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 آیات الجزاء في القرآن الكریم في ضوء نظریة الحقول الداللیة             

 الباحثة: أسماء ناجي                                                                        

 
 مقدمة:  

، ذلــك االتجــاه الــذى یرتكــز يمــن البحــث الــدالل ياالتجــاه الثــان نظریــة الحقــول الداللیــةتمثــل 
 ود مات في حقل داللي واحد، توضع تحـت لفـظ واحـد یجمعهـا. ویعـد دراسة مجموعة من الكل على

توجــد بــین  يمــا أســماه بالعالقــات االتحادیــة التــ عنــدما لفــت االنتبــاه إلــى  سوســیر رائــد هــذا االتجــاه،
وقـــد عــرف اســـتیفن أولمـــان  ،1"ولدیـــه خــوفعــدة وحـــدات كالمیــة، مثـــل كلمــات: " یخشـــى ویشــكك 

مـن المـادة اللغویـة، یعبـر عـن مجـال معـین مـن الخبـر " وعرفـه  بأنه " قطاع متكامل يلالحقل الدال
 . 2ة"ـلمفردات اللغ لیونز بأنه " مجموعة جزئیة

وهــدف التحلیــل فــي ضــوء نظریــة الحقــول الداللیــة هــو جمــع كــل الكلمــات التــي تخــص حقــال 
 العــام، كاتحــاد الكلمــات معینــا والكشــف عــن صــالتها، الواحــد منهــا بــاآلخر، وصــالتها بالمصــطلح 

ــة ــات النافعــ ــى الحیوانــ ــیر إلــ ــي تشــ ــاد الكلـمـــ التــ ــكن، اتحــ ــى الســ ــدل علــ ــي تــ ــات التــ ــاد الكلمــ ات ، اتحــ
 . 3وغیر ذلك االقتصادیة، اتحاد الكلمات االجتماعیة

ثـــم أضـــحى لنظریـــة الحقـــول الداللیـــة قســـط كبیـــر مـــن دراســـات اللغـــویین؛ ألهمیـــة دورهـــا فـــي 
تها المدرسـة االنجلیزیـة بریـادة فیـرث، حیـث ظریـة السـیاق التـي قـدمدراسة المعنى ولها السـبق عـن ن

إعادة بناء نظام هیاكل أكثر شـموال للغـة، ویمكننـا أجل من  يإنها تلعب دورا كبیرا في الدرس اللغو 
مـــن خاللهـــا الوقـــوف علـــى البنیـــة الداللیـــة لكـــل لغـــة، والتـــي تختلـــف مـــن لغـــة ألخـــرى، وفقـــا لثقافـــة 

 بهاالجماعة اللغویة وتجار 

داللي وثیــق الصــلة بدراســة التعبیــرات االصــطالحیة واألمثــال والكلیشــیهات هــذا .. والــدرس الــ 
مــن  يالــدرس اللغــو  كوكة؛ وذلــك ألن هــذه الظــواهر اللغویــة ال تســتمد مكانتهــا  فــيوالعبــارات المســ 

رؤیــة بنیتهــا التركیبیــة بقــدر مــا تســتمدها مــن هویتهــا الداللیــة  وقــد غــالى بعــض البــاحثین فــي هــذه ال
 يللدراســة التركیبیـة لهــذه الظــواهر اللغویـة، فقــال: "إن تحلیلنـا للتعبیــر االصــطالحإلـى حــد اإلهمـال 

 . 4"ي على الدراسة الداللیة فالدراسة المعجمیة، ثم الدراسة التركیبیة تأتى بشكل عرضد أوالیعتم

یــة علــى نظر  لــبعض اآلیــات القرآنیــة(محل الدراســة)فــي التصــنیف الــداللي الباحثــة عتمد توســ 
عــن الحقــول العامــة والفرعیــة ومجموعاتهــا الداللیــة  عتمــاد علیهــا سیكشــفالاللیــة؛ فــإن االحقــول الد 

 .اآلیات القرآنیة محل الدراسةالتي تضمنتها  يمعانلل
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، يبیـان أنـواع العالقـات داخـل كـل حقـل داللـ  يویرى أصحاب هذه النظریة أنه من الضـرور 
تمال، التضــاد، التنــافر، عالقــة الكــل : "التــرادف، االشــ عــن  حقــل يوال تخــرج هــذه العالقــات فــي أ

  .5بالجزء"

أن تـدرس  ينجد أن أصلح العالقات التي ینبغـ  الدراسة)آلیات القرآنیة (محل لوٕاذا ما نظرنا 
د أهـــم العالقـــات فـــي الســـیمانتیك التركیبـــ  يالتعبیــرات فـــي ضـــوئها هـــ  ، يعالقـــة االشـــتمال، وهـــى ُتعـــَ

الكلمـات المتقاربـة داللیـا، وتسـمى هـذه الكلمـة  كلمـة عامـة لمجموعـة مـنواالشتمال یعنى " تضـمن 
بعض یمكـن أن نـوزع الـ  مة الغطاء. وفي ضـوء هـذه العالقـة،كلال اللفظ األعم أو الكلمة الرئیسیة أو

 على:  اآلیات القرآنیة (محل الدراسة)

المرء عن   مسؤولیةانتفاء  األول: ویتضمن حقلین فرعیین وهما: ،الجزاءعام، وهو حقل داللي 
عات فرعیة، تتضمن بدورها عدة مجمو الداللیة الحقول هذه ال، الثاني: الجزاء بالعمل .غیره عمل

 لنا.  داللیة، على نحو ما سیتضح

 الجزاء ویتضمن حقلین فرعیین وهما: لحقل الداللي العام:ا

 ، والثاني: الجزاء بالعملانتفاء مسؤولیة المرء عن عمل غیره األول:

 ُكلُّ  ِسبُ ۡ◌ َتك َوَال  ٖ◌ۚ◌ ءۡ◌ َشي ُكلِّ  َربُّ  َوُهوَ  اٗ◌ َربّ  ِغيۡ◌ َر ٱللَِّه َأب ۡ◌ َأَغي ۡ◌ ُقلالى:﴿ل تعقا -
  ۡ◌ ُكنُتم  ِبَما َفُیَنبُِّئُكم ۡ◌ ِجُعُكمۡ◌ مَّر َربُِّكم ِإَلىٰ  ثُمَّ  ۚ◌ َرىٰ ۡ◌ ُأخ رَ ۡ◌ ِوز ٞ◌ َواِزَرة َتِزرُ  َوَال  ۚ◌ َهاۡ◌  َعَليِإالَّ  سٍ ۡ◌ َنف
 ]   164األنعام:﴾[  َتِلُفونَ ۡ◌ َتخ ِفیهِ 

