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 مستخلص

 
أنظُر ، فحاولت في بحثي أن أفتَح نافذةً جديدةً ، ومفرداتهاستوقفتني  كلمات القرآن الكريم 

مبيّنة جمالية التركيب لمادة )م ل ك( عن طريق دراستها لّغويًا ؛ حسب ، منها إلى النَّص القرآنيّ 

دة  عند ورودها في السياق القرآني من كل ، النظرة المعجمية والتفسيرية  إليها ومعانيها الُمجرًّ

  .السر اإللهي لهذه المعجزة الباقية مع دوام الخلق إلى يوم يبعثون زاوية ؛ للوقوف على

 اللغوي الجذر  –السياق التركيبي   –ملك   :الكلمات المفتاحية

 

 

Abstract 

The words and vocabulary of the Holy Qur’an stopped me, so I tried 

in my research to open a new window, looking at it from the Quranic text, 

showing the aesthetic composition of the article (MLK) by studying it 

linguistically, according to the lexical and explanatory view of it, and its 

abstract meanings when it comes in the Quranic context from every angle 

To find out the divine mystery of this remaining miracle with the enduring 

of creation until the day they resurrect. 
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 في )القرآن واالستعمال اللغوي التركيبي السياق بين ( م ل ك) مادة

 الكريم (

  :توطئة

اللُّغويّة هي اللَّبنة األساسيّة التي يبني عليها الباحُث بحثَه الذي يسعى فيه إلى إنَّ المادة 

الحصول على داللة في أي حقل معرفي فالبدّ لنا إحصاء أدواته  لتكون محاولة لفهم  المفردةٍ لغويّاً 

تحريكها  وعدّها مدخالً لوعي داللة النص القرآني بأسلوبه التعبيري المعجز في تركيب األلفاظ  و

ياق الذي ترد فيه لدالالت قصدية فهذه  من محاوالت  تجريد اللغة العربية من األلفاظ ، في الّسِّ

فضالً عن مساعي العلماء لمعرفة مرونة اللَّغة عن طريق اشتقاقها والذي ، الدَّخيلة والغريبة عليها

ل المادة الخدآليُعَدّ ال ام أو المادة اللُّغويّة لكلماٍت ومفرداٍت لة  المنحدرة من أصٍل لغوّيٍ واحٍد لتُشّكِّ

ة   .(1) فكل أصل ثالثي له صوته الثالثي ومعناه في  اللغة العربية، لها دالالتها الخاصَّ

أو نسمعه البد لنا من أتخاذ مصطلحاً معيناً كوسيلة إجرائية لفهم ، فحين نقرأ القرآن الكريم

؛ ك( في اآليات القرآنية ل مية الواردة فيها مادة )والسياق، وتذوق كنه الجوانب التركيبية النحوية

فهو أرقى ما وصل إلينا مّما ال شكَّ فيه ؛ألنه دستور العرب ، وغايتها في النص، لمعرفة مقصدها

 الذي ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفِّه.، النَّاطق بلغتهم األصيلة

في النص القرآني وموازنتها  معجمياً  ك( ل وحقيقته ستثبت حين البحث في دالالت مادة )م

في االستعمال اللغوي ومناقشة مدى تطابقها مع كالم المفسرين في سياق النَّص الذي وردت فيه؛ 

داللة معجميَّة حقيقيَّة يقع الفهم عليها  " :ألنَّ معنى التخاطب اللغوي يتخذ منحيين للداللة منها

ل من دون الحاجة إلى ق وهي األصل الذي تواَصَل به اإلنسان البدائّي ، رينٍة خارجيةٍ بالتَّبادُر األوَّ

وإنَّما تحتاج قرينة ما ، داللة سياقيّة وهي التي ال يُمكن إدراُكها من الكالم خاطًرا أوليًّا، ومن بَعدَه

 وقد، (القرينة داللة)بوهي ما يُمكن أن تُدعى أيًضا ، للوصول إلى داللتها الُمبتغاة وضوًحا وكشفًا

دَت  . (2) "الجاري للتطور إدراًكا اإلنسان حاجة لسد تلبيةً  الحقيقية الداللة على الحقةً  ُوجِّ

وغايتي في هذه الدراسة هو تسليط الضوء على زاوية أخرى تنبثق منها رؤيةٌ جديدة للنَّص 

" أنَّ إعجاز القرآن أمٌر   :فهذه الرؤية متبنات من رأي الدكتور فاضل السامرائي بقوله، الكريم

ب االتجاهات، متعددُ النَّواحي ر أن ينهض لبيان اإلعجاز القرآني شخٌص واحدٌ ، متشعِّّ َن الُمتعذِّّ ، ومِّ

مهما كانت سعة علمهم واّطالعهم وتعدُّد اختصاصاتهم؛ إنَّما هم ، وال حتى جماعةٌ في زمٍن ما

 .(3) حتى زمانهم"، عددةٍ يستطيعون بيان شيٍء من أسرار القرآن في نواحٍ مت

 ً وفيه مادة تبنى على أساسها بحوث ملئ ، وبهذا يتضح لنا أّن القرآن الكريم لم يشبع بحثا

   جئ  جئ ی  ي   ۇئ  ۆئ        ۆئ         ۈئ        ۈئ  ېئ   ېئ    ېئ  ىئ        ىئ  ىئ  ی  یچ  :قال تعالى البحر

 (109 )الكهف: چ جئ

سعة في المفردات واأللفاظ التي لها األثر البالغ في وعليه يستشف ما للقرآن الكريم من 

بيان النص وإحكامه وانسجام صوره الذهنية التي تنسجم مع متطلبات العقل كونه يحاكي الواقع بكل 

 مكنوناته وأزمنته.

ولبيان ، ك( اللُّغوية في مواضع من التنزيل العزيز ل فقد استعمل القرآن الكريم مادة  )م

ًّ ، المختلفة في االستعمال القرآني صور هذه المادة  ؛ على وزن  صرفي معين، وفق دالالتها معجميا

وضبط حركاتها وفق السياق ، لمعرفة معناه بحروفها األصلية ومعناها بالحروف الزائدة عليها 

 التركيبي لها.



 

 

   

  

68
4 

 رنا ماجد ثابت م.م

تليها ، الضمة) وهي:، سنبدأ بحثنا بأقوى الحركات المتعارف عليها عند علماء اللغة العربية

( للكشف عنها حركةبل هي ليست ب، وهي أضعف الحركات .ثم السكون، ثم الفتحة، لكسرة

 :ورصدها دالليا وتركيبياً فيما يأتي ذكره

 :ُمْلك على وزن )فُْعل( بضم الفاء -1

لعموم والشمول،  قال ّللّا وداللة الُملك ا، والقدرةُ عليه، وهو ملِّك كل شيء، الُملك هلل 

  (1:)الملك  چٱ  ٻ  ٻ     ٻ  چ : تعالى

 .(4)(20 :)االنسان چى  ى  ائ  ائ     چ  :قال تعالى، وبه داللة )ُمْلك عباده( أي: ما أعطاهم وملّكهم

وهي تُذكَّر َوتَؤنَّث  كالسُّْلطان ؛أي أنَّ ، هـ( إنَّ  لفظة )الُمْلُك( معُروفٌة711قال ابن منظور)

ِّ تعالى وَملَُكوته   .(5)  السلطة والعظمة :تعنيُمْلُك ّللاَّ

السلطان األعظم  :هـ( إنَّ الفرق بين )السلطان والملك( بقوله395وبين أبو هالل العسكري)

وعليه ينعت )الملك  واألمير( في الدنيا ، الذي يقهر الجمهور بقوة اليد والتسلط في الحكم

داللة السلطة تحوي بمضامينها  على السعة والشمول بينما  ( ؛ذلك أَنَّ داللة )الُملك(بـ)السلطان

فداللة السلطة تكمن على أفراد معدودين أو ، هو متسلط علينا :األشياء القليلة والكثيرة  ولهذا نقول

ليس لك سلطان على ابنك  :كما نقول، فالسلطان هو المانع غيره من التصرف عن مراده ِّ، مجموعة

 .(6)فتمنعه من هذا األمر 

َراقِّ وعند قولك: َملَُكوُت ا هُ وُسلطانُهُ وُمْلكه؛ قال  اللِّّْحيَانِّي :أَي، لعِّ زُّ ولزيادة المباني سعة ، عِّ

