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داللة بناء اجلملة االمسية املمتدة غري املؤكدة يف آوات اجلّنة 

 *والنار

 عائشة خضر البدراني                                  طالل حييى إبراهيم.د.م.أ

 5/5/2008: تاروخ القبول 31/3/2008: تاروخ التقدوم

تنطمؽ ديمومة المغة وحيويتيا مف سمتيا التواصمية، التي تستمد قواميا مف 
فعؿ التخاطب اإلنساني، فالمغة خاصية اإلنساف، منطمقيا في ذلؾ أنيا أصوات 

 ػ ومف المفظ األخير تكتسب (1)يعبر بيا كؿ قـو عف أغراضيـ ػ كما يقوؿ ابف جني
.  المغة أسباب وجودىا ونجاحيا

وارتباط المغة بالمقاصد واألغراض ينحو بالدراسات المغوية إلى إيبلء 
دراسة الجممة أىمية كبرى، وتوسيع دائرة البحث في دالالتيا ؛ لتكوف بذلؾ نقطة 

انطبلؽ ػ بوصفيا بنية صغيرة عمى مستوى الخطاب ػ إلى عوالـ أرحب تتمثؿ بعالـ 
الخطاب، الذي يتشكؿ مف ىذه البنية وما يجاورىا، إذ إّف استنطاؽ دالالتيا ال 

يتحقؽ بمعزؿ عف بيئتيا المغوية ىذه، التي ال تنعزؿ بدورىا عف الظروؼ المحيطة 
.  بيا

مف ىنا تتجمى أىمية دراسة داللة بناء الجممة، مف حيث إنيا خروج مف 
البحث في الدالالت الجزئية إلى الدالالت الكمية، التي يولدىا نسيج لغوي تؤلفو 
عناصر نحوية وداللية، تنتظـ في صور أو أشكاؿ لغوية تخضع لقوانيف تمؾ 

.  المغة
                                                 

داللة بناء الجممة القرآنية دراسة تطبيقية في ): البحث مستؿ مف أطروحة الدكتوراه الموسومة *
عائشة خضر، بإشراؼ األستاذ المساعد الدكتور طبلؿ يحيى : ، قدمتيا(آيات الجنة والنار

 . ـ2006إبراىيـ، إلى كمية اآلداب ػ جامعة الموصؿ، 

 جامعة الموصؿ/ كمية اآلداب/ قسـ المغة العربية .
 جامعة الموصؿ/ كمية اآلداب/ قسـ المغة العربية. 
محمد عمي النجار، مصورة عف طبعة : ، تحقيؽ(ىػ392ت) الخصائص، أبو الفتح ابف جني (1)

 .1/33: ت.، د2دار الكتب، نشر دار اليدى، بيروت، ط
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والتصدي لدراسة ىذا الموضوع في القرآف الكريـ يضع الباحث أماـ 
مسؤولية كبيرة، فيو يسبر أغوار نسؽ لغوي سمتو الكماؿ واإلعجاز، حيث تطالعنا 
صياغات تركيبية سمتيا االنسجاـ والتكامؿ بيف عرض القضية والقيمة الجمالية، 
ىذا التكامؿ الذي يعبر عف أغراض القرآف ومقاصده التعبيرية، التي تحيؿ إلى 

، وتدفع عف الحياة عبثيتيا وذلؾ بوجود البعث (سبحانو وتعالى)وحدانية اهلل 
.  والثواب والعقاب

ويشغؿ موضوع الثواب والعقاب جانًبا ميًما في القرآف الكريـ بوصفو قاعدة 
إسبلمية تستند أصوليا إلى ماىية العمؿ الدنيوي صبلًحا وفساًدا، وتخمع عمى 

الحياة صفة كونيا دار امتحاف مآليا إّما جنة أو نار، والقصد ػ واهلل أعمـ ػ ىو بث 
.  عمييا عباده (سبحانو وتعالى)روح االستقامة والرجوع إلى الفطرة التي فطر اهلل 

ولقد حرص البحث عمى أف يكوف مجاؿ الدراسة نصوًصا، وليس جمبًل 
متفرقة ليتسنى مف خبلؿ ذلؾ الوقوؼ عمى جانب مف دالالتيا ومقاصدىا، وقد 
ىدانا استقراء مواضع آيات الجنة والنار إلى منيج يعتمد في توزيعو لمنماذج 

مف جمؿ، أي اعتبار الجممة  (المشاىد)القرآنية عمى ما تُفتتح بو ىذه اآليات 
األولى في التقسيـ، بوصفيا المبنة األولى في بناء النص، فضبًل عف أف البحث 
وجد أف صياغة الجممة األولى، ومف ثـ دالالتيا ال تقتصر عمى الجممة نفسيا، 
ّنما تمقي تأثيراتيا وظبلليا عمى ما يمييا مف كبلـ مف خبلؿ عبلقات متنوعة  وا 

.  معنوية أو لفظية أو داللية
 

:  الجممة االسمية الممتدة غير المؤكدة
ينيض ىذا النوع مف الجمؿ بميمة اإلخبار الذي ُيصنؼ ضمف الخبر 
االبتدائي الذي ُيمقى عمى مخاطب خالي الذىف مف الحكـ أو مضموف الجممة، 

وىذه االعتبارات في الخبر مأخوذ بيا حاؿ . فيمقى إليو الكبلـ بغير أدوات التوكيد
المخاطب، ومع ذلؾ فإّف الجممة االسمية ػ بطبيعة بنيتيا ػ تعد أولى درجات التأكيد 

.  في بناء الخطاب المؤكد
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إّف اإلخبار بيذا الضرب قد يأخذ طابًعا إفراديا، أي يأتي جممة واحدة 
مستقمة تفيد إخباًرا عف حدث ما، بيد أف معالـ ىذا اإلخبار تتضح وتأخذ حظيا 

، يرمي صاحبو إلى (2)األوفر مف الداللة عندما تكوف ضمف بناء نصي متكامؿ
ّنما يأخذ النص ػ بمجموع جممو ػ  مقاصد وأغراض ال تنيض بيا جممة واحدة، وا 

عمى عاتقو تحقيؽ ىذه المقاصد، مف خبلؿ العبلقات النحوية والداللية التي تربط 
بيف الجممة الواحدة مف جانب، والجمؿ المحيطة مف جانب آخر ؛ مما يسمح 

بالتنوع في صياغة الجمؿ التركيبية، واالمتداد فييا مف خبلؿ المكمبلت واألدوات 
.  التي يقتضييا سياؽ المقاؿ والمقاـ

مف ىنا قد تظير عناصر أخرى تغني عف التوكيد، وتنيض بوظيفة داللية 
 فتأخذ أشكااًل ،*مف نوع آخر، تمقي بظبلليا عمى الجممة االسمية غير المؤكدة

متنوعة تتمثؿ في اإلفراد والتركيب ػ اإلضافي واإلسنادي ػ وتنتمي إلى أبواب نحوية 
مختمفة يستدعييا السياؽ، ُمكسبة إياىا امتداًدا وتشابًكا في العبلقات، تخرج معيا 

ومف األنماط . الجممة مف استقبلليتيا، لتدخؿ مجااًل أوسع في أنماط التعبير
التركيبية التي تكتسب الجممة مف خبلليا امتداًدا جممُة االسـ الموصوؿ التي سنقؼ 

:  عندىا أوال
:  أوال ـ الجممة الممتدة باالسم الموصول

قد يحتاج الكبلـ واعتبارات الخطاب إلى أبنية تركيبية تمتاز مف غيرىا 
بوظيفتيا النحوية وقيمتيا الداللية، ويعود ذلؾ إلى سمتيا التركيبية التي تأخذ نسًقا 

                                                 

، وىي الجمؿ المولدة (جمؿ النظاـ: )يطمؽ عمى النوع األوؿ مف الجمؿ المستقمة إفراديا (2)
، وىي الجمؿ (جمؿ النص)ضمف نظاـ  نحوي معيف في لغة ما، وأما النوع اآلخر فيطمؽ عميو 

عباس : المغة والمعنى والسياؽ، جوف الينز، ترجمة: ينظر. التي تؤدي معناىا مف خبلؿ النص
الخطاب : ، وينظر217 ػ 216: ـ1987، 1صادؽ الوىاب، دار الشؤوف الثقافية، بغداد، ط

القرآني، دراسة في العبلقة بيف النص والسياؽ، الدكتورة خمود العموش، عالـ الكتب الحديثة، 
. 16: ـ2005ىػ ػ 1426، 1اربد، ط

 وال تخرج عف ذلؾ الجممة الفعمية، بؿ حتى االسمية المؤكدة، بيد أننا آثرنا ىنا ذكر الجممة *
 . االسمية االبتدائية فقط ؛ ألننا في صدد الكبلـ عمييا
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خاًصا بيا في التعالؽ الوظيفي، فضبًل عف بنية المفظ التي تنتمي إلى باب نحوي 
.  معيف كما في األسماء الموصولة

وبنية االسـ الموصوؿ تستدعي جممة ىي صمة االسـ الموصوؿ، التي 
ينظر إلييا عمى أنيا نكرة، واالسـ الموصوؿ في ىذه الحاؿ أداة التعريؼ، إذ يؤتى 

وميزة التعريؼ ىذه تترشح عف عبلقة . (3)بو توصبًل إلى وصؼ المعارؼ بالجمؿ
التبلـز الوثيقة بيف الموصوؿ وصمتو، فالصمة ىي الموضحة إلبياـ الموصوؿ 
والمزيمة لغموضو ؛ لذلؾ ُشّبو الموصوؿ بحرؼ الكممة الذي ال تستبيف لو داللة 