  ﴾ هي الجملة األساسیة للتكلیف، وتتكون  ۚ◌ َها ۡ◌ َعَلي ِإالَّ  سٍ ۡ◌ َنف ُكلُّ  ِسبُ ۡ◌ َال َتكوَ  قوله تعالى﴿
" وهو فعل غیر ماض (مضارع باصطالح النحاة)، ومسند إلیه  ِسبُ ۡ◌ َتك من مسند وهو فعل "

" المبین  الضمیر الصفري غائب العالمة المؤكد بالعنصر التوسیعي "كلهو الفاعل المتمثل في 
إلى عنصر توسیعي   لم یحتج الزم" جملة نواة أو جملة دنیا، فعلها فعل  ِسبُ ۡ◌ َتك ؛ فـ"لنوع الفاعل

 مرفوع بالتجرد. ، وهو فعل  معرب 

الموسعة  وهذه الجملة النواة أصبحت جملة موسعة الرتباط ركنیها بمجموعة من العناصر
لنوع الفاعل، والجار  "كل" المبین  لتوسیعيالعطف والحصر "بالنفي واالستثناء، والعنصر ا وهي:

 .والمجرور

ارتبطت بالجملة األساسیة في  تابعة جملة ﴾ هي  ۚ◌ َرىٰ ۡ◌ ُأخ رَ ۡ◌ ِوز ٞ◌ َوَال َتِزُر َواِزَرة أما﴿
 عطف. عالقة 
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  ٞ◌ َبِرٓيء  ۠◌ َوَأَنا َملُ ۡ◌ َأع ِممَّآ  ونَ  ُٔ َبِریٓ  َأنُتم  ۡ◌ۖ◌ َعَمُلُكم  ۡ◌ َوإِن َكذَُّبوَك َفُقل لِّي َعَمِلي َوَلُكمقال تعالى:﴿ -
 ] 41یونس: [ ﴾ َمُلونَ ۡ◌ مَّا َتعمِّ 

وتتكون من مسند   ﴾ هي الجملة األساسیة للتكلیف، َملُ ۡ◌ وَن ِممَّٓا َأع ُٔ َأنُتم َبِریٓ  قوله تعالى﴿ 
 جملة نواة أو جملة دنیا، "ونَ  ُٔ َأنتُم َبِریٓ  ""؛ فـ َأنُتم  ، ومسند إلیه هو المبتدأ " "ونَ  ُٔ َبِریٓ  "وهو الخبر 

أصبحت جملة موسعة الرتباط ركنیها بمجموعة من العناصر الموسعة وهي: وهذه الجملة النواة 
 الموصول وصلته. الجار والمجرور و 

ارتبطت بالجملة األساسیة في  تابعة جملة ﴾ هيَمُلونَ ۡ◌ َتع مِّمَّا ٞ◌ َبِرٓيء ۠◌ َوَأَنا أما جملة﴿
 عطف. عالقة 

  ُحمِّلَ  َما هِ ۡ◌ َعَلي َفِإنََّما اْ ۡ◌ َتَولَّو َفِإن ۖ◌ ٱلرَُّسولَ  یُعواْ طِ َوأَ  ٱللَّهَ  َأِطیُعواْ  ۡ◌ ُقلقال تعالى:﴿ -
﴾[  ُمِبینُ ۡ◌ ٱل  َبلَٰغُ ۡ◌ ٱل ِإالَّ  ٱلرَُّسولِ  َعَلى َوَما ۚ◌ َتُدواْ ۡ◌ َته ُتِطیُعوهُ  َوإِن ۖ◌ ۡ◌ تُمۡ◌ ُحمِّل مَّا ُكمۡ◌ َوَعَلي
 ] 54النور:

و  ف، وتتكون من مسند وه﴾ هي الجملة األساسیة للتكلیُحمِّلَ  َما هِ ۡ◌ َعَليقوله تعالى﴿ 
ذه جملة دنیا، وه " جملة نواة أو َما هِ ۡ◌ َعَلي  ؛ فـ""َما المبتدأ "" ومسند إلیه هو هِ ۡ◌ َعَلي  "الخبر

العطف الجملة النواة أصبحت جملة موسعة الرتباط ركنیها بمجموعة من العناصر الموسعة وهي: 
ارتبطت  تابعة لة ﴾ هي جم ۡ◌ۖ◌ ُتمۡ◌ ُحمِّل مَّا  ُكمۡ◌ َوَعَلي أما جملة﴿، بالفاء والحصر بإنما والصلة
 عطف. بالجملة األساسیة في عالقة  

 ۚ◌ اْ َعِمُلوٓ  ِبَما  َفُنَنبُِّئُهم ۡ◌ ِجُعُهمۡ◌ َمر َناۡ◌ ِإَلي ۚ◌ ◌ٓ ۥُرهُ ۡ◌ ُكف ُزنكَ ۡ◌ حَوَمن َكَفَر َفَال یَ قال تعالى:﴿ -
ُدورِ  ِبَذاتِ   ۢ◌ َعِلیمُ  ٱللَّهَ  ِإنَّ   ]  23لقمان:  ﴾[   ٱلصُّ

﴾ هي الجملة األساسیة للتكلیف، وتتكون من مسند وهو فعل ۚ◌ اْ ا َعِمُلوٓ ُئُهم ِبمَ َفُنَنبِّ  قوله تعالى﴿
ح النحاة)، ومسند إلیه هو الفاعل المتمثل في اض (مضارع باصطال" وهو فعل غیر مُنَنبِّئ"

" جملة نواة أو جملة دنیا، فعلها فعل متعد أحتاج إلى عنصر توسیعي  ُنَنبِّئُ ؛ فـ"سابقة المضارع
 . مرفوع بالتجرد  ل  معرب "، وهو فعهمفعول به " وهو الم

عة من العناصر الموسعة وهذه الجملة النواة أصبحت جملة موسعة الرتباط ركنیها بمجمو 
 .  روره والموصول وصلتهحن والضمیر المتصل هم والجار ومجبالضمیر المستتر ن وهي:

  25سبأ:﴾[  َمُلونَ ۡ◌ عتَ  َعمَّا ٔ◌َ◌لُ ۡ◌ ُنس َوَال  َناۡ◌ َرمۡ◌ َأج َعمَّآ  ٔ◌َ◌ُلونَ ۡ◌ ل الَّ ُتسقُ قال تعالى:﴿ -
 [ 
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ألساسیة للتكلیف، وتتكون من  لجملة ا﴾ هي ا َناۡ◌ َرمۡ◌ َأج َعمَّآ  ٔ◌َ◌ُلونَ ۡ◌ الَّ ُتس قوله تعالى﴿
" وهو فعل غیر ماض (مضارع باصطالح النحاة)، ومسند إلیه هو  ٔ◌َ◌ُلونَ ۡ◌ ُتس مسند وهو فعل "

؛  و الجماعة" المبین لنوع الفاعل "وا بالعنصر التوسیعيسابقة المضارع المؤكد الفاعل المتمثل في 
واو " نائب الفاعلحتاج إلى عنصر توسیعي وهو " جملة نواة أو جملة دنیا، فعلها أٔ◌َ◌ُلونَ ۡ◌ ُتس فـ"

 مرفوع بالتجرد.  "، وهو فعل  معرب الجماعة

عة وهذه الجملة النواة أصبحت جملة موسعة الرتباط ركنیها بمجموعة من العناصر الموس
 . ونائب الفاعل والجار ومجروره والصلة وموصله "ال"ـالنفي ب وهي:

ارتبطت بالجملة األساسیة في  تابعة ﴾ هي جملة َمُلونَ ۡ◌ عتَ  َعمَّا ٔ◌َ◌لُ ۡ◌ َوَال ُنس أما جملة﴿
 عطف. عالقة 

﴾[    َمُلونَ ۡ◌ َتع ۡ◌ ُكنتُم َما ِإالَّ  نَ ۡ◌ َزوۡ◌ ُتج َوَال  اٗ◌ ◌ٔ ۡ◌ َشي ٞ◌ سۡ◌ َنف َلمُ ۡ◌ ُتظ الَ  مَ ۡ◌ َیوۡ◌ َفٱلقال تعالى:﴿ -
   ] 54یس:

یة للتكلیف،  ﴾ هي الجملة األساس  َمُلونَ ۡ◌ َتع ۡ◌ ُكنتُم َما ِإالَّ  نَ ۡ◌ َزوۡ◌ َوَال ُتج قوله تعالى﴿
" وهو فعل غیر ماض (مضارع باصطالح النحاة)،   نَ ۡ◌ َزوۡ◌ ُتج من مسند وهو فعل "وتتكون 

 فـ" ؛المبینة لنوع الفاعلسابقة المضارع المؤكد بواو الجماعة ومسند إلیه هو الفاعل المتمثل في 
:  توسیع  يى عنصر " جملة نواة أو جملة دنیا، فعلها فعل متعد أحتاج إلَمُلونَ ۡ◌ َتع َما نَ ۡ◌ َزوۡ◌ ُتج

 مرفوع بالتجرد. "، وهو فعل معرب ما المفعول به "و  نائب الفاعل

وهذه الجملة النواة أصبحت جملة موسعة الرتباط ركنیها بمجموعة من العناصر الموسعة 
 .وواو الجماعة المؤكدة للفاعل والمفعول وجملة الصلة ناءالحصر بالنفي واالستث  وهي:

ِلَك فَ قال تعالى:﴿ -  ۡ◌ َوُقل ۡ◌ۖ◌ َوٓاَءُهمۡ◌ َأه ۡ◌ َتتَِّبع َوَال  ۖ◌ تَ ۡ◌ ُأِمر َكَمآ  ۡ◌ َتِقمۡ◌ َوٱس ۖ◌ عُ ۡ◌ ٱد َفِلذَٰ
ُلَنا ۡ◌ َأع َلَنآ  ۡ◌ۖ◌ بُُّكمٱللَُّه َربَُّنا َورَ   ۖ◌ َنُكمُ ۡ◌ َبي ِدلَ ۡ◌ ِألَع  تُ ۡ◌ َوُأِمر ٖ◌ۖ◌ ِكتَٰب  ِمن  ٱللَّهُ  َأنَزلَ  ِبَمآ  َءاَمنتُ    مَٰ

ُلُكمۡ◌ َأع ۡ◌ َوَلُكم ةَ  َال  ۡ◌ۖ◌ مَٰ [  ﴾ َمِصیرُ ۡ◌ ٱل هِ ۡ◌ َوإَِلي ۖ◌ َنَناۡ◌ َبي َمعُ ۡ◌ َیج ٱللَّهُ  ۖ◌ َنُكمُ ۡ◌ يَوبَ  َنَناۡ◌ َبي ُحجَّ
 ]  15الشورى: 

ُلَنا ۡ◌ َلَنٓا َأع قوله تعالى﴿  " الخبر﴾ هي الجملة األساسیة للتكلیف، وتتكون من مسند وهو مَٰ
ُلَناۡ◌ َأع المبتدأ "مسند إلیه هو " ، و َلَنٓا  ُلَناۡ◌ َلَنٓا َأع ؛ فـ""مَٰ ة ة دنیا، وهذه الجمل" جملة نواة أو جمل مَٰ

 . المبتدأ بالعنصر التوسیعي" لنا"النواة أصبحت جملة موسعة الرتباط 

ُلُكم ۡ◌ َأع  ۡ◌ َوَلُكم أما جملة﴿   . عطف یة في عالقةارتبطت بالجملة األساس ة تابعة ﴾ هي جمل ۡ◌ۖ◌ مَٰ
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نِ ۡ◌ ِلل َس ۡ◌ َوَأن لَّي ه تعالى﴿قول ساسیة  هي الجملة األ ]39النجم: [  ﴾َسَعىٰ  َما ِإالَّ  ِإنسَٰ
نِ ۡ◌ ِلل " ، وتتكون من مسند وهو الخبر للتكلیف   " "؛ فـَما َسَعىٰ  ، ومسند إلیه هو المبتدأ" ِإنسَٰ

نِ ۡ◌ ِلل وسعة الرتباط  النواة أصبحت جملة م جملة نواة أو جملة دنیا، وهذه الجملة "َسَعىٰ ما  ِإنسَٰ
 صلة.ركنیها بمجموعة من العناصر الموسعة وهي: بالعطف والحصر بلیس وٕاال، وال