عالم الغيب واألمر الذي ال يدرك  :ومعناها ، المعاني فـ )الَملَُكوت( بتكثيف الداللة بأعلى صورها

( 88:)المؤمنون چۆئ  ۆئ  ۈئ       ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی     ی          ي  ٹ ٹ چ  :قُال تعالى، به

(  بالضم أي َن )الُمْلكِّ ً  :وداللته مأخوذة مِّ وداللته كالقطرة من بحر الملكوت في ، هو المدرك به حسيا

(، معانيه َهبُوتِّ و )َمْلُكَوةٌ( بالتاء ، )الَملَُكوت( بالتاء المفتوحة وال فرق بين، كـ)الرهبة والرَّ

َراقِّ ومَ ، المربوطة ثَاُل التَّْرقَُوةِّ يُقَاُل: لَهُ َملَُكوت اْلعِّ َراقِّ أَيضاً مِّ زُّ ، ْلُكوةُ اْلعِّ  .(7)َوُهَو الُمْلُك والعِّ

واشتقاقاتها لداللة السلطة ، نلحظ مّما تقدم أّن استخدام النص القرآني للُملك بضم الميم

، وما فيهن وما عليهن من جميع خلقه سبحانه، مالك السماوات واألرض (( والقدرة المطلقة هلل

( (وتكليفه بمشيئة هللا  اة الدنيا بمنحه قدراً من الُملكتوكيل األمر لمن أراد اختباره في الحيوبيده 

  .أم آجالً ، ويجازيهم بما قدموه عاجالً ، ومنحه السلطة  ليرى أعمالهم

ڎ  ڈ      ڈ                 ژ  ژ  ڑ     ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  چ  :قال تعالى

 (26 :آل عمران) چڻ   ڻ   ڱ       ں  ں     ڱڱ     ڱ  ڳڳ

، النبوة :وذكرت في )الُملك( عدّة دالالت منها هذه اآلية الكريمة نزلت على رسولنا محمد 

 .(8)والسلطان ، واإليمان

ُرهُ السُّلَطاُن والغَلبَةُ  :هـ(745) قال أبو حيان األندلسي سير وعلى هذا التَّفْ ، "واْلُمْلُك ُهنا َظاهِّ

"   .(9)جاَءت أَسباُب النُُّزولِّ

تُْؤتِّي اْلُمْلَك َمْن  } :هـ( قوله تعالى911هـ( والسيوطي )794وقد أورد كالً من الزركشي )

ْلَك(:بمعنى تََشاُء{ ( في " أَنَّ اْلُمْلَك شيٌء عظيٌم ال يُعطيهِّ إِّالَّ من لهُ قوةٌ وألَنَّ )اْلمِّ أَثبُت من  )اْلُمْلكِّ

 ) ْلكِّ ()اْلمِّ ا اْلَمالِّ  في)اْلَمالِّكِّ بَةِّ "فإِّنَّ الَملَِّك ال يخرُج الُمْلُك من يدهِّ وأَمَّ  .(10)ُك فيخرجهُ بالبيعِّ والهِّ

بيدي ) : م َمْعُروفٌ ، والُمْلكُ  ":هـ(1205قال الزَّ َوُهَو َضبُط الشَّْيء الُمتََصَرفِّ فِّيهِّ ، بالّضّمِّ

ْلكِّ ، بالُحْكمِّ  ْنسِّ للمِّ ْلكٌ ، َوُهَو كالجِّ ْلٍك ُمْلًكا "، فُكلُّ ُمْلٍك مِّ  .(11)وليَس ُكلُّ مِّ
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 في )القرآن واالستعمال اللغوي التركيبي السياق بين ( م ل ك) مادة

 الكريم (

ملوك ملكهم هللا سبحانه على  :أي واستعمل القرآن الكريم لفظة بداللة الجمع )ُملوكا(

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  چ  :قال تعالى، األرض من األنبياء

 (20:)المائدة چہ  ہ  

تملكون أَمَركم ال يغلِّبُكم عليه غالٌب بعد أَْن كنتم مملوكين  :"أَي :هـ(671قرطبي )قال ال

 .(12)فهم ُملوك بهذا الوجه " ، فأَنقَذكم منه بالغرق، لِّفرعون مْقهورين

 :ِمْلك على وزن )فِْعل( بكسر الفاء -2

الك األمر واالستبداد به ْلك مِّ لك خاص المِّ وتختص به الشيء الذي تحويه  :أي ؛وهو مِّ

الك للجسد؛، وتعتمد عليه واآللة المعتمد عليها بتشغيل جسد األنسان ، وهو الطاقة الكامنة فالقلب مِّ

 .(13)الحتوائه عليه 

 چ  جئ  جئ  جئ  جئ  جئ  جئ  جئېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی    ي  چ  :ومنه قراءة قوله تعالى

 .(14)بطاقاتنا   :أي ( بكسر الميم؛87:)طه

ْلك  ً ، الطريق: وسطهوملك الوادي أو مِّ  :نحو قول الشاعر واصفا

 (15)أَقاَمْت على ِمْلِك الطَّریِق فِمْلُكهُ... لها وِلَمْنكوِب اْلَمطایا َجوانِبُْه 

ْلُك: َما َملََكتِّ اليَدُ من ماٍل وَخَوٍل "  :هـ( في تهذيبه370قال األزهري )  .(16)" والمِّ

وصاحب الملك هو المالك ، الدولةوأمالك ، العقارات واألراضي وجمعه )أمالك( ومنها:

 .(17)الحقيقي له والمختص 

لك بكسر الميم :هـ(676وقال النووي )  :ومنه قولهم في التلبية، "الُملك بضم الميم مصدر المِّ

لك من مال أو غيره ، له الملك، وقولهم: ال إله إال هللا وحده ال شريك له، إنَّ الحمد لك والملك وإما مِّ

لك يمينه(، فالنهو ملك  :فيقال فيه وضمها ثالث لغات: الكسر أفصح ، وفتحها، بكسر الميم و)مِّ

الك(، و)الَمالك، وأشهر الك( أفصح ، بكسر الميم وفتحها والمِّ و)األمالك( كله بمعنى التزويج و)ألمِّ

 .(18)وأشهر"

گ  گ  ڳ   ڳ    ڳ  ڳ  ڱ    گڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گچ  :قال تعالى

 (3 :)النساء چں  ں  ڻ  ڻ    ڱڱ  ڱ

لك( بالكسر واألولى تعني استفاضة اْلملك ، وعليه نستنتج أّن )اْلُملك( بالضم مصدرها)اْلمِّ

لك( بالكسر تعني، وسعته والمقدرة العظمى على سياسة تدبيره ، حدث وقوع الفعل :أّما )اْلمِّ

 فجمالية، التصرف بأمالكه وإعطائها  لمن هو أولى من غيره، باْستِّْحقَاق مالك الشيء

النص القرآني يكمن من حيث االختيار والمالئمة بين المفردات المعجمية وسياقها التركيبي 

 المتغيرة الداللة مع تغير أصوات حركاتها.، الظاهر

 :َملك على وزن )فَْعل( بفتح الفاء -3

ْلك يميني "  تَقُوُل لكل شيء  :قال الفّراء، (19)ْلكها: أَي َما أملكهُ ومُ ، يقال: هذا َمْلك يميني ومِّ

كة: مثل غلبته َغْلبًا و)الَمْلك( مصدر ملكته َمْلًكا وَملَ ، ملكته: َهذَا ملك يميني للمملوك وغيره مّما ُملك

  .(21)والجمع: ملوك وأَْملُك أيضاً كعبد وأعبد " ، و "الَمْلك: تخفيف الَملِّك، (20)وَغلَبَةً"

وقد وردت لفظة )َملك( مضافة هلل تعالى الذي له ُملك كل شيء  في خمسة مواضع ؛ لداللة  

 چٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٺپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻچ  عند قوله تعالى:، حكم اإلعجاز اإللهي

 ، (116)المؤمنون:  چٴۇ    ۋ     ۋ       ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ۈۇ  ۆ  ۆ  ۈچ  وقوله تعالى: ، (114:)طه

ه  ے  ے   چ  :وقوله تعالى، (1 :)الجمعة چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ     چ وقوله تعالى: 
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چ  :وفي قوله تعالى، (23)الحشر: چۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ٴۇۓ   ۓ    ڭ     ڭ    ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ       ۈ  ۈ

