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 امللخص: 
فإّن هذا   :الحمُد هلل الذي بنعمتِه وفضلِه تتّم الصالحاُت وتغفُر الزالُت ، وأصلي وأسلُم على محمٍد وآلِه وأصحابِه فخِر الكائناِت.... وبعد 

بيان أثر تنكير المسند إليه ، فاإلسناد أهم معنى نحوي  الذكر الحكيم وهي آيات الوعيد ، درست فيها البحَث يتناول آيات مخصوصة من آي
وقد اقتضت طبيعة البحث أن ينتظم في تمهيد  في النظم , وال يمكن للمتكلم من تأليف أي جملة ما لم تشتمل على المسند والمسند إليه.

صت المبحث األول بدراسة اإلسناد االسمي وفق أربعة  تعريف اإلسناد لغًة واصطالحًا ، ومبحثين وخاتمة ، أما التمهيد فقد تضمَّن وخصَّ
أرجو أن  …وأخيًرا  نتائج البحث . مطالب ، وضمَّ المبحث الثاني اإلسناد الفعلي وتضمن ثالثة مطالب ، أما الخاتمة فأودعتها ذكر أهم

ها خالصة جهد جهيد ، فإْن أصْبُت فذلك من فضل هللا تعالى وكرمه ، وإْن كانت األخرى ُوِفْقُت فيما عزْمُت عليه ، وحسبي أنَّ  أكون قد
 ، والحمد هلل رب العالمين أواًل وأخيًرا .   فعذري أنَّ هذا مبلغ علمي وقصارى جهدي وال يكّلف هللا نفسا إال وسعها

 Abstract: 
Praise be to Allah, who with his grace and virtues are good deeds and forgives slips, and pray and make 

peace to Muhammad and his family and companions pride of beings and after:This study deals with 

specific verses of the Holy Quran, the verses of warning, in which the effect of the narrator is examined, 

attribution is the most important grammatical meaning in the systems, and the speaker can not make any 

sentence unless it includes the predicate and the assignee.The first topic was devoted to the study of 

nominal attribution according to four demands. The second section included the actual attribution. The 

conclusion was presented by mentioning the most important results of the research .   
 املقدمة 

هلل الذي أكرمنا بعلم البيان, والصالُة والسالُم على أفصح من نطق بالحجِج والبرهان نبينا األمين، وآله الطاهرين، وصحبه المقربين،  الحمد
ه الباطل فإّن دراسة كتاب هللا جلَّ وعال من أشرف العلوم وأجّلها وأفضلها , وهو الَّذي اليأتيوالتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.... أمَّا بعد:

بيان أثر تنكير المسند إليه في تحقيق من خالل  القرآنية من بين يديه , وال من خلفه تنزيل العزيز الحكيم ، وقد ارتأيت استهداء طاقة المفردة
قات األخرى، ألن في فاإلسناد في الجملة هو نواة تكون الجملة أصاًل فهو العالقة األساسية ومحور كل العال،  مقاصد الوعيد في القرآن الكريم

وقد اقتضت طبيعة البحث أن ينتظم في تمهيد ومبحثين وخاتمة ، أما التمهيد فقد  ملة تامة ذات معنى داللي متكامل.استطاعته وحده تكوين ج
صت المبحث األول بدراسة اإلسناد االسمي وفق المطالب التالية : األول: تنكير المبتدأ المطلب تضمَّن تعريف اإلسناد لغًة واصطالحًا ، وخصَّ

 المطلب الرابع : تنكير المبتدأ في سياق النفي المطلب الثالثالمطلب الثاني : المبتدأ النكرة الذي خبره )شبه جملة أو جملة(في معنى الدعاء.
المطلب اللة النكرة على العموم د المطلب األول:وضمَّ المبحث الثاني اإلسناد الفعلي وتضمن ثالثة مطالب ، هي : النكرة العامة: المبتدأ 

  …وأخيًرا نتائج البحث .أما الخاتمة فأودعتها ذكر أهم  المطلب الثالث: داللة النكرة على التكثير أو التعظيم الثاني : داللة النكرة على التقليل
ُوِفْقُت فيما عزْمُت عليه ، وحسبي أنَّها خالصة جهد جهيد ، فإْن أصْبُت فذلك من فضل هللا تعالى وكرمه ، وإْن كانت  أرجو أن أكون قد

 ، والحمد هلل رب العالمين أواًل وأخيًرا .  األخرى فعذري أنَّ هذا مبلغ علمي وقصارى جهدي وال يكّلف هللا نفسا إال وسعها
 ريف اإلسناد لغًة واصطالحاً : تعلتمهيدا

أو واٍد، وكيل  شييٍء أسيندت إلييه شييهًا فهيو  ل جبيلٍ بيُ اإلسناد هو مصدر للفعل الرباعي )أسند(، والسند: "ما ارتفع من األرض فيي قُ اإلسناد لغًة:
ند: المعتمييد، واإلسييناد فييي قييولهم: "أسييندُت هييذا الحييديث إلييى فييالن أسيينده (1)مسييتند" , وفييالنس سييندس، أي معتمييدس،  (2)إسيينادًا، إذا رفعتييُه إليييه"والسييَّ

ولعيييل النييا ر فيييي تليييك المعييياني يجييد أن أميييرًا مشيييتركًا يجميييع بينهييا، هيييو معنيييى القيييوة  . (3))وسييندت إليييى الشييييء أسيييند سيينودًا واسيييتندت بمعنيييى
ين وا395واالرتبيياو وهييذا مييا أوردُه ابيين فييار  )ت ال أصييلس واحييدس يييدل علييى انضييمام الشيييء إلييى هيييي( فييي مقييايية اللغيية بقولييه : "السييّ ون والييدَّ لنييّ

   هو المعنى الذي ُأخذ منه المعنى االصطالحي لإلسناد. -ضام تالقوة وال -(، وهذا المعنى (4))الشيء"
المبتييدأ والخبير، والفعييل والفاعييل، أو هييو العالقية أو القرينيية المعنويية الرابطيية بيين طرفييي اإلسيناد، المسييند والمسيند إليييه وهيو اإلسنناد اصننطالحًا:

ي( اليذي 180وقيد اهيتم النحيو العربيي باإلسيناد, نجيد ذليك أول ميا نجيدُه ليدى سييبويه)ت: نائبه، وبين كل ما يعمل عمل الفعل نحو المشيتقات. هي
خير، وال يجيد الميتكلم منهميا بيدًا فمين ذليك عقد بابًا مستقاًل سماه )باب المسند والمسند إليه( وقال عنهما: "هما ما ال يغنيي واحيُد منهميا عين االَ 