.  (4)حتى يتضاـ مع الحروؼ اأُلخر
ويكوف االمتداد متأتًيا مف جممة الصمة التي تبلـز األسماء الموصولة، إذ 

تركيًبا لغويا قائـ الذات، متكامؿ البنية النحوية، حاوًيا لشبكة ))تعد ىذه الجممة 
تحديد االسـ الموصوؿ الذي : الوظائؼ الدنيا مف حيث اإلسناد، وظيفتو النحوية

ومف خبلؿ ىذا السياؽ تبرز ميزة . (5)((ىو بدوره يرتبط عضوًيا بالسياؽ التركيبي
توظيؼ االسـ الموصوؿ ودالالتو المستفادة مف ابيامو الذي تزيمو الصمة ليشكؿ 

.  عنصر ربط وتعمؽ مع ما يسبقو وما يمحقو مف كبلـ
وبناًء عمى ما تقدـ تتضح العبلقة بيف االسـ الموصوؿ وصمتو، فيي 

مجموعة وظائؼ نحوية ترتبط ))عبلقة سمتيا التبلـز والتعريؼ المتبادؿ، تكونيا 
ببعضيا عف غير طريؽ التبعية، لتتمـ معنى واحًدا، يصمح أف يشغؿ وظيفة 

واحدة، أو يكوف عنصًرا واحًدا في الجممة بحيث إذا أفردت ىذه المجموعة ال تكوف 

                                                 

، 143 ػ 141/ 3: ت.، عالـ الكتب، بيروت، د(ىػ643ت)شرح المفصؿ، ابف يعيش : ينظر (3)
، دار إحياء الكتب العربية، القاىرة، (ىػ905ت)وشرح التصريح عمى التوضيح، خالد األزىري 

.  1/140: ت.د
خالد عبد الكريـ، المطبعة : ، تحقيؽ(ىػ469ت)شرح المقدمة المحسبة، ابف بابشاذ : رينظ (4)

.  1/177: ـ1977، 1العصرية، الكويت، ط
الشرط في القرآف الكريـ عمى نيج المسانيات الوصفية، الدكتور عبد السبلـ المسدي،  (5)

.  161 ػ 160: ـ1985ت، .والدكتور محمد اليادي الطرابمسي، الدار العربية لمكتاب، تونس، د
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ومف ىذا المنطمؽ أو المعنى يعد االسـ الموصوؿ وصمتو مف . (6)((جممة مستقمة
عناصر امتداد الجممة، وعامبًل مف عوامؿ التماسؾ في الخطاب متيًحا بذلؾ 

امتداًدا يكشؼ عف جوانب في المعنى ػ تفصيبًل وبياًنا ػ ال يمكف أف ينيض بيا 
.  التعبير فيما لو صيغ بطريقة أخرى في التركيب

ذا تأممنا استعماالت االسـ الموصوؿ في القراف الكريـ نجد توظيفا واسًعا  وا 
لو، تستدعيو مقتضيات الخطاب القرآني مف حيث إنو عبلمة دالة تحقؽ مع 

متعمقاتيا دالالت ومقاصد، تختمؼ باختبلؼ السياقات التي يرد فييا، وسنقؼ عند 
مشيد مف مشاىد اآلخرة التي آثر البياُف القرآني أف يكوف االسـ الموصوؿ وصمتو 

َوْيٌل ِلُكلِّ  : في جممتو، واصًفا مف خبللو مستحقي العذاب، وذلؾ في قولو تعالى
َكَّلَّل َلُيْنَبَ نَّل   َيْ َسُ  َأنَّل َماَلُ  َأْ َمَد ُ   الَّلِ   َجَمَ  َماالًال َوَ دَّلَد ُ   ُ َمَ ةٍة ُلَمَ ةٍة 

الَّلِت  َت َّلِمُ  َ َمى   َناُر المَّلِ  اْلُموَوَدةُ   َوَما َأْدرَاَا َما اْلُ َ َمةُ   ِ   اْلُ َ َمةِ 
[.  9ػ1: اليمزة] ِ   َ َمدٍة ُمَمدَّلَدةٍة   ِإنَّلَ ا َ َمْيِ ْم ُمْؤَصَدةٌ   اْاَْ ِ َدةِ 

افتتحت ىذه السورة بجممة اسمية، تحمؿ في صياغتيا التركيبية دالئؿ 
ثبات الحدث، الذي تشير مضامينو إلى معاف توقع في النفس رىبة وفزعا مرجعو 

وىي لفظة دعائية، يراد بيا اليبلؾ وسوء  (َوْيلٌ )ما افتتح بو الكبلـ، وىو لفظ 
واد في جينـ، فإّنو لـ يرد أف ويبًل في المغة ىو  (َوْيلٌ ): ومف قاؿ))، (7)الحاؿ

ّنما أراد مف قاؿ اهلل تعالى ذلؾ فيو، فقد استحؽ مقًرا مف النار،  موضوع ليذا، وا 
مبتدأ، وساغ االبتداء بالنكرة في ىذا الموضع؛ ألنو  (َوْيلٌ )، و(8)((وثبت ذلؾ لو

دعاء، ىذا الدعاء الذي تظير فيو شدة وصرامة يغمفيا التيديد والوعيد الذي 
أفاد االستغراؽ واإلحاطة  (كل)، واستعماؿ لفظ (ِلُكلِّ ُ َمَ ةٍة ُلَمَ ةٍة )استدعاه الخبر 

                                                 

، 1في بناء الجممة العربية، الدكتور محمد حماسة عبد المطيؼ، دار القمـ، الكويت، ط (6)
.  265: ـ1982ىػ ػ 1402

، الدار التونسية لمنشر، (ـ1973ت)التحرير والتنوير، محمد الطاىر ابف عاشور : ينظر (7)
.  536/ 30: ـ1973ت، .د
، نشر بعناية وائؿ احمد عبد (ىػ502ت)المفردات في غريب القراف، الراغب األصفياني  (8)

. 550: ت.الرحمف، المكتبة التوفيقية، القاىرة، د
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باألفراد واألجزاء، فإذا أضيفت إلى نكرة أفادت استغراؽ كؿ فرد مف أفراد 
ذا كانت ىذه السورة نزلت في . ، كما ىو الحاؿ في اآلية الكريمة(9)الجنس وا 

 ػ فإّف ىذا ال يعني خروج بقية (10)جماعة معينة ػ كما تذكر كتب أسباب النزوؿ
البشر مف حكميا إذ ىناؾ خبلؼ في الوعيد الذي في ىذه السورة، ىؿ يتناوؿ كؿ 
مف يتمسؾ بيذه األفعاؿ الرديئة ؟ أو ىو مخصوص بأقواـ معينيف، أّما المحققوف 

إّنو عاـ في كّؿ مف يفعؿ ىذا الفعؿ كائًنا مف كاف ؛ ألف خصوص السبب : فقالوا
.  (11)إّنو مختص بأناس معينيف: ال يقدح في عمـو المفظ، وقاؿ آخروف

والراجح ىو أّف كوف المفظ عاًما ال ينافي أف يكوف المراد شخصا معينا، 
كؿ مف لـ يزرني فمست : ال أزورؾ أبًدا، فتقوؿ أنت: كما أف إنساًنا لو قاؿ لؾ

وىذا ىو المسمى في أصوؿ الفقو . (12)بزائره، وأنت تريد الجواب وتقصد قصده
.  (13)بتخصيص العاـ بقرينة العرؼ

وصؼ مشتؽ مف اليمز، وىو أف يصيب أحٌد أحًدا باإلشارة  (ُ َمَ ة)و
ىو االغتياب وتتبع : بالعيف أو بالشدؽ أو بالرأس بحضرتو أو عند توليو، والممز

عمى أف ذلؾ عادة مف اإلنساف قد ضرى  (ُ َعَمة)العيوب وتدؿ صيغة المفظتيف 

                                                 

: ـ1991معاني النحو، الدكتور فاضؿ السامرائي، مطابع دار الحكمة، بغداد، : ينظر (9)
4/516 .
محمد محمد تامر، دار ابف .د: ، بعناية(ىػ911ت)أسباب النزوؿ، لمسيوطي : ينظر مثبلً  (10)

. 214: ـ2005، 1الييثـ، القاىرة، ط
: 2، دار الكتب العممية، طيراف، ط(ىػ606ت)التفسير الكبير، فخر الديف الرازي : ينظر (11)

32/91 .
محمد عمي النجار، عالـ : ، تحقيؽ(ىػ207ت)معاني القرآف، أبو زكريا الفراء : ينظر (12)

. 32/91: ، التفسير الكبير3/289: ـ1980، 2الكتب، بيروت، ط
.  30/537: ، التحرير والتنوير458: المفردات: ينظر (13)
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بيا، والتاء التي ليست لمتأنيث ُتحوؿ الوصؼ إلى االسمية، فكأنيا اسـ ذات لكثرة 
.  (14)مزاولة صاحبيا ليا

ومف خبلؿ ىذه الصياغة التركيبية تتجسد معادلة لطيفة سببيو بنيت عمى 
ّنما مف قائمو،  التيديد والوعيد الذي يكتسب قوتو وشدتو ليس مف المفظ نفسو، وا 

وىو اهلل سبحانو وتعالى، بسبب شناعة الفعؿ، الذي يخمو مف المروءة وَيْعرى مف 
اإليماف، واآلية بعد ذلؾ إعبلـ اليي يشير إلى كراىية اإلسبلـ ليذه الصور 

.  (15)اليابطة مف صور السموؾ بحكـ ترفعو األخبلقي
والوسـ بالصفة يقرر حقيقة أننا إزاء أحكاـ اقتضاىا السموؾ البشري، 