 (2)الناس: چڌ  ڎ  

ُ اْلَملُِّك اْلَحقُّ استعظام له ولما يصرف عليه عباده  :هـ(538قال الزمخشري )  "فَتَعالَى ّللاَّ

وغير ذلك مما ، من أوامره ونواهيه ووعده ووعيده واإلدارة بين ثوابه وعقابه على حسب أعمالهم

 .(22)يجرى عليه أمر ملكوته " 

نورانّي يتشّكل وَملَك: "مخلوق لطيف ، واحد من المالئكة :وبتحريك )الَملَُك(  تدل على

 چژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ڈڎ  ڎ  ڈچ  :أوقد ترد بداللة المجموع كقوله تعالى، (23)بأشكال مختلفة "

 ( 17:)الحاقة

 (22) الفجر: چى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  چ  :وقوله تعالى

مخففة  فقالوا: مألك، فقدموا الالم وأخروا الهمزة، )مألك( وأصل )َملَك(، وبها داللة الجمع

فقالوا: ، فقدموا الالم وأخروا الهمزة، وأصلها )مألك(، التي قد ترد بداللة الجمع، المألك (من )

َملَك اْلَمْوت( باألصل مخفف َعن فـ)  .(24)وهذا رأي أغلب العلماء ، وهو َمفعَل من )األلوك(، مألك

 .(25)َمألَك

ً وردت لفظ َملك بالمفرد والجمع في االستعمال القرآني في اثنين  وقد ، وثمانين موضعا

 الَملَك( بلفظ  المفرد هو القائد المسيطر بتوليه شيئا ً من سياسات مجموع من المالئكة.) لحظت أنّ 

ويعني أنه ذو ، هو الشخصية اللبقة المتمكنة بمنطق االقناع العقلي :وداللة َملِّك السياسة

المتمثلة بأنواع منها: الملكة و، يتمتع بصفة مترسخة به وفق مهارة واستعداد مسبق :)َملكة( أي

يَّة ، العددية  .(26)والملكة اللُّغَوِّ

َملَك  :الزيادة( نحو قولك) :وقد ترد قصدية تعبير )َملك( بفتح الميم  بمعاني أُخرى منها

ً وأَْملََكه: زاد في عجنه العجينَ   :( نحو قولكوبه معنى )التزويج، وشدده وأجاد صنعه، يَْملُِّكه َمْلكا

 :أي، عند قولك أْملكت فالنة، وعند تسكين الميم تدل على معنى مغاير وهو الطالق، َملَْكت المرأة

 .(27)تطلقت

وهذا ، أي شيء تملكه:تدل على معنى، وفتحها، وكسرها، وعليه نلحظ أَنَّ )ملك( بضم الميم

 .(28)ما أورده العلماء

ْلك، "ولي فِّي هذَا اْلَوادي َمْلك  :أذ قيل ، وَملَك: يَْعنِّي َمْرعًى ومشربا وماال، وُمْلك، ومِّ

ا تملكه  " مَّ   .(29)َوغير ذَلِّك مِّ

( عدّة لغات وال خالف بين أهل العلم 4:)الفاتحة چٺ  ٺ    ٺ  ٹ ٹ چ  :وفي قوله تعالى

لك(، ( ُمشتق من )الُمْلَك()الَملِّكَ بلغات العرب فلفظ  فـ" قرأ عاصم  .(30) و)الَمالِّك( من )المِّ

إِّال أنهما نصبا ، وابن أبي عبلة كذلك، وخلف ويعقوب: )مالك( بألف. وقرأ ابن السميفع، والكسائيّ 

( بإسكان الالم من غير األلف مع كسر الكاف، الكاف. وقرأ أبو هريرة ، وعاصم الجحدري: )مْلكِّ

سعد بن أبي والشعبي )َملَِّك( بكسر الالم ونصب الكاف من غير ألف. وقرأ ، وقرأ أبو عثمان النهدي

ق العجلي )َملُِّك( مثل ذلك إال أنهم رفعوا الكاف. وقرأ أبّي بن كعب، وعائشة، وقاص وأبو ، ومورَّ

، رجاء العطاردي )مليك( بياء بعد الالم مكسورة الكاف من غير ألف. وقرأ عمرو بن العاص كذلك

)ويوَم( بالنصب. وروى ، اضيوأبو حياة )َملَك( على الفعل الم، إال أنه ضمَّ الكاف. وقرأَ أبو حنيفة

والمشهور عن أبي عمرو وجمهور القراء )َملِّك( بفتح ، عبد الوارث عن أبي عمرو: إِّسكان الالم

 .(31)وليس كّل مالك ملكا " ، ألن كل ملك مالك، وهو أظهر في المدح، الميم مع كسر الالم
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 في )القرآن واالستعمال اللغوي التركيبي السياق بين ( م ل ك) مادة

 الكريم (

الجمهور بدون ألف بفتح وعليه فما دامت القراءات صحيحة على أَن تصح داللتها  فقراءة 

الميم وكسر الالم  داللة على التشخيص  لذو الُملك  دون غيره في نفوس السامعين العقالء ؛ألَنَّ 

الُملك بالضم تدل على  الُملك الحقيقي ومالكه والمتصرف به وحده في الدنيا واألخرة فهو أخص 

ومن تصاريف داللتها  ، تقة من )ملك(أّما من قرأ)مالك( بألف على أنَّها مش، وأعم وأشمل لألشياء

 .هو مالك الملك في الدنيا واألخرة فاهلل  .الحقيقية الموضوعة لها في اللغة 

وعليه فأَنَّ " كلَّ أصٍل  (189:)آل عمران چڎ  ڎ    ڍ  ڌ  ڌ  ڍڇ  ڇ    ڇ  ڇچ  :قال تعالى

َع له ويتحقَّق هذا المعنى في كّلِّ كلمٍة توَجد فيها ، ثاُلثّيٍ في اللُّغة العربية يرتبط بمعنًى عام ُوضِّ

ذَت منه"   .(32)األصوات الثالثية مرتَّبة حسب ترتيبها في األصل الذي أُخِّ

)َمالِّكِّ  :تقديره، على البدل  وفيه حذف للمفعول (33)فمن قرأ ")مالك( بألف كفاعل مجرور 

) ينِّ ينِّ اأْلَْمَر( وهذا غير مستحسن ؛ ألَنَّ المعرفةَ ال توصُف بالنّكرةِّ  أَو، أَْمرِّ يَْومِّ الدِّّ )َمالِّكِّ يَْوَم الدِّّ
(34).  

" وحذف المفعول على هذا النحو كثير واسع في التنزيل  :هـ(377قال أبو علي الفارسي )

)البقرة/ چ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہچ  :ومثل هذه اآلية في حذف المفعول به مع الظرف قوله تعالى، وغيره

يدلك على ذلك أنه ال يخلو من أن ، وليس بمفعول به، فـ)الشهر( ينتصب على أنّه ظرف، (185

كما لزم المقيم من حيث شهد ، فلو كان مفعوال به للزم الصيام للمسافر، يكون ظرفا أو مفعوال به

 .(35)المسافر" 

مدُ هللِّ( اْلْحمدُ يا ربَّ بعد )الح :ومنهم أجازوا النداء  نحو قولك :هـ(310وقال الّزجاج )

 .(36)ويا مالك يوم الدين ، العالمين

ومنهم من ، أَو حاال، هـ(: قراءة النصب لـ)َمالَِّك( على إِّضمار أَعني616وذكر العكبريُّ  )

( على أَنَّها فعل و)يوَم( مفعوٌل أَو  :قال بقراءة ينِّ ين( مصدر )دان ")َملََك يَْوَم الدِّّ ظرف و)الدِّّ

 .(37)"يدين(

( :هـ(310واستحسن الطبري ) ينِّ بمعنى إخالص الُملك له ، " قراءة من قرأه )َملِّكِّ يَْومِّ الدِّّ

، دون قراءة من قرأ )مالك يوم الدين( الذي بمعنى أنه يملك الحكَم بينهم وفصَل القضاء، يوم الدين

دًا به دون سائر خلقه "  .(38)متفّرِّ

صائص التركيبية التي جيئت بها هذه وإلجراءات هذه المفردة وطرق االنتقال إلى الخ

لك، )ُملك :األلفاظ في سياقاتها بالصور الواردة في االستعمال القرآني  منها ، يملك، أملك، َملك، مِّ

بدالالت مختلفة لحقيقة واحدة هي السلطة والقدرة  مالك وغيرها(، ملكوت، ملوك، أمالك، يملكون