وقيد فيرَّق أبيو البقياء  (5)االسم المبتدأ والمبني عليه. وهو قولك عبد هللا أخوك، وهيذا أخيوك، ومثيل ذليك ييذهب عبيد هللا، فيال بيدَّ للفعيل مين اسيم"
أسند إلى غيره ولم يسند غيره إليه, وذكر اإلسيناد هاهنيا أوليى هيي( بين اإلسناد واإلخبار عند حّده الفعل بقوله: "وّحد الفعل ما 616العكبري )ت
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ميين اإلخبييار، ألن اإلسييناد أعييم إذ كييان يقييع علييى االسييتفهام واألميير و غيرهمييا ولييية اإلخبييار كييذلك بييل هييو مخصييو  بمييا صييحَّ أن ُيقابييل 
هي( االسناد وأطال الحديث عنيُه فيي سيياق دراسيته 761)وقد در  ابن هشام  (6)بالتصديق والتكذيب فكل  إخبار إسناد ولية كل إسناد إخبارًا".

 (7)سيناد.للجمل وبيان أنواعها، فقد عدَّ اإلسناد الفارق بين الكالم والجملة, فكالهما كالم مفييد يحسين السيكوت علييه إال أنَّ الجملية خاضيعة لإل
المسييند إليييه، وفييي إجمييال ذلييك يقييول علييي بيين محمييد األشييموني وتكيياد نظييرة النحيياة األوائييل تتوحييد فييي تقييديرهم للعالقيية اإلسيينادية بييين المسييند و 

هي(: "ضيم كلمية إليى كلمية فيأكثر عليى وجيه تحصيل معيُه الفائيدة الميذكورة، ال مطليق الضيم وأقيل ميا يكيون منيُه ذليك اسيمان، نحيو: ذا 900)ت
جيل يمييز بوضيوي بيين معنيى الخبير واإلسيناد، فيالخبر والمتأمل في نظرية الجرجياني اللغويية ييدرك أن الر  (8)زيدس... أو فعلس واسم، نحو: استقم"

مييا هييو نقييل الفائييدة الجديييدة إلييى السييامع، وهييو أهييم معيياني الكييالم فهييذا المعنييى إنمييا هييو نتيياو عملييية تركيبييية تتجيياوز دالليية األوضييا  منفييردة ,أ
أما اإلسناد في الدر  اللغوي الحديث فهيو مين أهيم  .(9)فهي اجتما  الفائدة البالغية وعالقة تركيبية ال منا  منها في أي كالم اإلسناد عنده

بتيدأ, القرائن في تحليل الجمل والتراكيب عند المحدثين ومن أولهك إبراهيم مصطفى الذي عدَّ الضمة علم اإلسناد وعليه اقتري دمج الفاعيل والم
الطريقية نفسيها مهيدي المخزوميي، فيعيرف اإلسيناد عليى ويمضيي عليى ،  (10)أو نائب الفاعل واسم الناسخ في باٍب واحٍد يطلق علييه "االسيناد"

ام حسيان فقيد عيدَّ اإلسيناد مين أهيم العالقيات الو يّيية المجيّردة التيي تينه   .(11)أسا  كونه عملية ذهنية تربط المسند بالمسند إلييه أميا د. تميَّ
ي ذلك يقول: "بيل لقيد عرفنيا أن اإلسيناد نفسيه قرينية مين وف ، فهو قرينة معنوية تهدي إلى إدراك محصول الفائدة على أساسها الجملة العربية.

ويمكيين لنييا أن نخلييح إلييى حديقيية مفادهييا أن  .(12)القييرائن المعنوييية فيعتبيير هييو نفسييه كالضييمة صيياحب دالليية معنوييية علييى اإلعييراب الصييحيح"
خيرى، ألن فيي اسيتطاعته وحيده تكيوين جملية اإلسناد فيي الجملية هيو نيواة تكيون الجملية أصياًل فهيو العالقية األساسيية ومحيور كيل العالقيات األ

إذن فاإلسناد هو العالقة األساسية التي يقوم عليها كل كالم، وهذا ميا جعيل ركنييه )المسيند والمسيند إلييه( مين  تامة ذات معنى داللي متكامل.
طلق حينها على اإلسناد باإلسناد االسمي, أو أهم المحاور التي يدور حولها الّدر  النحوي. ومن المعلوم أن المسند إليه إما أن يكون مبتدأ وي

بشييديه االسييمي والفعلييي فييي آيييات  (13)يكييون فيياعاًل أو نائبييه فيطلييق عليييه باإلسييناد الفعلييي. وسيييحاول البحييث أن يبييين دور اإلسييناد إلييى النكييرة
 الوعيد.

 اإلسناد االمسي:  املبحث األول
ي( 180إسناديين هما: المبتدأ )المسند إليه أو المتحدث عنُه( , والخبر )المسيند أو المتحيدث عنيُه (, حييث يقيول سييبويه ) نويتكون من طرفي هيي

المبنيي في باب )هذا باب المسند والمسند إليه(: "هما ميا ال يغنيي واحيد منهميا عين اوخير، وال يجيد الميتكلم منيه بيّدًا. فمين ذليك االسيم المبتيدأ و 
ويسيتخدم مصيطلح , فيكون )عبد هللا( المسيند إلييه وهيو المبتيدأ، و)أخيوك( المسيند وهيو الخبر.(14)قولك عبد هللا أخوك: وهذا أخوك"عليه. وهو 

يتصيدرها االسيم ميع وقوعيه ركنيًا إسيناديًا  ااإلسناد االسمي في التراث النحوي لإلشارة إلى أنوا  متعددة من الجملة العربيية، تجتميع معيًا فيي أّنهي 
"ومقتضييى هييذا التصييور الييذي يشيييع بييين النحيياة أنييًه ال عبييرة فيي التصييدر بالعناصيير غييير اإلسيينادية التييي ال تقييع ركنييًا ميين أركييان الجمليية، فيهيا 

ي أل ألنيه أوليى بيالتعريف ألنيه المحكيوم .(15)سواء أكانت أسماء أم أفعااًل أم حروفاً   واألصل في اإلسناد االسمي أن ُيعرف المسند إليه يي المبتيدأ يي
ليكيييون الحكيييم مفييييدًا إذ ال يمكنيييك أن تحيييّدث مخاطبيييًا عييين شيييخٍح أو شييييٍء ال يعرفيييه، فيييإذا ليييم يعيييرف أل  عليييه اليييذي ينبغيييي أن يكيييوَن معلومييياً 

