التكرار اجلملي 
 (التام)

َوأَِقيُموا الصَّالَة َوآتُوا 
الزََّكاَة َوارَْكُعوا َمَع 

 الرَّاِكِعنيَ 

)43 (–)83 (–)110( 3 

 2 )91(-)13( آِمُنواَوِإَذا ِقيَل َهلُْم 

ِإنَّ اللََّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء 

 َقِديرٌ 

)20(-)106(-)109( 3 

 ْ َقاُلوا ادُْع لََنا رَبََّك يـُبَـنيِّ

 لََنا

)68(-)69(-)70( 3 

أُْولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر 
 ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ 

)39(-)81( 2 
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تِْلَك أُمٌَّة َقْد َخَلْت َهلَا 
َكَسَبْت َوَلُكْم َما  َما  

َكَسْبُتْم َوال ُتْسأَُلوَن َعمَّا  

 َكانُوا يـَْعَمُلونَ 

)134(-)141( 2 

 3 )128(-)54(-)37( إِنَُّه ُهَو التـَّوَّاُب الرَِّحيمُ 

َواتـَُّقوا يـَْومًا ال َجتْزِي 

نـَْفٌس َعْن نـَْفٍس َشْيئاً 
َها َشَفاَعةٌ  َوال يـُْقَبُل ِمنـْ

َها َعْدٌل َوال يـُْؤَخُذ  ِمنـْ
 َوال ُهْم يُنَصُرونَ 

)48(-)123( 2 

يَا َبِين ِإْسرَائِيَل اذُْكُروا 

نِْعَمِيت الَِّيت أَنْـَعْمُت 
 َعَلْيُكمْ 

)40(-)47(-)122( 3 

 3  )71(-)69(-)68( إِنَُّه يـَُقوُل إِنـََّها بـََقرَةٌ 

 
ي)

جلزئ
ي (ا

قاق
الشت

ر ا
كرا

الت
 

الجذر 
 اللغوي

 المجموع رقم اآليات منهالكلمات المشتقة 

 5 )117(-)71(-)69(-)68(-)8( يقول قال
-)93(-)91(-)59(-)13(-)11( قل

)94(-)97(-)119(-)120(-)135(-
)80( 

11 

-)68(-)32(-)26(-2)14(-)13( قالوا/يقولون
)69(-)70(-)71(-)88( 

10 

-)117(-)69(-)33(-)31(-2)30( قال
)124(-)126(-)131( 

9 

 6 )60(-)58(-)38(-)36(-)35(-)34( قلنا
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-لالجزء األو -دراسة تطبيقية للسبك والحبك في سورة البقرة                              الفصل الثاني:   

 4 )91(-)59(-)13(-)11( قيل
 6 )105(-)90(-2)136(-2)4( أنزل/ينزل نزل

 4 )41(-)91(-)90(-)22( أنزل/أنزلت
 4 )99(-)59(-)57(-)23( نزلنا/أنزلنا

 5 )85(-)84(-)72(-)22(-)74( خيرج/أخرج/ خمرج/خترجون خرج
 3 )102(-)121(-)99( يكفر/تكفر كفر

 3 )41(-)126(-)102( كفر/كافر
-)105(-)89(-)29(-)26(-)6( كفروا/كفار

)109( 
6 

 5 )97(-)91(-)61(-)85(-)28( يكفرون
-)90(-)89(-)34(-)24(-)19( الكافرون

)98(-)104( 
7 

 3 )8)/(126(-)62( آمن/آمنا آمن
-)82(-)76(-)62(-)26(-)25(-)9( آمنوا

)103(-)104( 
8 

 6 )75)/(121(-)88(-)6(-)4(-)3( يؤمنون/يومنوا
 6 )31)/(140(-2)33(-)30( أعلم/عّلم علم

 3 )127)/(32(-)29( عليم/العليم
 3 )122)/(120(-)32( علم/العاملني
 3 )108(-)107)/(77( يعلم/ تعلم

-)78(-)77(-)75)/(42(-)30( تعلمون/ يعلمون
)101(-)102(-)113( 

8 

 يعلمان/يعلمهم/علمتم/
 علموا

)102)/(102)/(65)/(102( 4 

 وعمالمج رقم اآليات اللفظة  
 10 )82(-)15( النار-اجلحيم التكرار بالرتادف

 )22(-)21( جعل-خلق
 )102(-)113( اآلخرة-القيامة
 )89(-)61( كفروا-عصوا
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-لالجزء األو -دراسة تطبيقية للسبك والحبك في سورة البقرة                              الفصل الثاني:   

 )4(-)3( يوقنون-يؤمنون
 عذاب النار  التكرار بشبه ترادف

 عذاب عظيم
 عذاب مهني

)126( 
)7(-)114( 
)90( 

17 

 أنتم معرضون
 أنتم ظاملون

)83( 
)98( 

 السميع العليم
 وسيع عليم

 وهو بكل شيء عليم
 اهللا على كل شيء قدير

)127(-)137( 
)115( 
)29( 
)20 (–)106(-)109( 

 احلكيمالعليم 
 العزيز احلكيم
 التواب الرحيم

)32( 
)129( 
)54(-)37(-)128( 

 التحليل:

من خالل اجلدول اإلحصائي السابق يالحظ بروز أنواع التكرار بكثرة منه التكرار التام بالكلمة والتكرار      
 االشتقاقي والتكرار بالرتادف والتكرار بشبه الرتادف والتكرار اجلملي.

األلفاظ األكثر ورودا هو لفظ إذ يالحظ أن أكثر األنواع ورودا هو "التكرار التام باأللفاظ"، فمن بني       
مرة، كما يالحظ أن هذه  70أكثر من  140إىل اآلية  7اجلاللة "اهللا" حيث استمر ذكر هذه اللفظة من اآلية 

 ﴿آلية الواحدة، ومثال ذلك قوله تعاىل: من مرتني يف اأكثر اللفظة قد ذكرت يف معظم اآليات إذ أ�ا تكررت 
َنا النَّاُر ِإالَّ أَيَّامًا َمْعُدوَدًة ُقْل أَاختََّْذمتُْ ِعْنَد اللَِّه َعْهدًا فَـَلْن ُخيِْلَف ال لَُّه َعْهَدُه أَْم تـَُقوُلوَن َعَلى اللَِّه َما ال َوَقاُلوا َلْن َمتَسَّ

 .﴾) 80تـَْعَلُموَن (

منها: ربنا، ربه، ريب،  اللفظة بصيغة "رب" باختالف ما اتصل هبا من الضمائركما استعملت هذه     

  .139إىل اآلية  05مرة من اآلية  20ربكم...إذ بلغ عدد ورودها أكثر من 

كما يالحظ أيضا أن هذا النص مل يكتف بذكر لفظة اجلاللة "اهللا" و"الرب" بل زاد عليه تكرار ما يدل على      

ن صفات أو أمساء اهللا احلسىن واملتمثلة يف: العزيز، الرحيم، السميع، القدير، احلكيم، البصري...إذ الذات اإلهلية م
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جاء ورودها أكثر من عشر مرات، ومنه فتنوع األلفاظ الدالة على لفظ اجلاللة "اهللا" ساهم يف سبك النص 
 وتالحم أجزائه.

يعمل على إعادة بعض األصوات مع اختالفها يف الداللة،  أما ثاين األنواع ورودا هو التكرار االشتقاقي الذي    
حول احملاورة والتحاور كثر ورودا هو اجلدر اللغوي الذي يدور األفمن خالل اجلدول يالحظ أن اجلدر اللغوي 

 خاصة الفعل "قال الذي حييل على اهللا" والفعل "قل" الذي حييل على "الرسول".

 اجلذر اللغوي: كفر، آمن، نزل، علم، اليت تولدت منها صيغ خمتلفة.كما وردت جذور لغوية أخرى منها    

اظ نفسها، شبه الرتادف وهو التكرار الذي تكررت فيه املعاين وليس األلفبافة إىل بروز التكرار بالرتادف و إض

يتلقاه لعذاب الذي ااهللا احلسىن كما مشل أيضا أمساء شبه الرتادف يشمل أمساء بحيث يالحظ أن التكرار 

 الكافرون يف اآلخرة.

كما يالحظ كذلك بروز التكرار اجلملي ومن بني هذه اجلمل تكرار اآليات اليت أشارت إىل ركنني من أركان     
وكذلك تكرار    ﴾ َوأَِقيُموا الصَّالَة َوآُتوا الزََّكاَة َوارَْكُعوا َمَع الرَّاِكِعنيَ ﴿اإلسالم ومها الصالة والزكاة لقوله تعاىل: (

 .شيء كل  ى قدرة اهللا يفاجلمل اليت تدل عل

 ويف األخري نستنتج أن التكرار هو الذي جيعل الشيء ثابتا يف الذهن كما يساهم يف سبك النص وترابطه.    

 التحليل النصي للسورة من خالل (المصاحبة المعجمية التضام).-

بني أجزاء اآليات القرآنية التضام يف سورة البقرة وهذا ما حقق التماسك والتالحم لقد تنوعت عالقات        
 ومن بني هذه العالقات: التضاد، التالزم، عالقة اجلزء بالكل، واجلزء باجلزء، السلسة املرتبة.

) وميكن (التضاد اإلجيايب والتضاد السليبإىل وهو الذي يقوم على اجلمع بني اللفظ وضده ينقسم  التضاد:-1

 توضيح ذلك من خالل اجلدول التايل:
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 نوع التضاد رقم اآلية الكلمة الثانية الكلمة األوىل

 آمنوا
 أضاء

 نور
 اهلدى

 يهدي

 فراشا
 مصلحون

 مؤمنني
 أصحاب اجلنة

 يسرون
 الدنيا

 احلق

 مييتكم
 تبدون

 موت
 املشرق

 قبل

 قليال
 ننسخ

 كفروا
 أظلم

 ظلمات
 الضاللة

 يضل

 بناء
 مفسدون

 كافرين
 أصحاب النار

 يعلنون
 اآلخرة

 الباطل

 حيييكم
 تكتمون

 حياة
 املغرب

 بعد

 كثريا
 ننسي

)8(-)9( 
)20( 

)18( 
)17( 

)26( 

)22( 
)12( 

)50(-)91( 
)81(-)82( 

)77( 
)86( 

)42( 

)22( 
)33( 

)94(-)96( 
)115( 

)108( 

)79(-)26( 
)106( 

   
 

 الطباق اإلجيايب

 يؤمنون
 أنذرهتم

 يشعرون

 تفسدون
 راجعون

 ال يؤمون
 مل تنذرهم

 ال يشعرون

 ال تفسدون
 ال يرجعون

)3(-)6( 
)6( 

)9(-)12( 

)27(-)12( 
)46(-)18( 

 
 

 السليب الطباق
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 ريب
 يشرتوا

 تعقلون

 قولوا
 خترجون

 يظل
 كفر

 ال ريب
 ال يشرتوا

 ال تعلقون

 ال تقولوا
 ال خترجون

 ما يظل
 ما كفر

)22(-)2( 
)78(-)41( 

)73(-)76( 

)104( 
)84( 

)27( 
)102( 

  متصاحبتني دوما معا، وميكن توضيح ذلك من خالل اجلدول التايل:نيهو الذي ترد فيه لفظت التالزم:-2

 رقم اآلية الكلمة الثانية الكلمة األولى

 أصحاب

 أصحاب
 أهل 

 يوم 
 احلياة

 أقيموا 
 أتوا

 عذاب

 عذاب
 اإلمث

 ع يالسم
 التواب

 العليم

 العزيز
 اليوم

 عملوا

 اجلنة

 النار
 الكتاب

 القيامة
 الدنيا

 الصالة
 الزكاة

 أليم

 النار
 العدوان

 العليم
 الرحيم

 احلكيم

 احلكيم
 اآلخر

 الصاحلات

)37( 

 )39(  
)109( 

)85( 
)87( 

)43( 
)43 ( 

)11( 

)127( 
)85( 

)127( 
)37( 

)32( 

)129( 
)8( 

)25( 
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 السماوات
 سبع

 األرض
 مساوات

)32( 
)29( 

 

 وميكن تبيان هذه العالقة يف اآليات التالية:  عالقة الجزء بالكل أو الكل بالجزء:-3

 .﴾) 16أُْولَِئَك الَِّذيَن اْشتَـَرْوا الضَّالَلَة بِاْهلَُدى َفَما َرِحبَْت ِجتَارَتـُُهْم َوَما َكانُوا ُمْهَتِديَن ( ﴿قال تعاىل: -

 الكل (التجارة).يف هذه اآلية لدينا الفعلني "اشرتوا" و"رحبت" جزء من التجارة، أي مها جزء من     

ُخيْرِْج َلَنا َوِإْذ قـُْلُتْم يَا ُموَسى َلْن َنْصِربَ َعَلى َطَعاٍم َواِحٍد َفادُْع لََنا رَبََّك ُخيْرِْج لََنا ِممَّا تـُْنِبُت اَألْرُض  ﴿قال اهللا تعاىل:-

 .﴾ )61(ِلَهاِممَّا تـُْنِبُت اَألْرُض ِمْن بـَْقِلَها َوِقثَّاِئَها َوُفوِمَها َوَعَدِسَها َوَبصَ 

أشارت إىل جمموعة من األطعمة اليت تنبتها األرض وهي متثل عالقة الكل (الطعام) باجلزء هذه اآلية الكرمية     

 (بقلها، قثائها، فومها، عدسها، بصلها).

َماِء 18) ُصمٌّ بُْكٌم ُعْمٌي فَـُهْم ال يـَْرِجُعوَن (﴿قال اهللا تعاىل: - ِفيِه ظُُلَماٌت َوَرْعٌد َوبـَْرٌق ) َأْو َكَصيٍِّب ِمْن السَّ

 .﴾)19َجيَْعُلوَن َأَصابَِعُهْم ِيف آَذاِ�ِْم ِمْن الصََّواِعِق َحَذَر اْلَمْوِت َواللَُّه حمُِيٌط بِاْلَكاِفرِيَن (

يف هذه اآلية الكرمية أشار اهللا تعاىل إىل ثالث حواس لإلنسان وهي جزء من الكل (حواس اإلنسان)كما     

 ا إىل أعضاء جسم اإلنسان (األذن واألصابع) وهي جزء من الكل (جسم اإلنسان).أشار أيض

 ومثال ذلك: عالقة الجزء بالجزء:-4

ثُونـَُهْم ِمبَا فَـَتحَ  ﴿قوله تعاىل:- اللَُّه َعَلْيُكْم  َوِإَذا َلُقوا الَِّذيَن آَمُنوا َقاُلوا آَمنَّا َوِإَذا َخال بـَْعُضُهْم ِإَىل بـَْعٍض َقاُلوا َأُحتَدِّ

 .﴾) 76لُِيَحاجُّوُكْم ِبِه ِعْنَد رَبُِّكْم أََفال تـَْعِقُلوَن (

 س.فكلمة بعض دالة على جزء من الناس وليس كل النا  

وهي اليت تكون فيها الكلمات مرتبة ال جيوز التقدمي والتأخري فيها ويكون توضيح ذلك من  السلسلة المرتبة:-5

 خالل اآليات التالية:
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ُقْرَىب َواْلَيَتاَمى َوِإْذ َأَخْذنَا ِميثَاَق َبِين ِإْسرَائِيَل ال تـَْعُبُدوَن ِإالَّ اللََّه َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا َوِذي الْ  ﴿قال اهللا تعاىل:-
 .﴾) 83ُكْم َوأَنْـُتْم ُمْعِرُضوَن (َواْلَمَساِكِني َوُقوُلوا لِلنَّاِس ُحْسناً َوأَِقيُموا الصَّالَة َوآتُوا الزََّكاَة مثَُّ تـََولَّْيُتْم ِإالَّ َقِليًال ِمنْ 

ألنه املنعم يف احلقيقة على العباد، مث فقدم حق اهللا تعاىل "لقد جاء الرتتيب يف اآلية بتقدمي األهم فاألهم        
مث اليتامى لقلة  ،قدم ذكر الوالدين حلقهما األعظم يف تربية الولد، مث القرابة ألن فيهم صلة الرحم وأجر اإلحسان

   1"حيلتهم، مث املساكني لضعفهم مث األمر باإلحسان لعامة الناس املؤمن والكافر...