جاعمة منو معياًرا يقاـ مف خبللو الحد، فالسموؾ والمنيج المتبع ىو األساس في 
توصيؼ النماذج البشرية وبمقتضى ذلؾ يتحدد المصير، وىذه النماذج ليست 

ّنما ىي  ّنما ىي نماذج حية معاشة، وال تقتصر عمى زمف الدعوة، وا  بالجاىزة، وا 
.  موجودة في كؿ زماف ومكاف

وقد وظؼ البياف القرآني ألفاًظا تعد بدالالتيا ووظيفتيا عنصر تبييف 
وتوضيح، فضبًل عف كونيا امتداًدا في الكبلـ جاعبًل منيا سمسمة مف األلفاظ 
المتعالقة لفظًيا ومعنوًيا، محققة بذلؾ تماسًكا عمى مستوى المفظ وعمى مستوى 

عمى ما يميو مف كبلـ في  (ويل)المعنى، ويتمثؿ ذلؾ في انسحاب حكـ الدعاء 
فاكتسبت بذلؾ الجممة  (َيْ َسُ  َأنَّل َماَلُ  َأْ َمَد ُ  الَّلِ   َجَمَ  َماالًال َوَ دَّلَد ُ )قولو تعالى 

االسمية امتداد مف خبلؿ االسـ الموصوؿ الذي يفتقر إلى ما يسبقو بفعؿ بنيتو 

                                                 

الكشاؼ عف حقائؽ غوامض التنزيؿ وعيوف األقاويؿ في وجوه التأويؿ، جار اهلل : ينظر (14)
معاني األبنية في : ، وينظر4/95: ت.، دار الكتاب العربي، بيروت، د(ىػ538ت)الزمخشري 

 121: ـ1981ىػ ػ 1401، 1العربية، الدكتور فاضؿ السامرائي، كمية اآلداب جامعة الكويت، ط
.  123ػ 
: ـ2004، 34، دار الشروؽ، القاىرة، ط(ـ1966ت)ينظر في ظبلؿ القرآف، سيد قطب  (15)

30/3972 .
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الفصائؿ الكفيمة بإنتاج حمولة ))، والبدؿ مف (16)المفظية، والواقع في اآلية بدالً 
داللية بيانية تعمؿ عمى إيصاؿ المضموف اإلخباري بصورة قطعية وجمية متزنة 

، (17)((مجردة مف الدالالت االحتمالية القابمة، لمتحميؿ عمى وجوه تأويمية مختمفة
كاالسـ الواحد ال ))وىذا ما كشفت عنو جممة الصمة التي تعد مع االسـ الموصوؿ 

.  (18)((يتقدـ بعضو بعًضا
وقد أفصحت جممة الصمة بصياغتيا التركيبية الفعمية، عف أحداث متعددة 

، فيذه المنظومة (َيْ َسُ  َأنَّل َماَلُ  َأْ َمَد ُ  الَّلِ   َجَمَ  َماالًال َوَ دَّلَد ُ )متدرجة في قولو 
الحدثية المأخوذة فييا النظرة البشرية لمماؿ ػ ليست بالضرورة أف تكوف شاممة لكؿ 

البشرػ بدأت بشغؼ الجمع وانتيت بمظنة الخمود، والذي يقّوض ىذه المظنة 
فالحسباف أْف ُيحكـ ألحد  (ي س )وُينقص جدوى الجمع والعّد، ىو الفعؿ 

، فمدلوؿ ىذا الفعؿ يشير إلى نظرة (19)النقيضيف مف غير أْف يخطر اآلخر بالباؿ
بشرية ضيقة جعمت مف الماؿ معاداًل وموازًيا لمخمود، مف دوف أف تؤخذ النظرة 
المقابمة، وىي انو قد يكوف سبًبا في إيراد صاحبو موارد اليبلؾ، وىذا ما أفصح 

، إذ تتجسد القوة (َوَما َأْدرَاَا َما اْلُ َ َمةُ  َكَّلَّل َلُيْنَبَ نَّل ِ   اْلُ َ َمةِ ): عنو قولو تعالى
، مرورا بالقسـ (20)التي تدؿ عمى الزجر والردع (كَّل)والردع في كؿ لفظ، ابتداء بػ

                                                 

عادؿ احمد عبد الموجود، : ، تحقيؽ(ىػ745ت)البحر المحيط، أبو حياف األندلسي : ينظر (16)
. 8/51: ـ2001ىػ ػ 1422، 1وعمي محمد معوض، دار الكتب العممية، بيروت، ط

، 1البحث الداللي في كتاب سيبويو، دلخوش جار اهلل، مطبعة روف، السميمانية، ط (17)
. 216: ـ2004ىػ ػ 1424

 عضيمة، عالـ ؽمحمد عبد الخاؿ: ، تحقيؽ(ىػ285ت)المقتضب، أبو العباس المبرد  (18)
أصوؿ تحميؿ الخطاب في النظرية النحوية العربية، : ، وينظر3/197: ت.الكتب، بيروت، د

.  1/322: ـ2001ط، .الدكتور محمد الشاوش، المؤسسة العربية لمتوزيع، تونس، د
. 125: المفردات: ينظر (19)
(

وما جاء منيا في ( كبل)مقالة : في اآلية ىو الرّد، ينظر( كبل)ذكر ابف فارس أف منى   (20
 الميمني، زعبد العزي: ، ضمف كتاب ثبلث رسائؿ، تحقيؽ(ىػ395ت)كتاب اهلل، البف فارس 

، في حيف نقؿ ابف ىشاـ معنى الردع والزجر عف أكثر 12: ىػ1387المطبعة السمفية، القاىرة، 
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، والمراد منو توكيد مضموف (21)(لينب ن)المحذوؼ الذي دلت عمييا البلـ في 
الخبر وتقريره، والمستفاد أيًضا مف اقتراف الفعؿ بنوف التوكيد الثقيمة، ىذا فضبًل 

 (22)((إلقاء الشيء وطرحو لقمة االعتداد بو))عف مدلوؿ فعؿ النبذ نفسو، وىو 
عمى النار لتشكؿ بذلؾ صورة تجمع بيف التيكـ  (ال  مة)وعزز ذلؾ إطبلؽ اسـ 

موازية ومعادلة في  (ال  مة)واإلىانة والشدة والصرامة، ولتكوف ىذه المفظة 
، إذ ُوِسـ الكافر بصيغة أرشدت إلى أنيا (ال م ة والمم ة)الصيغة الصرفية لمفظتي 

راسخة فيو متمكنة منو، وسمؾ في تعيينيا مبالغة عمى وزف الصيغة التي ضمنيا 
الذنب، فحصؿ التعادؿ بيف الذنب والجزاء، فالذي ضرى بالذنب جزاؤه حطمة ىي 

.  (23)ضارية بحطـ كؿ مف يرد إلييا
وأردؼ ذلؾ تعظيًما وتفخيًما لمحطمة بإعادة إظيارىا في سياؽ جممة 

الغامض الجمي الذي  (ال  مة)جاعبل مف  (َوَما َأْدرَاَا َما اْلُ َ َمةُ )استفيامية 
 ةيشير مدلولو إلى معنى معروؼ، بيد انو ال يمكف الوقوؼ عمى كنيو وال اإلحاط

بو، إاّل مف خبلؿ ما يقدمو القرآف مف إضاءات مراعًيا فييا الخبرة البشرية، لموقوؼ 
.  عمى جانب مف دالالت التركيب
( الَّلِت  َت َّلِمُ  َ َمى اْاَْ ِ َدةِ ، َناُر المَّلِ  اْلُموَوَدةُ )مف ىنا كاف قولو تعالى 

توصيًفا آخر يسمط الضوء عمى عظمة العقاب، ومف جانب آخر فيو تشديد 
، جاعبًل مف (نار اهلل)وتعظيـ اكبر مف سابقو ؛ ألنو اقترف ىذه المرة بمفظ الجبللة 

.  ىذه النار عذاًبا فريًدا ال نجده في كؿ نار
ولبياف عظمة ىذه النار فقد أضافيا اهلل سبحانو وتعالى إلى نفسو في ىذا 
الموضع مف القرآف الكريـ فقط، لبياف فظاعة جـر مف أعدت لو، إذ يقوؿ الجاحظ 
                                                                                                                       

: ، تحقيؽ(ىػ761ت)مغني المبيب عف كتب االعاريب، ابف ىشاـ األنصاري : ينظر. البصرييف
. 1/188: ـ1987ىػ ػ 1407ط، .، المكتبة العصرية، بيروت، ددمحمد محي الديف عبد الحمي

. 30/539: التحرير والتنوير: ينظر (21)
. 483: المفردات (22)
، مطبوع بيامش الكشاؼ، دار (ىػ683ت)االنتصاؼ مف الكشاؼ، ابف المنّير االسكندري  (23)

. 4/795: ت.الكتاب العربي، بيروت، د
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وكؿ شيء أضافو اهلل إلى نفسو فقد عّظـ شانو وشدَّد أمره، وقد : ))(ىػ255ت)
( 24)((فعؿ ذلؾ بالنار

، (نار)نعت لػ (الموودة)، و(  )خبر لمبتدأ محذوؼ تقديره  (نار)و
متعمؽ  ( مى اال  دة)، و(نار)اسـ موصوؿ في محؿ رفع نعت ثاف لػ (الت )و
يبلميا . (25)(تّ م )بػ ومف خبلؿ ىذه المبينات والمتعمقات تتجسد ضراوة ىذه النار وا 

مف جانب، ومف كونيا تطمع عمى األفئدة، إذ تتشكؿ  (نار اهلل)المستمد مف كونيا 
موازنة غاية في الدقة والجماؿ واإلعجاز في ىذا التركيب ؛ ألف اإلطبلع عمى 