هييي( فييي كتابييه )األصييول فييي النحييو( قولييه: "حييق  316وأورد ابيين السييّراو )ت (16)المخاطييب المحييّدث عنييُه ال يفهييم الحييديث الييذي أخبيير عنييُه بييِه.
 أن يكون معرفة أو ما قارب المعرفة من النكرات الموصوفه خاصة...أل وإنما امتنع االبتداء بالنكرة المفيردة المحضية ألنيُه ال فائيدة فييه، المبتدأ

ي( فيي مفهيوم المعرفية والنكيرة وجعيل المدييا  643وتعمَّق ابن يعيش )ت .(17)وما ال فائدة فيه فال معنى للمتكلم به"  ذلك المخاطيب فاالسيم لي هيي
, فييالنكرة أصييل  (18)كييون معرفيية أو نكييرة بالنسييبة إليييه ال بالنسييبة للمييتكلم، فقييد قييال: "والنكييرة مييا ال يعرفييُه المخاطييب وإن كييان المييتكلم يعرفييُه"ي

يييف الكلميية سييواء أكانييت نكييرًة أم  وتو  .(19)فييالنكرة ال تحتيياو فييي داللتهييا إلييى قرينيية بخييالف المعرفيية ،المعرفيية والتعريييف طييارا علييى التنكييير
هيييي(: "قييد يظيين  ييان أن 651معرفيةأل إنمييا يخضييع فييي خصوصيييتة لمحييددات السييياق النصييي، وفنيييات التو يييف الجمييالي، يقييول الزملكيياني )ت

ذلك أن النكرة المعرفة أجلى، فهي من النكرة أولى ويخفى عليه أن اإلبهام في مواطن خليق ، وأن سلوك اإليضاي لية بسلوك للطريقأل وعلة 
وقييد ارتأيييت اسييتهداء طاقيية المفييردة  (20)لييية لمفردهييا مقييدار مخصييو  بخييالف المعرفيية، فإنهييا لواحييٍد بعينييه يثبييت الييذهن عنييده، ويسييكن إليييه"

ن القرآنيييية النكيييرة ,وبييييان داللتهيييا والتيييي ربميييا فاقيييت طاقييية المعرفييية, للتعبيييير عييين بعييي  مقاصيييد القيييرآن والتيييي منهيييا مقصيييد الوعييييد وهيييو مييييدا
 وفي لغتنا العربية أمثلة كثيرة جاء فيها المبتيدأ نكيرة , ميع تحقيق الفائيدة، وعنيد النظير فيي تليك األمثلية سينجد أن النكيرة أشيبهت المعرفيةالدراسة.



   

         

 أثر اإلسناد إىل النكرة يف حتقيق مقاصد الوعيد             

  

  

ي المسيوغات, ي والميراد بهيا تليك األسيباب التيي أدت إليى جيواز االبتيداء بيالنكرة. ابين ماليك يقيول  بوجوه مختلفية أطليق عليهيا النحوييون مصيطلح يي
 (21)َما َلْم ُتِفْد َكِعْنَد َزْيٍد َنِمَرهْ    اَل َيُجوُز االْبِتَدا ِبالنَِّكَرهْ   ( في الخالصة األلّية:672)ت

، وقيد تفياوت النحياُة فيي حصير تليك المسيوغات وعيّدها، فياكتفى بعضيهم بمسيوغين اثنيين هميا: العميوم والفائيدةأل ليجييز بأحيدهما االبتيداء بيالنكرة
ولقد تتبعُت تنيو  النكيرة عليى وقيف مقتضييات الوعييد فيي  منهم راي يتوّسع في صنع المسوغات حتى بلغت عند بعضهم األربعين ونيفًا. وكثيرس 

د القرآن الكريم وتو يف كل منها لدواٍ  معينة تثري التركييب بيدالالت متنوعية، ومرجيع هيذا التو ييف إليى حاجية السيياق، فالسيياق وحيّده المحيد
 ني التي تخرو إليها النكرة، فتتبعتها ووجدتها تندرو تحت المطالب التالية:لهذه المعا

 تنكري املبتدأ يف معنى الدعاء. املطلب األول: 

إنما هيي دعياء  جّوز النحاة االبتداء بالنكرة إذا كان فيها معنى الّدعاء ولعل الذي جعل النحاة يجوزون ذلك هو "أنها ليست أخبارًا في المعنىأل
ألن األصيل: سيالمًا علييكم،  ألورأوا أنيه جياز ذليكن " ، . ومثليوًا ليذلك بقوليه تعيالى: "سيالمس عليى آل ياسيي(22)"  لة فهي في معنيى الفعيلأمسأو 

َم، وكيان )سيالم( متخصصيًا فيي المعنيى ذف الفعيل بعيد أن ُعليِ  والمعنى عليه.وإذا كان المعنى علييه فقيد عليم أن الميراد : سيلمت سيالما ,وقيد حيُ
ي( فييرى أن قولنيا: سيالمس علييك، ووييلس 180أميا سييبويه )ت (23)ه إلى َمْن قام بيه، والتقيدير: سيالمس منيي، أو سيالمس مين هللا، أو نحيو ذليك.بنسبت هيي

ب مطليو وويحس لك... إلخ ,كلها مبتدأة مبنى عليها ما بعدها، والمعنى أنيك ابتيدأت شييهًا قيد ثبيت عنيدك، أي: كيان االسيم النكيرة المبتيدأ بيه هيو ال
، فاليدعاء معنيى مين معياني (24)في حال حديثك تعمل في إثباتهيا وتزجيتهيا وفيهيا ذليك المعنيى بالدعاء، وصار هو المقصود المهتم به، فليست

التخصيح فجاز االبتداء بها, ومن ورود المبتدأ نكرة دالة عليى اليدعاء فيي سيياق الوعييد هيي لفظية  بنو  منبه  الكالم، وقد تخصصت النكرة
 اكيق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب ٹٱٹٱُّٱ( فييييي )ويييييلس 
ية جاء المسند اليه نكرة )ويل ( واخبر عنه بالمسند )للكافرين(, وهذا وعيد للكافرين بالوييل، ففي او ٣ – ٢: إبراهيم َّ مل يك ىك مك لك

الييذي ال ُيحييد وال ُيعييد بحجييم العييذاب الييذي سيييلقاه الكييافرون فييي وكمييا قيييل هييو واٍد فييي جهيينم، أعييّده هللا لهييم، إذ قابييل يييي جييّل وعاليييي قدرتييه وملكييه 
هيييي(: "الوييل فيي اللغيية كلمية يسيتعملها كيل واقييع فيي هلكية وأصييلُه فيي العيذاب والهيالك.. والرفييع عليى معنيى ثبييوت 311قيال الزجياو )ت الوييل.
 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ُّٱٱٹٱٱبقوليه (ويل )وورد الوعيد بكلمة  ن الويل ثابت في حقهم.إ :,أي 25 الويل."