 .﴾)28بِاللَِّه وَُكنُتْم أَْمَواتاً َفَأْحَياُكْم مثَُّ ُميِيُتُكْم مثَُّ ُحيِْييُكْم مثَُّ إِلَْيِه تـُْرَجُعوَن ( َكْيَف َتْكُفُرونَ  ﴿قال تعاىل: -

هذه اآلية أشارت إىل مراحل حياة اإلنسان بالرتتيب "قال ابن عباس: كنتم أمواتا يف أصالب آبائكم مل      

 .2مث حيييكم حني يبعثكم" موتة احلقتكونوا شيئا حىت خلقكم مث مييتكم 

 .﴾)140(أَْم تـَُقوُلوَن ِإنَّ إِبْـرَاِهيَم َوِإْمسَاِعيَل َوِإْسَحَق َويـَْعُقوَب َواَألْسَباَط َكانُوا ُهوداً َأْو َنَصاَرى  ﴿قال تعاىل:-

وكذلك أشارت إىل عالقة عائلية بالرتتيب  .من األنبياء اختارهم اهللا للنبوة بالرتتيبهذه اآلية تشري إىل جمموعة     

، 4، و"االبن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم"3مكونة من "اجلد إبراهيم" و"العم إمساعيل" و"األب إسحاق"

 .5واألسباط هم أحفاد إسحاق، "فقد قدم إمساعيل على إسحاق ألنه كان أكرب منه وكان عم يعقوب"

) َوِإْذ قـُْلُتْم يَا ُموَسى َلْن َنْصِربَ َعَلى َطَعاٍم َواِحٍد َفادُْع لََنا ﴿ومثال ذلك قوله تعاىل:  االندراج في صنف عام:-6
 .﴾)61( ا َوَعَدِسَها َوَبَصِلَهارَبََّك ُخيْرِْج لََنا ِممَّا تـُْنِبُت اَألْرُض ُخيْرِْج لََنا ِممَّا تـُْنِبُت اَألْرُض ِمْن بـَْقِلَها َوِقثَّائَِها َوفُوِمهَ 

 هذه اآلية تشري إىل جمموعة من النباتات اليت تندرج ضمن صنف عام وهو الطعام.    

ُذوا ِمْن َمَقاِم إِبْـرَاِهيَم ُمَصلًّى َوَعِهْدنَا ِإَىل إِ  ﴿قوله تعاىل:- بْـرَاِهيَم َوِإْمسَاِعيَل َوِإْذ َجَعْلَنا اْلبَـْيَت َمثَابًَة لِلنَّاِس َوأَْمنًا َواختَِّ
 .﴾) 125رَا بـَْيِيت لِلطَّائِِفَني َواْلَعاِكِفَني َوالرُّكَِّع السُُّجوِد (أَْن َطهِّ 

هذه اآلية ذكرت الطائفني والعاكفني والراكعني والساجدين وهي أصناف تندرج ضمن صنف وهو املتعبدين يف    
 بيت املقدس.

 .72صفوة التفاسري، ص ،حممد علي الصابوين  1
 .71، ص1990، 1تفسري القرآن العظيم، دار الثقافة، اجلزائر، ط ،ابن كثري  2
 .97ص،صفوة التفاسريالصابوين،حممد علي   3
 .199ص، تفسري القرآن العظيم ، ابن كثري  4
 .298ص ،،2005، 1جممع البيان يف تفسري القرآن، دار العلوم، ط ،أمني اإلسالم الطربسي  5
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 التحليل:-

أنواعها وهذا ما أدى إىل حتقيق السبك النصي من خالل ما سبق يالحظ بروز عالقات التضام مبختلف        

بني آيات السورة ومن بني هذه العالقات األكثر ورودا هي عالقات التضاد حيث كان ورودها يف السورة أكثر من 
مرة، كما تكررت هذه الكلمات املتالزمة ومن بينها  20مرة، مث تليها عالقة التالزم، واليت وردت أكثر من  25

م" فقد تكررت أكثر من ثالث مرات من بداية السورة إىل آخر جزء السورة وكذلك "السموات "العزيز الرحي
 مث تليهم عالقة األلفاظ املنتظمة، وعالقة اجلزء بالكل.   األرض"...

 التحليل الصوتي للجزء األول من سورة البقرة من خالل ظاهرة السجع والجناس.-

 رف األخري وميكن توضيح ذلك من خالل اجلدول التايل:وهو توافق الفاصلتني يف احل أوال: السجع:

األلفاظ التي تتشابه فيها الفواصل 

 ورقم آياتها

 التعليل نوع السجع

 )4يوقنون(-)3ينفقون (

 )10يكذبون ( -)9يشعرون (
ال يعلمون -)12ال يشعرون (

)13( 

 أل�ما متفقان يف الوزن واحلرف األخري سجع متوازي

 )6يؤمنون (-)5(املفلحون 
 )9يشعرون (-)8مؤمنني (

ال يشعرون -)11مصلحون (
)12( 

 )15يعمهون (-)14مستهزئون (

ال يرجعون -)17ال يبصرون (
)18( 

أل�ما خيتلفان يف الوزن ويتفقان يف احلرف  سجع مطرف
 األخري

 )22تعلمون (-)21تتقون (
 )24كافرين (-)23صادقني (

 الوزن واحلرف األخريأل�ما متفقان يف  سجع متوازي

أل�ما خيتلفان يف الوزن ويتفقان يف احلرف  سجع مطرف )26فاسقني (-)25خالدون(
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 )28ترجعون (-)27اخلاسرون (
 )31صادقني (-)30ال تعلمون (

 )35الظاملني (-)34الكافرين (

 )39خالدون (-)35حيزنون (

 األخري

 يف الوزن واحلرف األخريأل�ما متفقان  سجع متوازي )41فاتقون (-)40فارهبون(

 )43الراكعني (-)42تعلمون (

 )45اخلاشعني (-)44تعقلون (
 )47العاملني (-)46راجعون (

 )51ظاملون (-)50تنظرون (
 )53هتتدون (-)52تشكرون (

أل�ما خيتلفان يف الوزن ويتفقان يف احلرف  سجع مطرف

 األخري

 يف الوزن واحلرف األخري أل�ما متفقان سجع متوازي )56تشكرون (-)55تنظرون (

 )58احملسنني (-)57يظلمون (
 )60مفسدين (-)59يفسقون (

أل�ما خيتلفان يف الوزن ويتفقان يف احلرف  سجع مطرف
 األخري

 أل�ما متفقان يف الوزن واحلرف األخري سجع متوازي )62حيزنون (-)61يعتدون (
 )64اخلاسرين (-)63تتقون (
 )67(اجلاهلني -)66املتقني (
 )69الناظرين (-)68تؤمرون (
 )71يفعلون (-)70مهتدون (
 )73تعقلون (-)72تكتمون (
 )75يعلمون (-)74تعملون (
 )77يعلنون (-)76تعقلون (
 )79يكسبون (–) 78يظنون (

أل�ما خيتلفان يف الوزن ويتفقان يف احلرف  سجع مطرف
 األخري

 متفقان يف الوزن واحلرف األخريأل�ما  سجع متوازي )82خالدون (-)81خالدون (
 )84تشهدون (-)83معرضون (
 )86ينصرون (-)85تعلمون (
 )88يؤمنون (-)87تقتلون (
 )92ظاملون(-)91مؤمنني (
 )94صادقني (-)93مؤمنني (

الوزن ويتفقان يف احلرف أل�ما خيتلفان يف  سجع مطرف
 األخري
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 )96يعلمون (-)95ظاملني (
 )98الكافرين (-)97املؤمنني (

 )100يؤمنون (-)99الفاسقون (
) 120يعلمون (-)101يعلمون (
 )103يعلمون (

 )105عظيم (-)104أليم (

 أل�ما متفقان يف الوزن واحلرف األخري سجع متوازي

أل�ما خيتلفان يف الوزن ويتفقان يف احلرف  سجع مطرف )107نصري (-)106قدير (
 األخري

 )110نصري (-)109قدير(
 )116عليم (-)115(عظيم 

 أل�ما متفقان يف الوزن واحلرف األخري سجع متوازي

 )122العاملني (-)121خاسرون (
 )124الظاملني (-)123ينصرون (

 )128الرحيم (-)127العليم (
 )129احلكيم (-)128الرحيم (

 )131العاملني (-)130الصاحلني (

أل�ما خيتلفان يف الوزن ويتفقان يف احلرف  سجع مطرف
 خرياأل

مسلمون -)132مسلمون (
)133( 

 أل�ما متفقان يف الوزن واحلرف األخري سجع متوازي

 )135املشركني (-)134يعملون (
 )139خملصون (-)138عابدون (
 )140يعملون (-)140تعملون (

أل�ما خيتلفان يف الوزن ويتفقان يف احلرف  سجع مطرف
 األخري

 التحليل:-

من خالل اجلدول ومن خالل قراءتنا لسورة البقرة يتبني لنا أن معظم فواصل اآليات تنتهي حبرف واحد وهو      
 6مرة، كما جند بروز حرف امليم  100من أكثر  141 �اية اآلية إىل3والذي ورد من بداية اآلية  حرف "النون"

لربط الصويت بني اآليات القرآنية، ويف األخري أربع مرات، وهذا ما حقق امرات، إضافة إىل حرف الراء الذي برز 
 نستنتج أن فواصل السور القرآنية أعطت جرسا موسيقيا تصغي إليه اآلذان والوجدان.

توضيح ذلك من خالل ن التام والناقص، وميكن اابه كلمتني يف اللفظ فقط وهو نوعوهو تش ثانيا: الجناس:
 :اجلدول التايل

75 
 



-لالجزء األو -دراسة تطبيقية للسبك والحبك في سورة البقرة                              الفصل الثاني:   

الكلمات المتجانسة ورقم 

 اآلية التي ذكرت فيها

 التعليل نوع الجناس

 )4يوقنون (-يؤمنون

 )30يسفك (-يفسد
 )60اشربوا (-مشرهبم

 )65خاسئني(-)64اخلاسرين (
 )  75علمون (ي-)74تعملون (

 )79يكسبون (– يكتبون

 )102ماروت(-هاروت
 )107ننسيها (-ننسخ

 )107نصري (-بصري
 )118قوهلم (-قبلهم

 )20ينصرون (-نصري
 )122ماء (-السماء

 ) 129احلكيم (-احلكمة

 )135ملة ( -)134أمة (

 

 
 

 جناس ناقص

 اللفظان اختلفا يف حرف امليم والقاف

 اختلفا يف حرف "د"و" ك" وكذلك يف ترتيب احلروف اللفظان
 اللفظان اختلفا يف احلرف األول (م. ا)

 اللفظان اختلفا يف حرف (ر.ء)
 ونوع احلرف األولاللفظان اختلفا يف ترتيب احلروف 

 اللفظان اختلفا يف احلرف (ت. س)

 اللفظان اختلفا يف احلرف األول (ه.م)
 اللفظان اختلفا يف احلرف األخري (خ.ي)

 اللفظان اختلفا يف احلرف األول (ن.ب)
 اللفظان اختلفا يف احلرف الثاين (ب.و)

 اللفظان اختلفا يف عدد احلروف 
 رف (س) يف األولاللفظان اختلفا يف العدد بزيادة ح

 اللفظان اختلفا يف حرف (ت.ي)

 اللفظان اختلفا يف نوع احلرف (أ.ل) والرتتيب احلرفني

 التحليل:-

ألفاظه يف نوع  ختلفتاجلناس هو اجلناس الناقص الذي ا يالحظ من خالل هذا اجلدول أن النوع البارز من       

يف األخري نستنتج أن اجلناس أحدث  و.من عشر مرات بلغ عدد وروده أكثراحلرف وشكله وعدده وترتيبه، حيث 

 جرسا موسيقيا يف آذان السامع والقارئ، كما زاد يف الكالم مجاال وهذا ما أسهم يف سبك النص.

 

 

 

 
76 

 



-لالجزء األو -دراسة تطبيقية للسبك والحبك في سورة البقرة                              الفصل الثاني:   

 الثاني: نماذج تطبيقية لوسائل الحبك. بحثالم

 ن خالل ظاهرة السياقالتحليل النصي لسورة البقرة م

  سورة البقرة كما يلي:خصائص السياق يف لقد متثلت  

 ): يتميز السياق القرآين بأن املرسل فيه هو اهللا عز وجل.الباثالمرسل (-

): وهو حممد صلى اهللا عليه وسلم، فقد اصطفاه اهللا سبحانه وتعاىل ليكون حامل هذه المرسل إليه (المتلقي-
 الرسالة ليبلغها إىل الناس كافة.

عن وحي من  عبارةحيث كان ،: من املعلوم أن القرآن الكرمي كله كان نزوله بواسطة جربيل عليه السالم القناة-

 اهللا إىل جربيل عليه السالم إىل الرسول صلى اهللا عليه وسلم.

 ): هم صحابة الرسول صلى اهللا عليه وسلم ومن حضر معهم.الحضور (المستمعون-

اهللا بألفاظه ال كالم جربيل أو حممد صلى اهللا عليه وسلم، فقد أنزل باللغة  : إن القرآن الكرمي، هو كالمالنظام-

 .1﴾) 2إِنَّا أَنزَْلَناُه قـُْرآناً َعرَبِّياً َلَعلَُّكْم تـَْعِقُلوَن ( ﴿العربية الفصحى، والدليل على ذلك قوله عز وجل: 

لثالث: ألين عريب والقرآن عريب وكالم وعن ابن عباس قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: "أحبوا العرب 

 . 2أهل اجلنة عريب"

يف املدينة املنورة بعد اهلجرة والدليل على ذلك ما جاء به الزركشي يف كتابه: : نزلت سورة البقرة الظرف (المقام)-
 .3"ما نزل باملدينة وهو تسع وعشرون سورة فأول ما نزل فيها: سورة البقرة مث األنفال..."

احلوار املباشر والسرد القصصي فقد كان احلوار األول بني اهللا  بني : لقد تنوعت سورة البقرةالةشكل الرس-
قصة استخالف أبو  :ثل يفوكذلك بني موسى وربه وموسى وقومه، أما السرد القصصي فتم،واملالئكة، واهللا وآدم 

الذي حرمه اهللا ،صطياد احليتان يف يوم السبت ايت عصت أمر اهللا يف وقصة أهل القرية اليف األرض ،آدم البشرية 

.02االية ،سورة يوسف  1  
.42ص ،2006، 1ة، بريوت، لبنان، طمؤسسة الرسال اجلامع ألحكام القرآن، ،أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيب بكر القرطيب  2  

.136الربهان يف علوم القرآن، ص ،بدر الدين الزركشي 3  
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-لالجزء األو -دراسة تطبيقية للسبك والحبك في سورة البقرة                              الفصل الثاني:   

وقصة بين إسرائيل وقصة سيدنا ،حيث حوهلم إىل قردة جزاء كفرهم، وكذلك قصة البقرة ومعجزة إحياء امليت ،
 إبراهيم عليه السالم.  