ُسوِّغ ليا أف  (نار اهلل)األفئدة ال يكوف إاّل هلل سبحانو، فيي موطف السرائر ؛ وألنيا 
تطمع عمى األفئدة، لتكوف درجة إيبلميا ووطأتيا موازية ومعادلة لدرجة الكفر 
والخبث الذي يعتمؿ في تمؾ األفئدة، والذي ال يعمـ تغمغمو في قموبيـ إاّل اهلل، 

.  يعضد ذلؾ أف فعؿ اإلطبلع يستعمؿ مع كؿ مستتر خفي
وتخصيص ذكر الفؤاد مف دوف الجوارح األخرى يوقع في النفس الفزع، فبل 
شيء في بدف اإلنساف ألطؼ مف الفؤاد، وال اشد تألًما منو بأدنى أذى يماسو، وىو 

 ؛ ولذلؾ اختص بالذكر مف (26)أيًضا موطف الكفر والعقائد الخبيئة والنيات الفاسدة
.  دوف أعضاء الجسـ األخرى

ِ   َ َمدٍة  ِإنَّلَ ا َ َمْيِ ْم ُمْؤَصَدةٌ ): ولتأكيد مضموف ىذا الخبر قاؿ تعالى
ػ  (نار اهلل)، العائد عمى (ال اء)فأسيمت مرجعية الضمير ػ وىو اسـ إّف  (ُمَمدَّلَدةٍة 

نص لو مقصدية أو ىدؼ، والضمائر تسيـ ))في تحقيؽ مقصدية السورة، إذ كؿ 

                                                 

: 1996عبد السبلـ ىاروف، دار الجيؿ، بيروت، : ، تحقيؽ(ىػ255ت)الحيواف، الجاحظ  (24)
في القرآف الكريـ ػ دراسة داللية، رسالة  (اهلل)المضاؼ إلى لفظ الجبللة : ، وينظر5/96

. 1999:54ماجستير قدمتيا لقاء حاـز إلى كمية التربية، 
زىير غازي زاىد، مطبعة .د: ، تحقيؽ(ىػ338ت)اعراب القرآف، ابو جعفر النحاس : ينظر (25)

الجدوؿ في إعراب القراف وصرفو وبيانو، محمود : ، وينظر1980:3/767العاني، بغداد، 
. 30/404: ـ1991، 1صافي، مكتبة النيضة، قـ، ط

. 32/94: التفسير الكبير: ينظر (26)
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في تحقيؽ ىذه المقصدية مف خبلؿ الرجوع إلى السابؽ أو لبلحؽ في داخؿ النص 
، فكأّف ألفاظ الجممة السابقة ودالالتيا قد استحضرت مرة أخرى (27)((أو خارجو

ىذا فضبل عف استحضار الفئة  (ِإنَّلَ ا َ َمْيِ ْم ُمْؤَصَدةٌ ): مؤكدة في قولو تعالى
، وبصيغة الجمع دوف اإلفراد ( مي م)المخصوصة بالعذاب مف خبلؿ الضمير في 

، وذلؾ إلخراج الخبر إلى العموـ ليشمؿ عمـو (...ال  )الذي وجدناه في قولو 
محدثًا ىذا الخبر ضيًقا  (اا  دة)الكفار، ىذا العمـو الذي استمزمو الجمع في لفظ 

آخر عمى مستوى المكاف، إذ يشخص بوصفو عذاًبا مف نوع آخر يستمد ضيقو مف 
(.  موصدة ـ ممددة)قولو 

ولقد أسيمت تشكبلت األلفاظ الصوتية والبنى الصرفية في مد سياؽ 
السورة بجرس سمتو الشدة والقوة والسيما تكرر صوت الداؿ الذي يتردد صداه في 

،  التي (28)جو السورة موّلًدا لوًنا مف التناسؽ التصويري يتفؽ مع األفعاؿ المسرودة
تنبعث في نفٍس َتَوطََّنيا الحرُص عمى أذى اآلخريف، يوازيو التشبث بأسباب ىي 
في مظنة الكافر سبب خموده في الحياة، فكانت سبًبا في خموده في العذاب، وىنا 

.  مكمف المفارقة المؤلمة
:  ثانيا ـ الجممة الممتدة بجممة الصفة

ال يقتصر وجود ىذا النوع مف الجمؿ في القرآف الكريـ عمى مشيد أخروي 
ّنما نجده يتجمى عمى نطاؽ القرآف الكريـ بأكممو،  أو قصة أو أي موضوع معيف، وا 

والمشيد الذي سنقؼ عنده اآلف ُيَعدُّ أنموذًجا مف نماذج كثيرة وَّظؼ منيا البياف 
القرآني جمبًل ممتدة تتصؿ بعبلقة مباشرة أو غير مباشرة بالجممة االسمية التي 

َ َ اِن َ ْصَماِن اْ َتَصُموا ِ   َربِِّ ْم : استيؿ بيا المشيد، فإذا تمعنا في قولو تعالى
  َ الَّلِ يَن َكَفُروا ُو َِّعْ  َلُ ْم ِثَياٌ  ِمْن َنارٍة ُيَص ُّب ِمْن َ ْوِ  ُرُؤوِسِ ُم اْلَ ِميمُ 

ُكمَّلَما َأرَاُدوا َأْن  َوَلُ ْم َمَ اِمُ  ِمْن َ ِديدٍة   ُيْصَ ُر ِبِ  َما ِ   ُبُ وِنِ ْم َواْلُجُمودُ 
                                                 

عمـ المغة النصي بيف النظرية والتطبيؽ ػ دراسة تطبيقية عمى السور المكية، الدكتور  (27)
. 1/232: ـ2000ىػ ػ 1421، 1صبحي إبراىيـ الفقي، دار قباء، القاىرة، ط

ىػ ػ 1425، 15مشاىد القيامة في القرآف، سيد قطب، دار الشروؽ، القاىرة، ط : ينظر (28)
.  81: ـ2004
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ِإنَّل المَّلَ  ُيْدِ ُل الَّلِ يَن   َيْ ُرُجوا ِمْنَ ا ِمْن َغمٍّم ُأِ يُدوا ِ يَ ا َوُ وُووا َ َ اَ  اْلَ ِري ِ 
اِلَ اِ  َجنَّلا ٍة َتْجِر  ِمْن َتْ ِتَ ا اْاَْنَ اُر ُيَ مَّلْوَن ِ يَ ا ِمْن َأَساِوَر  آَمُنوا َوَ ِمُموا الصَّل

َوُ ُدوا ِإَلى ال َّليِِّ  ِمَن اْلَ ْوِل َوُ ُدوا ِإَلى   ِمْن َ َ  ٍة َوُلْؤُلؤاًال َوِلَباُسُ ْم ِ يَ ا َ ِريرٌ 
[.  24 ػ 19: الحج] ِصرَاِ  اْلَ ِميدِ 

كبلـ مستأنؼ،  (َ َ اِن َ ْصَماِن اْ َتَصُموا ِ   َربِِّ مْ )نمحظ أف قولو تعالى 
، فالتعبير باسـ ( صمان)وىو مبتدأ خبره  (  ان)وقد تألؼ بناء الجممة فيو مف 

اإلشارة تنبثؽ عنو أكثر مف داللة منيا التحديد بتمييز المشار إليو مف جية، وربط 
، مف خبلؿ داللة القرب التي يجسدىا ىذا االسـ مف جية (29)المتمقي بالسياؽ

وىو في األصؿ مصدر، وقد وصؼ بو، وأكثر  ))( صمان)أخرى، والمشار إليو 
، وقد أريد (30)((االستعماؿ توحيده، فمف ثناه وجمعو َحَمَمُو عمى الصفات واألسماء

مف ىذه التثنية إبراز معنى الخصومة، إذ تحتمؿ ىذه الصيغة الصفة واالسـ مًعا، 
فريقاف، بيد أف إطبلؽ وصؼ الخصميف عمييما، تتولد عنو : والمقصود بالخصميف

دالالت تفضي إلى أّنيا خصومة أبدية ال ىوادة فييا، وال صمح ينيييا، فاالنضماـ 
إلى أحد الفريقيف يقتضي الخصومة مع الفريؽ اآلخر، وال تخفى داللة الثبات التي 

.  تضيفيا الصيغة االسمية عمى الجممة
والوقوؼ عمى ىذا الخبر العاـ في داللتو يقتضي تقييًدا يحدد وجو 

لتبييف ذلؾ،  (اْ َتَصُموا ِ   َربِِّ مْ ): الخصومة ومسبباتيا مف ىنا جاء قولو تعالى
، وفي الفعؿ عدوؿ في مطابقة العدد، إذ ( صمان)والجممة في محؿ رفع صفة  لػ

، ويرد ىذا األسموب في كبلـ العرب إذا (ا تصما)مف دوف  (اْ َتَصُموا)قاؿ تعالى 

                                                 

في بناء النص ودالالتو ػ محاور اإلحالة الكبلمية، مريـ فرنسيس، منشورات وزارة : ينظر (29)
. 95: ـ1998ط، .الثقافة، دمشؽ، د

عمي محمد البجاوي، : ، تحقيؽ(ىػ616ت)التبياف في إعراب القرآف، أبو البقاء العكبري  (30)
.  2/937: ـ1987ىػ ػ 1407، 2دار الجيؿ، بيروت، ط
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، ىذا فضبًل عّما في ىذا (31)كاف االثناف يدالف عمى العموـ، وال يقصد التثنية
.  ، موقًظا ذىنو عمى دواعي ىذا العدوؿ(32)العدوؿ مف لفت ػ فني ػ لنظر المتمقي