 الحقل الفرعي الثاني: الجزاء بالعمل 

  ۦ ِبهِ  زَ ۡ◌ ُیج  اٗ◌ ُسٓوء ۡ◌ َملۡ◌ َیع َمن ۗ◌ ِكتَٰبِ ۡ◌ ٱل لِ ۡ◌ َوَالٓ َأَماِنيِّ َأه ۡ◌ ِبَأَماِنیُِّكم َس ۡ◌ لَّيقال تعالى:﴿ -

 ]   123النساء:﴾[ اٗ◌ َنِصیر َوَال  اٗ◌  ٱللَِّه َوِليّ ُدونِ  ِمنۥ َلهُ  ۡ◌ ِجد َوَال یَ 

"  ِبهِ  زَ ۡ◌ ُیج هي الجملة األساسیة للتكلیف، "﴾  ۦِبهِ  زَ ۡ◌ ُیج اٗ◌ ُسٓوء ۡ◌ َملۡ◌ َمن َیع قوله تعالى﴿
وهو فعل غیر   " زَ ۡ◌ ُیج "وهي ركن الجواب في الجملة الشرطیة، وتتكون من مسند وهو فعل 

لیه هو الفاعل المتمثل في الضمیر الصفري غائب  الح النحاة)، ومسند إماض (مضارع باصط
نیا، فعلها فعل متعد أحتاج إلى عنصر توسیعي وهو  أو جملة د  جملة نواة " ِبهِ  زَ ۡ◌ ُیج "العالمة؛ فـ

 ، وهو فعل  معرب مجزوم بالشرط."المستتر"نائب الفاعل 

في عالقة   بطت بالجملة األساسیة﴾ هي جملة مزدوجة ارتاٗ◌ ُسٓوء ۡ◌ َملۡ◌ َمن َیعأما جملة﴿

 .ازدواج دال على افتراض محقق

 مَ ۡ◌ ِإث ۡ◌ ٱل ِسُبونَ ۡ◌ َیك ٱلَِّذینَ  ِإنَّ  ۚ◌ ◌ٓ ۥَباِطَنهُ وَ  مِ ۡ◌ ِإث ۡ◌ َوَذُروْا ظَِٰهَر ٱلقال تعالى:﴿ -

 ] 120 األنعام: ﴾[120 َتِرُفونَ ۡ◌ َیق َكاُنواْ  ِبَما  نَ ۡ◌ َزوۡ◌ َسُیج

جملة األساسیة للتكلیف، وتتكون  ﴾ هي ال َتِرُفونَ ۡ◌ قیَ  َكاُنواْ  ِبَما نَ ۡ◌ َزوۡ◌ َسُیج قوله تعالى﴿

، ومسند إلیه  ضارع باصطالح النحاة)" وهو فعل غیر ماض (م نَ ۡ◌ َزوۡ◌ َسُیج من مسند وهو فعل "

"واو   الضمیر الصفري المؤكد بالعنصر التوسیعي الدال على نوعیة الفاعل هو الفاعل المتمثل في 

ها فعل أحتاج إلى عنصر توسیعي وهو  ة دنیا، فعلاة أو جمل" جملة نو  نَ ۡ◌ َزوۡ◌ َسُیج ؛ فـ"الجماعة"

 .بالتجرد مرفوع  "، وهو فعل  معرب واو الجماعة" نائب الفاعل

وهذه الجملة النواة أصبحت جملة موسعة الرتباط ركنیها بمجموعة من العناصر الموسعة 

 .سین االستقبال ونائب الفاعل والجار ومجرور والموصول وصلته وهي:
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  ؛ ارتبطت بالجملة األساسیة تابعة ﴾ هي جملة  مَ ۡ◌ ِإث ۡ◌ ٱل ِسُبونَ ۡ◌ كِإنَّ ٱلَِّذیَن یَ  ة﴿أما جمل

 قبل دخول"إن".فهي متجاورة مبتدأ 

ارتبطت بالجملة   تابعة موسعة ﴾ هي جملة ۚ◌ ◌ٓ ۥَوَباِطَنهُ  مِ ۡ◌ ِإث ۡ◌ َوَذُروْا ظَِٰهَر ٱل  أما جملة﴿

 تعلیلیة. في عالقة الموسعة التالیة لها 

  َنا ۡ◌ َحرَّم َغَنمِ ۡ◌ َوٱل َبَقرِ ۡ◌ ٱل َوِمنَ  ٖ◌ۖ◌ ُكلَّ ِذي ُظُفر  َناۡ◌ ُدوْا َحرَّمَعَلى ٱلَِّذیَن َهاوَ قال تعالى:﴿ -

ِلكَ  ٖ◌ۚ◌ مۡ◌ ِبَعظ َتَلطَ ۡ◌ ٱخ َما ۡ◌ َأو َحَواَیآ ۡ◌ ٱل  َأوِ  ُظُهوُرُهَمآ  ۡ◌ ُشُحوَمُهَمٓا ِإالَّ َما َحَمَلت  ۡ◌ ِهمۡ◌ َعَلي  ذَٰ

ُهمۡ◌ َجَزي ِدُقونَ  ۡ◌ۖ◌ ِیِهمۡ◌ ِبَبغ  نَٰ  ] 146األنعام: [  ﴾َوإِنَّا َلصَٰ

ُهم ۡ◌ َجَزيقوله تعالى﴿ د وهو  ﴾ هي الجملة األساسیة للتكلیف، وتتكون من مسن ۡ◌ۖ◌ ِیِهمۡ◌ ِبَبغ نَٰ

ُهمۡ◌ َجَزيفعل " الحقة الماضي "نا " وهو فعل ماض، ومسند إلیه هو الفاعل المتمثل في نَٰ

ُهمۡ◌ َجَزي ؛ فـ"الفاعلین" وهو  تاج إلى عنصر توسیعي " جملة نواة أو جملة دنیا، فعلها فعل متعد أحنَٰ

 .  بالضمیر"هم"التصاله    السكون"، وهو فعل  مبني على همالمفعول به "

جملة موسعة الرتباط ركنیها بمجموعة من العناصر الموسعة  النواة أصبحت وهذه الجملة 

 . المفعول به والجار والمجرور والمضاف إلیهوهي:

ِدُقوَن  أما جملة﴿  حالیة. األساسیة في عالقة  ارتبطت بالجملةورة جامت﴾ هي جملة َوإِنَّا َلصَٰ

  ِإالَّ  َزىٰٓ ۡ◌ َفَال ُیج ِبٱلسَّیَِّئةِ  َجٓاءَ  َوَمن ۖ◌ ثَاِلَها ۡ◌ مأَ  رُ ۡ◌ َعش ۥَفَلهُ  َحَسَنةِ ۡ◌ َمن َجٓاَء ِبٱل قال تعالى:﴿ -

 ]   160األنعام:[ ﴾160  َلُمونَ ۡ◌ ُیظ  َال  ۡ◌ َوُهم َلَهاۡ◌ ِمث 

﴾ هي الجملة األساسیة   ۖ◌ اِلَهاثَ ۡ◌ َأم  رُ ۡ◌ َعش ۥَفَلهُ  َحَسَنةِ ۡ◌ َمن َجٓاَء ِبٱل قوله تعالى﴿ 

ألساسي في الجملة الشرطیة؛ فهي جواب ركن اهي ال" ۖ◌ ثَاِلَهاۡ◌ َأم رُ ۡ◌ َعش ۥَفَلهُ وقوله "للتكلیف،

 ۥَلهُ  ؛ فـ"" رُ ۡ◌ َعش  المبتدأ المؤخر""، ومسند إلیه هو له" الخبر المقدموتتكون من مسند وهو الشرط  

ذه الجملة النواة أصبحت جملة موسعة الرتباط ركنیها  " جملة نواة أو جملة دنیا، وه رُ ۡ◌ َعش

 .  طة والمضاف إلیهالفاء الراب بمجموعة من العناصر الموسعة وهي:
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ارتبطت بالجملة األساسیة في عالقة  مزدوجة ﴾ هي جملة  َحَسَنةِ ۡ◌ َمن َجٓاَء ِبٱل أما جملة﴿

 ازدواج دال على افتراض محقق.

ارتبطت   موسعة شرطیة ﴾ هي جملة َلَهاۡ◌ ِمث  ِإالَّ  َزىٰٓ ۡ◌ َوَمن َجٓاَء ِبٱلسَّیَِّئِة َفَال ُیج ملة﴿أما ج

 عطف.في عالقة  عة السابقة علیها الموسبالجملة 

َلٰوةَ  َوَأَقاُمواْ  ِكتَٰبِ ۡ◌ ِبٱلَوٱلَِّذیَن ُیَمسُِّكوَن قال تعالى:﴿ -  رَ ۡ◌ َأج ُنِضیعُ  َال  ِإنَّا ٱلصَّ

 ] 170األعراف:[ ﴾170  ِلِحینَ ۡ◌ ُمص ۡ◌ ٱل

﴾ هي الجملة األساسیة للتكلیف، وتتكون من  ِلِحینَ ۡ◌ ُمص ۡ◌ ٱل رَ ۡ◌ َال ُنِضیُع َأجقوله تعالى﴿

" وهو فعل غیر ماض (مضارع باصطالح النحاة)، ومسند إلیه هو   ُنِضیعُ  وهو فعل " مسند 

لها فعل متعد أحتاج  " جملة نواة أو جملة دنیا، فع ُنِضیعُ  ؛ فـ"سابقة المضارعالفاعل المتمثل في 

 بالتجرد.مرفوع  "، وهو فعل  معرب  رَ ۡ◌ َأج إلى عنصر توسیعي وهو المفعول به "

ة أصبحت جملة موسعة الرتباط ركنیها بمجموعة من العناصر الموسعة وهذه الجملة النوا

 .أداة النفي والمفعول به والمضاف إلیهوهي: 

؛  ارتبطت بالجملة األساسیةمتجاورة ﴾ هي جملة ... بِ ِكتَٰ ۡ◌ ِبٱلَوٱلَِّذیَن ُیَمسُِّكوَن  أما جملة﴿

 فهي متجاورة مبتدأ.

  ِفيٓ  ِحُدونَ ۡ◌ ُیل ٱلَِّذینَ  َوَذُرواْ  ۖ◌ ِبَها ُعوهُ ۡ◌ َفٱد  َنىٰ ۡ◌ ُحسۡ◌ ٱل َمٓاءُ ۡ◌ َأس ۡ◌ َوِللَِّه ٱلقال تعالى:﴿ -

 ]   180األعراف:﴾[   َمُلونَ ۡ◌ َیع َكاُنواْ  َما نَ ۡ◌ وزَ ۡ◌ َسُیج ۦۚمَِٰٓئهِ ۡ◌ َأس

، وهي فعلیة ﴾ هي الجملة األساسیة للتكلیف َمُلونَ ۡ◌ َیع َكاُنواْ  َما نَ ۡ◌ َزوۡ◌ ُیج سَ  قوله تعالى﴿

" وهو فعل غیر ماض (مضارع باصطالح النحاة)،   نَ ۡ◌ وزَ ۡ◌ َسُیجتتكون من مسند وهو فعل "

الضمیر الصفري المؤكد بالعنصر التوسیعي الدال على نوعیة  ومسند إلیه هو الفاعل المتمثل في 

" جملة نواة أو جملة دنیا، فعلها فعل أحتاج إلى عنصر   نَ ۡ◌ َزوۡ◌ َسُیج ؛ فـ"اعة"الفاعل"واو الجم

 مرفوع بالتجرد. "، وهو فعل  معرب ةواو الجماع" نائب الفاعلتوسیعي وهو 



272 

 

وهذه الجملة النواة أصبحت جملة موسعة الرتباط ركنیها بمجموعة من العناصر الموسعة 

 .عول به والموصول وصلتهسین االستقبال ونائب الفاعل والمف وهي:

تبطت بالجملة  ار  تابعة موسعة ﴾ هي جملةۦۚمَِٰٓئهِ ۡ◌ َأس ِفيٓ  ِحُدونَ ۡ◌ َوَذُروْا ٱلَِّذیَن ُیل أما جملة﴿

 تعلیلیة. في عالقة الموسعة التالیة لها 

 ]  51األنفال:  ﴾[ 51 َعِبیدِ ۡ◌ لِّل ٖ◌ ِبَظلَّٰم َس ۡ◌ َلي  ٱللَّهَ  َوَأنَّ  ۡ◌ ِدیُكمۡ◌ َأي ۡ◌ ِلَك ِبَما َقدََّمت ذَٰ قال تعالى:﴿ -