أما مفردة )الملك( ، كريم في أربعة وأربعين موضعاعلى ملك االشياء والوارد ذكرها في القرآن ال

لك( بكسر الميم ، فقد استعملت في القرآن الكريم في اثنين وأربعين موضعا ويليه موضع استعمال )مِّ

لك والملوك واالمالك لإلنسان في عشرة مواضع، في خمسة عشر موضعا أما ، وبها دالالت المِّ

، استعمالها في القرآن الكريم في اثنين وثمانين موضعا)َملك والمالئكة( بفتح الميم فقد ورد 

 :والواضحة بما يلي ذكره، (39)وسياقات تركيبية مختلفة ، وبدالالت مختلفة

 وفق الحاالت اآلتية، إجراء تراكيب المرفوعات من االسماء:  

اللة للد، لقد استعمل القرآن الكريم مفردة )ُمْلُك( بحالة رفع مبتدأ مؤخر في أغلب المواضع

وما فيهن وما ، وسلطته وحده ال شريك له على ُملك السماوات واألرض على قدرة هللا سبحانه
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 چجئ  جئ  جئ  جئ   جئ  جئجئ  جئ  جئ  جئ  جئ  جئچ   :قال تعالى :ومنها، عليهن بحكمته وقدرته

 (120:)المائدة

ِّ ُمْلُك ( يخبر أَنَّ التركيب  :برفع )ُمْلُك( على أَنَّها مبتدأ مؤخر؛ أي وهنا تظهر حكمته  َّ )ّلِلِّ

وبيان سلطته سبحانه وقدرته على التصرف في )السََّماَواتِّ ، بلفظ الجاللة عن سعة ملكه

( بما يشاء وكيفما يشاء  ومسخرة ، فاألشياء كلها منقادة لمشيئته، والتفويض له سبحانه، َواأْلَْرضِّ

 .بأمره 

ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې      ۅٴۇ  ۋ  ۋ  ۈۇ  ۆ   ۆ  ۈچ  :وقد استأنف هذا البيان أيضاً في قوله تعالى

( فـ)هللِّ( متعلق بخبر مقدم للمبتدأ المؤخر )ُملك(؛ألن فيه رد صريح وشديد عن 49:)الشورى چې  ى  

  چه  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ھۀ  ۀ      ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  هچ   :ما سبقه في النص القرآني بقوله

واآليات مع بعضها متسقة ، (40)نسان الذي لم يهذبه الهدي اإللهياأل(  فهذا سؤال  48:)الشورى

، ومكملة لبيان جزاء الصادقين في الحياة الدنيا فـ وهللا ما أذاق اإلنسان من نعمة َمنَّها هللا عليه ليشكر

؛ ال أله إال هللا خالق كل شيء ومالكه والمتصرف فيه ال ليجزع ويكفر، وما أصابه من شٍر ليصبر

 .بحكمته وتدبره بعظيمِّ سلطانه ؛ وهذا مما الشك فيه وال جدال

أو الذكور دون اإلناث ويجعل من ، ويهب لمن يشاء اإلناث دون الذكور، فاهلل يخلق ما يشاء

 .يشاء عقيما ؛ لحكمة منه واختبارا لخلقه

( السياق 27)الجاثية: چھ  ه  ے  ے  ۓ    ۓ  هہ  ہ   ہ  ھٹ ٹ چ  :وفي قوله تعالى

ويستأنف بالمسند )هلل( بالواو ليخبر عن ، التركيبي لآلية الكريمة يؤخر المبتدأ )ُملك( المسند إليه

ومالك  وقت قيام الساعة التي ال ، قدرة مالك السماوات واألرض وحاكم التصرف بأحوال ما حوته

ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ڎ  ڈ  چ  ٹ ٹ  :يوم يبعث الموتى من قبورهم ليروا أعمالهم، يعلمها إال هو سبحانه

 (.8 -7)الزلزلة:  چک  ک  ک  گ  گ   

ورسله في الحياة الدنيا؛ سوء العاقبة في اآلخرة بحشرهم ، وكتبه، ومالئكته، وللكافرين باهلل

فـ )يوم( األولى ظرف منصوبة  چھ  ه  ے  ے  ۓ    ۓ     ٹ ٹ چ  :في نار جهنم خالدين فيها

، وجملة )تقوم الساعة( في محل جر مضاف إليه بإضافة الظرف، الكافرون :أي يَْخَسُر() :بقوله

أو توكيد  لـ)يَْوَم تَقُوُم السَّاَعةُ(  بداللة تحقيق مضمون خبر ، بدل من يوم األول :يَْوَمئٍِّذ يَْخَسُر()

 .(41)تهويل ذلك اليوم

؛لدالالت وبذلك يتبين أنَّ القرآن الكريم أورد تراكيب متشابهة في سياق آياته المباركة 

إليصال األخبار المسندة لمبتدأ ، قصدية يمكن الوصول إليها واإلحاطة بمضمون معاني نصها

 .بصورة ذهنية شاملة عميقة  ذو إحاطة غير قابلة للشك والنقاش

َم حقيقةً  " :هـ(745قال أبو حيان األندلسي ) ً من ، والمبتدأ هو ما َعدِّ أو حكماً عامالً لفظيا

، وهو يرفع المبتدأ، واالبتداُء كونه ذلك كذلك، سابٍق رافعٍ ما انفصل وأَغنى أو وصف، ُمخبٍر عنه

 .(42)والمبتدأُ الخبر" 

ۆ  ۈ  ۈ      چ  ٹ ٹ  :واستعملت مفردة )ملك( في القرآن الكريم موقع رفع الخبر عند قوله تعالى -

ْن يَْملُِّك(31:)يونس چٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   حرف عطف بمعنى: بل )أَم(  ( داللة جملة )أَمَّ

و)من( اسم ، ؛ لإلضراب االنتقاليق بهمزة االستفهام وال بالتسويةالمنقطعة؛ ألَنّها لم تسب

مسند األخبار: بأنَّ ُملك السمع واألبصار لدى من خلقها وجعلها  (مبتدأ و)يَْملِّكُ استفهام 

  .(43)لكم
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 في )القرآن واالستعمال اللغوي التركيبي السياق بين ( م ل ك) مادة

 الكريم (

ومالكه كافل رزقكم في السماء وهذه من دالئل األلوهية والربوبية هلل وحده خالق كل شيء 

ولو شاء هللا لسلبكم ، ومكملكم بتمام الخلقة فهو سبحانه خالقها وبارئها ومصورها، وعلى األرض

 .وجعلكم صٌم بكٌم عميٌ ، هذه النعم 

( ورد النفي 31:)يوسف چڤ  ڦ  ڦ     ڦ    ڦ  چ  ٹ ٹ  :وفي موضع آخر من التنزيل العزيز

؛ ألنّه وصف مطابق السم وخبر إْن )َملٌَك( المرفوع، و)إاّل( أداة حصربـ)إْن( وابتدأ باإلشارة 

واإلخبار هنا باستئناف بياني تشبيهي تخيلي بليغ يطبع  ، و)كريم( نعت مرفوع للخبر، اإلشارة )هذا(

هذا َملٌَك  :واستعظمن ُحسن جماله قلنّ ، عندما رأينه النسوة صورة الحسن والجمال للنبي يوسف 

 .(44)بات وصفهنَّ ؛ ألنّه ال شيء أحسن من صورة الملك للتوصيف في الذهن البشري كريم؛ إلث

"ولكن االسلوب القرآني شاء أن يتجاوز المألوف من تشبيهات العرب لكل ما راعهم حسنه 

وهو فن عرفوه بأنه سؤال المتكلم ، من البشر بالجن فأدخل فيه فنا آخر ال يبدو للناظر للوهلة األولى

أو ليدل كما هنا على شدة الوله في الحب ، ه حقيقة تجاهال منه؛ ليخرج كالمه مخرج المدحعما يعلم

 .(45)ويسمى هذا الفن تجاهل العارف" ، وقد يقصد به الذم أو التعجب أو التوبيخ أو التقرير

 چڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ٹ ٹ چ  :وقد وردت مفردة )ملك(  فعل مضارع في قوله تعالى -

، والخطاب في ذلك اليوم ظرف متعلق بـ)يملك( فالملك هلل وحده، الفاء استئنافية( 42:)سبأ

