
  

  م2015سبتمبر  -المجلد الثالث -العدد السابع عشر –المجلة الجامعة   - 39 -
 

 

 
  د. حسين خليفة الرميح

الزاوية  – وآدابها قسم اللغة العربية
  جامعة الزاوية  -كلية اآلداب 

  :ملخص
التركيبيـة  جملة من الخصائص األسـلوبية الصـوتية و  الكريم أنساق مميزة بفي القرآن 

الداللية، تلك الخصائص المشتركة تجعل من كل نسق تعبيري حلقات متشابهة يمكـن التعـرف   و
محاولة للكشف عن أهم السالسـل   القراءة هعليها وربطها بالسلسلة الكبرى التي تمسك بها. وهذ

المضـامين الدالليـة التـي    أهم النسقية الكبرى في القرآن الكريم، واستخالص بنياتها اللسانية، و
  عادة، والمناسبات القولية التي تتزامن مع ظهورها. ترتبط بها



 )قال وإذ( سلسلة الكريم القرآن في الكبرى النسقية السالسل ــــــــــــــــــــــــ
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  :البنية اللسانية ومؤشراتها -1
في مواضع محـددة مـن   السالسل النسقية بأقرب توصيف: بنيات تعبيرية مميزة تظهر 

ويفرض مصطلح السلسلة أن تكون كل سلسلة ذات حلقات متصلة، وتلك هي حقيقة  ،النص سياق
وتظهر كل حلقـة   يؤدي تحريك أي جزء منها إلى جر السلسلة كلها.السالسل النسقية الكبرى؛ إذ 

أن العناصـر  وعلى الرغم مـن  بصفة الزمة يمكن تمييزها وربطها بالسلسلة التي تنتمي إليها. 
النصية تتميـز   المكونة للسلسلة النسقية هي عناصر لسانية من وجهة الخطاب؛ فإنها من الوجهة

وتشكل كل سلسلة نسقاً إيقاعياً خاصـاً   وذلك ما يمنحها هويتها األدبية. ،بكونها انزياحات أسلوبية
ناه نموذج لحلقـات  أد مسرد، وفي الكما هو الحال في كل نسق بها ينهض على التكرار واالنتظام

  المستهلة بـ(وإذ قال موسى):السلسلة 
ِلقَومه يا قَومِ ِإنَّكُم ظَلَمتُم َأنفُسكُم بِاتِّخَاذكُم الْعجَل فَتُوبـواْ ِإلَـى بـارِِئكُم     وِإذْ قَاَل موسى[[

يمحالر ابالتَّو وه ِإنَّه كُملَيع فَتَاب ارِِئكُمب ندع لَّكُم رخَي ذَِلكُم كُم1(]]فَاقْتُلُواْ َأنفُس(.  
]]ِإذْ قَاَل مىووس  وذُ بِاللَّها قَاَل َأعوزذُنَا هةً قَالُواْ َأتَتَّخقَرواْ بحتَذْب َأن كُمرْأمي اللَّه ِإن همِلقَو

ينلاهالْج نم َأكُون 2(]]َأن(.  
ِلقَومه يا قَومِ اذْكُرواْ نعمةَ اللَّه علَيكُم ِإذْ جعَل فيكُم َأنبِياء وجعلَكُم ملُوكًا  وِإذْ قَاَل موسى[[

ينالَمن الْعا مدَأح ْؤتي ا لَمآتَاكُم م3(]]و(.  
اكُم من آِل فرعون يسومونَكُم سوء ِلقَومه اذْكُرواْ نعمةَ اللَّه علَيكُم ِإذْ َأنج وِإذْ قَاَل موسى[[

يمظع كُمبن رالء مي ذَِلكُم بفو اءكُمسن ونيتَحسيو كُمنَاءَأب ونحذَبيذَابِ و4(]]الْع(.  
  .)5(]]ضي حقُباِلفَتَاه ال َأبرح حتَّى َأبلُغَ مجمع الْبحرينِ َأو َأم وِإذْ قَاَل موسى[[
ِلقَومه يا قَومِ ِلم تُْؤذُونَني وقَد تَّعلَمون َأنِّي رسوُل اللَّه ِإلَيكُم فَلَما زاغُـوا   وِإذْ قَاَل موسى[[

ينقالْفَاس مي الْقَودهال ي اللَّهو مهقُلُوب اغَ اللَّه6(]]َأز(.  
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قدمة من التقارب القوي على الرغم من تبدل المضمون حسب ال يخفى ما بين اآليات المت
نَفَـس   السياق الذي وردت فيه اآلية في كل مرة، ومن العوامل المهمة في تقوية التقارب وجـود 