﴾ هي الجملة األساسیة للتكلیف، وتتكون من  ۡ◌ ِدیُكمۡ◌ َأي ۡ◌ ِلَك ِبَما َقدََّمت ذَٰ  قوله تعالى﴿

" جملة نواة أو جملة دنیا، وهذه ماِلَك ذَٰ  ؛ فـ"" ِلَك ذَٰ  المبتدأ""، ومسند إلیه هو بما" الخبرد وهو مسن

 .جملة صلة الموصول" "موسع العنصر البالجملة النواة أصبحت جملة موسعة الرتباط 

بطت بالجملة ارتموسعة تابعة ﴾ هي جملة  َعِبیدِ ۡ◌ لِّل ٖ◌ ِبَظلَّٰم َس ۡ◌ َوَأنَّ ٱللََّه َلي أما جملة﴿

 ؛ فهي تابعة معطوفة.األساسیة 

   15طه:﴾[ 15  َعىٰ ۡ◌ َتس ِبَما ۢ◌ سِ ۡ◌ َنف  ُكلُّ  َزىٰ ۡ◌ ِلُتج ِفیَهاۡ◌ ِإنَّ ٱلسَّاَعَة َءاِتَیٌة َأَكاُد ُأخقال تعالى:﴿

﴾ هي الجملة األساسیة للتكلیف، وتتكون  َعىٰ ۡ◌ َتس ِبَما ۢ◌ سِ ۡ◌ َنف ُكلُّ  َزىٰ ۡ◌ ِلُتج قوله تعالى﴿
، ومسند إلیه (فعل مضارع باصطالح النحاة)ماض غیر " وهو فعل  َزىٰ ۡ◌ جتُ  من مسند وهو فعل "

نوع  الضمیر الصفري غائب العالمة المؤكد بنائب الفاعل "كل" الدال على هو الفاعل المتمثل في 
نائب  توسیع  ي" جملة نواة أو جملة دنیا، فعلها فعل متعد أحتاج إلى عنصر َزىٰ ۡ◌ جتُ  ؛ فـ"الفاعل
 . معرب مرفوع بالتجرد ، وهو فعل الفاعل

وهذه الجملة النواة أصبحت جملة موسعة الرتباط ركنیها بمجموعة من العناصر الموسعة 
 . صلة وموصوله بالم التعلیل ونائب الفاعل والجار ومجروره وال وهي:

یة  ارتبطت بالجملة األساسمستقلة ﴾ هي جملة ِفیَها ۡ◌ ِإنَّ ٱلسَّاَعَة َءاِتَیٌة َأَكاُد ُأخ أما جملة﴿
   تجاور تعلیلي.في عالقة 

  َمن  ُزقُ ۡ◌ َیر َوٱللَّهُ  ۦِۗلهِ ۡ◌ َفض  مِّن َوَیِزیَدُهم َعِمُلواْ  َما َسنَ ۡ◌ َأح ٱللَّهُ  ِزَیُهمُ ۡ◌ ِلَیجقال تعالى:﴿ -
 ]  38النور: ﴾[38ٖ◌ ِحَساب  رِ ۡ◌ َغيبِ  َیَشٓاءُ 

للتكلیف، وتتكون من  هي الجملة األساسیة ﴾ اَعِمُلو  َما َسنَ ۡ◌ َأح ٱللَّهُ  ِزَیُهمُ ۡ◌ ِلَیجقوله تعالى﴿
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وهو فعل غیر ماض(مضارع باصطالح النحاة)، ومسند إلیه هو   " ِزيَ ۡ◌ َیج "مسند وهو فعل 
كد بالعنصر التوسیعي "اهللا" المؤكد الفاعل المتمثل في الضمیر الصفیري غائب العالمة المؤ 

صري توسیع وهما  جملة نواة أو جملة دنیا، فعلها فعل متعد أحتاج إلى عن "  ِزيَ ۡ◌ َیج "للفاعل؛ فـ
 ،  وهو فعل معرب منصوب بأن المضمرة بعد الم التعلیل. "أحسن -  همْ  "المفعولین

ن العناصر الموسعة وهذه الجملة النواة أصبحت جملة موسعة الرتباط ركنیها بمجموعة م
 وهي:الم التعلیل والمفعولین والفاعل النحوي المؤكد للفاعل الداللي والصلة والموصول وصلته .

 ﴾ جملة موسعة تابعة للجملة األساسیة في عالقة عطف. ِلهِ ۡ◌ َوَیِزیَدُهم مِّن َفض ملة ﴿وج

 ]  30فاطر: [﴾ٞ◌ َشُكور ٞ◌ َغُفورۥ ِإنَّهُ  ۚ◌ ◌ٓ ۦ ِلهِ ۡ◌ َفض  مِّن َوَیِزیَدُهم ۡ◌ ُأُجوَرُهم ۡ◌ ِلُیَوفَِّیُهمقال تعالى:﴿ -

ف، وتتكون من مسند وهو هي الجملة األساسیة للتكلی﴾  ۡ◌ ُأُجوَرُهم ۡ◌ ِلُیَوفَِّیُهم قوله تعالى﴿
وهو فعل غیر ماض(مضارع باصطالح النحاة)، ومسند إلیه هو الفاعل المتمثل في   "َوفِّيَ یُ "فعل 

" جملة نواة أو   َوفِّيَ یُ "نصر التوسیعي المستتر "هو"؛ فـالضمیر الصفیري غائب العالمة المؤكد بالع
،  وهو فعل  "أجورهم - همْ  "المفعولینجملة دنیا، فعلها فعل متعد أحتاج إلى عنصري توسیع وهما 

 معرب منصوب بأن المضمرة بعد الم التعلیل. 

وسعة وهذه الجملة النواة أصبحت جملة موسعة الرتباط ركنیها بمجموعة من العناصر الم
 وهي:الم التعلیل والمفعولین والمضاف إلیه. 