 تكةةتت  عليةة  أقةةومو  مةةا فظاعةة  بيان أجل ومن 79: البقرة َّ رت يب ىب نب مب زب رب  يئ ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ ِّ ُّ

فالمسيند إلييه  ، َّ ٰذ يي ىي ٱُّٱٱوقوليه َّ مث هت ٱُّٱٱ( وقوليهَّ جي يه ىه مه ُّٱ)فيي قوليه تعيالى:  ويل ثالث مةةت    كلم 
 فهييءالء الوعيييد العالقيية االسيينادية بييين طرفييي االسييناد : ، والمييراد ميين الييدعاء والمسييند ) شييبه جمليية (فييي هييذه اويييات ) ويييل ( نكييرة داليية علييى 

بََّحُهمُ  - اليهييودُ  ا يأخييذونَ  " كييانوا – ّللاَُّ  قييَ  وكييذا، وكييذا كييذا التييوراةِ  ميين الفالنيييِّ  المحييلِّ  فييي: مييثالً  يقولييون  التييوراِة، ميين فيهييا ينقلييونَ  وقييراطيَة  أوراقييً
ِ " كتييابِ  فييي ليسييت باطلييةً  أمييوًرا ويكتبييونَ  علييى هييذا و  . ليزدجيير النييا  عمييا هييم فيييه ميين الضييالل وليتبصييرواأل الوعيييد لهييم  ذاهيي فاسييتحقوا  26ّللاَّ

ييي عيييزَّ َّ نت مت زت رت يب ىب نبمب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ٹٱٹٱُّٱالمعنيييى تحميييل بديييية المواضيييع فيييي  وقوليييه يي
 هل مل خلحل جل مك لك ٹٱٹٱُّٱ َّ نت مت زت رت يب ىب نبمب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ٱُّٱوجييييييييييييييييل 

 {22} الزميير    َّ خي حي جي يه ىه مهجه ين ىن من خن حن ُّٱ: وقولييه يييي جييلَّ شييأنه ي { ،37} مييريم   " َّ حن جن مم خم حم جم
}  َّ يق ىق يف ىف  يث ىث نث مثزث رث يت ىت ُّٱ، { 6} فصييييييييييييييييييلت    َّ ىث نث مثزث رث يت ُّٱ

واتفيق العلمياء عليى معنيى هيذه اللفظية إال أنهيم  (27)كليه(فهي إذًا )كلمة جامعة للشر  { .7} الجاثية    َّ لك اك يق ىق ُّٱ{ ، 65الزخرف   
ي( إليى أن أصيل )وييل( )وي( ثيم "جييء بيالم 207بينميا ذهيب الفيراء )ت (28)اختلفوا في أصلها فقيل: إنها من المصادر التي ليست لها أفعال هي

لكلميية نحييو: وييياًل لييك لصيييرورة األولييى الم الجيير بعييدها مفتوحيية مييع المضييمر نحييو: وي لييك ووي لييه ثييم خلييط الييالم بيييي )وي( حتييى صييارت الم ا
ِدَل بيه  مسيد فعليه, . وقيل أن أصل ويل: "مصدر منصيوب سياد(29)الكلمة ثم ُنِقَل إلى باب المبتدأ فقيل: ويلس لك كما في سالمس عليك" ولكنيه عيُ
 ا لم تأِت منصوبة في القرآن الكريم., ويجوز نصب )ويل( إال أنه(30)إلى الرفع للداللة على معنى ثبات الهالك ودوامه للمدعو عليه"

 املطلب الثاني : املبتدأ النكرة الذي خربه )شبه مجلة أو مجلة(
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هيي( وغيره من النحاة إلى أن الفائدة تحصل لالبتداء بالنكرة بأن يتقدم الخبُر عليها وهو  رفس أو جارس ومجرور نحو:  769ذهب ابن عقيل )ت
، وهنا يذكر ابن جني   دة ال تجنى من الكلمة وإنما تجنىهيي( في الخصائح: "وذلك أن الكالم إنما وضع للفائدة والفائ392)تفي الدار رجلس

.ومن الثابت في قواعد النحو أن الخبر شبه الجملة يقّدم وجوبًا إذا كان المبتدأ نكرة، وشبه الجملة سواء أكانت (31)من الجمل ومدارو القول"
اًل أو جارًا ومجرورًا أم  رفًا فهي نكرة، ألن كونها شبه جملة فقد سلبها صفة اإلفراد وأكسبها صفة التركيب، والتراكيب نكرات سواء أكانت جم

ل معاني النحو التي يستفيدها السامع من المتكلم، وبها تكون الفائدة اللغوية. وتنكريها أقوى من تركيب المفردأل ألّن أشباه جمل ألنها تحم
والقرآن الكريم يقّدم   .(32)المفرد وإن كان نكرة فهو يقبل التعريف، وتتصل به أدواته، وهي )أل( التعريّية واإلضافة، أما التركيب فال يقبلها

  لمعنى في هذه الدراسة هو الوعيدوا ،  ا حسب ما يقتضيه المقام، وحسب ما يقتضيه السياق، وتبعًا للمعنى المتقضى للتقديماأللفاظ ويءخره
 وفي آيات الوعيد وجدت أن تقديم الخبر )شبه الجملة( على المبتدأ النكرة إّنما جاء إلفادة غرضين هما:

 تخصيح المسند بالمسند إليه. -1
ألن المبتدأ النكرة مفتقد  (33)المسند المقدم خبر للمسند إليه المءخر ال نعت، وعلة هذا التقديم منع التبا  الخبر بالصفة والتنبيه على أن -2

 نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّٱٱمين ذليك قوليه تعيالى إلى التخصيح بالوصف َفُقّدمَت شبه الجملة، ليءمن اللبة فيي ذليك عليى أنهيا خبير ال صيفة.