ال يكتفي بالترديد الصوتي، بل يعيد العالقات في مواضع منتظمة مـن مفاصـل    إيقاعي مشترك
تتفـرد بخصائصـها اللسـانية    كل سلسلة سلة نفسها فإن البنية. وفي حين تتشابه الحلقات في السل

  صوتاً وتركيباً وداللة.
لكل سلسلة تركيب مفتاحي يظهر في بداية كل حلقة مـن حلقـات السلسـلة، وتكـون     و

ـ  لكل سلسـلة حقـالً  كما أن  ثابتة. الزمة لسانيةعناصره الرئيسة مكررة بعينها وبصورة   اًداللي
ذلك من اشتراك أكثر من سلسلة فـي حقـل    ، وال يمنعتبرز معالمه بمجرد ظهور الالزمة اًمميز

لكل سلسلة وجهة مناسبة فـي توجيـه الضـمير وإدارة     وفي مستوى السرد يتضح أن .داللي ما
  الحوار.

يمكن تمييز عدة سالسل نسقية في السياق القرآني، وال تدخل سلسلة ما ضمن السالسـل  
ما لم تكن منتشرة على امتداد نطاق واسع من السياق القرآني؛ فليس من السالسل النسقية الكبرى 

  النسقية الكبرى تلك األنساق التركيبية والداللية القصيرة التي تنحصر عادة في سورة واحدة.
، وقد )قـل  يسألونكمن السالسل النسقية الكبرى في القرآن الكريم السلسلة ذات الالزمة (

: )البقـرة (، ومنها فـي سـورة   آجره اهللا )7(األستاذ (حسن رمضان الخرزة)درس هذه السلسلة 
َألُونَكسـا     [[يورِهظُه ـنـوتَ ميتَْأتُوا الْب بَِأن الْبِر سلَيو جالْحيتُ ِللنَّاسِ واقوم يقُْل ه لَّةنِ الَْأهع

: )المائـدة (. وفي سورة )8(من َأبوابِها واتَّقُوا اللَّه لَعلَّكُم تُفْلحون]]ولَكن الْبِر منِ اتَّقَى وْأتُوا الْبيوتَ 
َألُونَكسي]]   م نـونَهلِّمتُع كَلِّبِـينارِحِ موالْج نم تُملَّما عماتُ وبالطَّي لَّ لَكُمقُْل ُأح ملَّ لَهاذَا ُأحـا  مم

 )9(لُوا مما َأمسكْن علَيكُم واذْكُروا اسم اللَّه علَيه واتَّقُوا اللَّه ِإن اللَّه سرِيع الْحسـابِ]] علَّمكُم اللَّه فَكُ
. وفـي  )10( عن ذي الْقَرنَينِ قُْل سَأتْلُو علَيكُم منْـه ذكْـرا...]]   : [[ويسَألُونَك)الكهف(وفي سورة 



 )قال وإذ( سلسلة الكريم القرآن في الكبرى النسقية السالسل ــــــــــــــــــــــــ
 

  

  م2015سبتمبر  -المجلد الثالث -العدد السابع عشر –المجلة الجامعة   - 42 -
 

عنِ الروحِ قُِل الروح من َأمرِ ربي ومـا ُأوتيـتُم مـن الْعلْـمِ ِإلَّـا       [[ويسَألُونَك )اإلسراء(سورة 
  .)11(قَليلًا]]

: (الصافات، الذاريات، الطـور، الـنجم،   لواوفي السور المفتتحة با (السلسلة القسمية)و
الضـحى، التـين، العاديـات،    المرسالت، النازعات، البروج، الطارق، الفجر، الشمس، الليـل،  

  العصر).
في السور المفتتحة بإذا الشرطية: (الواقعة، المنـافقون، التكـوير،    (السلسلة الشرطية)و

  االنفطار، االنشقاق، الزلزلة، النصر).
، ومنها في سورة (البقرة) (وإذ قال...)هي السلسلة ذات الالزمة  القراءةوموضوعة هذه 

، وفـي سـورة   )13(، وفي سورة (األنعام) [[وِإذْ قَاَل ِإبراهيم َألبِيـه]] )12(ومه]][[وِإذْ قَاَل موسى ِلقَ
[[ى ِلفَتَاهوسِإذْ قَاَل مو]] :(الكهف))14(.    