، ال ضار وال نافع ألحد في دار اآلخرة :أي، فعل مضارع مرفوع (و)ال( نافية و)يملك

)بعضكم  :وقوله، وهو المعاقِّب على أفعالكم في دار تكليفكم واألمر بيده سبحانه فهو المثيب

 .(46)مفعول متعلقان بـ)نفعاً( و)نفعاً(( فاعل و)لبعض (

داللة نفي  زمن المضارع  المستمر تناسب سياق تراتب اآليات فحدث المحاسبة لجميع 

( ونتائج الحساب 40:)سبأ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ     ڀٹ ٹ چ  :بأعمالهم بقوله تعالى خلق هللا

وقصدية نفي ، مالك الُملك ذو الجالل واإلكراممتحققة في يوم القيامة الذي ال يعلمه إال هو سبحانه 

؛ ألَن الُمحاسب هو القاضي العادل ال إله إال هو بعدم النفع والمضرة في ذلك اليومزمن االستمرار 

ڤ  ڤ  ٹ ٹ چ حيث يلقى كل ظالم من خلق هللا جزاءه قال تعالى: ، له األمر من قبل ومن بعد، سبحانه

 (٤٢سبأ: ) چڃ   ڃ   چ    چ           چ  چ    ڦ   ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ

( 86:)الزخرف چۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى      ائ    ائ  ەئ  ەئ  وئ  ٹ ٹ چ  :وفي قوله تعالى

القرآن في خطابه قدّم وحدة لغوية ذهنية للذين يدعون غير هللا شفعاء لهم بداللة نفي زمن الفعل 

. الذي يقع (47)( صلة )والشفاعة( مفعول يملك )يدعونوجملة ، المضارع لـ)يملُك( و)الذين( فاعله

الذي شهد بالحق بلسانه وقلبه مخلصا له ، عليها فعل الفاعل ومن يملك الشفاعة الموحد هلل سبحانه

 .وعلى أثرها لينصاع العقل البشري لما علموا به، سبحانه

كما ، الشفاعةوال يملك آلهتهم الذين يدعون من دون هللا "  هـ(:538قال الزمخشري )

دَ بِّاْلَحّقِّ وهو توحيد هللا، زعموا أنهم شفعاؤهم عند هللا وهو يعلم ما يشهد به عن ، ولكن من َشهِّ

، وهو استثناء منقطع. ويجوز أن يكون متصال، بصيرة وإيقان وإخالص: هو الذي يملك الشفاعة

بالتاء وتشديد ، . وتدّعونوقرئ: تدعون بالتاء، ألّن في جملة الذين يدعون من دون هللا: المالئكة

 .(48)الدال "

  جئی  ی    ی  ي  ٹ ٹ چ  :ونائب فاعل عند قوله تعالى، )ملك( في التركيب فاعال وقد ورد -

ْزَرائِّيُل( (11:)السجدة چ  جئ  جئ  جئ  جئ  جئ  جئ الفاعل الذي يقوم بفعل  وهنا الَملَك )عِّ
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وملُك الموتِّ ُموكٌَّل بقبض األْرواحِّ في البّرِّ ، قبض األرواح بأذن هللا تعالى متوفي األنفس

 .(49)والبَْحرِّ  

 چڱ    ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ  ڻ     ڱگ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱٹ ٹ چ  :وفي قوله تعالى

 من المالئكة ؛لينوب عن فعل النبي  :أي (50)( جاء )َملَك(  في السياق نائب فاعل 7 :)الفرقان

ً ويكون ، وليُشهد بنبوته ويُنزل عليه من السماء رزقه ؛وبهذا ال يحتاج النبي ، معه نذيراً وداعيا

 .(51)الذهاب إلى السوق للتسوق كسائر البشر 

يراً( جواب االستفهام.  :هـ(671) والقرطبي . )فَيَُكوَن َمعَهُ نَذِّ َل إِّلَْيهِّ َملٌَك( أَْي َهالَّ ")لَْوال أُْنزِّ

ْنها( " ، : أَو َهالَّ يُْلقَى )إِّلَْيهِّ َكْنٌز(والمعنى، )أَْو يُْلقى( فِّي موضعِّ رفع )أَْو( َهالَّ )تَُكوُن لَهُ َجنَّةٌ يَأُْكُل مِّ

والقراءتان حسنتان ، يَأُْكُل" بالياء قَرأَ المدنيّوَن وأَبو عمٍرو وعاصٌم. وقَرأَ سائر الكوفيين بالنون

وإِّن كانت القراءة بالياء أبين"، تَؤديان عن معنى
(52). 

گ   گ  گ  ڳ  ٹ ٹ چ   :الحالة ورد اللفظ )ملك( اسم كان مرفوع عند قوله تعالىوفي هذه  -

 (79 :)الكهف چڳ  ڳ  ڳ            ڱ  ڱ  ڱ     ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ  

وفي هذا الموضع وردت مفردة )ملك( تركيزاً لما أُبتلى به هؤالء المساكين من ظلم وجور 

، أمامهم :أي، (53)الُجلَندى َملُِّك غسان الذي كان وراءهم  :َوقِّيَل اسمه .بُدَدَ الملك  الكافر ُهدَدُ ْبُن 

وهو ظرف متعلق بمحذوف خبر كان المقدم لحكمة السياق التركيبي للنص ، ويجوز أن يكون خلفهم

، والمتأمل معاني هذه اآلية يلحظ صعوبات عمل هؤالء المساكين في سعيهم للرزق، العزيز

وجبروت وطغيان الملك باستغالل ما حصلوا عليه بعرق جبينهم )غصباً( بداللة المفعول المطلق 

   .(54)النائب عن المصدر المبين لنوع األخذ 

 وفق الحاالت اآلتية، إجراء تراكيب المنصوبات من االسماء: 

ڀ  ڀ  ڀ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ ٹ ٹ چ  :مجيء مفردة )ملك( مفعول به في قوله تعالى -

( إنَّ تركيب الجملة مؤلفة من طلب  وجهاء 246 :)البقرةچ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ

اْبعَْث( والفاعل في ) بفعل األمر يهملنب  ورؤساء من بني إسرائيل  بعد زمان النبي موسى 

به والمفعول ، (55)مفعول به  و)ملكاً(، متعلقان بـ)ابعث( و)لنا(، محل نصب مقول القول

، ويَْسبقُهُ فعل من األفعال المتعديّة، اسم منصوب يذكر للداللة على من وقع عليه فعل الفاعل

 .(56)ليتم معنى الجملة ، أو أكثر، أي: التي تحتاج مفعوالً 

ِّ ، عين لنا قائدا نجتمع تحت قيادته ولوائه :وعليه تكون داللة اآلية  ، ونقاتل في َسبيلِّ ّللاَّ

ً نُقاتِّل في سبيل هللا  :أي، ه جوابا لطلبهم )اْبعَْث لَنا َملِّكاً(؛ ألنَّ بجزم جواب األمر إن تبعث لنا َملِّكا

وهذه بعيدة لم يجيزها  ، وهناك قراءة بالياء برفع )يقاتُل( صفة لـ)َملِّكا(، (57)بقراءة )نقاتل( بالنون

 . (58)كثير من النحويين

( جاء موضع )ملكاً( مفعول 9:)األنعام چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پٹ ٹ چ  :وفي قوله تعالى

من جنس  :أي ؛لرسول المرسل إليهم بهيئة الَملكلو جعلنا ا :بمعنى، (59)به ثانِّ في سياق النص 

وال يأنس له ، فال يستطيع اإلنسان رؤيته المالئكة  الغير مجسم بهيئة إذ لم يقتنعوا بالرسول محمد 

؛وهذا هو ويلبس عليهم األمر الحق ، وينفر من الذي غيره، ؛ذلك أّن كل جنٍس مخلوق يأنس بجنسهِّ 

والمصور. قادراً على أن يصير َملك ، والبارئ، الخالق ؛ فأعلم أنَّ هللا ديدنهم باستنكار النبوة

 .(60)(بصورة رجل كـ )جبريل 
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 في )القرآن واالستعمال اللغوي التركيبي السياق بين ( م ل ك) مادة

 الكريم (

هـ(: " لو أنزلنا إليهم ملكا على هيئته لم يروه فإذا جعلناه رجال التبس 338قال النحاس )

 .(61)ليهم أيضا ما يلبسون على أنفسهم فكانوا يقولون: هذا ساحر مثلك "  ع

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں     ڳڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گٹ ٹ چ  :وفي قوله تعالى -