 

 وىذا الكبلـ إجماؿ يفصمو ما يميو مف خبلؿ توصيؼ تبعات التزاـ عقيدة 
كؿ فريؽ منيما، ليوقؼ البياف القرآني المتمقي مباشرة عمى نتائج ذلؾ في قولو 

 َ الَّلِ يَن َكَفُروا ُو َِّعْ  َلُ ْم ِثَياٌ  ِمْن َنارٍة ُيَص ُّب ِمْن َ ْوِ  ُرُؤوِسِ ُم اْلَ ِميمُ ): تعالى
  ُُيْصَ ُر ِبِ  َما ِ   ُبُ وِنِ ْم َواْلُجُمود   َوَلُ ْم َمَ اِمُ  ِمْن َ ِديدٍة  ُكمَّلَما َأرَاُدوا َأْن

، وابتدأ بذكر مآب (َيْ ُرُجوا ِمْنَ ا ِمْن َغمٍّم ُأِ يُدوا ِ يَ ا َوُ وُووا َ َ اَ  اْلَ ِري ِ 
الكفار، إذ إنو يتسؽ مع ظبلؿ القوة والشدة والعنؼ والرىبة والتحذير والترىيب 

، وفّرع (33)واستجاشة مشاعر التقوى والوجؿ واالستسبلـ التي يتشح بيا جو السورة
والسمة البارزة في ىذا الموقؼ . عميو بالفاء لمكبلـ عمى مصير ىذا الفريؽ

ويرى أبو عمي الفارسي . استعماؿ صيغة الفعؿ المبني لممجيوؿ أكثر مف مرة
في تغيير الفعؿ مف اجؿ إسناده إلى المفعوؿ دليبًل عمى تمكيف  (ىػ377ت)

المفعوؿ عند العرب، وتمكيف حالو في أنفسيـ، إذ افردوه بأف صاغوا الفعؿ لو 
، ىذا مف جية كوف المغة وسيمة مف (34)صياغة مخالفة لصياغتو مع الفاعؿ

وسائؿ االتصاؿ يتبع نظاميا أحواؿ مستعممييا وعاداتيـ المغوية، ومف جية أخرى 
يعبر ىذا النوع مف الصياغات التركيبية عف شدة مبلزمة الفعؿ لممفعوؿ بو، وىذا 

.  التوجو يخضع لمقتضيات السياؽ المقامية والمقالية
 وىناؾ أفعاؿ في ىذا الموقؼ صيغت مبنية لممجيوؿ، وىي في الوقت 

ّنما سميت بذلؾ ؛ ألف المفعوؿ بو يتأثر (ُو ِّع ، ُيْصَ رُ )نفسو أفعاؿ مطاوعة  ، وا 
                                                 

اختصما ؛ ألنيما جمعاف ليسا : ، ولـ يقؿ(اختصموا: )وقولو: )قاؿ الفراء في تعميؿ ذلؾ (31)
. 2/220: معاني القراف (اختصما، كاف صوابا: برجميف، ولو قيؿ

قضايا المغة في كتب التفسير ػ المنيج ػ التأويؿ ػ اإلعجاز، الدكتور اليادي : ينظر (32)
 499: ـ1998، 1الجطبلوي، دار محمد عمي الحامي، تونس، ط

 17/2406: في ظبلؿ القراف: ينظر (33)
ظاىرة التحويؿ في الصيغ الصرفية، الدكتور : ، وينظر220 ػ 2/219:الخصائص: ينظر (34)

. 71 ػ 70:ـ1985ط، .محمود سميماف ياقوت، دار المعرفة الجامعية، د
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 المفعوؿ بو الذي صار فاعبًل غير ةويقبؿ أثر الفعؿ، فالمطاوع ىو في الحقيقي
، لمداللة ػ واهلل أعمـ ػ عمى أف (35)نحوي، فجمعت بيف المطاوعة والبناء لممجيوؿ

كؿ شيء مسخر ومطاوع لعذاب الكفار، فضبًل عف أف شدة العذاب وجسامتو ال 
تسمح بإظيار الفاعؿ حتى لمذي وقع عميو أثر الفعؿ ؛ ألّنو واقع تحت سمسمة مف 

( ُوّ ع )أصناؼ العذاب المتتابعة بسرعة، والدليؿ عمى ذلؾ استعماؿ صيغة 
بالتشديد، لئلشارة إلى الشدة، فضبًل عف عدـ استعماؿ العطؼ بيف الجمؿ الفعمية 

.  المتتابعة لئلشارة إلى شدة االتصاؿ بيف أحداثيا
 ويربط البياف القرآني النزوع إلى الخبلص مف العذاب باإلرادة اإلنسانية 

، وتتركز (36)التي تمثؿ قوة مركبة مف شيوة وحاجة وأمؿ لنزوع النفس إلى الشيء
ُكمَّلَما َأرَاُدوا َأْن ): اإلرادة اإلنسانية ىنا في الخبلص مف ىذا المكاف، فيقوؿ تعالى

التي  (كمما)، مستعمبًل (َوُ وُووا َ َ اَ  اْلَ ِري ِ  َيْ ُرُجوا ِمْنَ ا ِمْن َغمٍّم ُأِ يُدوا ِ يَ ا
تفيد الشرط، فضبًل عف داللتيا عمى محاولتيـ المتكررة لمخروج مف النار، والدليؿ 

، (37)لتفيد معنى الجنس (من)، إذ استعممت (من غم)عمى ذلؾ أيضا قولو 
كشفت عف كثرة الغـ وتنوع أجناسو، إذ تتجدد المحاولة مع  (غم)وباقترانيا بالنكرة 

، (ال ري )معبًرا عف النار بػ (و وووا     ال ري ): كؿ غـ، ويجمعيا قولو تعالى
وىي النار الضخمة المنتشرة، وداللة األمر خرجت إلى معنى اإلىانة؛ ألّنيـ قد 

، لداللة السياؽ عميو، فاتسؽ ىذا (39)، وفعؿ القوؿ محذوؼ(38)عمموا أّنيـ يذوقونو
                                                 

محمد ور : ، تحقيؽ(ىػ686ت)شرح شافية ابف الحاجب، رضي الديف االستربادي : ينظر (35)
ط، .الحسف، ومحمد الزفراف، ومحمد محي الديف عبد الحميد، دار الكتب العممية، بيروت، د

الفعؿ زمانو وأبنيتو، الدكتور إبراىيـ السامرائي، مطبعة : ، وينظر1/103: ـ1975ىػ ػ 1395
. 98: ـ1966ىػ 1386ط، .العاني، بغداد، د

. 212: المفردات: ينظر (36)
: ، تحقيؽ(ىػ749ت)الجنى الداني في حروؼ المعاني، الحسف بف قاسـ المرادي : ينظر (37)

: ـ1973ىػ ػ 1393، 1الدكتور فخر الديف قباوة، ومحمد نديـ فاضؿ، مكتبة العربي، حمب، ط
. 310 ػ 309

. 17/230: التحرير والتنوير: ينظر  (38)
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الحذؼ مع األسموب الذي أعتمده البياف القرآني في ىذا الموقؼ باالستغناء عف 
الفاعؿ، والجممة التفات مف الغيبة إلى المخاطب، فنقؿ المعنى بيذا العدوؿ 
األسموبي إلى أفؽ أوسع، يؤثر تأثيًرا مباشًرا في صرؼ سياؽ الكبلـ، وكسر 

، ليخمص مف خبلؿ الخطاب األمري المباشر إلى إىانة المقصوديف بيذا (40)مساره
.  الخطاب وتحقيرىـ، وىـ يعايشوف ويعانوف وطأة العذاب وشدتو

ويأتي عرض البياف القرآني لمفريؽ اآلخر الذي سمتو اإليماف والعمؿ 
ولكي يأخذ . الصالح، وىو المقابؿ لمفريؽ األوؿ الذي كانت سمتو الكفر والضبلؿ

الكبلـ سمة النقيض لمنقيض، تشكؿ بصياغات تركيبية جسدت ما تنتيي إليو حاؿ 
اِلَ اِ  ): المؤمنيف، وذلؾ في قولو تعالى ِإنَّل المَّلَ  ُيْدِ ُل الَّلِ يَن آَمُنوا َوَ ِمُموا الصَّل

َجنَّلا ٍة َتْجِر  ِمْن َتْ ِتَ ا اْاَْنَ اُر ُيَ مَّلْوَن ِ يَ ا ِمْن َأَساِوَر ِمْن َ َ  ٍة َوُلْؤُلؤاًال َوِلَباُسُ ْم 
ومقتضى  (َوُ ُدوا ِإَلى ال َّليِِّ  ِمَن اْلَ ْوِل َوُ ُدوا ِإَلى ِصرَاِ  اْلَ ِميدِ   ِ يَ ا َ ِريرٌ 

الظاىر أف يكوف الكبلـ معطوًفا، فعدؿ عف ذلؾ إلى ىذا النظـ السترعاء األسماع 
وتنبيييا عميو، إذ جاء مبتدأ بو مستقبًل مفتتًحا بحرؼ التأكيد، ومتوجا باسـ الجبللة 

والبميغ ال تفوتو معرفة أف ىذا الكبلـ قسيـ لمذي قبمو في تفصيؿ إجماؿ  (اهلل)
. (41)(  ان  صمان)

فضبل عف التوكيد الشروع في إنشاء الخبر، الذي شكؿ  (ّ  َ إن) وأفادت 
محوًرا ومرتكًزا تستند إليو الداللة ؛ ألنيا تكتسب بوروده قوة  (اهلل)فيو لفظ الجبللة 