التركيب جسد لساني يجمع عدداً من الكلمـات فـي بنيـة    ولكل سلسلة تركيبها الفريد، و
كل جزء مؤثراً في التركيب ومتـأثراً   متماسكة واحدة تهيمن عليها عالقات نحوية خاصة تجعل

به. وفي أثناء التفاعل تفقد العناصر الجزئية شيئاً من خصائصها وتكتسب خصائص جديـدة لـم   
و"أن  )15(؛ ذلك"أن محيط النص يؤثر في بنيـة الجملـة المفـردة"   تكن لها قبل الدخول في البنية

نما تفيد هذا المعنى من خـالل عالقتهـا   المعنى الذي تفيده الكلمة في الجملة ال تفيده بمفردها، وإ
  .)16(بمركز الجملة"

تبدأ السلسلة بالزمة ثابتة تكون كالمفتاح لمـدخل السلسـلة، وتتمتـع الالزمـة بكامـل      
 ،خصائص العتبة النصية التي ستُقرأ كل المضامين في ظاللها، وتمارس كل وظـائف العنـوان  

، وفي كل مـرة  )17("النص وتركيبته ومحتواهأن يستشّف نوع  ئفمن خالل العنوان يستطيع القار"
أكيداً عن حضور السلسة وتمددها في جسـده مشـكلة رابطـاً     تحضر فيها الالزمة يعلن النص

  يستدعي الحلقات األخرى، ويمنحها فرصة التفاعل مع النص الحاضر بوصفها عالقات غيابية.  
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وقد يؤدي التغيير اللساني في مكونات المفتاح مفتاح السلسلة هو أشد المكونات حساسية، 
جرد قراءة قولـه تعـالى:   ؛ وعلى سبيل المثال يمكن للقارئ أن يحس بمالسلسلةلخروج من إلى ا

أن هذا النسـق ال ينتمـي    )18(]يملع يعمس واُهللا اِلتَقلِْل داعقَم يننمْؤمالْ ُئوبتُ كلهأ نم غدوتَ ذْإو[
إلى السلسلة نفسها؛ إذ يرتكز على فعل الغدو، في حين ترتكز الالزمة على فعل القول بصـورة  

يلحـظ وجـود عناصـر ثابتـة      القراءةموضوعة  للسلسةوبالتدقيق في التركيب المفتاح ثابتة. 
  ومنتظمة على النحو اآلتي:

سرون في كتـبهم المشـهورة بتقـديرات    أولى كلمات المفتاح، و"يواجهنا المف(إذ) وهي  -
مختلفة إلعراب (إذ) التي تعددت في القرآن الكريم، ومن خالل هـذا التعـدد اختلفـت    

، وهي من الوجهة النحوية "ظرف مبني علـى السـكون   )19(األساليب وكثرت التقديرات"
، ويـرى  )20(في محل نصب على الظرفية لما مضى من الزمن في أكثر اسـتعماالتها" 

نحاة "جواز وقوعها موقع إذا الدالة على المستقبل؛ ألن األدوات يقـع بعضـها   بعض ال
موقع بعض العتبارات بالغية تدرك من الموقف، وتتضح من السـياق، ويشـير إليهـا    

إذ وإذا حرفا توقيت إال أن إذ للماضي وإذا للمستقبل ، وعلى الرغم من أن ")21(األسلوب"
  .)22("وقد يوضع أحدهما موضع اآلخر

(قال)، وال ينتمي إلى السلسلة غيره من مشتقات القـول   مشتق القول في صيغة الماضي -
األخرى كاألمر والمضارع والمصدر؛ وعلى سبيل المثال ال ينتمي إلى السلسـلة مثـل   

وجك واتَّق اللَّـه  وِإذْ تَقُوُل ِللَّذي َأنْعم اللَّه علَيه وَأنْعمتَ علَيه َأمسك علَيك زقوله تعالى: [[
ـ  نْهم ديى زا قَضفَلَم قُّ َأن تَخْشَاهَأح اللَّهو تَخْشَى النَّاسو يهدبم ا اللَّهم كي نَفْسي فتُخْفا و

قَضوا مـنْهن   وطَرا زوجنَاكَها ِلكَي ال يكُون علَى الْمْؤمنين حرج في َأزواجِ َأدعياِئهِم ِإذَا
؛ فقد ورد مشتق القول في هذه اآلية بصيغة المضارع )23(]]وطَرا وكَان َأمر اللَّه مفْعوال