 : لقد تناولت سورة البقرة مواضيع شىت منها: الموضوع-

إىل �اية  06، وصفات الكافرين من بداية اآلية 05�اية اآلية إىل  02حتدثت عن صفات املتقني من اآلية -
إىل �اية اآلية  08، وصفات املنافقني وهم الذين يظهرون اإلميان ويبطنون الكفر وذلك من بداية اآلية 07اآلية 

 ، وقد متثلت هذه الصفات يف الكذب واخلداع واالستهزاء والفساد يف األرض والسخرية من املؤمنني.20

كافة الناس لعبادته وحده مث عرفهم بالنعم اليت أنعمها عليهم ليشكروه عليها، من وبعد هذه الصفات خاطب  -

 .25إىل �اية اآلية  21بداية اآلية 

 .39إىل �اية اآلية  30وسبب خروجه من اجلنة، من بداية اآلية ،مث ذكر طريقة استخالف آدم يف األرض -

 إسرائيل لإلميان به وبرسوله ومبا أنزل عليه، مث ذكرهم بالنعم اليت أنعمها عليهم، كما حتدثت عن خماطبة اهللا لبين-

 .142إىل �اية اآلية  40وذلك من بداية اآلية 

 : جاءت سورة البقرة ألغراض معينة منها: الغرض-

 إرشاد الناس إىل أن القرآن كالم اهللا بلفظه ومعناه، ال يستطيع أحد أن يأيت بسورة من مثله.-

 بيان أصناف الناس (الكافر، املنافق، املؤمن) وبيان جزاء كل صنف.-

 بيان أن آدم عليه السالم هو أصل وأب البشرية وهو أول من استخلف يف األرض.-

 بيان أن األصل الثاين للبشرية هو إبراهيم عليه السالم.-

 إثبات العبودية وتوحيد اهللا عز وجل وإنكار الشرك.-

 وجل ملك السماوات واألرض.بيان أن اهللا عز -

 بيان نعم اهللا اليت ال تعد وال حتصى.-
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-لالجزء األو -دراسة تطبيقية للسبك والحبك في سورة البقرة                              الفصل الثاني:   

ق، وأمور الزواج والطالق جاءت لتعليم األحكام التشريعية للمسلمني منها: العبادات واملعامالت واألخالكما -
 والعدة...

 .ريضالتغالتحليل النصي لسورة البقرة من خالل 

مسيت سورة البقرة هبذا االسم الشتماهلا على قصة  لدىئمة بني اسم السورة وحمتواها، : وهو العالقة القاالتغريض
َوِإْذ قَاَل ُموَسى لَِقْوِمِه ِإنَّ اللََّه يَْأُمرُُكْم أَْن َتْذَحبُوا بـََقرًَة َقاُلوا أَتـَتَِّخُذنَا ُهُزوًا َقاَل  ﴿البقرة، واليت ذكرت يف قوله تعاىل:

ْ لََنا َما ِهَي َقاَل إِنَُّه يـَُقوُل إِنـَّهَ 67أَُعوُذ بِاللَِّه أَْن َأُكوَن ِمْن اْجلَاِهِلَني ( ا بـََقرٌَة ال َفاِرٌض َوال ) َقاُلوا ادُْع لََنا رَبََّك يـُبَـنيِّ

ْ لََنا َما َلْونـَُها قَاَل إِنَُّه يـَُقوُل إِنـََّها بـََقرٌَة َصْفرَاءُ 68ِبْكٌر َعَواٌن بـَْنيَ َذِلَك َفافْـَعُلوا َما تـُْؤَمُروَن ( ) َقاُلوا ادُْع لََنا رَبََّك يـُبَـنيِّ
َنا َوإِنَّا ِإْن َشاَء اللَُّه َلُمْهَتُدوَن  ) قَاُلوا ادْعُ 69َفاِقٌع َلْونـَُها َتُسرُّ النَّاِظرِيَن ( ْ لََنا َما ِهَي ِإنَّ اْلبَـَقَر َتَشابََه َعَليـْ لََنا رَبََّك يـُبَـنيِّ

ِجْئَت بِاحلَْقِّ  ُلوا اآلنَ ) َقاَل إِنَُّه يـَُقوُل إِنـََّها بـََقرٌَة ال َذُلوٌل تُِثُري اَألْرَض َوال َتْسِقي احلَْْرَث ُمَسلََّمٌة ال ِشَيَة ِفيَها َقا70(
 .﴾) 71َفَذَحبُوَها َوَما َكاُدوا يـَْفَعُلوَن (

مرات، واإلشارة 5وذلك بطرق عدة منها: تكرار امسها "البقرة " واملتحدث عنه يف هذه اآليات وه ريضتغقد مت ف 
يف الضمري (هي)، إليها بالضمائر املتصلة، واليت تتضح يف (إ�ا، لو�ا، فذحبوها) والضمائر املنفصلة واملتمثلة 

 والضمائر املسترتة واليت تتضح يف (تسر، تثري، ال تسقي).

 إضافة إىل الصفات اليت تتميز هبا وهي كما يلي: -

 صفراء شديدة الصفار.   

 ال لون فيها غري الصفار الفاقع. رث، سليمة من كل العيوبحلال ذلول أي ال تعمل، وال تسقي ا 

ألن العنوان ،نتوقع أنه هو املوضوع الذي يتضمنه النص ،د اسم يف عنوان النص ويف األخري نستنتج أنه عندما جن
 كما يعترب البوابة األوىل اليت تواجه قارئ النص.،يعترب تلخيص ملا جاء يف النص 

 :التحليل النصي لسورة البقرة من خالل العالقات الداللية-

 هذه العالقة جند مايلي:: من بني اآليات اليت تضمنت عالقة اإلجمال بالتفصيل-1

ُخيْرِْج لََنا ِممَّا َوِإْذ قـُْلُتْم يَا ُموَسى َلْن َنْصِربَ َعَلى طََعاٍم َواِحٍد َفادُْع لََنا رَبََّك ُخيْرِْج لََنا ِممَّا تـُْنِبُت اَألْرُض  ﴿ قال تعاىل:-

ٌر اْهِبُطوا تـُْنِبُت اَألْرُض ِمْن بـَْقِلَها َوِقثَّاِئَها َوفُوِمَها َوَعَدِسَها وَ  َبَصِلَها قَاَل أََتْسَتْبِدُلوَن الَِّذي ُهَو أَْدَىن بِالَِّذي ُهَو َخيـْ
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-لالجزء األو -دراسة تطبيقية للسبك والحبك في سورة البقرة                              الفصل الثاني:   

بِأَنـَُّهْم َكانُوا َيْكُفُروَن ِبآيَاِت  ِمْصراً َفِإنَّ َلُكْم َما َسأَْلُتْم َوُضرَِبْت َعَلْيِهْم الذِّلَُّة َواْلَمْسَكَنُة َوبَاُءوا ِبَغَضٍب ِمْن اللَِّه َذِلكَ 
 .﴾) 61لَِّه َويـَْقتُـُلوَن النَِّبيَِّني ِبَغْريِ احلَْقِّ َذِلَك ِمبَا َعَصْوا وََكانُوا يـَْعَتُدوَن (ال

قثائها و  ع هذا النبات املتمثل يف: بقلهايف هذه اآلية لدينا كلمة نبات جاءت جمملة مث جاء بعدها تفصيل يف نو 
 وفومها وعدسها وبصلها.

ْ لََنا َما ِهَي َقاَل ِإنَُّه يـَُقوُل إِنـََّها بـََقرٌَة ال َفاِرٌض َوال ِبْكٌر َعَواٌن بـَْنيَ َذِلكَ َقاُلوا ادْ  ﴿ويف قوله تعاىل:-  ُع لََنا رَبََّك يـُبَـنيِّ

ْ لََنا َما َلْونـَُها قَاَل إِنَُّه يـَُقوُل إِنـََّها بـََقرَ 68َفافـَْعُلوا َما تـُْؤَمُروَن ( ٌة َصْفرَاُء فَاِقٌع َلْونـَُها َتُسرُّ ) َقاُلوا ادُْع لََنا رَبََّك يـُبَـنيِّ

َنا َوإِنَّا ِإْن َشاَء اللَُّه َلُمهْ 69النَّاِظرِيَن ( ْ لََنا َما ِهَي ِإنَّ اْلبَـَقَر َتَشابََه َعَليـْ ) قَاَل إِنَُّه 70َتُدوَن () َقاُلوا ادُْع لََنا رَبََّك يـُبَـنيِّ
ْرَض َوال َتْسِقي احلَْْرَث ُمَسلََّمٌة ال ِشَيَة ِفيَها َقاُلوا اآلَن ِجْئَت بِاحلَْقِّ َفَذَحبُوَها َوَما  يـَُقوُل إِنـََّها بـََقرٌَة ال َذُلوٌل تُِثُري األَ 

  ﴾) 71َكاُدوا يـَْفَعُلوَن (

يف هذه اآلية ذكرت لفظة البقرة إمجاال مث بعد ذلك مت ذكر مجيع صفاهتا بالتفصيل، فهي بقرة ال كبرية هرمة وال 

تعمل يف صغرية أي وسيطة بني الكرب والصغر، وأ�ا بقرة صفراء شديدة الصفار، وأ�ا بقرة مل يذهلا العمل أي مل 
 احلرث، وساملة من مجيع العيوب.

َوإَِلَه  ُكنُتْم ُشَهَداَء ِإْذ َحَضَر يـَْعُقوَب اْلَمْوُت ِإْذ َقاَل لَِبِنيِه َما تـَْعُبُدوَن ِمْن بـَْعِدي َقاُلوا نـَْعُبُد ِإهلََكَ أَْم   ﴿قال تعاىل:-
 .﴾) 133آبَاِئَك إِبْـرَاِهيَم َوِإْمسَاِعيَل َوِإْسَحَق ِإَهلاً َواِحداً َوَحنُْن َلُه ُمْسِلُموَن (

آبائك" جمملة فهي تشمل اجلد والعم واألب مث جاء بعدها تفصيل فاجلد إبراهيم، والعم هذه اآلية ذكرت لفظة "

   .1إمساعيل، واألب إسحاق

ُلو الشََّياِطُني َعَلى ُمْلِك ُسَلْيَماَن َوَما َكَفَر ُسَلْيَماُن َوَلِكنَّ الشََّياِطَني َكَفُروا يـُعَ ﴿قوله تعاىل: - لُِّموَن َواتـَّبَـُعوا َما تـَتـْ

هذه اآلية ذكرت لفظة "امللكني" جمملة  .﴾)102(النَّاَس السِّْحَر َوَما أُنزَِل َعَلى اْلَمَلَكْنيِ بَِباِبَل َهاُروَت َوَماُروتَ 
 هباروت وماروت.هلا مث جاء تفصيل 

) َواتـَُّقوا 47 َفضَّْلُتُكْم َعَلى اْلَعاَلِمَني (يَا َبِين ِإْسرَائِيَل اذُْكُروا نِْعَمِيت الَِّيت أَنْـَعْمُت َعَلْيُكْم َوَأينِّ  ﴿قال اهللا عز وجل: -
َها َعْدٌل َوال ُهْم يُنَصُرو  َها َشَفاَعٌة َوال يـُْؤَخُذ ِمنـْ ) َوِإْذ 48َن (يـَْومًا ال َجتْزِي نـَْفٌس َعْن نـَْفٍس َشْيئًا َوال يـُْقَبُل ِمنـْ
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-لالجزء األو -دراسة تطبيقية للسبك والحبك في سورة البقرة                              الفصل الثاني:   

َناُكْم ِمْن آِل ِفْرَعْوَن َيُسوُموَنُكْم ُسوَء اْلَعذَ  اِب يَُذحبُِّوَن أَبْـَناءَُكْم َوَيْسَتْحُيوَن ِنَساءَُكْم َوِيف َذِلُكْم َبالٌء ِمْن رَبُِّكْم َجنَّيـْ
َنا آَل ِفْرَعْوَن َوأَنْـُتْم تَنظُُروَن (49َعِظيٌم ( َناُكْم َوأَْغرَقـْ َنا ِبُكْم اْلَبْحَر َفَأْجنَيـْ  .﴾) 50) َوِإْذ فَـَرقـْ

  جناهتم  على بين إسرائيل إمجاال مث قام بتفصيل هذه النعم املتمثلة يف:يف هذه اآلية ذكر اهللا تعاىل نعمه اليت أنعمها 
 .من الغرق... وجناهتم من ظلم آل فرعون

 عنه. صيل ويقوم بتفسريه وإزالة الغموضنستنتج أن اإلمجال يكون شيء عام ومبهم مث يأيت التف همنو   

 :: ميكن متثيل هذه العالقة فيما يليإليجاباالسلب بعالقة -2

 .﴾)104يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تـَُقوُلوا رَاِعَنا َوُقوُلوا انظُْرنَا َواْمسَُعوا َولِْلَكاِفرِيَن َعَذاٌب أَلِيٌم ( ﴿قال تعاىل:-

أي أن اهللا �ى املسلمون أن  ."اجلملة الثانية أثبته يفو األوىل  يف هذه اآلية �ى اهللا تعاىل الفعل "قولوا" يف اجلملة

، أل�ا كلمة كانت تقوهلا اليهود على وجه 1"يقولوا يف خطاب النيب (راعنا) وأمرهم بأن يقولوا مكا�ا (أنظرنا)
    االستهزاء.

 : متثلت هذه العالقة يف اآليات التالية:عالقة التشبيه-3

ي اْستَـْوَقَد نَارًا فَـَلمَّا َأَضاَءْت َما َحْوَلُه َذَهَب اللَُّه بُِنورِِهْم َوتـَرََكُهْم ِيف ظُُلَماٍت ال َمثـَُلُهْم َكَمَثِل الَّذِ  ﴿قال تعاىل:-
 .﴾) 17يـُْبِصُروَن (

هلم العجيبة فيه كحال انفاقهم وحيف هذه اآلية ورد التشبيه التمثيلي ألنه مت وصف حالة حبالة أي "مثلهم يف 
 ، فلما أنارت املكان الذي حوله أبصر، واستأنس بتلك النار املشعة ذهب اهللا بنورهم هباخص أوقد نارا يستدفئ ش

 .2أي أطفأها"

َماِء ِفيِه ظُُلَماٌت َوَرْعٌد َوبـَْرٌق َجيَْعُلوَن َأَصاِبَعُهْم ِيف آَذاِ�ِْم ِمْن الصَّوَاِعقِ ﴿ويف قوله تعاىل: -  ) َأْو َكَصيٍِّب ِمْن السَّ

 .﴾)19للَُّه حمُِيٌط بِاْلَكاِفرِيَن (َحَذَر اْلَمْوِت َوا
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-لالجزء األو -دراسة تطبيقية للسبك والحبك في سورة البقرة                              الفصل الثاني:   

وشبه شبهات به كحياة األرض باملاء،  حتىيباملطر ألن القلوب اإلسالم  "يف هذه اآلية تشبيه متثيلي حيث شبه
 .1يف القرآن من الوعد والوعيد بالرعد والربق" الكفار بالظلمات، وما

 .﴾)18يـَْرِجُعوَن (ُصمٌّ بُْكٌم ُعْمٌي فـَُهْم ال  ﴿قال تعاىل: -

 بالصم الذين ال يسمعون خريا، وبالبكم الذين ال يتكلمون مبا نيشبه املنافق،حيث يف هذه اآلية تشبيه بليغ 
 الذين ال يبصرون، حيث حذفت أداة التشبيه ووجه الشبه فأصبح بليغا. وبالعمىينفعهم، 

ُر ِمْنُه مثَُّ َقَسْت قـُُلوبُُكْم ِمْن بـَْعِد َذِلَك َفِهَي َكاحلَِْجارَِة َأْو َأَشدُّ َقْسَوًة َوِإنَّ ِمْن احلَِْجارَِة َلَما يـَتَـفَ  ﴿وقوله تعاىل:- جَّ
َها َلَما يـَْهِبُط ِمْن َخْشَيةِ  َها َلَما َيشَّقَُّق فَـَيْخرُُج ِمْنُه اْلَماُء َوِإنَّ ِمنـْ اللَِّه َوَما اللَُّه ِبَغاِفٍل َعمَّا تـَْعَمُلوَن  األَنْـَهاُر َوِإنَّ ِمنـْ

)74(﴾. 

مث بني بأ�ا أشد قسوة من احلجارة، فهو تشبيه "مرسل  ،يف هذ اآلية شبه اهللا تعاىل قلوب املنافقني باحلجارة

 جممل" ألن أداة التشبيه مذكورة ووجه الشبه حمذوف (القساوة).