قناًعا وضماًنا بتحقؽ الخبر، فضبل عف أف ذكره يرفع مف شأف المؤمنيف، وال  وا 
وكذلؾ فإّف . (ال ين كفروا)سيما أنو لـ ُيصَّرح باسمو الكريـ عند الكبلـ عمى 

التعبير عف المؤمنيف باالسـ الموصوؿ ىو لئلفادة مف اإلبياـ الذي يكتنفو، ثـ 
التعريؼ الذي تكسبو إياه جممة الصمة، فضبل عّما تتيحو مف امتداد في الكبلـ 
يضفي دالالت جديدة مف خبلؿ توظيؼ عناصر ومتعمقات في الجممة، تتعمؽ 

                                                                                                                       

. 2/937: التبياف في اعراب القراف: ينظر (39)
استقباؿ النص عند العرب، الدكتور محمد المبارؾ، المؤسسة العربية لمدراسات : ينظر (40)

. 276 ػ 275: ـ1999، 1والنشر، بيروت، ط
. 17/231: التحرير والتنوير: ينظر (41)
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بدورىا باالسـ الموصوؿ، لتشكؿ معو تركيًبا نحوًيا، ال تتحقؽ داللتو إاّل باجتماع 
وأشارت جممة الصمة . ، وىذا ما تقتضيو طبيعة التركيب نفسو*البلحؽ مع السابؽ

بصيغتيا الماضية إلى تحقؽ فعؿ اإليماف ورسوخو في المخصوصيف بو، فضبًل 
يفيد مف جية االقتضاء خروج المتصؼ بيا مف ))عف أف مدلوؿ صيغة الفعؿ 

دائرة الخوؼ ودخولو مدار األمف، وىو المقتضى نفسو الحاصؿ مف صيغة 
عمى  ( مموا الصال ا )وفي عطؼ قولو . (42)((، وىو االتصاؼ بصفة(ا عل)
دليؿ عمى أف اإليماف وحده ال يضمف دخوؿ الجنة إاّل إذا اقترف بو العمؿ  (امنوا)

الصالح، مف ىنا دلت واو العطؼ عمى الجمع بيف المتعاطفيف، مفيًدا البياف 
( الفاء)القرآني مف كونيا حرؼ نسؽ مبيـ زمنًيا، ومف ثـ ال يجوز العطؼ ىنا بػ

فبل إيماف بدوف . (43)؛ ألنيما حرفاف داالف عمى الترتيب الزمني في الفعؿ (ثم)أو بػ
.  عمؿ صالح، وال ُيقبؿ عمؿ صالح مف دوف إيماف

ُيَ مَّلْوَن ِ يَ ا ِمْن َأَساِوَر ِمْن َ َ  ٍة : )في قولو تعالى (من)وقد أفادت 
، الفًتا انتباه المتمقي مف خبلؿ ىذا الوصؼ (44)الجنس (َوُلْؤُلؤاًال َوِلَباُسُ ْم ِ يَ ا َ ِريرٌ 

إلى أصناؼ مف الحمي النفيسة، التي ال يقتنييا ػ في الحياة الدنيا ػ إاّل ذوو اليسار، 
ىذا مع تنوع األلفاظ بيف الفعمية واالسمية، مما يطبع بناء الجممة بداللة كؿ منيا، 

، لتحصؿ الداللة (يمبسون)بصيغة االسـ مف دوف  (ي مون)فجاء لفظ المباس بعد 
مع الممبس عمى الثبات واالستمرار، وىذا يشي بزيادة التنعـ، فيـ ليسوا كأىؿ الدنيا 

                                                 
: ينظر. ولذلؾ سمي الموصوؿ وحده باالسـ الناقص، إذ ال يسمى موصوال إال إذا أكمؿ بصمتو *

 .3/150: شرح المفصؿ

الحجاج في القرآف الكريـ مف خبلؿ أىـ خصائصو األسموبية، عبدا هلل صولة، منشورات  (42)
. 1/130: ـ2001ط، .كمية اآلداب، منوبة، د

، ىمع اليوامع شرح جمع الجوامع في عمـ العربية، جبلؿ 2/354: مغني المبيب: ينظر (43)
محمد بدر النعساني، دار المعرفة لمطباعة، بيروت، : ، تصحيح(ىػ911ت)الديف السيوطي 

، أساليب العطؼ في القرآف الكريـ، الدكتور مصطفى حميدة، 129 ػ 2/128: ت.ط، د.د
. 53: ـ1999ط، .الشركة المصرية العالمية لمنشر، لونجماف، د

. 310 ػ 309: الجنى الداني: ينظر (44)
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مف الذيف يمبسوف الثياب الفاخرة في أوقات المناسبات، بؿ ثياب الحرير مبلزمة 
ألىؿ الجنة دوًما، فضبًل عف أف وقوع كمتا الجممتيف في محؿ نصب حااًل جعؿ 

.  كبًل منيما عنصًرا تبيينًيا يكشؼ عف نعيـ الجنة
 وذكر ىذه األوصاؼ مف النعيـ يناسب ويقابؿ ما ذكر مف أصناؼ العذاب 

لمكفار، إذ تبرز داللة ىذه األصناؼ أكثر حينما تذكر في سياؽ يقابميا، فتبرز 
.  داللة الجماؿ أكثر بجانب القبح، إذ بضدىا تتميز األشياء كما يقاؿ

لى جانب ىذا النعيـ الحسي ىناؾ نعيـ ال يقؿُّ عنو قيمة، إف لـ َيُفْقُو   وا 
َوُ ُدوا ِإَلى ): وىو نعيـ نفسي روحي عمى صمة بأدب المعاممة في قولو تعالى

، إذ بني فعؿ اليداية في المرتيف (ال َّليِِّ  ِمَن اْلَ ْوِل َوُ ُدوا ِإَلى ِصرَاِ  اْلَ ِميدِ 
لممجيوؿ متسًقا مع السمة الطاغية عمى األفعاؿ الواردة في ىذا المشيد، وفاعؿ 
اليداية معمـو وظاىر ال يختمؼ فيو اثناف، ولذلؾ استغنى عف ذكره ىنا لظيوره، 

َوَنَ ْ َنا وىو رب العالميف سبحانو وتعالى، ويؤيد ىذا قولو تعالى في موضع آخر 
، فكاف مف [47: الحجر] َما ِ   ُصُدورِِ ْم ِمْن ِغلٍّم ِإْ َواناًال َ َمى ُسُررٍة ُمَتَ اِبِمينَ 

دواعي بناء ىذا الفعؿ لممجيوؿ بياف أف فعؿ اليداية يؤثر فييـ ويصبح مف 
مقتضيات الحياة الجديدة، ليرتقوا بذلؾ إلى منزلة المكاف الذي ىـ فيو والذي وصفو 

ال َيْسَمُعوَن ِ يَ ا َلْغواًال  : رب العزة في القرآف في مواضع عديدة منيا قولو تعالى
ِإالَّل   ال َيْسَمُعوَن ِ يَ ا َلْغواًال َوال تَْ ِثيماًال  : ، وقولو تعالى[35: النبأ]  َوال ِك َّلاباًال 

  َتِ يَّلُتُ ْم ِ يَ ا َسَّلمٌ  : ،وقولو تعالى[26ػ25: الواقعة]  ِويَّلًال َسَّلماًال َسَّلماًال 
. ،فالجنة مقر الطيب مف القوؿ[23: إبراىيـ]

 
 

جـ ـ الجممة المركبة  
 مف المعمـو أف الجممة االسمية تتكوف في أوجز صورىا مف ركنيف ىما 

المبتدأ والخبر، فإذا دخمت عمييا عناصر اسمية أو فعمية، مجسدة في ذلؾ خبرىا 
أو بعض أجزاء الخبر، خرجت الجممة عف صورتيا تمؾ إلى نمط جديد مركب، 

يمج مجاالت مف الداللة أوسع، وىذا بطبيعة الحاؿ يخضع لمقتضيات الحاؿ التي 
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، ىي في *تحؼ المقاؿ، أّما امتداد الجممة وطوليا فتنيض بو عناصر نحوية
.  مجمميا مف مكمبلت الجممة

 وتعد ظاىرة طوؿ الجممة وامتدادىا في القرآف الكريـ ظاىرة تكاد تكوف 
طاغية في أسموبو، وىذا راجع إلى تمؾ العبلقات المتشابكة في أبنية جممو التي 

تخضع بدورىا لمقتضيات السياؽ وطبيعة الموضوعات التي يعالجيا القرآف الكريـ 
كالقصص واألمثاؿ ومشاىد القيامة، والموضوعات التي تعد أساس التشريع 

اإلسبلمي، فضبًل عف الموضوعات التي تدخؿ في آداب المعامبلت ومف الجمؿ 
في القراف ما سار ذكرىا بيف الناس مسار المثؿ ُتستذكر وُيستشيد بيا في المواقؼ 

التي تناسبيا، بيد أنيا في سياقيا لبنة في خطاب متماسؾ، قد تنفرد فيو الجممة 
بمعنى مستقؿ، لكف ىذا المعنى في سياقو ىو جزء مكمؿ لما قبمو وما بعده، 

.  ويرتبط بو إّما بعبلقات لفظية أو معنوية
 وذكرنا سابقا أف لطبيعة الموضوع دوًرا ميًما في تشكيؿ الجمؿ بطريقة 

دوف أخرى، مف ىنا اقتضت مشاىد الجنة والنار اعتماد طريقة في التعبير تطوؿ 
فييا الجمؿ وتمتد وتتنوع الصياغات لتقريب صورة الجنة بنعيميا، وصورة النار 
وأصناؼ العذاب فييا، إذ ينيض الوصؼ بدور ميـ ومحوري في نقؿ صور 