 ساسیة في عالقة عطف.﴾ جملة موسعة تابعة للجملة األِلهِ ۡ◌ َوَیِزیَدُهم مِّن َفض وجملة ﴿

ِلكَ  ۡ◌ۚ◌ َلُهم مَّا َیَشٓاُءوَن ِعنَد َربِِّهمقال تعالى:﴿ -  ]  34الزمر: ﴾[ 34  ِسِنینَ ۡ◌ ُمحۡ◌ ٱل  َجَزٓاءُ  ذَٰ

ِلَك َجَزآ قوله تعالى﴿ ﴾ هي الجملة األساسیة للتكلیف، وتتكون من مسند  ِسِنینَ ۡ◌ ُمحۡ◌ ُء ٱلذَٰ

" جملة نواة أو جملة دنیا، وهذه ِلَك َجَزٓاءُ ذَٰ  ؛ فـ"" ِلَك ذَٰ  المبتدأ""، ومسند إلیه هو َجَزٓاءُ  " الخبروهو 

المضاف إلیه"، وارتباط   "العنصر الموسع ب الخبر الجملة النواة أصبحت جملة موسعة الرتباط

 .المبتدأ بالم البعد وكاف الخطاب 

؛  ملة األساسیة ارتبطت بالج موسعة ﴾ هي جملةۡ◌ۚ◌ َلُهم مَّا َیَشٓاُءوَن ِعنَد َربِِّهم أما جملة﴿

 فهي متجاورة مبتدأ.
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 ٱلَِّذي َسنِ ۡ◌ ِبَأح َرُهمۡ◌ َأج ۡ◌ ِزَیُهمۡ◌ َوَیج َعِمُلواْ  ٱلَِّذي َوأَ ۡ◌ َأس ۡ◌ ُهمۡ◌ ِلُیَكفَِّر ٱللَُّه َعنقال تعالى:﴿ -

 ]  35الزمر: ﴾[ 35 َمُلونَ ۡ◌ اُنوْا َیعكَ 

هي الجملة األساسیة  ﴾ ُلونَ مَ ۡ◌ َیع َكاُنواْ  ٱلَِّذي َسنِ ۡ◌ ِبَأح َرُهمۡ◌ َأج ۡ◌ ِزَیُهمۡ◌ َوَیج قوله تعالى﴿
وهو فعل غیر ماض(مضارع باصطالح النحاة)،   "  ِزيَ ۡ◌ َیج "للتكلیف، وتتكون من مسند وهو فعل 

ري غائب العالمة المؤكد بالعنصر التوسیعي  الصف و الفاعل المتمثل في الضمیرومسند إلیه ه
متعد أحتاج إلى عنصري توسیع  جملة نواة أو جملة دنیا، فعلها فعل  " ِزيَ ۡ◌ َیج "المستتر "هو"؛ فـ
،  وهو فعل معرب منصوب بالعطف على المنصوب بأن المضمرة  "أجرهم - همْ  "وهما المفعولین
 بعد الم التعلیل. 

ت جملة موسعة الرتباط ركنیها بمجموعة من العناصر الموسعة وهذه الجملة النواة أصبح
 ه .وهي:واو العطف والمفعولین والجار ومجروره والموصول وصلت

ِت َلُهمقال تعالى:﴿ - ِلحَٰ    ٖ◌ ُنونۡ◌ َمم رُ ۡ◌ َغي رٌ ۡ◌ َأج ۡ◌ ِإنَّ ٱلَِّذیَن َءاَمُنوْا َوَعِمُلوْا ٱلصَّٰ
 ]   8فصلت:﴾[8

هي الجملة األساسیة للتكلیف، وتتكون من  ﴾  ٖ◌ ُنونۡ◌ َمم رُ ۡ◌ َغي رٌ ۡ◌ َأج ۡ◌ َلُهم  قوله تعالى﴿
جملة نواة أو  "رٌ ۡ◌ َأج ۡ◌ َلُهم ""؛ فـ رٌ ۡ◌ جأَ  ، ومسند إلیه هو المبتدأ"" ۡ◌ َلُهم "مسند وهو الخبر المقدم 

جملة دنیا، وهذه الجملة النواة أصبحت جملة موسعة الرتباط بعنصري توسیع وهما: الوصف 
 واإلضافة.

تِ ِإنَّ ٱ أما جملة﴿ ِلحَٰ ارتبطت بالجملة  موسعة ﴾ هي جملة  لَِّذیَن َءاَمُنوْا َوَعِمُلوْا ٱلصَّٰ

 ؛ فهي متجاورة مبتدأ.األساسیة

 َكاُنواْ  ٱلَِّذي َوأَ ۡ◌ َأس ۡ◌ ِزَینَُّهمۡ◌ َوَلَنج اٗ◌ َشِدید  اٗ◌ َفَلُنِذیَقنَّ ٱلَِّذیَن َكَفُروْا َعَذاب قال تعالى:﴿ -

 ]  27فصلت:﴾[ 27   َمُلونَ ۡ◌ َیع

﴾ هي الجملة األساسیة للتكلیف، َمُلونَ ۡ◌ َیع َكاُنواْ  ٱلَِّذي َوأَ ۡ◌ َأس ۡ◌ ِزَینَُّهمۡ◌ َوَلَنجى﴿قوله تعال

،  (فعل مضارع باصطالح النحاة)ماض غیر " وهو فعل ۡ◌ ِزَینَُّهم ۡ◌ َنجفعل "وتتكون من مسند وهو 

لة دنیا، فعلها " جملة نواة أو جم ۡ◌ ِزَینَُّهمۡ◌ َنج ؛ فـ"سابقة المضارعومسند إلیه هو الفاعل المتمثل في 
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معرب منصوب بأن  ، وهو فعل و"أسوأ" "هم" ینالمفعول ماتوسیع وه يفعل متعد أحتاج إلى عنصر 

 .  د الم التعلیلالمضمرة بع

وهذه الجملة النواة أصبحت جملة موسعة الرتباط ركنیها بمجموعة من العناصر الموسعة 

   .المفعولین والموصول وصلتهوهي:

ارتبطت تابعة  موسعة ﴾ هي جملة اٗ◌ َشِدید  اٗ◌  ٱلَِّذیَن َكَفُروْا َعَذاب َفَلُنِذیَقنَّ  أما جملة﴿

 تبعیة بالعطف.بالجملة األساسیة في عالقة  

 ثَ ۡ◌ َحر ُیِریدُ  َكانَ  َوَمن ۦِۖثهِ ۡ◌ َحر ِفي ۥَلهُ  ۡ◌ َنِزد  ٓأِخَرةِ ۡ◌ ٱل ثَ ۡ◌ َمن َكاَن ُیِریُد َحرقال تعالى:﴿ -