} البقييييييييييييييرة   َّ ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نثمث زث رث يت ىت نت مت زت رتيب  ىب نب مب زب رب يئ ىئ
يجمييع بييين االعتييداء علييى حرميية هللا باالعتييداء علييى بيوتييه وإبطييال دورهييا فييي العبييادة، وبييين ففييي اوييية وعيييد ألقييوى أنييوا  الظلييم الييذي {114

 ، االعتييداء علييى حرميية اإلنسييان باالعتييداء علييى حريتييِه فييي ممارسيية شييعائره ومباداتييه, وقييد تخصييح المسييند )لهييم( بالمسييند إليييه النكييرة )خييزيس
( وهذا التخصيح جاء في سياق اإلثبات فأفاد اإلطال الخزي: "فقيال بعضيهم: ميا يلحقهيم  وتبعًا لذلك فقد اختلف المفسرون في داللة ق.عذابس

,وفييي تكرييير المسييند )لهييم( "مييا  (34)ميين الييذل بميينعهم ميين المسيياجد، وقييال آخييرون: بالجزييية فييي حييق أهييل الذميية وبالقتييل فييي حييق أهييل الحييرب" 
 يق ىق يف ىف ٹٱٹٱُّٱٱومييين ذليييك قوليييه تعيييالى: "(35)يشيييعر بكميييال قيييوة الجيييزأين، ويءكيييد أن العيييذاب األعظيييم قيييد أُعيييدَّ لهيييم فيييي اوخيييرة"

 جبهئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰىين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك
وفي اوية متابعة الوعيد ألهل النيار حييث تتحيول الوسيائل المريحية )المهياد والغواشيي وهيو { 41 -40} األعراف    َّ هب مب خب حب

 ما يفرشه اإلنسان ويتغطى به عند اضطجاعه للنوم( يتحول إلى أدوات للعذاب في "المراد من هذه اوية اإلخبار عن إحاطية النيار بهيم مين كيل
" ، وإنما تحققت تليك اإلحاطية المقصيودة فيي اويية مين تقيديم )شيبه الجملية( عليى المسيند إلييه (36)جانٍب فلهم منها غطاء ووطاءس وفراشس ولحافس

    )مهاد، غواٍش( وهو كناية عن انتفاء الراحة لهم في جهنم.
 : تنكري املبتدأ يف سياق النفي املطلب الثالث

مثبييت إلييى ضييده، وميين المعلييوم أن النكييرة فييي سييياق النفييي النفييي بيياب ميين أبييواب المعنييى، يهييدف المييتكلم بييه إخييراو الحكييم فييي تركيييب لغييوي 
 , وهذا ما سنبينُه وفق اوتي:(37)تقتضي العموم فيي "النفي يخرو النكرة من حيز اإلبهام إلى حّيز العموم"

النفي، يدخل على الجملة االسمية فينفي نسبة الخبر عن جينة اسيمها نّييًا اسيتغراقيًا  يفيدُتَعد  )ال( حرفًا ناسخًا :  أواًل: اسم ال النافية للجنس
وذكر البصريون أن )ال( النافية للجنة ال تعميل  .(38)في كل أفراد الجنة الواحد نّيًا شاماًل كاماًل بال استثناءنتامًا، بحيث يتناول ذلك الحكم 

هيييي( إليى سييبب هييذا 646, وأشييار ابين الحاجييب )ت(39)تعمييل إال فييي نكيرة ميين قبييل أّنهيا جييواب" هيييي(: "فيال180إال فيي النكييرات، قيال سيييبويه )ت
ه لييو عييرَِّف لييم يعييّرف إال تعريييف الجيينة"  .(40)الوجييوب فقييال: "إنمييا وجييب تنكيييره، ألن الغييرض بهييا نفييي الجيينة فييال حاجيية إلييى التعريييف، ألنييّ

وتعمييل عمييل )إّن( فتنصييب االسييم وترفييع الخبيير، وقييد ذكيير النحويييون أن حكييم االسييم البنيياء علييى مييا ينصييب لييُه لتركبييُه مييع )ال( تركييب )أحييد 
, وفي ذلك إشارة إلى قوة النفي بها، حتى صار جزءًا من النفي نفسُه، فالنفي بها هو أقوى أنوا  النفيي فيي العربييةأل ليذا أطليق عليهيا (41)عشر(
وقد جاءت )ال( النافية للجنة في آيات الوعيد للداللية عليى مواقيف متباينية  ، إذ تدل على تبرئة الجنة من مدلول الخبر.(42) التبرئة(اسم )ال

 خم حم جم يل ىل مل خل حن جن مم خم حم جمهل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق ٹٱٹٱُّٱٱمنهيييييييييا قوليييييييييه تعيييييييييالى

{ . 44-40يييييييييية  }  َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم
الكريمة ضمن مقام الداللة على وحدانية تعيالى وكميال قدرتيه، وفيهيا تيذكير بفضيله تعيالى عليى مبياده حيين أنجياهم مين الطوفيان وأهليك  فاوية

 الجاحدين من قوم نوي. وقوله تعيالى "وإن نشيأ نغيرقهم فيال صيريح لهيم..." أي: أن نشيأ نغيرق هيءالء المشيركين إذا ركبيوا الفليك فيي البحير )فيال
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وقد نفت )ال( النافية للجنة المغيث لهءالء داللة على عيدم إغياثتهم فضياًل عميا فيهيا مين توكييد داللية عليى عيدم اإلنقياذ لهيم مين  لهم(, خصري
 الميياء, والمعنييى: فييال مغيييث لهييم إذا نحيين أغرقنيياهم يغيييثهم، فينجيييهم ميين الغييرق. "وهييذا جييري  علييى عييادة القييرآن فييي تعقيييب الترغيييب بالترهيييب

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱٱوقولييه تعييالى: وقولييه تعيييالى: (43)طيير النييا  بالنعميية وال ييأسيييوا ميين الرحميية"وعكسييه لييهال يب
} الفرقيييان    َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن منخن حن جن يم

الدياميية، فقييد نفييى هللا تعييالى ففييي اوييية تقرييير لعقيييدة البعييث والجييزاء بييذكرهما وأحوالهمييا وبعيي  أهوالهمييا، وبيييان مصييير العبيياد يييوم  {21-22
( يقتضيي "نفيي جمييع أنيوا  البشيرى فيي كيلِّ األوقيات، ثيم أنيه سيبحانه ٹ ڤ  ڤالبشرى عن المجرمين واثبتها للمءمنين المتقين وقوله تعالى )

وقيد  . اخل ضيمنُه كيل أنيوا  البشيرى فالمراد بالنفي هنا هو العميوم اليد (44)أّكد هذا النفي بقوله: حجرًا محجورًا والعفو من هللا أعظم من البشرى"
إلى أن )الجرم( مركبة من )ال النافية للجنة( و)جرم( تركيب خمسة عشيَر، وهيو  (45)تتردد في آيات الوعيد تركيب )ال جرم( وقد ذهب النحاة

أو بمعنيى )ال بيدَّ أو ال ومعنيى )الجيرم(: تحقييق الشييء وحصيوله  مبني مع )ال( في موضع رفع باالبتداء، وأن ما بعدها في موضع رفع خبر
"321محالَة، قال ابن دريد )ت:   .(46)هيي(: "وتقول: ال جرَم ألفعلن كذا وكذا. وقال أبو عبيدة: معناه، حقًا ألفعلنَّ