سورة البقرة على آيات تشمل هذه العالقة ومن بني هذه اآليات ما : لقد احتوت عالقة السؤال بالجواب-4

 يلي:

 .﴾) 28 (َكْيَف َتْكُفُروَن بِاللَِّه وَُكنُتْم أَْمَواتاً َفَأْحَياُكْم مثَُّ ُميِيُتُكْم مثَُّ ُحيِْييُكْم مثَُّ إِلَْيِه تـُْرَجُعونَ  ﴿قال تعاىل:-

وَُكنُتْم ﴿ومجلة اجلواب يف قوله تعاىل:  ﴾َكْيَف َتْكُفُروَن بِاللَّهِ ﴿تعاىل: يف هذه اآلية لدينا مجلة السؤال وهي يف قوله 

 .﴾أَْمَواتاً َفَأْحَياُكْم مثَُّ ُميِيُتُكْم مثَُّ ُحيِْييُكْم مثَُّ إِلَْيِه تـُْرَجُعونَ 

َماَء َوحنَْ  ﴿وقوله تعاىل: - ُس َلَك قَاَل ِإينِّ أَعْ َقاُلوا َأَجتَْعُل ِفيَها َمْن يـُْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدِّ َلُم ُن ُنَسبُِّح ِحبَْمِدَك َونـَُقدِّ
 .﴾)30َما ال تـَْعَلُموَن (

َماَء َوَحنُْن ُنَسبُِّح ﴿يف هذه اآلية لدينا مجلة السؤال يف قوله تعاىل:  َقاُلوا َأَجتَْعُل ِفيَها َمْن يـُْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدِّ
 .﴾)30َلُم َما ال تـَْعَلُموَن (َقاَل ِإينِّ أَعْ  ﴿أما مجلة اجلواب يف قوله تعاىل: ﴾ِحبَْمِدَك َونـَُقدُِّس َلك

 .﴾)33َواَألْرِض َوأَْعَلُم َما تـُْبُدوَن َوَما ُكنُتْم َتْكُتُموَن ( َأملَْ أَُقْل َلُكْم ِإينِّ أَْعَلُم َغْيَب السََّموَاتِ  ﴿قال تعاىل:-

.18ص ،2002، 1العربية، القاهرة، مصر، طدار اآلفاق  اإلعجاز البالغي يف القرآن الكرمي، ،حممد حسني سالمة  1  
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ِإينِّ أَْعَلُم َغْيَب ﴿مجلة اجلواب يف قوله تعاىل: أما، ﴾َأملَْ أَُقْل َلُكم﴿يف هذه اآلية لدينا مجلة السؤال يف قوله تعاىل:  
 ﴾ َواَألْرِض َوأَْعَلُم َما تـُْبُدوَن َوَما ُكنُتْم َتْكُتُمونَ  السََّموَاتِ 

َواَألْرِض َوَما  ) َأملَْ تـَْعَلْم أَنَّ اللََّه َلُه ُمْلُك السََّموَاتِ 106ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر (َأملَْ تـَْعَلْم أَنَّ اللََّه َعَلى   ﴿ويف قوله تعاىل:-
 .﴾) 107َلُكْم ِمْن ُدوِن اللَِّه ِمْن َوِيلٍّ َوال َنِصٍري   (

أَنَّ اللََّه َعَلى  ﴿، أما مجلة اجلواب يف قوله تعاىل: ﴾ َأملَْ تـَْعَلمْ ( ﴿اآلية األوىل لدينا مجلة السؤال يف قوله تعاىل:  يف 

 .﴾ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ 

أَنَّ اللََّه َلُه ُمْلُك ﴿، أما مجلة اجلواب يف قوله تعاىل: ﴾ َأملَْ تـَْعَلمْ ﴿ويف اآلية الثانية مجلة السؤال يف قوله تعاىل: 

 .﴾ َواَألْرضِ  السََّموَاتِ 

اً لَِبِنيِه َما تـَْعُبُدوَن ِمْن بـَْعِدي َقاُلوا نـَْعُبُد ِإهلَََك َوإَِلَه آبَاِئَك إِبْـرَاِهيَم َوِإْمسَاِعيَل َوِإْسَحَق ِإهلَ  ِإْذ َقالَ  ﴿ويف قوله تعاىل: -

 .﴾)133َواِحداً َوَحنُْن َلُه ُمْسِلُموَن (

 أما مجلة اجلواب يف قوله تعاىل: " ﴾َما تـَْعُبُدوَن ِمْن بـَْعِدي  ﴿تعاىل: لدينا مجلة السؤال يف قوله:  يف هذه اآلية

 "﴾ )133نـَْعُبُد ِإهلَََك َوإَِلَه آبَاِئَك إِبْـرَاِهيَم َوِإْمسَاِعيَل َوِإْسَحَق ِإَهلاً َواِحداً َوَحنُْن َلُه ُمْسِلُموَن ( َقاُلوا

ْ لََنا َما ِهَي َقاَل ِإنَُّه  ﴿ويف قوله تعاىل: - يـَُقوُل إِنـََّها بـََقرٌَة ال َفاِرٌض َوال ِبْكٌر َعَواٌن بـَْنيَ َذِلَك َقاُلوا ادُْع لََنا رَبََّك يـُبَـنيِّ
ْ لََنا َما َلْونـَُها قَاَل إِنَُّه يـَُقوُل إِنـََّها بـََقرٌَة َصْفرَاُء فَاِقٌع َلْونـُهَ 68َفافـَْعُلوا َما تـُْؤَمُروَن ( ا َتُسرُّ ) َقاُلوا ادُْع لََنا رَبََّك يـُبَـنيِّ

 .﴾)69النَّاِظرِيَن (

ْ لََنا َما ِهَي  ﴿يف اآلية األوىل مجلة السؤال يف قوله تعاىل:  ، أما مجلة اجلواب يف قوله ﴾ َقاُلوا ادُْع لََنا رَبََّك يـُبَـنيِّ

 ﴾....قَاَل إِنَُّه يـَُقوُل إِنـََّها بـََقرٌَة ال َفاِرٌض َوال ِبْكرٌ  ﴿(تعاىل: 

ْ لََنا َما َلْونـَُها  ﴿أما يف اآلية الثانية مجلة السؤال يف قوله تعاىل:  ، أما مجلة اجلواب يف قوله ﴾َقاُلوا ادُْع لََنا رَبََّك يـُبَـنيِّ

 .﴾ قَاَل إِنَُّه يـَُقوُل إِنـََّها بـََقرٌَة َصْفرَاُء َفاِقٌع َلْونـَُها َتُسرُّ النَّاِظرِيَن ﴿تعاىل: 

حيث كانت عالقة السؤال مرتبطة بعالقة ،العالقة حضور كبري يف هذه السورة  ذهويف األخري نالحظ أن هل

 .اجلواب، وهذا ما أدى إىل انسجام النص 
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ما  اآليات: لقد تضمنت هذه السورة آيات كثرية تشمل هذه العالقة، ومن بني هذه لشرط بالجواباعالقة -5
 يلي:

َا حنَْ  ﴿قال تعاىل:-  .﴾)11ُن ُمْصِلُحوَن (َوِإَذا ِقيَل َهلُْم ال تـُْفِسُدوا ِيف اَألْرِض َقالُوا ِإمنَّ

أما جواب الشرط فتمثل  .﴾َوِإَذا ِقيَل َهلُْم ال تـُْفِسُدوا ِيف اَألْرضِ  ﴿ ورد يف هذه اآلية أسلوب الشرط يف قوله تعاىل:
َا َحنُْن ُمْصِلُحونَ ﴿يف قوله تعاىل:   .﴾َقاُلوا ِإمنَّ

 َوَلِكْن َوِإَذا ِقيَل َهلُْم آِمُنوا َكَما آَمَن النَّاُس َقالُوا أَنـُْؤِمُن َكَما آَمَن السَُّفَهاُء َأال إِنـَُّهْم ُهْم السَُّفَهاءُ  ﴿ويف قوله تعاىل: -
 .﴾) 13ال يـَْعَلُموَن (

أما مجلة جواب الشرط  ،﴾ )َوِإَذا ِقيَل َهلُْم آِمُنوا َكَما آَمَن النَّاسُ ﴿يف هذه اآلية وردت مجلة الشرط يف قوله تعاىل: 
َفَهاُء َوَلِكْن ال يـَْعَلُمونَ ﴿يف قوله تعاىل:   .﴾َقاُلوا أَنـُْؤِمُن َكَما آَمَن السَُّفَهاُء َأال إِنـَُّهْم ُهْم السُّ

َواْدُعوا ُشَهَداءَُكْم ِمْن ُدوِن اللَِّه ِإْن  َوِإْن ُكنُتْم ِيف رَْيٍب ِممَّا نـَزَّْلَنا َعَلى َعْبِدنَا َفْأتُوا ِبُسورٍَة ِمْن ِمْثِلِه  ﴿:ويف قوله تعاىل-

 .﴾)23ُكنُتْم َصاِدِقَني (

أما مجلة اجلواب ،﴾َوِإْن ُكنُتْم ِيف رَْيٍب ِممَّا نـَزَّْلَنا َعَلى َعْبِدنَا  ﴿(:يف هذه اآلية وردت مجلة الشرط يف قوله تعاىل: 

 .﴾ َفْأتُوا ِبُسورٍَة ِمْن ِمْثِلِه َواْدُعوا ُشَهَداءَُكْم ِمْن ُدوِن اللَِّه ِإْن ُكنُتْم َصاِدِقَني ﴿ففي قوله تعاىل: 

ْت لِْلَكاِفرِ  ﴿قال تعاىل: -  ﴾)24يَن (َفِإْن ملَْ تـَْفَعُلوا َوَلْن تـَْفَعُلوا َفاتـَُّقوا النَّاَر الَِّيت َوقُوُدَها النَّاُس َواحلَِْجارَُة أُِعدَّ

أما مجلة جواب الشرط يف قوله  ،﴾َفِإْن ملَْ تـَْفَعُلوا َوَلْن تـَْفَعُلوا﴿هذه اآلية وردت مجلة الشرط يف قوله تعاىليف 

ْت لِْلَكاِفرِينَ ﴿تعاىل:   .﴾َفاتـَُّقوا النَّاَر الَِّيت َوُقوُدَها النَّاُس َواحلَِْجارَُة أُِعدَّ

اُر ﴿قال تعاىل: - اآلِخرَُة ِعْنَد اللَِّه َخاِلَصًة ِمْن ُدوِن النَّاِس فَـَتَمنـَّْوا اْلَمْوَت ِإْن ُكنُتْم َصاِدِقَني ُقْل ِإْن َكاَنْت َلُكْم الدَّ

اُر اآلِخرَُة ِعْنَد اللَِّه َخاِلَصًة ِمْن ﴿يف هذه اآلية وردت مجلة الشرط يف قوله تعاىل: ﴾)94( ُقْل ِإْن َكاَنْت َلُكْم الدَّ
 ﴾ )فَـَتَمنـَّْوا اْلَمْوَت ِإْن ُكنُتْم َصاِدِقنيَ ﴿ب الشرط يف قوله تعاىل: أما مجلة جوا )، ُدوِن النَّاسِ 

قًا ِلَما بـَْنيَ يََدْيِه َوهُ  ﴿قال تعاىل: - ًدى َوُبْشَرى ُقْل َمْن َكاَن َعُدّوًا جلِِْربِيَل َفِإنَُّه نـَزََّلُه َعَلى قـَْلِبَك بِِإْذِن اللَِّه ُمَصدِّ
، أما مجلة ﴾ُقْل َمْن َكاَن َعُدّوًا جلِِْربِيَل  ﴿يف هذه اآلية وردت مجلة الشرط يف قوله تعاىل: ﴾) 97لِْلُمْؤِمِنَني (

قاً ِلَما بـَْنيَ يََدْيِه َوُهًدى َوُبْشَرى لِْلُمْؤِمِنني﴿اجلواب يف قوله تعاىل:   ﴾َفِإنَُّه نـَزََّلهُ َعَلى قـَْلِبَك بِِإْذِن اللَِّه ُمَصدِّ
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يف هذه اآلية ﴾)64مثَُّ تـََولَّْيُتْم ِمْن بـَْعِد َذِلَك فَـَلْوال َفْضُل اللَِّه َعلَْيُكْم َوَرْمحَُتُه َلُكنُتْم ِمْن اْخلَاِسرِيَن ( ﴿قال تعاىل: -
 َلُكنُتْم ِمنْ ﴿: أما مجلة اجلواب يف قوله تعاىل )،فَـَلْوال َفْضُل اللَِّه َعَلْيُكْم َوَرْمحَُتهُ (وردت مجلة الشرط يف قوله: 

 .﴾اْخلَاِسرِيَن 

ْثَل قَـْوِهلِْم َوقَاَل الَِّذيَن ال يـَْعَلُموَن َلْوال يَُكلُِّمَنا اللَُّه أَْو تَْأتِيَنا آيٌَة َكَذِلَك َقاَل الَِّذيَن ِمْن قَـْبِلِهْم مِ  ﴿قال تعاىل: -

َلْوال ﴿اآلية وردت مجلة الشرط يف قوله تعاىل:  يف هذه﴾) 118َتَشابـََهْت قـُُلوبـُُهْم َقْد بـَيـَّنَّا اآليَاِت ِلَقْوٍم يُوِقُنوَن (
َكَذِلَك َقاَل الَِّذيَن ِمْن قَـْبِلِهْم ِمْثَل قَـْوِهلِْم َتَشابـََهْت ﴿، أما مجلة اجلواب ففي قوله تعاىل: ﴾يَُكلُِّمَنا اللَُّه َأْو تَْأتِيَنا آيَةٌ 

 .﴾ قـُُلوبـُُهْم َقْد بـَيـَّنَّا اآليَاِت ِلَقْوٍم يُوِقُنون

 .﴾)98َمْن َكاَن َعُدّواً لِلَِّه َوَمالِئَكِتِه َوُرُسِلِه َوِجْربِيَل َوِميَكاَل َفِإنَّ اللََّه َعُدوٌّ لِْلَكاِفرِيَن ( ﴿قال تعاىل: -

أما مجلة  ،﴾لَ َمْن َكاَن َعُدّواً لِلَِّه َوَمالِئَكِتِه َوُرُسِلِه َوِجْربِيَل َوِميَكا﴿يف هذه اآلية وردت مجلة الشرط يف قوله تعاىل: 
 .﴾َفِإنَّ اللََّه َعُدوٌّ لِْلَكاِفرِينَ ﴿اجلواب ففي قوله تعاىل: 

أن ،ويف األخري يالحظ أن هلذه العالقة حضور كبري يف هذه السورة، كما يالحظ أيضا من خالل هذه اآليات   

 مجلة الشرط مرتبطة جبملة جواب الشرط وهذا ما أسهم يف حبك النص.

 : ومن بني اآليات اليت تضمنت هذه العالقة ما يلي:بالنتيجةعالقة السبب -6

) َخَتَم اللَُّه َعَلى قـُُلوهِبِْم َوَعَلى 6ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َسَواٌء َعَلْيِهْم ءأَنَذْرتـَُهْم أَْم ملَْ تُنِذْرُهْم ال يـُْؤِمُنوَن ( ﴿قال تعاىل: -

 .﴾)7َهلُْم َعَذاٌب َعِظيٌم (َمسِْعِهْم َوَعَلى أَْبَصارِِهْم ِغَشاَوٌة وَ 

 الكفر وعدم اإلميان باهللا.السبب يف جعل القلوب والسمع والبصر مغطاة بغشاء هو 

َماِء َماًء َفَأْخرََج ِبِه ِمْن الثََّمرَ ﴿قال تعاىل: - اِت رِْزقاً ) الَِّذي َجَعَل َلُكْم اَألْرَض ِفرَاشًا َوالسََّماَء بَِناًء َوأَنْـَزَل ِمْن السَّ

نباتات يتبني من خالل هذه اآلية أن سبب خروج الثمار وال، ﴾) 22َلُكْم َفال َجتَْعُلوا لِلَِّه أَنَدادًا َوأَنْـُتْم تـَْعَلُموَن (

 من األرض هو املاء.