 ]  20الشورى:  [ ﴾20  نَِّصیبٍ   ِمن ٓأِخَرةِ ۡ◌ ي ٱلفِ ۥ َلهُ   َوَما َهاۡ◌ ِمن ۦِتهِ ۡ◌ ُنؤ َیاۡ◌ ٱلدُّن

هي الجملة األساسیة  ﴾ ۦِۖثهِ ۡ◌ ِفي َحر ۥَلهُ  ۡ◌ َنِزد  ٓأِخَرةِ ۡ◌ ٱل ثَ ۡ◌ َمن َكاَن ُیِریُد َحر قوله تعالى﴿
وهي جواب وهي الركن الثاني ( الركن األساسي) من جملة  "ۦِۖثهِ ۡ◌ َحر ِفي ۥَلهُ  ۡ◌ َنِزد  للتكلیف وقوله "

"، ومسند إلیه هو الفاعل المتمثل في   ۡ◌ َنِزد  ن مسند وهو الفعل المضارع "الشرط ، وتتكون م 
" هي جملة نواة أو جملة دنیا،  ۡ◌ َنِزد  لمستتر"نحن"؛ فـ"سابقة المضارع والمؤكد بالعنصر التوسعي ا

فعلها فعل أحتاج إلى عنصر توسیعي وهو المفعول "حرثه"، وهو فعل مبني على السكون لعم 
 اتصاله بضمیر. 

ذه الجملة النواة أصبحت جملة موسعة الرتباط ركنیها بمجموعة من العناصر الموسعة وه
 .  "نحن" والجار ومجروره والمفعول به الضمیر المستتر المؤكد للفاعلوهي:

ارتبطت بالجملة األساسیة  مزدوجة ﴾ هي جملة  ٓأِخَرةِ ۡ◌ ٱل ثَ ۡ◌ َمن َكاَن ُیِریُد َحر أما جملة﴿
 افتراض محقق. ازدواج دال على في عالقة 

ن نَِّصیٍب   مِ  ٓأِخَرةِ ۡ◌ ٱل ِفي ۥَلهُ  َوَما َهاۡ◌ ِمن ۦِتهِ ۡ◌ ُنؤ َیاۡ◌ ٱلدُّن ثَ ۡ◌ َوَمن َكاَن ُیِریُد َحر أما جملة﴿

 عطف. في عالقة السابقة لها  ارتبطت بالجملة موسعة بركنیها(الشرط وجوابه) ﴾ هي جملة﴾20

  ﴾ ٢٣ َشُكورٌ  ٞ◌ َغُفور ٱللَّهَ  ِإنَّ  ۚ◌ ًناۡ◌ ِفیَها ُحس ۥَلهُ  ۡ◌ نَِّزد  ٗ◌ َحَسَنة ۡ◌ َتِرفۡ◌ َوَمن َیق قال تعالى:﴿ -
 ]   23الشورى: [

هي ركن الجواب وتعد الركن األساس من جملة ﴾  ۚ◌ ًناۡ◌ ُحس ِفیَها ۥَلهُ  ۡ◌ نَِّزد  قوله تعالى﴿
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"، ومسند إلیه هو الفاعل المتمثل في   ۡ◌ َنِزد  الشرط ، وتتكون من مسند وهو الفعل المضارع "
" هي جملة نواة أو جملة دنیا،  ۡ◌ َنِزد  بالعنصر التوسعي المستتر"نحن"؛ فـ" سابقة المضارع والمؤكد 

مفعول "حسًنا"، وهو فعل مبني على السكون لعم  فعلها فعل أحتاج إلى عنصر توسیعي وهو ال
 اتصاله بضمیر. 

وهذه الجملة النواة أصبحت جملة موسعة الرتباط ركنیها بمجموعة من العناصر الموسعة 
 .  مستتر المؤكد للفاعل "نحن" والجار ومجروره والمفعول بهالضمیر الوهي:

رتبطت بالجملة األساسیة في  امزدوجة ﴾ هي جملة ٗ◌ َحَسَنة ۡ◌ َتِرفۡ◌ َوَمن َیق أما جملة﴿
 ازدواج دال على افتراض محقق.عالقة 

ِت َوَما ِفي ٱلقال تعالى:﴿ - وَٰ وْا ِبَما َعِمُلوْا  ُٔـ سَٰٓ أَ  ٱلَِّذینَ  ِزيَ ۡ◌ ِلَیج ضِ ۡ◌ َأرۡ◌ َوِللَِّه َما ِفي ٱلسَّمَٰ

   ]  31النجم:  ﴾[31  َنىۡ◌ ُحسۡ◌ ِبٱل  َسُنواْ ۡ◌ َأح ٱلَِّذینَ  ِزيَ ۡ◌ َوَیج

﴾ هي الجملة األساسیة للتكلیف، وتتكون من  ملواوْا ِبَما عَ ُٔـ َأسَٰٓ  ٱلَِّذینَ  ِزيَ ۡ◌ جِلیَ قوله تعالى﴿
مسند إلیه هو  وهو فعل غیر ماض (مضارع باصطالح النحاة)، و  " ِزيَ ۡ◌ َیج"مسند وهو فعل 

جملة نواة أو جملة دنیا، فعلها   " ِزيَ ۡ◌ َیج "الفاعل المتمثل في الضمیر الصفري غائب العالمة؛ فـ
 "، وهو فعل  معربمرفوع بالتجرد.  ٱلَِّذینَ  متعد أحتاج إلى عنصر توسیعي وهو المفعول به "فعل 

العناصر الموسعة وهذه الجملة النواة أصبحت جملة موسعة الرتباط ركنیها بمجموعة من 
 وهي: الم التعلیل وأن المضمرة والمفعول به وصلته، والجار والمجرور وصلته. 

﴾ هي جملة تابعة ارتبطت بالجملة   َنىۡ◌ ُحسۡ◌ ِبٱل َسُنواْ ۡ◌ ٱلَِّذیَن َأح ِزيَ ۡ◌ َوَیج أما جملة﴿
 األساسیة في عالقة عطف. 

في ضوء نظریة  یم آیات الجزاء في القرآن الكر دراسة وبعد هذا العرض اتضح لنا أن 
 الجزاء وتضمن حقلین فرعیین وهما:  الحقول الداللیة اندرجت تحت حقل داللي عام وهو

 .والثاني: الجزاء بالعمل، سؤولیة المرء عن عمل غیرهانتفاء ماألول: 
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