تنبض بالحياة وتيز المشاعر وتوقظ الفكر، مف خبلؿ توظيؼ عناصر نحوية 
.  يسيـ كؿ منيا بداللة معينة حسب انتمائيا النحوي

 

: ومف المشاىد التي امتدت الجممة فييا لتشمؿ المشيد بأكممو قولو تعالى
  َمَثُل اْلَجنَّلِة الَّلِت  ُوِ َد اْلُمتَّلُ وَن ِ يَ ا َأْنَ اٌر ِمْن َماءٍة َغْيِر آِسنٍة َوَأْنَ اٌر ِمْن َلَبنٍة َلْم

َيَتَغيَّلْر َ ْعُمُ  َوَأْنَ اٌر ِمْن َ ْمرٍة َل َّلةٍة ِلمشَّلاِرِبيَن َوَأْنَ اٌر ِمْن َ َسلٍة ُمَصّفىًال َوَلُ ْم ِ يَ ا 
ِمْن ُكلِّ الثَّلَمرَاِ  َوَمْغِفَرٌة ِمْن َربِِّ ْم َكَمْن ُ َو َ اِلٌد ِ   النَّلاِر َوُسُ وا َماءًال َ ِميماًال َ َ  َّلَ  

                                                 
عرض ليذا الجانب مف بناء الجممة، الدكتور محمد حماسة عبد المطيؼ، مبينا العناصر التي  *

تكسب الجممة طوال، واضعا إياىا تحت مسميات تنبثؽ عف طبيعة الجممة وطبيعة العنصر نفسو 
 .113 ػ 76: في بناء الجممة العربية: المطوؿ لمجممة، ينظر
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ورد الكبلـ في ىذا المشيد في آية واحدة في جممة واحدة  [15: محمد]  َأْمَعاَءُ مْ 
طويمة ممتدة بفعؿ المتعمقات والمعطوفات ػ عمى مستوى اإلفراد والتركيب ػ فييا، إذ 

كمن  و )مبتدأ، وخبره في الجانب المقابؿ في قولو  (مثل الجنة): جاء قولو تعالى
وىذا التوجيو اإلعرابي مف ضمف توجييات إعرابية أخرى لآلية الكريمة،  (... الد

كمن )ىو  (مثل الجنة)بأّف خبر : ، وقيؿ(45)انو محذوؼ: وتحديدا الخبر، إذ قيؿ
وىو ما نطمئف إليو ؛ ألنو انسب داللًيا ومف ثـ مقصدًيا في عقد مقارنة  ( و  الد

بيف مصيريف أحدىما فيو النجاة واآلخر فيو اليبلؾ، وىما نتيجة لمساريف تجسدىا 
َأَ َمْن َكاَن َ َمى َبيَِّنةٍة ِمْن  : اآلية الكريمة السابقة ليذا المشيد وىي قولو تعالى

[.  14: محمد]  َربِِّ  َكَمْن ُ يَِّن َلُ  ُسوُء َ َمِمِ  َواتَّلَبُعوا َأْ َواَءُ مْ 
 مف ىنا فاف  التوجيو اإلعرابي الذي ذىبنا إليو يضع المتمقي أماـ نتيجة 

. ىذيف المساريف، ليستخمص العبر ُمحّكما فكره ومتدبرا حالو بينيما
؛ ألف الكبلـ الذي يمي المفظ مما يثير االستغراب  (مثل) وأطمؽ لفظ 

وتتولد الغرابة . (46)والدىشة لدى المتمقي، إذ ال يؤتى بو إاّل في األشياء المستغربة
عمى ندرة تمؾ  (ان ار)عف تمؾ الوفرة التي وصؼ بيا نعيـ الجنة مجسدا بمفظ 

اعمـ بمف خمؽ، واعرؼ بما ))األصناؼ في بيئة كالبيئة العربية، واهلل خالؽ البشر 
يؤثر في قموبيـ، وما يصمح لتربيتيـ ثـ ما يصمح لنعيميـ ولعذابيـ، والبشر 

صنوؼ، والنفوس ألواف والطبائع شتى، تمتقي كميا في فطرة اإلنساف، ثـ تختمؼ 
ألواف النعيـ  [سبحانو وتعالى]وتتنوع بحسب كؿ إنساف، ومف ثـ فصؿ اهلل 

، مف ىنا وظفت (47)((والعذاب، وصنوؼ المتاع واآلالـ، وفؽ عممو المطمؽ بالبشر
غرابة ىذا الكبلـ ليكوف عامؿ جذب وترغيب في الجنة، وعامؿ نفرة وترىيب مف 

مف خبلؿ االسـ  (مثل الجنة)النار، وجاءت أصناؼ النعيـ مدرجة متعمقة بالمبتدأ 
                                                 

: ،والجدوؿ في إعراب القرآف الكريـ، محمود صافي79 ػ 8/78: البحر المحيط: ينظر (45)
26/319 .
سيد رضواف : ، تحقيؽ(ىػ660ت)الفوائد في مشكؿ القرآف، العز بف عبد السبلـ : ينظر (46)

. 88: ـ1967ىػ ػ 1387ط، .عمي الندوي، المطبعة العصرية، الكويت، د
. 26/3291: في ظبلؿ القراف (47)



 داللة بناء اجلملة االمسية املمتدة غري املؤكدة يف آوات اجلّنة والنار  

 عائشة خضر البدراني    &طالل حييى إبراهيم.د.م.أ

                                

 52 

، إذ أتاح امتداًدا وطواًل عبر صمتو المصدرة بفعؿ مبني (الت )الموصوؿ 
لممجيوؿ، كي ال يخرج المتمقي عف دائرة الحدث وترجمة الوعد، واستعماؿ الفعؿ 

يتمثؿ بااللتزاـ بما في ىذا الفعؿ مف مدلوؿ، وفيو مؤشر عمى القوة  (ُوِ د)
االنجازية، إذ أف الخاصية التكوينية لوعد ما، ىي انو يتمثؿ بالنسبة لممتكمـ في 

، فكيؼ إذا كاف وعًدا مف اهلل (48)عقد التزاـ بالقياـ بفعؿ ما، وااللتزاـ يمـز صاحبو
سبحانو وتعالى، ولنتأمؿ كيؼ خاطب البياف القرآني اإلنساف العربي ساكف 

الصحراء ووعده بأصناؼ متنوعة مف الشراب واألطعمة، فجانب التعريض بيذه 
البيئة بّيف، إذ يندر فييا أف تحافظ ىذه األصناؼ عمى جودتيا وطعميا، والسيما 

ِ يَ ا َأْنَ اٌر ِمْن َماءٍة َغْيِر آِسنٍة َوَأْنَ اٌر ِمْن َلَبنٍة َلْم  ):الماء والمبف، فكاف قولو تعالى
بتكرار لفظ  (َيَتَغيَّلْر َ ْعُمُ  َوَأْنَ اٌر ِمْن َ ْمرٍة َل َّلةٍة ِلمشَّلاِرِبيَن َوَأْنَ اٌر ِمْن َ َسلٍة ُمَصّفىًال 

داللة عمى الفيض والسعة، ودواـ الجرياف وسيولة المتناوؿ، فجعؿ اهلل  (ان ار)
، متدرجا بيذا (49)ذلؾ مثبل لما يدر مف فيضو وفضمو في الجنة عمى الناس

التعداد، ومبتدئا بما ىو معيود مألوؼ ال يستغنى عنو وىو الماء، ومنتييا بما ىو 
بعيد المتناوؿ وىو العسؿ، معرًفا بيا بأّنيا انيار، وىذه قمة الغرابة والعجب، ومع 

، فدلت عمى (50)التي أفادت بياف الجنس (من)يعاد ذكر حرؼ الجر  (ان ار)ذكر 
.  أّف ىذه األصناؼ مذكورة عمى الحقيقة

  وقد نيضت الواو بدور محوري بوصفيا أداة لمربط، وقد أفيد منيا الجمع 
 وال ذكر شيء بعد (51)المطمؽ، وليس في ىذا دليؿ عمى تقديـ شيء قبؿ شيء

شيء وال عبلقة ليذا الجمع بالزمف، فاألداة في اآلية دلت عمى مطمؽ الجمع، 

                                                 

، لسنة 63 ػ 62سمطة الكبلـ وقوة الكممات، أبو بكر العزاوي، مجمة المناىؿ، العدد : ينظر (48)
.  139: ـ2001

.  26/96: ، والتحرير والتنوير508: المفردات: ينظر (49)
احمد محمد : ، تحقيؽ(ىػ702ت)رصؼ المباني في شرح حروؼ المعاني، المالقي : ينظر (50)

. 323: ـ1975ىػ ػ 1395ط، .الخراط، مطبوعات مجمع المغة العربية، دمشؽ، د
. 158: الجنى الداني: ينظر (51)
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، إذ وجو داللة الواو عمى مطمؽ الجمع، (52)والقرينة في ذلؾ سياؽ المقاؿ والمقاـ
ىذا فضبًل عف خاصية الربط والتماسؾ التي تمتاز بيا ىي والضمائر التي تعود 

َوَلُ ْم ِ يَ ا ِمْن ): عمى الجنة، ومنيا ما يعود عمى المتقيف، وال سيما في قولو تعالى
عمى المتقيف، وتعود الياء  (ل م)، إذ تعود الياء في (ُكلِّ الثَّلَمرَاِ  َوَمْغِفَرٌة ِمْن َربِِّ مْ 

عمى الجنة، فيستحضر البياف القرآني مف خبلؿ ىذه الضمائر  ( ي ا)في 
، كما اف االستغناء (الجنة والمت ون)العنصريف المحورييف في ىذا المشيد، وىما 