َها َرَغدًا َحْيُث ِشْئُتَما َوال تـَْقرَبَا َهِذِه الشَّجَ  ﴿قال تعاىل: - رََة َوال َوقـُْلَنا يَا آَدُم اْسُكْن أَْنَت َوَزْوُجَك اْجلَنََّة وَُكال ِمنـْ
َها َفَأْخَرَجُهَما ِممَّا َكانَا ِفيِه َوقـُْلَنا اْهِبُطوا بـَْعُضُكْم ) َفَأَزهلََُّما ا35تـَْقرَبَا َهِذِه الشََّجرََة فَـَتُكونَا ِمْن الظَّاِلِمَني ( لشَّْيطَاُن َعنـْ
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-لالجزء األو -دراسة تطبيقية للسبك والحبك في سورة البقرة                              الفصل الثاني:   

السبب يف خروج آدم وزوجته من اجلنة هو ، ﴾) 36لِبَـْعٍض َعُدوٌّ َوَلُكْم ِيف اَألْرِض ُمْستَـَقرٌّ َوَمَتاٌع ِإَىل ِحٍني (
 الشيطان. 

ْوِمِه فَـُقْلَنا اْضِرْب ِبَعَصاَك احلََْجَر َفانَفَجَرْت ِمْنُه اثْـَنَتا َعْشرََة َعْيناً َقْد َعِلَم ُكلُّ ) َوِإْذ اْسَتْسَقى ُموَسى ِلقَ ﴿قال تعاىل-
إن عصا موسى كانت سببا يف ، ﴾) 60أُنَاٍس َمْشرَبـَُهْم ُكُلوا َواْشرَبُوا ِمْن رِْزِق اللَِّه َوال تـَْعثـَْوا ِيف اَألْرِض ُمْفِسِديَن (

 عشر عينا.انفجار إثنتا 

اِحلاً َوَعِمَل ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالنََّصاَرى َوالصَّابِِئَني َمْن آَمَن بِاللَِّه َواْليَـْوِم اآلِخِر َوَعِمَل صَ  ﴿قال تعاىل: -

إن اإلميان باهللا واليوم اآلخر والعمل ، ﴾) 62( َصاِحلًا فَـَلُهْم َأْجرُُهْم ِعْنَد َرهبِِّْم َوال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم َحيْزَنُونَ 
 الصاحل هي أسباب ترتبت عنها نتائج وهي: نيل األجر من عند اهللا وعدم اخلوف وعدم احلزن.

ُلو الشََّياِطُني َعَلى ُمْلِك ُسَلْيَماَن َوَما َكَفَر ُسَلْيَماُن َوَلِكنَّ الشََّياِطَني   ﴿قال تعاىل- َكَفُروا يـَُعلُِّموَن النَّاَس َواتـَّبَـُعوا َما تـَتـْ
َنٌة َفال َتْكُفْر السِّْحَر َوَما أُنزَِل َعَلى اْلَمَلَكْنيِ بَِباِبَل َهاُروَت َوَماُروَت َوَما يـَُعلَِّماِن ِمْن َأَحٍد َحىتَّ يـَُقوال ِإمنََّ  ا َحنُْن ِفتـْ

ُهَما َما يـَُفرُِّقوَن ِبِه بـَْنيَ اْلَمْرِء  إن الشياطني وامللكني هاروت وماروت هم السبب يف ﴾) 102( َزْوِجهِ وَ فَـَيتَـَعلَُّموَن ِمنـْ
 تعليم الناس السحر الذي يفرق بني املرء وزوجه.

       يالحظ من خالل هذه اآليات أن عالقة السبب مرتبطة بالنتيجة وهذا ما أدى إىل حبك النص. 
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خاتمةال  



 خاتمة

ويف األخري وبعد جولة علمية لدراسة ظاهريت السبك واحلبك يف سورة البقرة اجلزء األول أمنوذجا توصلنا إىل 

 يلي: جمموعة من النتائج املتمثلة فيما

 نص. يعد السبك واحلبك من أهم املعايري النصية السبعة اليت متيز النص على الال -

خر ألن كل واحد منهما يكمل السبك واحلبك كوجهني لعملة واحدة ال ميكن فصل أحدمها عن اآل يعد -

 اآلخر.

 منها: االتساق ،التماسك ، التضام،الرتابط الشكلي...فتعددت تسميات  السبك  -

 التماسك املعنوي، التشاكل ... منها: االنسجام، االلتحام،و تعدد تسميات احلبك  -

بني مجل الشديد بني األجزاء املشكلة لنص ما، فهو الذي يعمل على الربط  السبك هو ذلك التماسك -

 النص مبجموعة من الوسائل.

 واليت تتحقق مبجموعة من اآلليات. احلبك هو تلك العالقات املتنوعة واملتداخلة داخل النص -

 لسبك يف التماسك الشكلي لسورة البقرة واملتمثلة فيما يلي: اأسهمت أدوات  -

اإلحالة بنوعيها القبلية والبعدية واليت جتسدت من خالل الضمائر واألمساء املوصولة وأمساء   •

 اإلشارة.

 القويل والفعلي. االستبدال بأنواعه:  •

 اإلمسي والفعلي واجلملي. الحذف بأنواعه:  •

 اإلضايف، الزمين والعكسي والسبيب.الوصل بأنواعه:   •

 وسيليت التكرار والتضام.والذي حتقق من خالل  :ك المعجميالسب  •

والذي أعطى للنص إيقاعات مجالية تصغي إليها اآلذان والقلوب والذي  :السبك الصوتي  •

 : السجع واجلناس.حتقق من خالل
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 خاتمة

 أسهمت آليات احلبك يف الرتابط املفهومي للسورة وذلك من خالل: -

 استخراج خصائص السياق الواردة يف السورة. حاولنا الذي من خالله السياق:  •

 الذي بني لنا العالقة الداللية بني اسم السورة ومضمو�ا.التغريض:   •

واليت هلا أثر كبري يف ربط أجزاء النص من خالل تواصل املعىن والداللة  :يةلالالعالقات الد  •

قة الشرط باجلواب، عالقة السؤال باجلواب، املتمثلة يف: عالقة اإلمجال بالتفصيل، عالقة السبب بالنتيجة، عالو 

  ...عالقة التمثيل

 .سورة البقرة رغم تعدد موضوعاهتا، إال أ�ا متماسكة ومتالمحة األجزاء -

ويف األخري نرجو من اهللا أن نكون قد وفقنا يف تقدمي فائدة يف إجناز حبثنا هذا، فعلى الرغم مما توصلنا إليه 

 ميكننا اعتبارها دراسة كاملة ألن الكمال هللا وحده سبحانه وتعاىل.يف هذه الدراسة فإنه ال 
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 الملحق



 الملحق

 (الجزء األول) سورة البقرة
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

َناُهْم يُنِفُقوَن 2) َذِلَك اْلِكَتاُب ال رَْيَب ِفيِه ُهًدى لِْلُمتَِّقَني (1امل ( ) الَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن بِاْلَغْيِب َويُِقيُموَن الصَّالة َوِممَّا َرزَقـْ

) أُْولَِئَك َعَلى ُهًدى ِمْن َرهبِِّْم َوأُْولَِئَك 4يُوِقُنوَن () َوالَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن ِمبَا أُْنزَِل إِلَْيَك َوَما أُْنزَِل ِمْن قَـْبِلَك َوبِاآلخرَِة ُهْم 3(

) َخَتَم اللَُّه َعَلى قـُُلوهِبِْم 6) ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َسوَاٌء َعَلْيِهْم ءأَنَذْرتـَُهْم أَْم ملَْ تُنِذْرُهْم ال يـُْؤِمُنوَن (5ُهْم اْلُمْفِلُحوَن (
) َوِمْن النَّاِس َمْن يـَُقوُل آَمنَّا بِاللَِّه َوبِاْليَـْوِم اآلِخِر َوَما ُهْم 7ارِِهْم ِغَشاَوٌة َوَهلُْم َعَذاٌب َعِظيٌم (َوَعَلى َمسِْعِهْم َوَعَلى أَْبصَ 

ْم َمَرٌض فـَزَاَدُهْم اللَّهُ ) ِيف قـُُلوهبِِ 9) ُخيَاِدُعوَن اللََّه َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَما َخيَْدُعوَن ِإالَّ أَنُفَسُهْم َوَما َيْشُعُروَن (8ِمبُْؤِمِنَني (
َا َحنُْن ُمْصِلُحوَن (10َمَرضاً َوَهلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم ِمبَا َكانُوا َيْكِذبُوَن ( ) 11) َوِإَذا ِقيَل َهلُْم ال تـُْفِسُدوا ِيف اَألْرِض َقاُلوا ِإمنَّ

ِقيَل َهلُْم آِمُنوا َكَما آَمَن النَّاُس َقاُلوا أَنـُْؤِمُن َكَما آَمَن السَُّفَهاءُ  ) َوِإَذا12َأال إِنـَُّهْم ُهْم اْلُمْفِسُدوَن َوَلِكْن ال َيْشُعُروَن (

) َوِإَذا َلُقوا الَِّذيَن آَمُنوا َقاُلوا آَمنَّا َوِإَذا َخَلْوا ِإَىل َشَياِطيِنِهْم َقاُلوا إِنَّا 13َأال إِنـَُّهْم ُهْم السَُّفَهاُء َوَلِكْن ال يـَْعَلُموَن (
َا َحنُْن ُمْستَـْهزُِئوَن (َمَعكُ  ُهْم ِيف طُْغَياِ�ِْم يـَْعَمُهوَن (14ْم ِإمنَّ ) أُْولَِئَك الَِّذيَن اْشتَـَرْوا 15) اللَُّه َيْستَـْهزُِئ هِبِْم َوَميُدُّ

ا َأَضاَءْت َما ) َمثـَُلُهْم َكَمَثِل الَّ 16الضَّالَلَة بِاْهلَُدى َفَما َرِحبَْت ِجتَارَتـُُهْم َوَما َكانُوا ُمْهَتِديَن ( ِذي اْستَـْوَقَد نَارًا فَـَلمَّ
) َأْو َكَصيٍِّب 18) ُصمٌّ بُْكٌم ُعْمٌي فَـُهْم ال يـَْرِجُعوَن (17َحْوَلُه َذَهَب اللَُّه بُِنورِِهْم َوتـَرََكُهْم ِيف ظُُلَماٍت ال يـُْبِصُروَن (

َماِء ِفيِه ظُُلَماٌت َوَرْعٌد َوبـَْرٌق َجيَْعُلوَن َأصَ  اِبَعُهْم ِيف آَذاِ�ِْم ِمْن الصََّواِعِق َحَذَر اْلَمْوِت َواللَُّه حمُِيٌط بِاْلَكاِفرِيَن ِمْن السَّ
 اَء اللَُّه َلَذَهَب ِبَسْمِعِهمْ ) َيَكاُد اْلبَـْرُق َخيَْطُف أَْبَصاَرُهْم ُكلََّما َأَضاَء َهلُْم َمَشْوا ِفيِه َوِإَذا أَْظَلَم َعَلْيِهْم قَاُموا َوَلْو شَ 19(

) يَا أَيـَُّها النَّاُس اْعُبُدوا رَبَُّكْم الَِّذي َخَلَقُكْم َوالَِّذيَن ِمْن قَـْبِلُكْم َلَعلَُّكْم 20َوأَْبَصارِِهْم ِإنَّ اللََّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر (

السََّماِء َماًء َفَأْخرََج ِبِه ِمْن الثََّمرَاِت رِْزقًا َلُكْم  ) الَِّذي َجَعَل َلُكْم اَألْرَض ِفرَاشًا َوالسََّماَء بَِناًء َوأَنْـَزَل ِمنْ 21تـَتـَُّقوَن (
) َوِإْن ُكنُتْم ِيف َرْيٍب ِممَّا نـَزَّْلَنا َعَلى َعْبِدنَا َفْأُتوا ِبُسورٍَة ِمْن ِمْثِلِه َواْدُعوا 22َفال َجتَْعُلوا لِلَِّه أَنَدادًا َوأَنْـُتْم تـَْعَلُموَن (

) َفِإْن ملَْ تـَْفَعُلوا َوَلْن تـَْفَعُلوا َفاتـَُّقوا النَّاَر الَِّيت َوُقوُدَها النَّاُس َواحلَِْجارَُة 23اللَِّه ِإْن ُكنُتْم َصاِدِقَني ( ُشَهَداءَُكْم ِمْن ُدونِ 
ْت لِْلَكاِفرِيَن ( ْر الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت أَنَّ َهلُْم َجنَّاٍت َجتْرِي 24أُِعدَّ ِمْن َحتِْتَها األَنـَْهاُر ُكلََّما ُرزِقُوا ِمنـَْها ) َوَبشِّ

َنا ِمْن قَـْبُل َوأُتُوا ِبِه ُمَتَشاهِباً َوَهلُْم ِفيَها أَْزَواٌج ُمَطهَّ  ) ِإنَّ اللََّه 25رٌَة َوُهْم فِيَها َخاِلُدوَن (ِمْن َمثَرٍَة رِْزقاً َقاُلوا َهَذا الَِّذي ُرزِقـْ

يَن َكَفُروا َمَثًال َما بـَُعوَضًة َفَما فَـْوقَـَها َفَأمَّا الَِّذيَن آَمُنوا فَـيَـْعَلُموَن أَنَُّه احلَْقُّ ِمْن َرهبِِّْم َوأَمَّا الَّذِ  ال َيْسَتْحِيي َأْن َيْضِربَ 
) الَِّذيَن يَنُقُضوَن 26ِإالَّ اْلَفاِسِقَني ( فَـيَـُقوُلوَن َماَذا أَرَاَد اللَُّه هِبََذا َمَثًال ُيِضلُّ ِبِه َكِثريًا َويـَْهِدي ِبِه َكِثريًا َوَما ُيِضلُّ ِبهِ 

) َكْيَف 27 ُهْم اْخلَاِسُروَن (َعْهَد اللَِّه ِمْن بـَْعِد ِميثَاِقِه َويـَْقَطُعوَن َما أََمَر اللَُّه ِبِه أَْن يُوَصَل َويـُْفِسُدوَن ِيف اَألْرِض أُْولَِئكَ 
) ُهَو الَِّذي َخَلَق َلُكْم َما ِيف اَألْرِض 28اُكْم مثَُّ ُميِيُتُكْم مثَُّ ُحيِْييُكْم مثَُّ إَِلْيِه تـُْرَجُعوَن (َتْكُفُروَن بِاللَِّه وَُكنُتْم أَْمَواتًا فََأْحيَ 
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يعاً مثَُّ اْستَـَوى ِإَىل السََّماِء َفَسوَّاُهنَّ َسْبَع َمسَاَواٍت َوُهَو ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليٌم ( ِئَكِة ِإينِّ َجاِعٌل ) َوِإْذ قَاَل رَبَُّك لِْلَمال29مجَِ

َماَء َوَحنُْن نَُسبُِّح ِحبَْمِدَك َونُـ  ُس َلَك قَاَل ِإينِّ أَْعَلُم ِيف اَألْرِض َخِليَفًة َقاُلوا َأَجتَْعُل ِفيَها َمْن يـُْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدِّ َقدِّ

ُهْم َعَلى اْلَمالِئَكِة فَـَقاَل أَنِْبُئوِين بَِأْمسَاِء َهُؤالء ِإْن ُكنتُْم َصاِدِقَني ) َوَعلََّم آَدَم اَألْمسَاَء ُكلََّها مثَُّ َعَرضَ 30َما ال تـَْعَلُموَن (
ُهْم بَِأْمسَاِئِهْم فَـَلمَّا 32) َقاُلوا ُسْبَحاَنَك ال ِعْلَم لََنا ِإالَّ َما َعلَّْمتَـَنا إِنََّك أَْنَت اْلَعِليُم احلَِْكيُم (31( ) قَاَل يَا آَدُم أَنِْبئـْ

) َوِإْذ 33َواَألْرِض َوأَْعَلُم َما تـُْبُدوَن َوَما ُكنُتْم َتْكُتُموَن ( َأُهْم بَِأْمسَاِئِهْم قَاَل َأملَْ أَُقْل َلُكْم ِإينِّ أَْعَلُم َغْيَب السََّموَاتِ أَنْـبَ 