 چۆ  ۆ  ۈ    ۇڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۓہ  ہ    ہ  ھ   ه  ھ  ه  ے  ے  ۓ  ہں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ

 (247)البقرة:

، فقد نصب )ملكاً( على الحال، (62)في تركيب السياق مؤكداً إلفادة معنى ما قبله جاء الحال

و)طالوت( اسم ممنوع من الصرف للعلمية ، الشخص طويل القامة :ويعني، (63)من )طالوت(

ً طلبهم وإجابة لسؤال ، والعجمة  ً ؛ محققا وقصته أّن هللا سبحانه  قد نََصبهُ على بني إسرائيل ملكا

كيف  :شمويل( بأن يكون لهم قائداً يقودهم في القتال؛ لكنهم اعترضوا عليه بقولهم مستفهمين) نبيهم

أنّه ال  :بتنصيب أنفسهم وأحقيتهم بالملك بقولهم ونحن أحّق بالُملك منه؟، يكون طالوت علينا ملكا

وذ ويكون صاحب قوة ونف، وليس له سعة من المال ليتسلط بحكمه، ينتمي إلى ساللة أنبيائهم

 .وَعَظمة

وعدم االعتراض على حكم تنصيبه ، وطاعة أوامره، قال لهم نبيهم واجب عليكم اتباعه

 .(64)وهللا يؤتي ملكه من يشاء ، ؛ألنه نُصب بأمر هللا سبحانه 

  جئ  جئ   جئ  جئ  جئ  جئ  جئ  جئ  جئٹ ٹ چ  :وكان للتمييز موضعاً للنصب عند قوله تعالى -

( ورد في السياق تمييز النسبة  الذي 26:)النجم چ  جئ  جئ  جئ  جئ  جئ  جئ  جئ  جئ   جئ

كثير من الذين أشركوا  :بمعنى، مميزاً )َملٍَك( من )كم( الخبرية (65)يوّضح به إبهام الجملة

ومنفعتها لهم يوم ، وشفاعتها، باهلل سبحانه وتعالى بعبادتهم )المالئكة( مدعين كرامتها

ْن َملٍَك فِّي ال :بقوله (66)القيامة ()َوَكْم مِّ بكناية  (67)مميزاً )المالئكة(فأخبر سبحانه  سَّماواتِّ

إال أنّهم ال يملكون الشفاعة ألحد كان إال  وسمو منزلتهم وكثرة عددهم؛، الجمع طاعتهم هلل

؛ فأمر الشفاعة بيده سبحانه يشفع لمن يشاء ويرضى عن خالق كل شيء ومالكه بإذن هللا 

 .(68)من يشاء

  وفق الحاالت اآلتية، االسماءإجراء تراكيب المجرورات من: 

( استعمل لفظ )الملك(مجرور بحرف 53:)النساء چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ ٹ چ 

والمعنى: يدل على توكيد إنكار الملك ، (69)الجر )من( وهما متعلقان بمحذوف صفة لـ)نصيب( 

 لليهود ؛ :أي، ألُهْم نصيٌب من الُملكِّ  :؛ألنَّ تركيب السياق القرآني ورد استفهامي بـ)أم( وتقديره

ما جاءوا  ألنَّهم قالوا نحن أحق من العرب بالملك والنبوة فكيف نتبعهم ؛ فأجابهم هللا تعالى وأبطل

وهؤالء ليس لهم من الملك ، أَْي: يَمنعون حقوق الناس چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ ٹ چ  قال تعالى:، ؛(70)به

 .(71)واإلجابة بالفاء أفصحت لشرط مقدر ، شيء

ال يحق لليهود ملك أي شيء البتة ؛ألنَّهم زكوا انفسهم لحظوتهم   :هـ(741قال الخازن )

والمذكورة في  متالكهم الصفات البشرية المذمومةالذي ال يستحقونه ؛ال، بامتالك نصيب من الملك

"  تقديره:، فأجابهم هللا ؛بجواٍب وجزاٍء لمضمروشح اليدين؛ ، والحسد، ومنها: البخل، تراتب اآليات

والنقير التي تكون على ظهر  ...، ولئن كان لهم نصيب وحظ من الملك فال يؤتون الناس منه نقيرا

 .(72)النواة ومنها تنبت النخلة ويضرب به المثل في الشيء الحقير التافه الذي ال قيمة له "

ۆئ   ۆئ    ۇئى     ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ىې  ې  ې  ېۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ٹ ٹ چ  وفي قوله تعالى:

 ( 101)يوسف: چۈئ  ۈئ  
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، بدعاء  ربّه بعد أَن أتم نِّعَمه عليه بالنبوة هذه اآلية المباركة  خاتمة لقصة النبي يوسف 

 :وظاهر ندائه  في السياق من بديع البيان  بقوله ، في حياته الدنيا واجتماعه بوالديه وإخوته، والُملك

( فـ )من الملكِّ () َن اْلُمْلكِّ ، والحكم، توليه ملك مصر :أي، (73)جار ومجرور َرّبِّ قَْد آتَْيتَنِّي مِّ

، وحرمانه من والديه، بعد أن ُظلم من إخوته، والنفوذ العظيم  بأمٍر منك سبحانك، والسلطة عليها

ً بما حقَِّّق له بفضل من هللا عليه، والسجن والتعذيب من مملوكه بمتعلق الجملة الفعلية  جاء معترفا

 .)آتَْيتَنِّي(  فكانت جواباً لدعائه وندائه لربه الكريم

 (102 :)البقرةچ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پٹ ٹ چ  :وفي قوله تعالى

( جار ومجرور متعلقان بـ )تتلو( تتقّول الشياطين  :أي، (74)على معنى: تَلَْت ، )َعلى ُمْلكِّ

والمعنى في ، فحذف المضاف، أَي على زمن ُمْلكٍ  العكبري: "قال ، (75)الكذب  على ملك سليمان 

في هذا الموضع ذكر الرأيين في ، في  زمن أخبار قصة الملك سليمان  وصفاته :أي، (76)زمن "

  .(77)على( لتوجيه معناها الداللي المقصود في السياق ، تفسيرها بإدخال حرفي الجر )في
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 في )القرآن واالستعمال اللغوي التركيبي السياق بين ( م ل ك) مادة

 الكريم (

 البحث الخاتمة ونتائج

البحث بما توصلت له من نتائج  تحليل النّص القرآني وتفسيره بداللة المعنى لعلّي  أختم 

 وتركيب السياق النحوي باآلتي بيانه:

 َع له ً بمعنًى عام ُوضِّ ويتحقَّق هذا ، كلَّ أصٍل ثاُلثّيٍ في اللُّغة العربية يتضح معناه مرتبطا

حسب ترتيبها في األصل الذي المعنى في كّلِّ كلمٍة توَجد فيها األصوات الثالثية مرتَّبة 

ذَت منه  .فضالً عن تغيير معناها وهي منسجمة في تركيب السياق العام، أُخِّ

  اثبت البحث قصديَّة التعبير القرآني بدقّائق تفاصيل تشكيل المفردة؛ فأبسط تغيير يطرأ

، والنحوية، والصرفية، الصوتية :عليها  يناسب تماسك النص القرآني بجميع مستوياته

 .لدالليةوا

 أو الزيادة  في مبانيها  الدور المناسب في صناعة ، إنَّ لحركة االنسجام الصوتي للمفردة

 .التركيب بصورة تشكيلية معينة  تتفق مع الفعل المؤثر

 الشمول  :و)ُملك( بضم الميم تعني، )ملك(: ُملك الشيء والسلطة عليهلمادة  المعنى الحقيقي

لك الخاصوبكسر الميم د، والعموم والسعة ذلك المخلوق  :وبفتح الميم  تعني، اللة على المِّ

     .البحث في  متن ذكرت أُخرى مجازية دالالت وبها ،اللطيف النوراني المالئكي

 

 

  

 

 هوامش البحث ومصادره:
                                                           

 .70 ُمعجميَّة لغويّة دراسة الَكلِّمة: يُنَظر (1)

ً  القرآني النص – العربية اللغة في والداللة السياق جدلية (2) هرة عبد سيروان، أنموذجا  جبّار وحيدر، الجنابيّ  الزَّ