  وليس بصيغة الماضي.
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يكون اسماً ظاهراً، أو ضميراً، ويبلغ عدد حلقات سلسلة (وإذ قال) ثمانيـة  فاعل القول و -
فعل القول فـي بعضـها إلـى االسـم     سند وعشرين حلقة في القرآن الكريم كله، وقد ُأ

وِإذْ قَاَل ِإبراهيم رب َأرِني كَيفَ تُحيي الْموتَى قَاَل َأولَـم تُـْؤمن   الظاهر، كقوله تعالى: [[
عاج ثُم كِإلَي نهررِ فَصالطَّي نةً معبقَلْبِي قَاَل فَخُذْ َأر ِئنطْمن لِّيلَكلَى ولَى كُـلِّ  قَاَل بْل ع

يمكح زِيزع اللَّه َأن لَماعا ويعس ينَكْأتي نهعاد ا ثُمءزج ننْهٍل مبوأسند بعضـها  )24(]]ج ،
وِإذْ قُلْنَا لَك ِإن ربك َأحاطَ بِالنَّاسِ وما جعلْنَـا الرْؤيـا   اآلخر إلى الضمير كقوله تعالى: [[

غْيانًـا  َأرينَاك ِإالَّ فتْنَةً لِّلنَّاسِ والشَّجرةَ الْملْعونَةَ في الْقُرآنِ ونُخَوفُهم فَما يزِيدهم ِإالَّ طُالَّتي 
 وهنا جدول تفصيلي: )25(]]كَبِيراً

االسم 
  الظاهر

  موسى
6  

  ابراهيم
5  

  ربك
2  

  اهللا 
1  

  المالئكة
1  

  عيسى
1  

  لقمان
1  

  طائفة
1  

  أمة
1  

  الضمير
  قلنا
6  

  قلتم
2  

  قالوا
1  

            

  .(يبين الجدول تفاصيل إسناد فعل القول في السلسلة إلى االسماء الظاهرة والضمائر)  
  

ولم يرد فعل القول في صيغة الماضي بعد (وإذ) مسنداً إلى المخاطب المفرد مـذكراً أو  
إسناد فعل القول إلـى  مؤنثاً وال إلى نون الخطاب لجماعة اإلناث. وتُلحظ بوضوح غلبة 

، -عليـه السـالم  -، ويليه (إبراهيم) -عليه السالم-الرسل، ويأتي في المقدمة (موسى) 
فإذا أضفنا إلى ذلك أن أربع حلقات أخرى من السلسلة كان الخطاب موجهاً فيهـا إلـى   
واحد من الرسل، وأن ستة من حلقات السلسلة تتصل بآدم؛ تبين بجالء أن سلسـلة (وإذ  

  ي سلسلة الرسل والرساالت بال منازع.قال) ه
وِإذْ قَاَل اللَّه يا عيسـى  قد يذكر المقول له باستخدام أسلوب النداء كما في قوله تعالى: [[ -

 ابن مريم َأَأنتَ قُلْتَ ِللنَّاسِ اتَّخذُوني وُأمي ِإلَهينِ من دونِ اللَّه قَاَل سبحانَك ما يكُون ِلـي 
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ن َأقُوَل ما لَيس ِلي بِحقٍّ ِإن كُنتُ قُلْتُه فَقَد علمتَه تَعلَم ما في نَفْسي والَ َأعلَـم مـا فـي    َأ
 .)26(]]نَفْسك ِإنَّك َأنتَ عالَّم الْغُيوبِ

ِإنَّنـي بـراء ممـا    وِإذْ قَاَل ِإبـراهيم ِلَأبِيـه وقَومـه    أو باستخدام الالم كقوله تعالى: [[
وندب27(]]تَع(.  

مضمون القول، وهو حكاية ما قاله أو ما ينبغي أن يقوله القائل الـذي يشـكل مركـز     -
 الداللة في حلقة السلسلة.

  المضامين الداللية والمناسبات القولية: -2
من خصائص الصيغ الناهضة على فعل القول أنها تستعمل "لسوق األخبار، والتعريـف  
بمضمون تاريخي أو قصصي أو غيبي، وهي تمنح الخبر درجة عالية من الصدق في النقل، وال 
يشترط بالنقل أن يكون باللغة نفسها، فهناك أخبار عن أنبياء لغتهم غير لغـة القـرآن، وهنـاك    

لَى وادي حتَّى ِإذَا َأتَوا ع، [[)28(حيوانات يذكر القرآن أنها تكلمت كالنملة مع سليمان عليه السالم"
. )29(]] يشْعرونالنَّمِل قَالَتْ نَملَةٌ يا َأيها النَّمُل ادخُلُوا مساكنَكُم ال يحطمنَّكُم سلَيمان وجنُوده وهم ال