) َوقـُْلَنا يَا آَدُم اْسُكْن أَْنَت 34ِمْن اْلَكاِفرِيَن ( قـُْلَنا لِْلَمالِئَكِة اْسُجُدوا آلَدَم َفَسَجُدوا ِإالَّ إِْبلِيَس َأَىب َواْسَتْكبَـَر وََكانَ 
َها َرَغدًا َحْيُث ِشْئُتَما َوال تـَْقرَبَا َهِذِه الشََّجرََة َوال تـَْقرَبَا َهِذِه الشَّجَ  رََة فَـَتُكونَا ِمْن الظَّاِلِمَني َوَزْوُجَك اْجلَنََّة وَُكال ِمنـْ

َها َفَأْخَرَجُهَما ِممَّا َكانَا فِيِه َوقـُْلَنا اْهِبُطوا بـَْعُضُكْم لِبَـْعٍض َعُدوٌّ َوَلُكْم ِيف اَألْرِض ُمْستَـَقرٌّ ) َفَأَزهلََُّما الشَّْيطَاُن َعنْـ 35(
يعاً ) قـُْلَنا 37) فَـتَـَلقَّى آَدُم ِمْن رَبِِّه َكِلَماٍت فَـَتاَب َعَلْيِه إِنَُّه ُهَو التـَّوَّاُب الرَِّحيُم (36َوَمَتاٌع ِإَىل ِحٍني ( َها مجَِ اْهِبطُوا ِمنـْ

بُوا ِبآيَاتَِنا أُْولَِئَك 38َفِإمَّا يَْأتِيَـنَُّكْم ِمينِّ ُهًدى َفَمْن تَِبَع ُهَداَي َفال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم َحيْزَنُوَن ( ) َوالَِّذيَن َكَفُروا وََكذَّ
ائِيَل اذُْكُروا نِْعَمِيت الَِّيت أَنْـَعْمُت َعَلْيُكْم َوَأْوُفوا ِبَعْهِدي أُوِف ) يَا َبِين ِإْسرَ 39َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن (

قًا ِلَما َمَعُكْم َوال َتُكونُوا َأوََّل َكاِفٍر ِبِه َوال َتْشتَـُروا ِبآيَاِيت َمثَناً 40ِبَعْهدُِكْم َوإِيَّاَي َفاْرَهُبوِن ( ) َوآِمُنوا ِمبَا أَنزَْلُت ُمَصدِّ

) َوأَِقيُموا الصَّالَة َوآتُوا الزََّكاَة 42) َوال تـَْلِبُسوا احلَْقَّ بِاْلَباِطِل َوَتْكُتُموا احلَْقَّ َوأَنْـُتْم تـَْعَلُموَن (41َوإِيَّاَي َفاتـَُّقوِن ( َقِليالً 
ُلوَن اْلِكَتاَب أََفال تـَْعِقُلوَن () أَتَْأُمُروَن النَّاَس بِاْلِربِّ َوتَنَسْوَن أَنُفَسُكْم َوأَ 43َوارَْكُعوا َمَع الرَّاِكِعَني ( ) َواْسَتِعيُنوا 44نْـُتْم تـَتـْ

) يَا 46) الَِّذيَن َيظُنُّوَن أَنـَُّهْم ُمالُقو َرهبِِّْم َوأَنـَُّهْم إِلَْيِه رَاِجُعوَن (45بِالصَّْربِ َوالصَّالِة َوإِنـََّها َلَكِبريٌَة ِإالَّ َعَلى اْخلَاِشِعَني (
) َواتـَُّقوا يـَْومًا ال َجتْزِي نـَْفٌس َعْن 47ذُْكُروا نِْعَمِيت الَِّيت أَنْـَعْمُت َعَلْيُكْم َوَأينِّ َفضَّْلُتُكْم َعَلى اْلَعاَلِمَني (َبِين ِإْسرَائِيَل ا

َها َعْدٌل َوال ُهْم يُنَصُروَن ( َها َشَفاَعٌة َوال يـُْؤَخُذ ِمنـْ نَ 48نـَْفٍس َشْيئًا َوال يـُْقَبُل ِمنـْ اُكْم ِمْن آِل ِفْرَعْوَن ) َوِإْذ َجنَّيـْ

َنا 49ِظيٌم (َيُسوُموَنُكْم ُسوَء اْلَعَذاِب يَُذحبُِّوَن أَبْـَناءَُكْم َوَيْسَتْحُيوَن ِنَساءَُكْم َوِيف َذِلُكْم َبالٌء ِمْن رَبُِّكْم عَ  ) َوِإْذ فَـرَقـْ
َنا آَل ِفْرَعْوَن َوأَنْـُتْم  َناُكْم َوأَْغَرقـْ َلًة مثَُّ اختََّْذمتُْ اْلِعْجَل ِمْن 50تَنظُُروَن (ِبُكْم اْلَبْحَر َفَأْجنَيـْ ) َوِإْذ َواَعْدنَا ُموَسى أَْربَِعَني لَيـْ

َنا ُموَسى اْلِكَتاَب 52) مثَُّ َعَفْونَا َعْنُكْم ِمْن بـَْعِد َذِلَك َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن (51بـَْعِدِه َوأَنْـُتْم ظَاِلُموَن ( ) َوِإْذ آتـَيـْ
َاذُِكْم اْلِعْجَل فَـُتوبُوا ِإَىل 53َعلَُّكْم تـَْهَتُدوَن (َواْلُفْرَقاَن لَ  ) َوِإْذ َقاَل ُموَسى ِلَقْوِمِه يَا قَـْوِم إِنَُّكْم ظََلْمُتْم أَنُفَسُكْم بِاختِّ

ٌر َلُكْم ِعْنَد بَارِِئُكْم فَـَتاَب َعَلْيُكْم إِنَُّه ُهَو ال تـُُلوا أَنُفَسُكْم َذِلُكْم َخيـْ ) َوِإْذ قـُْلُتْم يَا 54تـَّوَّاُب الرَِّحيُم (بَارِِئُكْم َفاقـْ

) مثَُّ بـََعثْـَناُكْم ِمْن بـَْعِد َمْوِتُكْم 55ُموَسى َلْن نـُْؤِمَن َلَك َحىتَّ نـََرى اللََّه َجْهرًَة َفَأَخَذْتُكْم الصَّاِعَقُة َوأَنْـُتْم تَنظُُروَن (
َناُكْم َوَما ظََلُمونَا ) َوظَلَّْلَنا َعَلْيُكْم الْ 56َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن ( َغَماَم َوأَنزَْلَنا َعَلْيُكْم اْلَمنَّ َوالسَّْلَوى ُكُلوا ِمْن طَيَِّباِت َما َرَزقـْ

َها َحْيُث ِشْئُتْم َرَغدًا َواْدُخُلوا ا57َوَلِكْن َكانُوا أَنُفَسُهْم يَْظِلُموَن ( ْلَباَب ) َوِإْذ قـُْلَنا اْدُخُلوا َهِذِه اْلَقْريََة َفُكُلوا ِمنـْ
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َر الَِّذي ِقيَل َهلُْم 58ُسجَّدًا َوُقوُلوا ِحطٌَّة نـَْغِفْر َلُكْم َخطَايَاُكْم َوَسَنزِيُد اْلُمْحِسِنَني ( َل الَِّذيَن ظََلُموا قـَْوًال َغيـْ ) فَـَبدَّ

َماِء ِمبَا َكانُوا يـَْفُسُقوَن ( ِإْذ اْسَتْسَقى ُموَسى ِلَقْوِمِه فـَُقْلَنا اْضِرْب بَِعَصاَك ) وَ 59َفأَنزَْلَنا َعَلى الَِّذيَن ظََلُموا رِْجزاً ِمْن السَّ

اللَِّه َوال تـَْعثـَْوا ِيف اَألْرِض  احلََْجَر َفانَفَجَرْت ِمْنُه اثْـَنَتا َعْشرََة َعْينًا َقْد َعِلَم ُكلُّ أُنَاٍس َمْشرَبـَُهْم ُكُلوا َواْشرَبُوا ِمْن رِْزقِ 
ا يَا ُموَسى َلْن َنْصِربَ َعَلى َطَعاٍم َواِحٍد َفادُْع لََنا رَبََّك ُخيْرِْج لََنا ِممَّا تـُْنِبُت اَألْرُض ُخيْرِْج لََنا ِممَّ  ) َوِإْذ قـُْلُتمْ 60ُمْفِسِديَن (

ٌر اْهِبطُوا تـُْنِبُت اَألْرُض ِمْن بـَْقِلَها َوِقثَّائَِها َوفُوِمَها َوَعَدِسَها َوَبَصِلَها قَاَل أََتْسَتْبِدُلوَن الَِّذي ُهَو أَْدىنَ   بِالَِّذي ُهَو َخيـْ

بِأَنـَُّهْم َكانُوا َيْكُفُروَن ِبآيَاِت  ِمْصراً َفِإنَّ َلُكْم َما َسأَْلُتْم َوُضرَِبْت َعَلْيِهْم الذِّلَُّة َواْلَمْسَكَنُة َوبَاُءوا ِبَغَضٍب ِمْن اللَِّه َذِلكَ 
) ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالنََّصاَرى 61َذِلَك ِمبَا َعَصْوا وََكانُوا يـَْعَتُدوَن (اللَِّه َويـَْقتـُُلوَن النَِّبيَِّني ِبَغْريِ احلَْقِّ 

ْم َوال ُهْم ْم َوال َخْوٌف َعلَْيهِ َوالصَّابِِئَني َمْن آَمَن بِاللَِّه َواْليَـْوِم اآلِخِر َوَعِمَل َصاِحلاً َوَعِمَل َصاِحلاً فَـَلُهْم َأْجرُُهْم ِعْنَد َرهبِِّ 
َناُكْم ِبُقوٍَّة َواذُْكُروا َما ِفيِه َلَعلَّ 62َحيْزَنُوَن ( ) 63ُكْم تـَتـَُّقوَن () َوِإْذ َأَخْذنَا ِميثَاَقُكْم َورَفَـْعَنا فَـْوَقُكْم الطُّوَر ُخُذوا َما آتـَيـْ

) َوَلَقْد َعِلْمُتْم الَِّذيَن اْعَتَدْوا ِمْنُكْم 64ُتُه َلُكنُتْم ِمْن اْخلَاِسرِيَن (مثَُّ تـََولَّْيُتْم ِمْن بـَْعِد َذِلَك فَـَلْوال َفْضُل اللَِّه َعَلْيُكْم َوَرْمحَ 
) 66) َفَجَعْلَناَها َنَكاًال ِلَما بـَْنيَ يََديْـَها َوَما َخْلَفَها َوَمْوِعظًَة لِْلُمتَِّقَني (65ِيف السَّْبِت فَـُقْلَنا َهلُْم ُكونُوا ِقَرَدًة َخاِسِئَني (

لَِّه أَْن َأُكوَن ِمْن اْجلَاِهِلَني َقاَل ُموَسى ِلَقْوِمِه ِإنَّ اللََّه يَْأُمرُُكْم أَْن َتْذَحبُوا بـََقرًَة َقاُلوا أَتـَتَِّخُذنَا ُهُزوًا قَاَل أَُعوُذ بِال َوِإذْ 

ْ لََنا َما ِهَي َقاَل إِنَُّه يـَُقوُل إِنـََّها بَـ 67( َعُلوا َما ) َقاُلوا ادُْع لََنا رَبََّك يـُبَـنيِّ َقرٌَة ال َفاِرٌض َوال ِبْكٌر َعَواٌن بـَْنيَ َذِلَك َفافـْ
ْ لََنا َما َلْونـَُها َقاَل إِنَُّه يـَُقوُل إِنـََّها بـََقرٌَة َصْفرَاُء َفاِقٌع َلْونـُهَ 68تـُْؤَمُروَن ( ) 69ا َتُسرُّ النَّاِظرِيَن () َقاُلوا ادُْع لََنا رَبََّك يـُبَـنيِّ

َنا َوإِنَّا ِإْن َشاَء اللَُّه َلُمْهَتُدوَن (َقاُلوا ادُْع لَنَ  ْ لََنا َما ِهَي ِإنَّ اْلبَـَقَر َتَشابََه َعَليـْ ) قَاَل إِنَُّه يـَُقوُل إِنـََّها بـََقرٌَة 70ا رَبََّك يـُبَـنيِّ
َت بِاحلَْقِّ َفَذَحبُوَها َوَما َكاُدوا يـَْفَعُلوَن ال َذُلوٌل تُِثُري اَألْرَض َوال َتْسِقي احلَْْرَث ُمَسلََّمٌة ال ِشَيَة فِيَها َقاُلوا اآلَن ِجئْ 

) فَـُقْلَنا اْضرِبُوُه بِبَـْعِضَها َكَذِلَك ُحيِْي اللَّهُ 72) َوِإْذ قَـتَـْلُتْم نـَْفسًا َفادَّارَْأمتُْ ِفيَها َواللَُّه ُخمْرٌِج َما ُكنُتْم َتْكُتُموَن (71(

) مثَُّ َقَسْت قـُُلوبُُكْم ِمْن بـَْعِد َذِلَك َفِهَي َكاحلَِْجارَِة َأْو َأَشدُّ َقْسَوًة َوِإنَّ ِمْن 73تـَْعِقُلوَن (اْلَمْوَتى َويُرِيُكْم آيَاتِِه َلَعلَُّكْم 
َها َها َلَما َيشَّقَُّق فَـَيْخرُُج ِمْنُه اْلَماُء َوِإنَّ ِمنـْ ُر ِمْنُه األَنْـَهاُر َوِإنَّ ِمنـْ ُط ِمْن َخْشَيِة اللَِّه َوَما اللَّهُ َلَما يـَْهبِ  احلَِْجارَِة َلَما يـَتَـَفجَّ

ُهْم َيْسَمُعوَن َكالَم اللَِّه مثَُّ ُحيَرُِّفونَُه ِمْن بَـ 74ِبَغاِفٍل َعمَّا تـَْعَمُلوَن ( ْعِد َما ) أَفَـَتْطَمُعوَن أَْن يـُْؤِمُنوا َلُكْم َوَقْد َكاَن َفرِيٌق ِمنـْ
ثُونـَُهْم ِمبَا فَـَتَح اللَّهُ ) َوِإَذا َلُقوا ا75َعَقُلوُه َوُهْم يـَْعَلُموَن ( لَِّذيَن آَمُنوا َقاُلوا آَمنَّا َوِإَذا َخال بـَْعُضُهْم ِإَىل بـَْعٍض َقاُلوا أَُحتَدِّ

ُهْم 77ْعِلُنوَن () َأَوال يـَْعَلُموَن َأنَّ اللََّه يـَْعَلُم َما ُيِسرُّوَن َوَما يُـ 76َعَلْيُكْم لُِيَحاجُّوُكْم ِبِه ِعْنَد رَبُِّكْم أََفال تـَْعِقُلوَن ( ) َوِمنـْ

) فَـَوْيٌل لِلَِّذيَن َيْكتُُبوَن اْلِكَتاَب بِأَْيِديِهْم مثَُّ يـَُقوُلوَن َهَذا 78أُمِّيُّوَن ال يـَْعَلُموَن اْلِكَتاَب ِإالَّ أََماِينَّ َوِإْن ُهْم ِإالَّ َيظُنُّوَن (
َنا النَّاُر ِإالَّ 79ْيٌل َهلُْم ِممَّا َكَتَبْت أَْيِديِهْم َوَوْيٌل َهلُْم ِممَّا َيْكِسُبوَن (ِمْن ِعْنِد اللَِّه لَِيْشتَـُروا ِبِه َمثَناً َقِليًال فَـوَ  ) َوقَاُلوا َلْن َمتَسَّ

) بـََلى َمْن  80تـَْعَلُموَن ( ِه َما الأَيَّامًا َمْعُدوَدًة ُقْل أَاختََّْذمتُْ ِعْنَد اللَِّه َعْهدًا فـََلْن ُخيِْلَف اللَُّه َعْهَدُه أَْم تـَُقوُلوَن َعَلى اللَّ 
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) َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت 81َكَسَب َسيَِّئًة َوَأَحاَطْت ِبِه َخِطيَئُتُه فَأُْولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن (

ِميثَاَق َبِين ِإْسرَائِيَل ال تـَْعُبُدوَن ِإالَّ اللََّه َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَساناً  ) َوِإْذ َأَخْذنَا82أُْولَِئَك َأْصَحاُب اْجلَنَِّة ُهْم ِفيَها َخالُِدوَن (

ُتْم لَّْيُتْم ِإالَّ َقلِيًال ِمْنُكْم َوأَنْـ َوِذي اْلُقْرَىب َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكِني َوُقوُلوا لِلنَّاِس ُحْسنًا َوأَِقيُموا الصَّالَة َوآُتوا الزََّكاَة مثَُّ تـَوَ 
َرْرمتُْ وَ 83ُمْعِرُضوَن ( أَنْـُتْم َتْشَهُدوَن ) َوِإْذ َأَخْذنَا ِميثَاَقُكْم ال َتْسِفُكوَن ِدَماءَُكْم َوال ُختْرُِجوَن أَنُفَسُكْم ِمْن ِديَارُِكْم مثَُّ أَقـْ

ِديَارِِهْم تـََتظَاَهُروَن َعلَْيِهْم بِاِإلمثِْ َواْلُعْدَواِن َوِإْن ) مثَُّ أَنْـُتْم َهُؤالء تـَْقتُـُلوَن أَنُفَسُكْم َوُختْرُِجوَن َفرِيقًا ِمْنُكْم ِمْن 84(

بِبَـْعٍض َفَما َجزَاُء َمْن يـَْفَعُل  يَْأُتوُكْم أَُساَرى تـَُفاُدوُهْم َوُهَو ُحمَرٌَّم َعَلْيُكْم ِإْخرَاُجُهْم أَفَـتُـْؤِمُنوَن بِبَـْعِض اْلِكَتاِب َوَتْكُفُرونَ 
ا تـَعْ  َذِلَك ِمْنُكْم ِإالَّ  نْـَيا َويـَْوَم اْلِقَياَمِة يـَُردُّوَن ِإَىل َأَشدِّ اْلَعَذاِب َوَما اللَُّه ِبَغاِفٍل َعمَّ ) 85َمُلوَن (ِخْزٌي ِيف اْحلََياِة الدُّ

ُهْم اْلَعَذاُب َوال ُهْم يُنصَ  نْـَيا بِاآلِخرَِة َفال ُخيَفَُّف َعنـْ َنا ُموَسى 86ُروَن (أُْولَِئَك الَِّذيَن اْشتَـَرْوا اْحلََياَة الدُّ ) َوَلَقْد آتـَيـْ
َنا ِعيَسى اْبَن َمْرَميَ اْلبَـيـَِّناِت َوأَيَّْدنَاُه ِبُروِح اْلقُ  َنا ِمْن بـَْعِدِه بِالرُُّسِل َوآتـَيـْ ُدِس أََفُكلََّما َجاءَُكْم َرُسوٌل ِمبَا ال اْلِكَتاَب َوقَـفَّيـْ

) َوَقاُلوا قـُُلوبـَُنا ُغْلٌف َبْل َلَعنَـُهْم اللَُّه ِبُكْفرِِهْم فَـَقِليًال َما 87بْـُتْم َوَفرِيقًا تـَْقتـُُلوَن (تـَْهَوى أَنُفُسُكْم اْسَتْكبَـْرمتُْ فَـَفرِيقًا َكذَّ 
ٌق ِلَما َمَعُهْم وََكانُوا ِمْن قَـْبُل َيْستَـْفِتُحوَن َعَلى الَّذِ 88يـُْؤِمُنوَن ( ا َجاَءُهْم ِكَتاٌب ِمْن ِعْنِد اللَِّه ُمَصدِّ يَن َكَفُروا ) َوَلمَّ

) بِْئَسَما اْشتَـَرْوا ِبِه أَنُفَسُهْم أَْن َيْكُفُروا ِمبَا أَنَزَل اللَُّه 89َعَلى اْلَكاِفرِيَن ( فَـَلمَّا َجاَءُهْم َما َعَرُفوا َكَفُروا ِبِه فَـَلْعَنُة اللَّهِ 

ِلِه َعَلى َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه فَـَباُءوا ِبَغَضٍب َعَلى َغَضٍب َولِْلَكاِفرِيَن بـَْغياً َأْن يـُنَـزَِّل اللَُّه ِمْن َفْضِلِه أَْن يـُنَـزَِّل اللَُّه ِمْن َفضْ 
َنا َوَيْكُفُروَن ِمبَا َورَاَءُه وَ 90َعَذاٌب ُمِهٌني ( قاً ) َوِإَذا ِقيَل َهلُْم آِمُنوا ِمبَا أَنَزَل اللَُّه قَاُلوا نـُْؤِمُن ِمبَا أُنزَِل َعَليـْ  ُهَو احلَْقُّ ُمَصدِّ

َْذمتُْ اْلِعْجَل 91ِلَما َمَعُهْم ُقْل َفِلَم تـَْقتُـُلوَن أَنِْبَياَء اللَِّه ِمْن قَـْبُل ِإْن ُكنُتْم ُمْؤِمِنَني ( ) َوَلَقْد َجاءَُكْم ُموَسى بِاْلبَـيـَِّناِت مثَُّ اختَّ
ْعَنا  ) َوِإْذ َأَخْذنَا ِميثَاَقُكْم َوَرفـَْعَنا92ِمْن بـَْعِدِه َوأَنْـُتْم ظَاِلُموَن ( َناُكْم ِبُقوٍَّة َواْمسَُعوا َقاُلوا مسَِ فَـْوَقُكْم الطُّوَر ُخُذوا َما آتـَيـْ

َنا َوأُْشرِبُوا ِيف قـُُلوهِبِْم اْلِعْجَل ِبُكْفرِِهْم ُقْل بِْئَسَما يَْأُمرُُكْم ِبِه ِإميَانُُكْم ِإْن ُكنُتْم مُ  ) ُقْل ِإْن َكاَنْت َلُكْم 93ْؤِمِنَني (َوَعَصيـْ

ا ) َوَلْن يـََتَمنـَّْوُه أََبدًا ِمبَا َقدََّمْت 94ُر اآلِخرَُة ِعْنَد اللَِّه َخاِلَصًة ِمْن ُدوِن النَّاِس فَـَتَمنـَّْوا اْلَمْوَت ِإْن ُكنُتْم َصاِدِقَني (الدَّ
َوِمْن الَِّذيَن أَْشرَُكوا يـََودُّ َأَحُدُهْم َلْو يـَُعمَُّر ) َولََتِجَدنـَُّهْم َأْحَرَص النَّاِس َعَلى َحَياٍة 95أَْيِديِهْم َواللَُّه َعِليٌم بِالظَّاِلِمَني (

َر َواللَُّه َبِصٌري ِمبَا يـَْعَمُلوَن ( ) ُقْل َمْن َكاَن َعُدّوًا جلِِْربِيَل َفِإنَُّه نـَزََّلُه 96أَْلَف َسَنٍة َوَما ُهَو ِمبَُزْحزِِحِه ِمْن اْلَعَذاِب أَْن يـَُعمَّ
قًا ِلَما بـَْنيَ يََدْيِه َوُهًدى َوُبْشَرى لِْلُمْؤِمِنَني (َعَلى قـَْلِبَك بِِإْذِن ا ) َمْن َكاَن َعُدّوًا لِلَِّه َوَمالِئَكِتِه َوُرُسِلِه 97للَِّه ُمَصدِّ

) 99ُفُر هِبَا ِإالَّ اْلَفاِسُقوَن () َوَلَقْد أَنزَْلَنا إِلَْيَك آيَاٍت بـَيـَِّناٍت َوَما َيكْ 98َوِجْربِيَل َوِميَكاَل َفِإنَّ اللََّه َعُدوٌّ لِْلَكاِفرِيَن (

ُهْم َبْل َأْكثـَرُُهْم ال يـُْؤِمُنوَن ( ا َجاَءُهْم َرُسوٌل ِمْن ِعْنِد اللَِّه ُمَصدٌِّق ِلَما 100َأوَُكلََّما َعاَهُدوا َعْهداً نـََبَذُه َفرِيٌق ِمنـْ ) َوَلمَّ
لُو 101َتاَب اللَِّه َورَاَء ُظُهورِِهْم َكأَنـَُّهْم ال يـَْعَلُموَن (َمَعُهْم نـََبَذ َفرِيٌق ِمْن الَِّذيَن أُوُتوا اْلِكَتاَب كِ  ) َواتـَّبَـُعوا َما تـَتـْ

َر َوَما أُنزَِل َعَلى الشََّياِطُني َعَلى ُمْلِك ُسَلْيَماَن َوَما َكَفَر ُسَلْيَماُن َوَلِكنَّ الشََّياِطَني َكَفُروا يـَُعلُِّموَن النَّاَس السِّحْ 
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َنٌة َفال َتْكُفْر فَـَيتَـَعلَّ اْلَمَلَكْنيِ  َا َحنُْن ِفتـْ ُهَما َما بَِباِبَل َهاُروَت َوَماُروَت َوَما يـَُعلَِّماِن ِمْن َأَحٍد َحىتَّ يـَُقوال ِإمنَّ ُموَن ِمنـْ

َويـَتَـَعلَُّموَن َما َيُضرُُّهْم َوال يَنَفُعُهْم َوَلَقْد َعِلُموا يـَُفرُِّقوَن ِبِه بـَْنيَ اْلَمْرِء َوَزْوِجِه َوَما ُهْم ِبَضارِّيَن بِِه ِمْن َأَحٍد ِإالَّ بِِإْذِن اللَِّه 

) َوَلْو أَنـَُّهْم آَمُنوا َواتـََّقْوا 102َلَمْن اْشتَـرَاُه َما َلُه ِيف اآلِخرَِة ِمْن َخالٍق َولَِبْئَس َما َشَرْوا ِبِه أَنُفَسُهْم َلْو َكانُوا يـَْعَلُموَن (
ٌر َلْو َكانُوا يـَْعَلُموَن (َلَمُثوبٌَة ِمْن ِعْنِد اللَّ  ) يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تـَُقوُلوا رَاِعَنا َوُقوُلوا انظُْرنَا َواْمسَُعوا 103ِه َخيـْ

َعَلْيُكْم ِمْن َخْريٍ ِمْن ) َما يـََودُّ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب َوال اْلُمْشرِِكَني أَْن يـُنَـزََّل 104َولِْلَكاِفرِيَن َعَذاٌب أَلِيٌم (

َها َأْو 105رَبُِّكْم َواللَُّه َخيَْتصُّ ِبَرْمحَِتِه َمْن َيَشاُء َواللَُّه ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيِم ( ) َما نَنَسْخ ِمْن آيٍَة َأْو نُنِسَها نَْأِت ِخبَْريٍ ِمنـْ
َواَألْرِض َوَما َلُكْم ِمْن ُدوِن  ) َأملَْ تـَْعَلْم أَنَّ اللََّه َلُه ُمْلُك السََّمَواتِ 106( ِمْثِلَها َأملَْ تـَْعَلْم أَنَّ اللََّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ 

ْل اْلُكْفَر بِاِإلميَاِن 107اللَِّه ِمْن َوِيلٍّ َوال َنِصٍري ( ) أَْم تُرِيُدوَن أَْن َتْسأَُلوا َرُسوَلُكْم َكَما ُسِئَل ُموَسى ِمْن قَـْبُل َوَمْن يـََتَبدَّ
ِبيِل ( ) َودَّ َكِثٌري ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب َلْو يـَُردُّوَنُكْم ِمْن بـَْعِد ِإميَاِنُكْم ُكفَّارًا َحَسدًا ِمْن ِعْنِد 108فَـَقْد َضلَّ َسَواَء السَّ

َ َهلُْم احلَْقُّ َفاْعُفوا َواْصَفُحوا َحىتَّ يَْأِيتَ اللَُّه بَِأمْ  ) 109رِِه ِإنَّ اللََّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر (أَنُفِسِهْم ِمْن بـَْعِد َما تـَبَـنيَّ
) َوَقالُوا 110ا تـَْعَمُلوَن َبِصٌري (َوأَِقيُموا الصَّالَة َوآُتوا الزََّكاَة َوَما تـَُقدُِّموا ألَنُفِسُكْم ِمْن َخْريٍ جتَُِدوُه ِعْنَد اللَِّه ِإنَّ اللََّه مبَِ 

) بـََلى َمْن 111اَن ُهوداً َأْو َنَصاَرى تِْلَك أََمانِيـُُّهْم ُقْل َهاُتوا بـُْرَهاَنُكْم ِإْن ُكنُتْم َصاِدِقَني (َلْن يَْدُخَل اْجلَنََّة ِإالَّ َمْن كَ 

وُد لَْيَسْت ) َوقَاَلْت اْليَـهُ 112َأْسَلَم َوْجَهُه لِلَِّه َوُهَو ُحمِْسٌن فـََلُه َأْجرُُه ِعْنَد َربِِّه َوال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم َحيْزَنُوَن (
ُلوَن اْلِكَتاَب َكَذِلَك َقاَل الَّ  ِذيَن ال يـَْعَلُموَن النََّصاَرى َعَلى َشْيٍء َوَقاَلْت النََّصاَرى لَْيَسْت اْليَـُهوُد َعَلى َشْيٍء َوُهْم يـَتـْ

نَـُهْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِفيَما َكانُوا ِفيِه َخيْتَ  ) َوَمْن أَْظَلُم ِممَّْن َمَنَع َمَساِجَد اللَِّه أَْن يُْذَكَر 113ِلُفوَن (ِمْثَل قَـْوهلِِْم َفاللَُّه َحيُْكُم بـَيـْ
نْـَيا خِ  ْزٌي َوَهلُْم ِيف اآلِخرَِة َعَذاٌب ِفيَها اْمسُُه َوَسَعى ِيف َخرَاهِبَا أُْولَِئَك َما َكاَن َهلُْم أَْن يَْدُخُلوَها ِإالَّ َخائِِفَني َهلُْم ِيف الدُّ

) َوَقاُلوا اختَََّذ اللَُّه َوَلداً 115لَِّه اْلَمْشرُِق َواْلَمْغِرُب َفأَيْـَنَما تـَُولُّوا فَـَثمَّ َوْجُه اللَِّه ِإنَّ اللََّه َواِسٌع َعِليٌم () َولِ 114َعِظيٌم (

َا يـَُقوُل َواألَ  ) بَِديُع السََّمَواتِ 116َواَألْرِض ُكلٌّ َلُه َقانُِتوَن ( ُسْبَحانَُه َبْل َلُه َما ِيف السََّمَواتِ  ْرِض َوِإَذا َقَضى أَْمراً َفِإمنَّ
ِمْثَل قـَْوِهلِْم  ) َوَقاَل الَِّذيَن ال يـَْعَلُموَن َلْوال يَُكلُِّمَنا اللَُّه َأْو تَْأتِيَنا آيٌَة َكَذِلَك َقاَل الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهمْ 117َلُه ُكْن فَـَيُكوُن (

) إِنَّا أَْرَسْلَناَك بِاحلَْقِّ َبِشريًا َونَِذيرًا َوال ُتْسَأُل َعْن َأْصَحاِب 118آليَاِت ِلَقْوٍم يُوِقُنوَن (َتَشابـََهْت قـُُلوبـُُهْم َقْد بـَيـَّنَّا ا
ْن اتـَّبَـْعَت ) َوَلْن تـَْرَضى َعْنَك اْليَـُهوُد َوال النََّصاَرى َحىتَّ تـَتَِّبَع ِملَّتَـُهْم ُقْل ِإنَّ ُهَدى اللَِّه ُهَو اْهلَُدى َولَئِ 119اجلَِْحيِم (

ُلونَُه َحقَّ 120أَْهَواَءُهْم بـَْعَد الَِّذي َجاَءَك ِمْن اْلِعْلِم َما َلَك ِمْن اللَِّه ِمْن َوِيلٍّ َوال َنِصٍري ( َناُهْم اْلِكَتاَب يـَتـْ ) الَِّذيَن آتـَيـْ