 .37: ص/  2008/  9 العدد/  الكوفة دراسات مركز مجلة في منشور عيدان

 .5: التنزيل من نصوص في بيانية لمسات (3)
 .9/6363(:الملك) الكلوم، باب من العرب كالم ودواء العلوم شمس :يُنَظر (4)
 .10/491(:ك ل م) مادة العرب لسان: يُنظر (5)
 .282:اللغوية الفروق معجم: يُنَظر (6)
 .511: اللغوية الفروق معجم، 10/491(:ك ل م) مادة العرب لسان: يُنظر (7)
 .9/6363(:ملك) باب  الكلوم من العرب كالم ودواء العلوم شمس، 416:الوجيز المحرر: يُنظر (8)
 .3/85:التفسير في المحيط البحر (9)
 2/368:القرآن علوم في اإلتقان، 4/86:القرآن علوم في البرهان (10)
 .27/348تاج العروس: (11)
 .6/123القرآن: ألحكام الجامع (12)

 .9/6365: العلوم ، شمس10/492، لسان العرب  5/380(: م ل ك) باب العين يُنظر: (13)
 .422السبعة في القراءات:  :يُنظر (14)
 .1/192، معجم ديوان األدب:2/189معاني القرآن للفّراء: :يُنظر (15)
 .10/149تهذيب اللغة: (16)

 .3/2123: المعاصرة العربية اللغة معجم يُنَظر: (17)
 .4/142:واللغات االسماء تهذيب (18)
 .9/6363، شمس العلوم:7/55يُنَظر: المحكم والمحيط األعظم باب )م ل ك (: (19)
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 .2/189معاني القرآن:  (20)
 .9/6363:العلوم شمس (21)
 .3/90الكشاف:  (22)
 .3/2122معجم اللغة العربية المعاصرة:  (23)

 .27/346:العروس ، تاج981 /2(:كلم) باب اللغة ، جمهرة380/ 5:( م ل ك) باب يُنَظر: العين (24)
 ، 7/55(: ك ل م) باب األعظم والمحيط المحكم: يُنَظر (25)

 .2/886:الوسيط المعجم: يُنَظر (26)

 .10/495يُنَظر: لسان العرب: (27)
 .492/ 10 العرب لسان 954القاموس المحيط: ، 7/55:االعظم والمحيط المحكم ينظر: (28)

 .7/55:االعظم والمحيط المحكم (29)

 .46: السبع القراءات في ، الحجة1/34السبع: للقراء يُنَظر: الحجة (30)

 .1/19التفسير: علم في المسير زاد (31)
عر لغة بين الدالليّ  التَّطور (32)  .62 الكريم القرآن ولغة الجاهليّ  الّشِّ
  1/85يُنَظر: روح المعاني: (33)
 .1/6: القرآن إعراب في التبيان :يُنَظر (34)
 .1/34:السبع للقراء الحجة (35)
 .1/47معاني القرآن وإعرابه: :يُنَظر (36)
 .1/6: القرآن إعراب في التبيان (37)
 .151 /1في تفسير القرآن: يُنَظر: جامع البيان  (38)

 .676-673يُنظر: المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم:( (39

 .25/136يُنَظر: التحرير والتنوير: (40)
 .9/158، إعراب القرآن وبيانه:2/1153يُنَظر: التبيان في إعراب القرآن:  (41)
 .250 /3: والتكميل التذليل (42)
 .4/243:وبيانه القران ، إعراب8/335:القرآن ألحكام يُنَظر: الجامع (43)

 .4/482:وبيانه الكريم القران ، إعراب12/414:القران اعراب في ، الجدول3/240:الوجيز يُنَظر: المحرر (44)

 .12/419:القران اعراب في الجدول (45)
 .3/588:، الكشاف8/103وبيانه: القرآن يُنَظر: إعراب (46)

 .9/112:وبيانه القرآن يُنَظر: إعراب (47)
 .4/267الكشاف: (48)

 .24/190:القرآن إعراب في ، الجدول20/26يُنَظر: اللباب في علوم الكتاب: (49)
 .6/670يُنَظر: إعراب القرآن وبيانه: (50)
 .3/309:التنزيل معاني في التأويل لباب يُنَظر: (51)
 .13/5الجامع ألحكام القرآن:  (52)
 .7/212يُنَظر: البحر المحيط: (53)

 .3/353يُنَظر: المحرر الوجيز: (54)

 .1/364:وبيانه الكريم القرآن ، إعراب1/121: للنحاس القرآن يُنَظر: إعراب (55)
 .85: العربية أسرار: يُنظر (56)
 .179: التنزيل معاني في التأويل ، لباب1/326: للزجاج وإعرابه القرآن معاني يُنَظر: (57)
 .1/330: الوجيز المحرر، 1/195: القرآن إعراب في التبيان يُنَظر: (58)
 .3/70:وبيانه القرآن إعراب (59)
 .4/442:المحيط ، البحر6/393:القرآن ألحكام الجامع يُنَظر: (60)

 .2/4: للنحاس القرآن إعراب (61)
 .239 /2: النحو معاني: يُنظر (62)

 .9/357:وبيانه القرآن ، إعراب197/ 1:القرآن إعراب في التبيانيُنَظر:  (63)
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 .3/245:القرآن ألحكام الجامع، 1/179:التنزيل معاني في التأويل لباب، 2/574:المحيط البحر: يُنَظر (64)

 .238: النحو في الحدود وشرح يُنَظر: (65)

 .17/104:القرآن ألحكام الجامع: يُنَظر (66)
 .27/48:القرآن إعراب في الجدول: يُنَظر (67)

 . 4/189:التفسير علم في المسير زاد: يُنَظر (68)

 .2/236:وبيانه القرآن إعراب  يُنَظر: (69)

 .5/249:القرآن ألحكام الجامع يُنَظر: (70)

 .2/236:وبيانه القرآن إعراب:  يُنَظر (71)
 .3/389:التنزيل معاني في التأويل لباب (72)
 .13/70:القرآن إعراب في يُنَظر: الجدول (73)
 .1/157:وبيانه القرآن اعراب يُنَظر: (74)
 .1/639:والتنوير التحرير يُنَظر: (75)

 .1/98:القرآن إعراب في التبيان (76)

 .2/42:القرآن ألحكام الجامع يُنَظر: (77)

 

 المصادر والمراجع:

 القرآن الكریم. -

 عبده الجليل عبد: تحقيق، وإعرابه القرآن معاني( هـ311) الزجاج إسحاق سهل، أبو بن السري بن إبراهيم  -

 . م 1988 - هـ 1408، 1ط، الكتب عالم، بيوت، شلبي
 مختار أحمد دكتور: تحقيق، األدب ديوان ، معجم(هـ350)الفارابي  الحسين بن إبراهيم بن إسحاق إبراهيم أبو  -

 - هـ 1424والنشر،  والطباعة للصحافة الشعب دار مؤسسة، القاهرة، أنيس إبراهيم دكتور: مراجعة، عمر

  م 2003
 محمد علي: تحقيق، القرآن إعراب في التبيان( هـ616) العكبري هللا عبد بن الحسين بن هللا عبد البقاء أبو -

 .وشركاه الحلبي البابي عيسى، البجاوي
 الحميد عبد: تحقيق، األعظم والمحيط المحكم( هـ458) المرسي سيده بن إسماعيل بن علي الحسن أبو -

 .م 2000 - هـ 1421، 1ط،  العلمية الكتب دار، هنداوي، بيروت
، التنزيل غوامض حقائق عن الكشاف( هـ538) هللا جار أحمد، الزمخشري بن عمرو بن محمود القاسم أبو  -

 .هـ 1407، 3ط، العربي الكتاب دار،  بيروت
، التنزيل غوامض حقائق عن الكشاف( هـ538) هللا جار أحمد، الزمخشري بن عمرو بن محمود القاسم أبو -

 .هـ1407، 3ط، العربي الكتاب دار، بيروت
 بيروت، دار، بعلبكي منير رمزي: تحقيق، اللغة جمهرة( هـ321) األزدي دريد بن الحسن بن محمد بكر أبو -

 .م1987، 1ط،  للماليين العلم
اس جعفر أبو -  القرآن، وضع إعراب( هـ338) النحوي المرادي يونس بن إسماعيل بن محمد بن أحمد النَّحَّ

 الكتب بيضون، دار علي محمد منشورات، لبنان– بيروت، إبراهيم خليل المنعم عبد: عليه وعلق حواشيه

 .هـ 1421، 1العلمية، ط
، الكتاب علوم في اللباب( هـ775) النعماني الدمشقي الحنبلي عادل بن علي بن عمر الدين سراج حفص أبو  -