 ]الكامل[  :(47)واحتجَّ بقول الشاعر
 َجَرمْت فزازُة بعدها أْن يغضبوا  ولقد طعنُت أبا ُعيينة طعنةً 

ييي( هيييذا فقيييال فيييي معنيييى )ال جيييرم( فيييي قوليييه تعيييالى:180)توأكيييد سييييبويه   مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج  حج ٹٱٹٱُّٱٱهيي
ومميا أوضييحناه يتبيين أن )ال جيرم( تيأتي بمعنييى (48)ومعناهيا: لقيد حييقَّ لهيم النيار"{ ، 62} النحيل    َّ مظ حط مض خض حض جض مص خصحص

 نب ُّٱٱٱ تحقيق الشيء وحصوله، أو بمعنى ال بدَّ وهذا المعنى يفضي إلى توكيد الحدث وتحديقه في سياق اويات الكريمية كميا فيي قوليه تعيالى:
 ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب
 حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك
فنجيييييييد  { .109-106} النحيييييييل    َّ حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جبهئ مئ خئ

أن اويات تتحدث عين الكفيار اليذين يفتيرون الكيذب ثيم ينتقيل السيياق إليى بييان أحكيام مين يكفير باإليميان فعلييهم غضيب مين هللا, ولهيم عيذاب 
فييأتى ، (49)عظيييم واليينح الكييريم يغلييا جريميية الكفيير بيياأل بعييد اإليمييانأل ألنييه عييرف اإليمييان وذاقييه ثييم ارتييدَّ عنييه إيثييارًا للحييياة الييدنيا علييى اوخييرة

ي )أنهيم( مضياعفًاأل فيذاك اليذي ليُه مين الوعييد ميا بينتيُه اوييات الكريمية مين غضي  ب هللا بالتوكيد في هيذا السيياق باسيتخدام )ال جيرم(، والتوكييد بيي
}  َّ مب زب رب يئ ىئ نئ مئ ٱُّٱٱوعلييى هييذا ُتَحمييل اويييات التييي ورد بهييا تركيييب )ال جييرم( فييي قولييه تعييالى عليييهم وعذابييه العظيييم لهييم.

 جخ مح جح مج  حج ٹٱٹٱُّٱ{  23} النحييييييييييل ،  َّ حب جب هئ مئ خئحئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ٱُّٱ{ ، 22هييييييييييود   

 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّٱ،{  62} النحييييييييييييييييييييييييل    َّ مظ حط مض خض حض جض مص خصحص مس خس حس جس مخ
    .{  43} غافر    َّ زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ

 هل مل خل حل جل مك لك خكحك  جك مق حق مف خف  ٱُّٱوتزاد )ِمْن( قبل المبتدأ كقوله تعالى: :  ثانيًا: المبتدأ المجرور بِمن زائدة

قبل   ، أو { 98. } مريم   أو المفعول به كقوله تعالى: "تحة منهم من أ حٍد" { ،  3} فاطر    َّ جه هن منخن حن جن مم خمحم  جم
 ىق يفىف يث ىث نث مثزث  رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ُّٱ الفاعل كقوله تعالى:

إال بشرطين :األول: أن يكون ما قبلها غير   (50)( والبصريين180وال ُتزاد عند سيبويه )ت{  19} المائدة   : المائدة َّ مك لك اك يق
 ستغراق، وهي الداخلة على األسماءموجب، ونعني بِه النفي واالستفهام والنهي.والثاني: أن يكون مجرورها نكرة.وتسمى الزائدة لتوكيد اال

حدس  الموضوعة للعموم، وهي كل نكرة مختصة بالنفي، نحو: )ما قاَم من أحٍد( فهي مزيدة هنا، لمجرد التوكيدأل ألن ما قاَم من أحٍد وما قام أ
.وفي شري المفصل قال: "وأما زيادتها الستغراق الجنة في قولك: ما جاء من رجل، فإنما جعلت (51)سّيان في إفهام العموم، دون احتمال

وكثيرًا ما وردت )ِمْن( الزائدة في آيات الوعيد   .(52)نفي المجيء إلى آخر الرجال، ومن هنا دخلها معنى استغراق الجنة" ابتداء غاية الرجلَ 
نالحا في النح   { 30} ق   َّ جم هل مل خل حل جل مك لك خك ٱُّٱلتفيد نفي الجنة, أو النح على العموم من ذلك قوله تعالى: 
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)ِمْن(   الكريم بالغة التعبير القرآني فالنار تقول: )هل من مزيد( دليل على سعة جهنم وأنها تتسع لكل المجرمين والكفار لو ألقوا فيها "وحرفُ 
جهنم ال تزال تطلب الزيادة من ، ف(53)زائد لتوكيد العموم الذي في النكرة... وقد ُعدَّ االستفهام بهل خاصة من مواقع زايدة )ِمْن( لتوكيد العموم"

 ٰذ يي ىي مي خي حي ُّٱوفي نفي العاصم من دون هللا، قال تعالى:  المجرمين العاصين غضبًا لربها وغيظًا على الكافرين. 

فاوية في وعيد   { 27} يونة    َّ ىت نت مت زترت يب ىب نبمب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئرئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّٰى ٰر
شاهم الهوان  المسيهين الذين أشركوا باأل شريكًا آخر وكفروا بنعمتِه، فلم يقابلوها باإليمان واإلحسان فلهم عقاب مماثل لسيهاتهم دون زيادة, ويغ

هم من جهة هللا ومن والخزي , وال عاصم لهم ,وال مانع يمنعهم من العذاب، والمعنى: "ال يعصمهم أحدس من سخط هللا وعذابه. ويجوز مال
ورد مسند إليه مجرورًا بمن الزائدة في سياق النفي إلفادة  فقد ردَّ بهذا النفي أن يكون هناك عاصم ُيالُذ به إال هللا.ومما (54)عنده من يعصمهم"

 مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئجئ  يي  ىي ني مي زي  ري  ٰى ين ىن ُّٱمعنى الوعيد قوله تعالى: 
 ىث نث مث زث رث يت ىت نت ٹٱٹٱُّٱ -عّز وجلّ  –، وقوله  {200 لبقتة /  } َّ حج مث هت مت  خت حت جت  هب
 { .   56} آل عمران    َّ يق ىق يف ىف يث