إن الكالم المنقول عن الشخصيات بواسطة فعل القول ال يقل درجة عن قـوة الكـالم المباشـر    
شارة هنا إلى أن القرآن الكريم ال يساير نظرية السرد الحـديث فـي كـل    للشخصية، وتجدر اإل

تقنياتها، وفي مقدمة ذلك أن السرد القرآني ال يسمح للشخصيات بتجاوز الراوي وإقامـة حـوار   
مباشر بينها، وال يتالعب القرآن بالزمن كالذي يقوم به السرد الحديث من استرجاع واستشـراف  

ق تقديم حدث عن سابقه ظهر كل حدث مستقالً عـن اآلخـر، ومـن    وتناوب، فإن اقتضى السيا
طبيعة القرآن الكريم أن يقدم كالم الشخصيات بفعل القول، وأن يحرك الزمن السردي في اتجـاه  

  مواز للزمن الواقعي، غير أنه قد يسرع الزمن أو يبطئه بحسب مقتضيات السياق التعبيري.
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وِإذْ قَـاَل ربـك   الغيب كما في قوله تعـالى: [[ ويتكرر ظهور السلسلة عند اإلخبار عن 
حن نُسـبح  ِللْمالِئكَة ِإنِّي جاعٌل في اَألرضِ خَليفَةً قَالُواْ َأتَجعُل فيها من يفْسد فيها ويسفك الدماء ونَ

ونلَما الَ تَعم لَمقَاَل ِإنِّي َأع لَك سنُقَدو كدمويشير اللغويون إلى فعل محذوف بعد الواو )30(]]بِح ،
قال ربك للمالئكة، واقصص علـى   حين محمد أي اذكر يا، ")31(في (وإذ) "تقديره: واذكر إذ قال"

، وقد حدد (الزمخشري) الغرض من اإلخبار بهذه الواقعة الغيبية بقوله: "ليسـألوا  )32("قومك ذلك
فيعرفوا حكمته في استخالفهم قبل كونهم صـيانة لهـم عـن    ذلك السؤال ويجابوا بما أجيبوا به 

اعتراض الشبهة في وقت استخالفهم، وقيل ليعلم عباده المشاورة في أمـورهم قبـل أن يقـدموا    
. فالواقعة وإن كانت في زمن نزول القرآن قصة لحدث مضى؛ فإنها في زمنها الغيبـي  )33(عليها"

  كانت إخباراً للمالئكة عن حدث مستقبلي.
وِإذْ تزامن ظهور السلسلة كثيراً مع استحضار األحداث الماضية كما في قوله تعالى: [[وي
َأكُون مـن  ِلقَومه ِإن اللَّه يْأمركُم َأن تَذْبحواْ بقَرةً قَالُواْ َأتَتَّخذُنَا هزوا قَاَل َأعوذُ بِاللَّه َأن  قَاَل موسى

ينلاهالقصة ترتبط بقوله تعالى بعدها: [[ . وهذه)34(]]الْج  خْـرِجم اللَّها ويهف ْأتُمارا فَادنَفْس ِإذْ قَتَلْتُمو
ونتَكْتُم ا كُنتُمتقديم جزء القصة ال يقتضي إال تفكيك القصة إلى قصتين تعنـون كـل   ، و")35(]]م

وقد أجمل القرآن ذكر القصتين ألن موضع التـذكير   ...منهما بقوله وإذ مع بقاء الترتيب،  واحدة
. ومـن المناسـب هنـا أن نلحـظ     )36("ما حدث في خاللهما ال تفصيل الوقائع والعبرة منهما هو

سياق إخبار المالئكة بما سيأتي من جعل خليفة في االشتراك بين مضمون سفك الدماء الذي جاء 
  ق أمرهم بذبح بقرة.في األرض، وقتل بني إسرائيل لنفس بريئة في سيا