عف االسـ الظاىر بيذه الضمائر ىو لبلختصار مع أفادتو تكرار استحضار الذات 
التي يعود عمييا الضمير، فضبًل عف كونو أداة ربط تعمؽ الجممة الثانية 

. (53)باألولى
 ويمحظ أّف تفصيؿ البياف القرآني في وصؼ ىذه األصناؼ الحسية يعود 

إلى أنو يخاطب ألواًنا مف البشر، ويشكؿ ىذا التبشير لصنؼ منيـ حافًزا يدفعيـ 
.  (54)نحو العمؿ الذي يقربيـ مف ىذا النعيـ

 والى جانب ىذا النعيـ الحسي يبرز نعيـ آخر يكوف معو النعيـ الحسي 
، إذ إف ما ذكر مف (ومغفرة من رب م): بعًضا مف لوازمو، وذلؾ في قولو تعالى

أصناؼ النعيـ في الجنة ىو الزمة مف لواـز المغفرة اإلليية التي تتسع مدياتيا 
وتتشعب، ومف ىنا ُنّكرت المغفرة لتعـ بداللتيا ما شاء اهلل اف تعـ مف فضؿ اليي 

، مما لو ُعّرفت (55)((التنكير أبعاًدا إيحائية أوسع))ونعمة عمى المتقيف، فأضفى 
زيادة في التعظيـ  (من رب م)المغفرة، ىذه المغفرة التي ُعّمؽ بيا الجار والمجرور 

والتفخيـ، وبإطبلؽ لفظ الربوبية تتجسد دالالت الرحمة والنعمة والتمطؼ بالمضاؼ 

                                                 

. 52: أساليب العطؼ في القرآف الكريـ: ينظر (52)
نظاـ االرتباط والربط في تركيب الجممة العربية، الدكتور مصطفى حميدة، الشركة : ينظر (53)

. 153: ـ1997، 1المصرية العالمية، القاىرة، ط
. 26/3291: في ظبلؿ القرآف: ينظر (54)
األسس النفسية ألساليب الببلغة العربية، الدكتور مجيد عبد الحميد ناجي، المؤسسة  (55)

. 125 ػ 124: ـ1984ىػ ػ 1404، 1الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع، ط
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، وىو الضمير العائد عمى المتقيف، الذي شكؿ بدوره عنصر ربط وعبلمة (56)إليو
.  دالة تحيؿ آخر الكبلـ ػ في موقؼ الجنة ػ عمى أولو

ويمضي البياف القرآني في إتماـ الكبلـ ػ المبتدأ ػ بما يقتضيو وىو الخبر في قولو 
لتكتمؿ صورة ىذا المثؿ عند المتمقي، ولتكتسب غرابة  (كمن  و  الد    النار)

المثؿ بعدا أعمؽ عندما تصبح النار المعادؿ التركيبي لو، إذ ُتستحضر الحالتاف 
.  في جممة واحدة ومف ثـ صورة واحدة

، ويختص ىذا (َمنْ )وىنا ُيّعرؼ البياف القرآني المخصوص بالعذاب بػ
، داللة عمى انو يتمتع بنعمة العقؿ التي سخرىا في (57)االسـ الموصوؿ بالعاقؿ

غير مقتضياتيا، ومف ثـ أوردتو ىذا المورد، الذي جسدتو الصمة بصياغتيا 
االسمية لتقرير حدث الخمود في النار، ومشيرة إلى أحقية ىذا الجزاء، فبل ظمـ وال 

.  غبف فيو
فراد المخصوص يمقي عمى المتمقي، بؿ ويجعمو يستشعر حاؿ التوحد،   وا 

الداؿ عمى تبري الشيء مف  ( الد)والتوحش المقترف بزمف مفتوح تمثؿ بمفظ 
اعتراض الفساد، وبقائو عمى الحالة التي ىو عمييا، وكّؿ ما يتباطأ عنو التغيير 

، وىذا مف عجائب النار المسخرة بالقدرة اإلليية، (58)والفساد تصفو العرب بالخمود
بإيجاد الحياة وأسباب دواميا في مخموؽ ىو في المنظور البشري سبب مف أسباب 

ال ُيْ َضى ): الموت واإلبادة، وقد عبر ربُّ العزة عف ىذه القدرة في قولو تعالى
 (ُكمَّلَما َنِضَجْ  ُجُموُدُ ْم َبدَّلْلَناُ ْم ُجُموداًال َغْيَرَ ا)، وقولو [36: فاطر] (َ َمْيِ ْم َ َيُموُتوا

، وفي النار يعرض البياف القرآني لصنؼ مف أصناؼ العذاب في [56: النساء]
بالتصريح بماىية الحميـ، وىو  (وُسُ وا ماءًال َ ميما َ َ ّ َ  أمعاَءُ م)قولو تعالى 

                                                 

: ، تصحيح(ىػ885ت)نظـ الدرر في تناسب اآليات والسور، برىاف الديف البقاعي : ينظر (56)
. 18/224: ـ1969ىػ ػ 1389، 1محمد عمراف االعظمي، مكتبة ابف تيمية، القاىرة، ط

عبد السبلـ محمد ىاروف، عالـ الكتب، : ، تحقيؽ(ىػ180ت)الكتاب، سيبويو : ينظر (57)
. 1/139: ، ومعاني النحو2/105: ت.ط، د.بيروت، د

. 160: المفردات: ينظر (58)
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الماء الذي يعد وسيمة مف وسائؿ البقاء في بيئة اإلنساف العربي الصحراوي، ليجسد 
صورة تكمف شدتيا وقوتيا في وضوحيا ووجازتيا المتمثمة باالستغناء عف الفاعؿ 

َكَمْن ُ َو )، إذ تعد أدنى مراتب العذاب ػ واهلل اعمـ ػ الف قولو تعالى (س وا)في 
يترتب عميو عذاب نفسي وحسي ال يمكف أف تحيط بو مخيمة  (َ اِلٌد    النار

.  البشر
 وفي ىذا الموقؼ التفات مف الكبلـ بصيغة المفرد إلى الكبلـ بصيغة 

الجمع، محدثًا إثارة وتنبيًيا ؛ ألّف البياف القرآني وسـ العذاب بالخمود في النار عمى 
العمـو مف دوف تخصيص ألصناؼ العذاب، بيد أنو مع االلتفات خصص وحدد، 
فانتقؿ مف العموـ إلى الخصوص، فكشؼ ىذا التعبير المميز عف تمازج أسموبيف 

وجمع مع  (...َكَمْن ُ َو َ اِلدٌ )يأخذاف مساريف متخالفيف، إذ افرد مع التعميـ 
موقظا الحس ومحركا المشاعر والفتا األنظار،  (...وُسُ وا ماءًال َ ميما)التخصيص 

.  وموظفا المفظ المعبر والبناء الموجز لممعنى الكثير
ارتباط السبب بالنتيجة مف خبلؿ  (ُسُ وا، َ َ ّ  َ ) وقد ارتبط ترتيب الفعميف 

، وىذا التفصيؿ أدعى إلى (59)الفاء التي أفادت الترتيب والسببية في الوقت نفسو
، المتمثمة ىنا (60)التأثير، والسيما ما يثيره فعؿ القطع مف دالالت فصؿ األجزاء

 مف دوف تبلشييا أو إذابتيا، وذلؾ اشد إيبلًما وتعذيًبا، فببقائيا بقاء األمعاءبأجزاء 
.  لؤللـ، ألفَّ المعذَّب يعيش ىذه الحاؿ ويبصرىا

 وىذه الصورة الحسية العنيفة مف العذاب، تناسب جو السورة، وتتناسب مع 
وقد ازداد . (61)غمظة طبيعة القـو وىـ الكفار، إذ تشف السورة ىجوما عنيفا عمييـ

                                                 

. 377: رصؼ المباني في شرح حروؼ المعاني: ينظر (59)
.  408: المفردات: ينظر (60)
. 26/3292: في ظبلؿ القرآف: ينظر (61)
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وقع ىذا الوصؼ المخيؼ مف خبلؿ مقابمتو بجزاء المتقيف في الجنة، في تركيب 
المسند : واحد مكّوف في األصؿ مف طرفيف متبلزميف يقتضي أحدىما اآلخر، وىما

.  والمسند إليو
يتضح لنا مف كؿ ما سبؽ أّف مف أىـ السمات التي يتسـ بيا بناء الجمؿ 
في آيات وصؼ الجنة والنار ىو االمتداد الذي يتمثؿ بالمقيدات والمكمبلت، التي 
تنيض ػ مفردة ومركبة ػ بميمة توضيحية يقتضييا الموضوع، وىذا بدوره يعود إلى 
أننا إزاء عالـ غيبي يحتاج إلى عناصر لغوية تقّرب صورتو لممتمقي، وذلؾ مف 
خبلؿ وظيفتيا النحوية، وداللتيا المعجمية، فيفرز ىذا االمتزاج صوًرا تقريبية 

تخاطب العربي بما عيده مف عناصر حياتية متداولة، ليكّوف مف خبلليا صورا 
 .متخيمة لنعيـ الجنة وعذاب النار
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The Semantic Function of Expanded Non 
– Assertive Nominal Sentences in The 

Glorious Ayas of Paradise and Hell 
 

Asst. Prof.Dr.Talaal Yahya Al-Tubchi
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Abstract 
The research points out that "Expansion" is the most 

distinguishing  feature in the Glorious ayas which talk about 
paradise and hell .The Semantic and syntactic functions which  
result in wording alurie unit that have the role in forming these 
Sentences. They give an image of bless in paradise and 
chastisement  in Hell . 
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