 النكرة العامة:  املطلب الرابع

، فهي تتناول (55)جعل النحاُة من مسوغات االبتداء بالنكرة أن تدّل على العموم ويتحقق ذلك في لفظة )كل( فهي من أقوى صيغ العموم 
رجٍل قائم جميع أفراد ما دخلت عليه وتشمله شمول اإلحاطةأل وعلة ذلك أن اإلخبار عنها يكون باألفراد ويكون بالجمع فيجوز أْن نقول: كل  

وفي سياق الوعيد جاءت مقطوعة عن   في كال الحالتين تدّل على العموموكل  قائمون، ويصح إضافتها، ويصح قطعها عن اإلضافة و 
نى اإلضافة مفردًة وخبرها جمعًا أل وإنما وجب ذلك "ألنها اسم في معنى الجمع، فتقول: كل ذاهبون إذا تقّدم ذكر قوم، ألّنك معتمد في المع

 يي ىيمي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن ٱُّٱٱ, والشاهد لما قلناُه قوله تعالى:(56)هم"علي
فاوية جاءت في ختام التأكيد على وحدة الدعوة بين األنبياء جميعًا فهم أمة واحدة ولو اختلفت  { 93-92} األنبياء    َّ ٰى ٰر ٰذ

  توعّدهم ,وأخبر إنهم راجعون إليه )وتقطعوا أمرهم بينهم( ثم  (57) وموبخًا لهمأزمانهمأل ولهذا قال هللا تعالى ُمحذرًا مما فعل المشركون 
( وهو النكرة التي أفادت العموم والمسند )راجعون( أي: )كلهم على ا ختالف فمحاسبهم، وجاء هذا الوعيد بطريقة اإلسناد االسمي فالمبتدأ )كل 

ومثلُه قوله تعالى في سورة األنبياء وفي السياق ذاته قوله   (58)وهذا كالمس فيه تهديد ووعيد"أديانهم، إلينا يرجعون... فنجازي كاًل بما صنع. 
  حج مث هت متخت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ُّٱ تعالى:
فقد أخبر عن ما يكون عليه حال الكفار يوم الديامة ثم انتقلت اويات إلى وصف عذابهم فهم واردون النار   {99-98} األنبياء   َّ مج

كان اإلنسان في وقت الشدة يلجأ إلى معبوده ويستغيث به ولما كانوا يتعبدون به سبحانه مع اإلشراك بغيره وصائرون حصبًا ووقودًا لها، ولما 
عابديها زيادة في التنكيل بهم وبيان كذبهم  لن تنفعهم ولن تنجيهم من العذابأل ألنها هي األخرى خالدة مع اولهة جاءت اوية لتءكد أن تلك 

) , وُذّيل ذلك بقوله تعالى )وكّل فيها خالدون(, وقد سّوغت داللة )كّل( على العموم أْن تشمَل العابدين (59)في اتخاذها آلهة مع هللا )عزَّ وجلَّ
كل العابدين والمعبودين في النار )خالدين( ال يخرجون منها، يعني "اولهة وَمْن عبدها أنهم ماكثون في النار أبدًا بغير  والمعبودين أي:

 . (60)نهاية"
 املبحث الثاني : اإلسناد الفعلي

قرينية  نائبيه، ووجيود فعيل أو ميا يقيوم مقاميه يعيدتشتمل الجملة الفعلية على عالقية ارتبياو تنشيأ فيهيا بيين الفعيل أو ميا يقيوم مقاميه، والفاعيل او 
هيي( فيي ثناييا حديثيِه عين الفاعيل، إذ يقيول: "وإنميا 285ويمكن أن نقف عند إشارة لطيفة لإلسناد الفعلي عند المبرد )على نشوء اإلسناد الفعلي.

ُه هيو والفعيل جمليةس يحسين عليهيا السيكوت وتجيب بهيا الفائيدة للمخاطي  والفاعيل ميع  .(61)ب فالفاعيل بمنزلية االبتيداء والخبير"كان الفاعل رفعًا ألنيّ
والفاعييل يييي وقييد تنيياول علميياء العربييية اإلسييناد  فعلييِه همييا طرفييا اإلسييناد الفعلييي، وركنيياه األساسيييان، وال يقييوم إال بوجييود هييذين العنصييرين ييييي الفعييل

ل وشبهه، وبالتيالي فيإن الفاعيل يكيون متيأخرًا عين هيذا المسيند سيواء الفعلي عند تعريفهم للفاعل ومن ذلك قولهم: "أنُه ما تقّدم عليه مسند كالفع
أل وعلة ذلك أن الفاعل مخصيحس بتقيديم (63)ولم يشترو النحاة في الفاعل أن يكون معرفًة فيصح مجيهه معرفة أو نكرة .(62)أكان فعاًل أم غيره"

، ومجيء الفاعل نكرة أو (64)لحصول فائدةأل السامع من اإلصغاء  الفعل عليه "فيتقرر مضمونه في الذهن أواًل. وإن كان غير معين، فال ينفر
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مقاصد اإلخبار وداللته وتلك المقاصد يحددها السياق أو المقام فالنكرة بتفاعلهيا ضيمن السيياق فإنهيا تكسيبُه دالالت خاصية ميا  معرفة تقتضيه
 وكثيرًا ما ورد الفاعل نكرة في آيات الوعيد ليفيد معاٍن متعددة يمكن إدراجها وفق المطالب اوتية: ليءديها لو كانت المفردة معرفة. كان

 العموم  داللة النكرة على ل:املطلب األو
 يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱوقييد ورد هييذا المعنييى فييي قولييه تعييالى: 

( فقد أفاد السياق الداللة على العموم عن طريق إسناد الفعل )علم( إلى الفاعل الذي جياء نكيرة { . 5-1} االنفطار    َّ حي جي  فيي )نفيةس
أهوال يوم الديامة من تساقط النجوم وتفجير البحار بعضها على بع  وبعث الموتى إذا كانت هذه األشياء "علمت كلَّ نفيٍة المعنى: أنَّ بعد 

، والغيييرض مييين هيييذا تحيييذير العبييياد بيييأنَّ أعميييالهم محصييياة علييييهم (65)ميييا قيييدمت ليييذلك الييييوم مييين عميييٍل صيييالح ينفعيييُه وأخيييرت وراءه مييين شييييء"
ي( اسيتعمال المفيرد )نفية( 542فلفيا )نفية( مفيرد نكيرة والميراد بيه العميوم, وقيد عليل ابين عطيية )ت .وستعرض على كل عبيٍد صيحيفة عمليهِ  هيي

وة المعنيى فيي وهيذا مميا يزييد قي  (66)بداًل من الجمع )نفو ( بقوليه: "ووقيَع األفيراد لتنبييه اليذهن عليى حقيارة الميرء الواحيد وقلية دفاعيه عين نفسيه"
د فيه تنكير الفاعل للعموم وللتنصييح عليى نفيي خفياء األشيياء عنيُه تعيالى وإثبيات صيفة العليم ليُه )جيلَّ وفي سياق آخر للوعي اإلسناد الفعلي.