ـ اج ربوِإذْ قَاَل ِإبراهيم [[السلسلة في مقام الدعاء كما في قوله تعالى:  وتظهر ـ  ْلع ا ذّه
 اًدلَا بذَه ْلعاج بروِإذْ قَاَل ِإبراهيم [[وقوله تعالى:  )37(]]امنَصَأالْ دبن نعَأ ينبي ونبنُا واجنَمآ لدبالْ
ـ تِّمأفَ رفَكَ نمو اَلقَ رِخاآل ومِيوالْ اِهللاب مهنْم نمآ نم اترمالثَّ نم هلَهَأ قْزارا ونَمآ عـ قَ ه لـ  الًي  مثُ
  .)38(]]يرِصمالْ سْئبِو ارِالنَّ ابِذَى علَِإ طرهضَأ
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ِلقَومه يـا قَـومِ ِلـم     موسىوِإذْ قَاَل وقد تظهر السلسلة في مقام المحاجة كقوله تعالى: [[
 ال ي اللَّـهو مهقُلُوب اغَ اللَّهاغُوا َأزا زفَلَم كُمِإلَي وُل اللَّهسَأنِّي ر ونلَمقَد تَّعي وتُْؤذُونَن   مي الْقَـوـده

ينق39(]]الْفَاس(.  
وِإذْ قَـاَل ِإبـراهيم ِلَأبِيـه    ومن خالل السلسلة قد يعلن النبيء عن موقف كقوله تعالى: [[

وندبا تَعماء مري بِإنَّن همقَوى، وقوله تعالى: [[)40(]]ووسِإذْ قَاَل مو  عمجلُغَ متَّى َأبح حرال َأب ِلفَتَاه
 .)41(]]الْبحرينِ َأو َأمضي حقُبا

ِلقَومه يا قَومِ اذْكُـرواْ   وِإذْ قَاَل موسىى: [[ومن دالالت السلسلة التذكير كما في قوله تعال
ـ    ـن الْعا مـدَأح ْؤتي ا لَمآتَاكُم ملُوكًا ولَكُم معجاء وَأنبِي يكُمَل فعِإذْ ج كُملَيع ةَ اللَّهمعنين42(]]الَم( .

عمةَ اللَّه علَيكُم ِإذْ َأنجاكُم من آِل فرعون يسومونَكُم ِلقَومه اذْكُرواْ ن وِإذْ قَاَل موسىوقوله تعالى: [[
يمظع كُمبن رالء مي ذَِلكُم بفو اءكُمسن ونيتَحسيو كُمنَاءَأب ونحذَبيذَابِ والْع وء43(]]س(.  

ـ  نِإ اِهللابِ كرِشْال تُ ينَيا ب هظُعي وهو هنالب مانقْلُ اَلقَ ذِْإووالوعظ كما في قوله: [[  كرالشِّ
  .)44(]]يمظع ملْظُلَ

وِإذْ قَاَل ِإبراهيم رب َأرِني كَيفَ تُحيي الْموتَى قَـاَل  ولطمأنة القلب كما في قوله تعالى: [[
فَخُذْ َأربعةً من الطَّيرِ فَصرهن ِإلَيك ثُم اجعْل علَى كُلِّ َأولَم تُْؤمن قَاَل بلَى ولَكن لِّيطْمِئن قَلْبِي قَاَل 

يمكح زِيزع اللَّه َأن لَماعا ويعس ينَكْأتي نهعاد ا ثُمءزج ننْهٍل مب45(]]ج(.  
ـ ي رنِِّإ ائيَلرسِإي نا بي ميرم نى ابيسع اَلقَ ذِْإوقوله تعالى: [[وللبشارة كما في   اِهللا وُلس 

ـ حَأ همي اسدن بعي متْأول يسربِ اًرشِّبمو اةروالتَّ نم يدي نيا بمِل اًقَدصم ميكُلَِإ ـ لَّد فَم ـ م ا جاءم ه
  .)46(]]ينر مبِحا سذَوا هالُقَ اتنَيبالْبِ

 :خالصات -3
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مميـزة  يتضح جلياً أن القرآن الكريم يتضمن في سياقاته الواسعة سالسل نسقية كبـرى   -
 بحلقاتها المترابطة على امتداد السلسة.

، )قـل  يسـألونك السلسلة ذات الالزمة (من السالسل النسقية الكبرى في القرآن الكريم  -
 .الشرطية ، والسلسلةالقسمية ، والسلسة(وإذ قال)والسلسلة ذات الالزمة 

ال تشـاركها فيهـا السالسـل    تظهر في جميع حلقاتها، ولكل سلسلة بنية لسانية خاصة  -
 األخرى.

ويـة والصـوتية   ا، وهو عبارة تتكرر بالخصائص النحمن أهم مكونات السلسلة مفتاحه -
 نفسها.

 تعالج كل سلسلة نسقية مضامين عدة، ولكن تغلب فيها مضامين داللية مخصوصة. -
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