) يَا َبِين ِإْسرَائِيَل اذُْكُروا نِْعَمِيت الَِّيت أَنـَْعْمُت 121ِسُروَن (ِتالَوتِِه أُْولَِئَك يـُْؤِمُنوَن ِبِه َوَمْن َيْكُفْر ِبِه فَُأْولَِئَك ُهْم اْخلَا
َها َعْدٌل َوال 122َعَلْيُكْم َوَأينِّ َفضَّْلُتُكْم َعَلى اْلَعاَلِمَني ( ) َواتـَُّقوا يـَْومًا ال َجتْزِي نـَْفٌس َعْن نـَْفٍس َشْيئًا َوال يـُْقَبُل ِمنـْ

) َوِإْذ ابْـتَـَلى إِبْـرَاِهيَم رَبُُّه ِبَكِلَماٍت َفَأَمتَُّهنَّ قَاَل ِإينِّ َجاِعُلَك لِلنَّاِس ِإَمامًا َقاَل 123يُنَصُروَن ( تَنَفُعَها َشَفاَعٌة َوال ُهمْ 
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ُذوا ِمْن َمَقاِم إِبْـرَاِهيَم ) َوِإْذ َجَعْلَنا اْلبَـْيَت َمثَابًَة لِلنَّاِس َوأَْمنًا َواختَِّ 124َوِمْن ُذرِّيَِّيت َقاَل ال يـََناُل َعْهِدي الظَّالِِمَني (

) َوِإْذ قَاَل إِبْـرَاِهيُم 125ُجوِد (ُمَصلًّى َوَعِهْدنَا ِإَىل إِبْـرَاِهيَم َوِإْمسَاِعيَل أَْن َطهِّرَا بـَْيِيت لِلطَّائِِفَني َواْلَعاِكِفَني َوالرُّكَِّع السُّ 

ُهْم بِاللَِّه َواْليَـْوِم اآلِخِر قَاَل َوَمْن َكَفَر فَأَُمتـُِّعُه َقِليًال مثَُّ  َربِّ اْجَعْل َهَذا بـََلداً آِمناً َواْرُزْق أَْهَلُه ِمنْ  الثََّمرَاِت َمْن آَمَن ِمنـْ
تـََقبَّْل ِمنَّا إِنََّك ) َوِإْذ يـَْرَفُع إِبْـرَاِهيُم اْلَقَواِعَد ِمْن اْلبَـْيِت َوِإْمسَاِعيُل رَبـََّنا 126َأْضَطرُُّه ِإَىل َعَذاِب النَّاِر َوبِْئَس اْلَمِصُري (

ِميُع اْلَعِليُم ( نَ 127أَْنَت السَّ ا إِنََّك ) رَبـََّنا َواْجَعْلَنا ُمْسِلَمْنيِ َلَك َوِمْن ُذرِّيَِّتَنا أُمًَّة ُمْسِلَمًة َلَك َوأَرِنَا َمَناِسَكَنا َوُتْب َعَليـْ

ُلو َعَلْيِهْم آيَاِتَك َويـَُعلُِّمُهْم اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َويـُزَكِّيِهْم ) رَبـََّنا َوابْـَعْث ِفيِهْم 128أَْنَت التـَّوَّاُب الرَِّحيُم ( ُهْم يـَتـْ َرُسوًال ِمنـْ
نْـَيا وَ 129إِنََّك أَْنَت اْلَعزِيُز احلَِْكيُم ( َناُه ِيف الدُّ إِنَُّه ِيف ) َوَمْن يـَْرَغُب َعْن ِملَِّة إِبْـرَاِهيَم ِإالَّ َمْن َسِفَه نـَْفَسُه َوَلَقْد اْصَطَفيـْ

) َوَوصَّى هِبَا إِبْـرَاِهيُم بَِنيِه 131) ِإْذ َقاَل َلُه رَبُُّه َأْسِلْم َقاَل َأْسَلْمُت ِلَربِّ اْلَعاَلِمَني (130اآلِخرَِة َلِمْن الصَّاحلَِِني (
يَن َفال َمتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنْـتُ  ) أَْم ُكنُتْم ُشَهَداَء ِإْذ َحَضَر 132ْم ُمْسِلُموَن (َويـَْعُقوُب يَا َبِينَّ ِإنَّ اللََّه اْصطََفى َلُكْم الدِّ

 َوِإْمسَاِعيَل َوِإْسَحَق ِإَهلاً يـَْعُقوَب اْلَمْوُت ِإْذ َقاَل لَِبِنيِه َما تـَْعُبُدوَن ِمْن بـَْعِدي َقاُلوا نـَْعُبُد ِإهلَََك َوإَِلَه آبَاِئَك إِبْـرَاِهيمَ 
) تِْلَك أُمٌَّة َقْد َخَلْت َهلَا َما َكَسَبْت َوَلُكْم َما َكَسْبُتْم َوال ُتْسأَُلوَن َعمَّا َكانُوا يـَْعَمُلوَن 133َواِحداً َوَحنُْن َلُه ُمْسِلُموَن (

وا آَمنَّا ) ُقولُ 135) َوَقاُلوا ُكونُوا ُهوداً َأْو َنَصاَرى تـَْهَتُدوا ُقْل َبْل ِملََّة إِبْـرَاِهيَم َحِنيفاً َوَما َكاَن ِمْن اْلُمْشرِِكَني (134(

َنا َوَما أُنزَِل ِإَىل إِبْـرَاِهيَم َوِإْمسَاِعيَل َوِإْسَحَق َويـَْعُقوَب َواَألْسَباِط َوَما  أُوِيتَ ُموَسى َوِعيَسى َوَما أُوِيتَ بِاللَِّه َوَما أُنزَِل إِلَيـْ
ُهْم َوَحنُْن َلُه ُمسْ  ) َفِإْن آَمُنوا ِمبِْثِل َما آَمنُتْم ِبِه فَـَقْد اْهَتَدوا َوِإْن 136ِلُموَن (النَِّبيُّوَن ِمْن َرهبِِّْم ال نـَُفرُِّق بـَْنيَ َأَحٍد ِمنـْ

ِميُع اْلَعِليُم ( َا ُهْم ِيف ِشَقاٍق َفَسَيْكِفيَكُهْم اللَُّه َوُهَو السَّ َغًة َوَحنُْن 137تـََولَّْوا َفِإمنَّ َغَة اللَِّه َوَمْن َأْحَسُن ِمْن اللَِّه ِصبـْ ) ِصبـْ
) 139ِلُصوَن () ُقْل َأُحتَاجُّونـََنا ِيف اللَِّه َوُهَو رَبـَُّنا َورَبُُّكْم َولََنا أَْعَمالَُنا َوَلُكْم أَْعَماُلُكْم َوَحنُْن َلُه خمُْ 138وَن (َلُه َعاِبدُ 

َنَصاَرى ُقْل أَأَنْـُتْم أَْعَلُم أَْم اللَُّه َوَمْن أَْظَلُم أَْم تـَُقوُلوَن ِإنَّ إِبْـرَاِهيَم َوِإْمسَاِعيَل َوِإْسَحَق َويـَْعُقوَب َواَألْسَباَط َكانُوا ُهوداً َأْو 

) تِْلَك أُمٌَّة َقْد َخَلْت َهلَا َما َكَسَبْت َوَلُكْم َما  140ِممَّْن َكَتَم َشَهاَدًة ِعْنَدُه ِمْن اللَِّه َوَما اللَُّه ِبَغاِفٍل َعمَّا تـَْعَمُلوَن (
 .)141نُوا يـَْعَمُلوَن (َكَسْبُتْم َوال ُتْسأَُلوَن َعمَّا َكا
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 التعريف بسورة البقرة.

 ﴿فهي مدنية كلها إال آية واحدة منها، وهي قوله تعاىل:"تعد سورة البقرة أطول سور القرآن الكرمي،    

، 1"، فإ�ا نزلت يف حجة الوداع مبىن 281-280(سورة البقرة) اآلية رقم ﴾ َواتـَُّقوا يـَْومًا تـُْرَجُعوَن ِفيِه ِإَىل اللَّهِ 
مث األنفال مث  ةيقول الزركشي : "يف كتابه ما نزل باملدينة، وهو تسع وعشرون سورة فأول ما نزل فيها: سورة البقر 

آياهتا مائتان وعدد )...(وقد عدت هذه السورة السابعة والثمانون يف ترتيب نزول السور" ، 2آل عمران..."

ومخس ومثانون آية عند أهل العدد باملدينة ومكة والشام، وست ومثانون عند أهل العدد بالكوفة، وسبع ومثانون 
 ، أما ترتيبها يف املصحف الشريف كان يف املرتبة الثانية بعد سورة الفاحتة.3"عند أهل العدد بالبصرة

تلك املعجزة الباهرة اليت ظهرت يف زمن موسى، حيث  إحياء لذكرى"مسيت السورة الكرمية (سورة البقرة) 

قتل شخص من بين إسرائيل ومل يعرفوا قاتله، فعرضوا األمر على موسى عليه السالم لعله يعرف القاتل، فأوحى اهللا 

ا على تعاىل إليه أن يأمرهم بذبح بقرة، وأن يضربوا امليت جبزء منها فيحيا بإذن اهللا وخيربهم عن القاتل وتكون برهان
 .4"قدرة اهللا عز وجل يف إحياء اخللق بعد املوت

 وهلذه الصورة أمساء وهي:

 ا وسنام، قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم: "إن لكل شيء سنام5"وسنام كل شيء أعاله" سنام القرآن:-
 .6القرآن سورة البقرة"

 .7"ما حييط باملكان إلحاطتها بأحكام كثرية "والفسطاطفسطاط القرآن: -

 . 41، صجممع البيان يف تفسري القرآن ،أمني اإلسالم الطربسي  1
 .136الربهان يف علوم القرآن، ص ،بدرالدين الزركشي  2
 . 202تفسري التحرير والتنوير،ص ،حممد الطاهر بن عاشور  3
 .30صفوة التفاسري، ص ،حممد علي الصابون  4
 . 202، ص1والتنوير، جالتحرير   5
 . 236، صاجلامع ألحكام القرآن،أبو عبداهللا حممد بن أمحد بن أيب بكر القرطيب   6
 .202، ص1ج ،التحرير والتنوير ،حممد الطاهر بن عاشور  7
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 1سورة البقرة وآل عمران فإ�ما الزهروان أي املنريتان"تعلموا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: " الزهروان:

 

 مضمونها:-

ور املدنية، اليت تعاجل النظم والقوانني التشريعية ستعىن جبانب التشريع شأ�ا شأن ال"سورة البقرة سورة عظيمة،     

حياهتم الدنيوية حيث اشتملت هذه السورة الكرمية على معظم األحكام التشريعية يف اليت حيتاجها املسلمون يف 
 .2"خالق والزواج والطالق والعدة وغريها من األحكام الشرعيةاألالعقائد والعبادات واملعامالت و 

ان، صفات املؤمنني والكافرين، واملنافقني فوضحت حقيقة اإلمي ناولت اآليات يف البدء احلديث عنوقد ت-
 وحقيقة الكفر والنفاق.

مث تناولت احلديث بإسهاب عن أهل "مث حتدثت عن بدء اخلليقة فذكرت قصة أيب البشر آدم عليه السالم      

، وقد تناول احلديث عنهم ما يزيد 3"الكتاب، وبوجه خاص بين إسرائيل أل�م كانوا جماورين للمسلمني يف املدينة

ِإْذ ابْـتَـَلى إِبْـرَاِهيَم رَبُّهُ ﴿َ  ﴾ يَا َبِين ِإْسرَائِيَل اذُْكُروا نِْعَمِيت  ﴿ دء من قوله إىل قوله:على الثلث من السورة الكرمية ب
 .﴾ِبَكِلَماتٍ 

انتقلت السورة الكرمية إىل جانب التشريع وهو باختصار كما يلي: أحكام الصوم، أحكام احلج  مث"

لعدة وحترمي نكاح والعمرة، وأحكام اجلهاد يف سبيل اهللا، شؤون األسرة وما يتعلق هبا من الزواج والطالق، وا

يت تتعلق باألسرة أل�ا نواة ير من معاشرة النساء يف حالة احليض..وغريها من األحكام الذاملشركني والتح
 .4"اجملتمع

 .5"مث حتدثت السورة الكرمية عن جرمية الربا اليت هتدد كيان اجملتمع"

 . 37ابن كثري: تفسري القرآن العظيم، ص  1
 .15اإلعجاز البالغي يف القرآن الكرمي، ص ،حممد حسني سالمة  2
 .16ص ،املصدر نفسه  3
 .29صفوة التفاسري، ص،حممد علي الصابوين  4
 .29ص،املصدر نفسه  5
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انة، والتضرع إىل اهللا عز وجل برفع األغالل وطلب النصرة ببتوجيه املؤمنني إىل التوبة واإلوختمت السورة الكرمية 

 . 1على الكفار، والدعاء ملا فيه سعادة

 

 هلذه السورة فضل وثواب عظيم: فضلها:

"عن أيب بن كعب عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: من قرأها فصلوات اهللا عليه ورمحته وأعطي من األجر  
"ال جتعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت وقال أيضا:  كالرابط يف سبيل اهللا سنة ال تسكن روعته"

ل أيضا: "اقرؤوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، وال يستطيعها البطلة الذي تقرأ فيه سورة البقرة" وقا

 . 2مبعىن السحرة"

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: "إن لكل شيء سناما وسنام القرآن سورة البقرة، من قرأها يف بيته �ارا مل 
، سئل النيب صلى اهللا عليه 3شيطان  ثالث ليال" يدخل بيته شيطان ثالثة أيام، ومن قرأها يف بيته ليال مل يدخله

آية الكرسي، فقال الصادق عليه  :وسلم، أي سور القرآن أفضل؟ قال البقرة قيل أي آية البقرة أفضل؟ قال

 .4السالم: من قرأ البقرة وآل عمران جاء يوم القيامة تظالنه على رأسه مثل الغمامتني أو مثل الغيابتني"

 .  5"الشعب" من حديث الصلصال: من قرأ سورة البقرة تّوج بتاج من اجلنة"أخرجه البيهقي يف و 

 .6"مسعت بعض أشياخي يقول: فيها ألف أمر، وألف �ي، وألف حكم، وألف خرب"وقال بن العريب: 

 

 

 

  1 .16اإلعجاز البالغي يف القرآن الكرمي، ص ،حممد حسني سالمة 
 .17اإلعجاز البالغي يف القرآن الكرمي، ص ،حممد حسني سالمة  2
 .237اجلامع ألحكام القرآن، ص  ،أبو عبداهللا حممد بن أمحد بن أيب بكر القرطيب  3
 .41جممع البيان يف تفسري القرآن، ص ،أمني اإلسالم الطربسي  4
 .  2114هــ، ص1427، 1اإلتقان يف علوم القرآن، مركز جممع امللك، اململكة العربية السعودية، ج ،جالل الدين عبد الرمحن بن أيب السيوطي  5
 .235اجلامع ألحكام القرآن، ص ،كر القرطيبأبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيب ب  6
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 ملخص الدراسة
 

ظاهرة السبك والحبك من أهم المسائل والقضايا التي لقيت اهتمام كبير من طرف الباحثين 

والعلماء اللسانيين، ألنهما من أهم المعايير النصية السبعة التي تجعل النص نصا، وذلك لكونهما يجسدان 

 التماسك في النص من الجانب الشكلي والداللي.

هو ذلك التماسك الشديد بين األجزاء المشكلة لنص ما، فهو الذي يعمل على ربط  فالسبك

جمل النص بمجموعة من الوسائل هي: اإلحالة، االستبدال، الحذف، الوصل، التكرار، التضام، السجع، 

 والجناس.

والحبك هو تلك العالقات المتنوعة والمتداخلة داخل النص والتي تتحقق بمجموعة من اآلليات 

 هي: السياق، التغريض، العالقات الداللية.

 الكلمات المفتاحية: السبك، الحبك، وسائل السبك، آليات الحبك.
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