، 1ط، العلمية الكتب دار، معوض، بيروت محمد علي والشيخ الموجود عبد أحمد عادل الشيخ: تحقيق

 .م1998- هـ1419
لبنان، –هـ(، البحر المحيط في التفسير، تحقيق:صدقي محمد جميل، بيروت 745أبو حيان محمد بن األندلسي ) -

 هـ.1420، 1دار الفكر، ط
 في المحيط البحر( هـ745) األندلسي الدين أثير حيان بن يوسف بن علي بن يوسف بن محمد حيان أبو -

 . هـ 1420، الفكر دار، جميل، بيروت محمد صدقي: التفسير، تحقيق
 شركة، لبنان – ، بيروت، واللغات األسماء تهذيب( هـ676) النووي شرف بن يحيى الدين محيي زكريا أبو  -

 .المنيرية الطباعة إدارة بمساعدة العلماء
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 يوسف أحمد: تحقيق، القرآن ، معاني(هـ207) الفّراء الديلمي منظور بن هللا عبد بن زياد بن يحيى زكريا أبو -

 .1ط، والترجمة للتأليف المصرية دار، مصر، الشلبي إسماعيل الفتاح عبد، النجار علي محمد، النجاتي
هـ(، العين، تحقيق: د. مهدي المخزومي، د. إبراهيم 170أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي ) -

 السامرائي، دار ومكتبة هالل.
هـ(، البرهان في علوم القرآن، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار 794أبو عبد هللا بدر الدين الزركشي) -

 م.1957 -هـ 1376، 1إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركائه، ط
 الجامع( هـ671) القرطبي الدين شمس الخزرجي األنصاري فرح بن بكر أبي بن أحمد بن محمد هللا عبد أبو -

 - هـ1384، 2ط، المصرية الكتب دار، القاهرة، أطفيش وإبراهيم البردوني أحمد: تحقيق، القرآن ألحكام

 .م1964
هـ(، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق: عبد 542أبو محمد عبد الحق بن عطية األندلسي ) -

 هـ.1422، 1لبنان، دار الكتب العلمية، ط –السالم عبد الشافي محمد، بيروت 
 الوجيز المحرر( هـ542) المحاربي األندلسي عطية بن تمام بن الرحمن عبد بن غالب نب الحق عبد محمد أبو  -

 .هـ1422، 1ط،  العلمية الكتب دار، محمد، بيروت الشافي عبد السالم عبد: تحقيق، العزيز الكتاب تفسير في
 الوجيز المحرر( هـ542) المحاربي األندلسي عطية بن تمام بن الرحمن عبد بن غالب بن الحق عبد محمد أبو -

 .هـ 1422، 1ط، العلمية الكتب دار،  محمد، بيروت الشافي عبد السالم عبد: العزيز، تحقيق الكتاب تفسير في
إيران،  -هـ(، معجم الفروق اللغوية، تحقيق: الشيخ بيت هللا، قم395أبو هالل الحسين بن عبد هللا العسكري ) -

 هـ.1412، 1المدرسين، طمؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة من 
هـ( السبعة في القراءات، تحقيق: شوقي ضيف، مصر، دار 324أحمد بن موسى بن العباس التميمي البغدادي ) -

 هـ.1400، 2المعارف، ط
 دار الرياض هنداوي،  حسن: ، تحقيق(هـ745) األندلسي حيان التسهيل، أبو كتاب شرح في والتكميل التذييل -

 .م2005 -ـه1426، 1أشبيليا، ط كنوز
: تحقيق، التفسير علم في المسير زاد( هـ597) الجوزي محمد بن علي بن الرحمن عبد الفرج أبو الدين جمال  -

 .هـ1422، 1ط، العربي الكتاب دار، المهدي، بيروت الرزاق عبد
 سالم العال عبد. د: تحقيق، السبع القراءات في الحجة(، هـ370) هللا عبد خالويه، أبو بن أحمد بن الحسين  -

 .هـ1401، 4ط، الشروق دار، مكرم، بيروت
، 1الكتب، ط عالم، المعاصرة العربية اللغة معجم(، هـ1424: المتوفى) عمر الحميد عبد مختار د. أحمد -

 م 2008 - هـ 1429
 م.1998، 2دكتور حلمي خليل، الكلمة دراسة لغوية معجمية ، دار المعرفة الجامعية، ط -
-هـ 1423، 3مرائي، لمسات بيانية في نصوص من التنزيل، بيروت /لبنان، طدكتور فاضل صالح السا -

 م.2003
 .(ت. د)، (ط. د) العاتك،  شركة، مصر – القاهرة،  النحو السامرائي، معاني صالح فاضل الدكتور  -
 والسبع العظيم القرآن تفسير في المعاني روح( هـ1270) األلوسي الحسيني هللا عبد بن محمود الدين شهاب  -

 .هـ 1415، 1ط، العلمية الكتب دار، بيروت، عطية الباري عبد علي: تحقيق، المثاني
هـ(، اإلتقان في علوم القرآن، تحقيق:محمد أبو الفضل 911عبد الرحمن بن أبي بكر جالل الدين السيوطي ) -

 م.1974 -هـ1394إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
، العربية أسرار( هـ577) األنباري الدين البركات، كمال األنصاري، أبو هللا يدعب بن محمد بن الرحمن عبد -

 .م1999 -هـ1420، 1ط، األرقم أبي بن األرقم دار
 التأويل لباب( هـ741) بالخازن الحسن، المعروف أبو الشيحي عمر بن إبراهيم بن محمد بن علي الدين عالء -

 .هـ 1415 - 1ط، العلمية الكتب دار، بيروت، شاهين علي محمد تصحيح: تحقيق، التنزيل معاني في
:، ُمقارنة داللية دراسة -الكريم القرآن ولغة الجاهلي الّشعر لُغة بين الدَّاللي التّطور،  عودة أبو خليل عودة -

 م.1985/  ه1405، 1 المنار، ط الّزرقا، مكتبة -األردن
 تحقيق مكتب: تحقيق، المحيط القاموس: الكتاب( هـ817) الفيروزآبادى يعقوب بن محمد طاهر أبو الدين مجد -

للطباعة،  الرسالة مؤسسة،  لبنان -بيروت، العرقُسوسي نعيم محمد: بإشراف، الرسالة مؤسسة في التراث

 .م 2005 - هـ 1426، 8ط
 (.ت. د(، )ط.د، )الدعوة دار، الوسيط المعجم، وآخرون، مصطفى إبراهيم، بالقاهرة العربية اللغة مجمع -
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 الدار، والتنوير، تونس التحرير( هـ1393) التونسي عاشور بن الطاهر محمد بن محمد بن الطاهر محمد -

 .هـ1984، للنشر التونسية
، مرعب عوض محمد: تحقيق، اللغة تهذيب( هـ370) منصور الهروي، أبو األزهري بن أحمد بن محمد -

 .م2001، 1ط، العربي التراث إحياء بيروت، دار
، القرآن تأويل في البيان جامع( هـ310) الطبري جعفر اآلملي، أبو غالب بن كثير بن يزيد بن جرير بن محمد -

 م 2000 - هـ 1420، 1الرسالة، ط مؤسسة، شاكر محمد أحمد: تحقيق
 م.1945محمد فؤاد عبد الباقي، المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم، دار الحديث المصرية القاهرة ،  -
هـ(، تاج العروس من جواهر القاموس، 1205محمد بن محمد بن عبد الرزاق الملقب بمرتضى الّزبيدي ) -

 تحقيق:مجموعة من المحققين، دار الهداية. 
 هـ.1414، 3لبنان، دار صادر، ط–هـ(، لسان العرب، بيروت 711محمد بن مكرم بن علي ابن منظور ) -
تحقيق: دكتور حسين ، الكلوم من العرب كالم ودواء العلوم سهـ(، شم573نشوان بن سعيد الحميري اليمني ) -

 م.1999-هـ 1420، 1لبنان، دار الفكر المعاصر، ط -عبد هللا العميري، وآخرون، بيروت
 

 والّدوریات المجالت

النص  -عبد الزهرة الجنابي، وحيدر جبار عيدان، جدلية السياق والداللة في اللغة العربية الدكتور سيروان -

 م . 9/2008القرآني أنموذجاً، مجلة مركز دراسات الكوفة، العدد 