الجمليية ا لفعلييية المنّييية بيييي  ورَدْت { .  16} غييافر   َّ مل خل حل جلمك لك خك حكجك مق حق مف خف حف جفمغ جغ مع ٱُّٱٱثنيياءُه( قولييه تعييالى:
األشيياء  )ال( متصدرة بالمسند )يخفى( نافية إياه وورَد المسند إليه )شيءس( نكرة. والمعنى: أنه تعالى ال يخفى عليه أي  شيء فهو عياّلم بجمييع

، وبذا يتبين فيي هيذا النفيي (67)أحٍد شيءس" و"أوِثَر لفا شيء لتوغله في العموم، ولم يقل ال يخفى على هللا منهم أحدس، أو ال يخفى على هللا من
ي يعبير إثباتًا لعلمه تعالى بكل شيء فهو الخياّلق العلييم بخلقيه، وقيد أتيى الفاعيل نكيرة هنيا لمناسيبة السيياق القرآنيي العظييم، ولعظيم المعنيى اليذ

 خك حك جك مق حق مف خف حف ٹٱُّٱٹٱقوله تبارك وتعالى:  ومثله المتعالين على هللا )عزَّ وجّل(.عنهأل ليكون أشّد وقعًا وتذكيرًا لهءالء 

}  َّ ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم ٱُّٱ و قوليه تبيارك وتعيالى:،{ 48}  لبقتة /  َّ مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك
 { 41الدخان   

  املطلب الثاني: داللة النكرة على التقليل 
  من خن حن جن يم ىم مم خم حم جميل ىل  مل  خل ٹٱٹٱُّٱ ومما جاءت النكرة فيه للتقليل في آيات الوعيد قوله تعالى:

وفي هذا السياق البديع المحكم جاءت النكرة { 46-45} األنبياء    َّ ىي  مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن
( في سياق الضعف البشري أمام قوة الخالق )تبارك وتعالى( والضمير في المسند عائد على الكفار  ٺ( المسند إليها فعل ) ٺ)

العذاب تذكرهم بالويل المنتظر، وبالظلم الذي اكتسبوُه، فما بالهم بما وراءها من لفحات المستعجلين بالعذاب، فإذا كانت النفحة الواحدة من 
( مع تنوينها المشعر بضعف العذاب وحقارته و)من( المفيدة للتبعي ، فلم يأتيهم كّل العذاب وإنما هي نفحة عابرة  ٺالعذاب, فيي "كلمة )

 .(69)رون على أقّل شيء من العقوبة"بعلى التهكم واالزدراء بالظالمين فإنهم "ال يص ، فضاًل عن أنَّ صيغة التنكير قد دلْت  (68)يسيرة"
 املطلب الثالث: داللة النكرة على التكثري أو التعظيم

 َّ حط مض خض حض جض  مص خص حص مس  خس حس جس مخ جخمح   جح مج  حج مث ٹٱٹٱُّٱونجده في قوله تعالى: 
وقد   .(70)للتكثير، أي "تبي  وجوه عدد كثير من المءمنين وتسود وجوه كثيرة للكافرين"( جاء  ۆفتنكير المسند إليه ){   106} آل عمران   

مثاب أسهَم هذا التنكير في الموضعين في داللة الوعد والوعيد، ففي يوم الديامة "النا  بين ُمثاب بالجنِة، ومعاقبس بالنار، َفَوصف وجه ال 
انب من صورة ، وبهذا يتعاضد التنكير مع السياق في رسم ج (71) سواد النكسافِه بالحزن"بالبياض إلسفارِه بالسرور، ووصَف وجه المعاقب بال

 ذلك اليوم العظيم
 ةـــــــامتــــــــاخل

بييان أثير تنكيير المسيند إلييه فيي تحقييق إن قيمة كل عمل في قطافه، ومزيية كيل بحيث فيي نتاجيه، وهيانحن بعيد هيذه الرحلية فيي رحياب توجييه 
 نقف عند أهم ما تمخ  عنه البحث وأنتجته الدراسة : قرآن الكريممقاصد الوعيد في ال

 قرينة معنوية تهدي إلى إدراك محصول الفائدة .كشف البحث عن أن االسناد  .1
 لمحددات السياق النصي، وفنيات التو يف الجمالي. إّن توضيف الكلمة سواء أكانت نكرًة أم معرفة ،إنما يخضع في خصوصيتة .2



   

         

 أثر اإلسناد إىل النكرة يف حتقيق مقاصد الوعيد             

  

  

ومرجع هذا التو يف إلى حاجة السياق، فالسياق وحّده المحدد لهيذه المعياني التيي تخيرو إليهيا النكرة،وفيي سيياق الوعييد تتبعتهيا ووجيدتها  .3
 تندرو تحت مطالب محددة 

التخصيح فجاز االبتيداء بهيا,  م، وقد تخصصت النكرة به بنو  منفالدعاء معنى من معاني الكال منها تنكير المبتدأ في معنى الدعاء، .4
 .ومن ورود المبتدأ نكرة دالة على الدعاء في سياق الوعيد هي لفظة )ويل(

إذ تيدل عليى ومين ذليك : اسيم ال النافيية للجينة ،  النفي باب من أبواب المعنى، ومن المعلوم أن النكرة فيي سيياق النفيي تقتضيي العميوم .5
 جنة من مدلول الخبر.تبرئة ال

إن تقديم الخبر )شبه الجملة( على المبتدأ النكرة في آيات الوعيد إّنما جياء إلفيادة غرضيين هما:تخصييح المسيند بالمسيند إلييه ،والتنبييه  .6
 المسند المقدم خبر للمسند إليه المءخر ال نعت.  على أن

 . لجنة, أو النح على العموموكثيرًا ما وردت )ِمْن( الزائدة في آيات الوعيد لتفيد نفي ا .7
جعل النحاُة من مسوغات االبتداء بالنكرة أن تدّل على العموم ويتحقق ذلك في لفظة )كل( فهي من أقوى صيغ العموم، فهي تتناول  .8

 جميع أفراد ما دخلت عليه وتشمله شمول اإلحاطة وفي سياق الوعيد جاءت مقطوعة عن اإلضافة مفردًة وخبرها جمعًا . 
 العموم، التقليل ، التكثير أو التعظيم . الفاعل نكرة في آيات الوعيد ليفيد معاٍن متعددة ،منها الداللة علىورد   .9
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