
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 

  

  

 بسم هللا الرحمن الرحیم

ن ادر أ ن ادر أ   
ت اراا   

ا ا   
  

 ت اراا

وا  

اا  

 القرآن الكرمي الثاني من الربع فيتطبيقية  نحوية دراسة

  / ااد 

 آمـال عوض املبارك محمد أحمد

  / ارااف 

  محمد صالح حسني     

 جامعة أم درمان اإلسالمية

 بحث مقدم لنيل درجة املاجستير بعنوان:
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أ 

  

  

  
  
  

حا  
  
  
  
  

 )            

          (  

  صدق هللا العظیم
)١الكھف اآلیة (        



ب 

  ااء
  
  

  هما یإلي أمي وأبي أطال اهللا في عمر 

  ي العزیز الذي كم ساعدني جو ز وٕالي 

  خراج هذا البحث إفي 

  ة كبديز بنائي فلأوٕالي 

  خواني الكرامإوٕالى 

  وٕالي كل معلم

  أهدي هذا البحث المتواضع

  

  

  

  

  



ج 

  

   ون
� �

  :   ىنطالقًا من قوله تعالا

)...                           

  (    

    ٤٠ :ل اآلیةمالن

ــــوافر شــــكري وعظــــیم أتقــــدم  ــــاني لاب  /فضــــیلة الــــدكتورمتن

ــشــراف اإلتفضــله بقبــول  علــى ،محمــد صــالح حســین هــذا  ىعل

ســرة قســم أجزلــه ألســرة كلیــة اللغــة العربیــة و أالموضــوع والشــكر 

ـــــة جامعـــــة أمـــــدرمان  ـــــا كمـــــا أشـــــكر أســـــرة مكتب الدراســـــات العلی

خــراج البحــث إكــل مــن تــابع معــي وأســهم فــي  ىوٕالــاإلســالمیة 

ل أن یجعــمــن اهللا  ةراجیــري أزجــي شــكري وتقــدیإلــي كــل هــؤالء 

  .هذا العمل خالصًا لوجهه الكریم

  



 ١

ا  
یرًا ذللعـــالمین وشـــاهدًا ومبشـــرًا ونـــالحمـــد هللا رب العـــالمین والصـــالة والســـالم علـــي المبعـــوث رحمـــة 

  وسراجًا منیرًا .ذنه إوداعیًا إلي اهللا ب

بهـا العـرب الـذین المصدر األول لألمـة االسـالمیة انزلـه اهللا علـي نبیـه معجـزة تحـدي القرآن الكریم 

محمـد صـلى اهللا سـیدنا  ةو بـعلـي وحدانیـة اهللا والتصـدیق  بنوالبرهـان الحجـة لتقدیم بالفصاحة والبیان عرفوا 

  علیه وسلم.

بهـا ها اهللا سـبحانه بنـزول القـرآن اللغـات أن خصـي تفوقت علي سـائر تكان من حظ العربیة الوقد     

نعلم  ا، ومأدني تغیر أو تبدیل علي مر الزمن، سجًال لم یطرأ علیه وبالغتها هااحتلكل ظواهر فص سجالً 

، لـذلك یضـعه اللغویـون فـي ةلهـذه اللغـة  الشـریفكتابًا ضمن الخلود للغة في الدنیا كما مـنح القـرآن الخلـود 

   )١(اللغةالمصادر التي یتم بها توثیق مقدمة 

:ا أ  

   :إلي الكتابة والمتمثلة في اآلتي نيتأتي أهمیة البحث في االسباب التي دفعت

واعـــد النحـــو العربـــي فـــي نفـــس لقفیه مـــن ترســـیخ وتمكـــین ضـــة وذلـــك لمـــا تهمیـــة الدراســـة التطبیقیـــأ .١

  .الدارس

 .المصادر في دراسة اللغة العربیة الكریم لیكون میدانًا للدراسة التطبیقیة ألنه أصلار القرآن یاخت .٢

افأ :ا 

 علماء العربیة في تناول التوابع. الكشف عن إسهامات .١

 .للغة العربیةتدعم موهبتي كمعلمة اكتساب معرفة  .٢

  ات : 

   :هنالك بعض الصعوبات التي واجهتني عند القیام بهذا البحث منها

  ا لشـرحها بالتفصـیل ممـا جعلهـا مبعثـرة فـي و لـم یتعرضـ التفسـیر علمـاءوتوفرها غیـر أن كثرة المادة

  .متفرقة تحتاج إلي جمع وترتیبكتب 

  جمیــع اآلیــات بالترتیــب الســتخراج  البــد مــن الوقــوف علــي حصــائیة المواضــع حیــث كــانإصــعوبة

  .لب ذلك مجهودًا وزمناً المادة وتط

  داء وظیفتي بجانب القیام بالدراسة والبحث.أرعایتي ألسرتي و ومن الصعوبات 

  

                                                

  .١٣، ص م١٩٨٦/  هـ١٤٠٦ ،٢عبدالصبور شاهین  مؤسسة الرسالة / ط  –دراسات لغویة  ١)(



 ٢

: ا  

ــنهج  ــع المالمـ ــنهج تبـ ــتقرائي فــــي هـــذا البحــــث هـــو المــ ــي االســ ــع الوصـــفي التحلیلـ ــد قمــــت بتتبـ ــات اآلفقـ یــ

ــا توابـــع و واســـتخرجت  ــع عـــدد مـــرات ورودهـــفـــي بابـــه  یتها ووضـــعت كـــالً حصـــأالتـــي بهـ رأي وعرضـــت  امـ

  .ةیلالدالمفسرین والنحویین من الناحیة األعرابیة والبالغیة وال

: ت اراا  

بالبحث والتحلیل بطرق مختلفـة وقـد من الكتب النحویة عن التوابع وتناولها الكثیرون  كثیرٌ تحدثت 

عبـد اهللا وأخـرى فـي الربـع لألسـتاذة / إقبـال حسـن  من القرآن العظیم ني دراسة للتوابع في الربع األولسبقت

  الثالث من القرآن الكریم لعائشة عبد اهللا عبد الماجد.

: ا   

وفهـارس. تنـاول نتهجت في بناء البحث تقسیمًا حوى مقدمـة وتمهیـدًاَ◌ وأربعـة فصـول وخاتمـة القد 

  ریف بالربع الثاني من القرآن وعدد السور التي تم فیها البحث وتعریف التابع.التمهید التع

بالمفرد، النعت  المبحث األولأما الفصل األول فقد ناقش النعت ویشتمل على خمسة مباحث هي:

نعت بشبه الجملة، والمبحث النعت بالجملة، المبحث الرابع ال لثاني صفة الجمع، المبحث الثالثالمبحث ا

  حذف الموصوف وحذف الصفة. مسالخا

مل علـــى مبحثـــین همــا: المبحـــث األول التوكیـــد اللفظـــي، صـــل الثـــاني التوكیــد ویشـــتا تنـــاول الفبینمــ

  التوكید المعنوي. والمبحث الثاني

علــى ســتة مباحــث هــي: المبحــث األول عطــف البیــان،  أمـا الفصــل الثالــث تنــاول العطــف ویشــتمل

 ف المضــمر، والســادسعطــ رد، الرابــع عطــف الجمــل، الخــامسالثــاني عطــف النســق، الثالــث عطــف المفــ

  الحذف في العطف.

ــا  ــد الفصــــل الرابــــع واآلخیــــر أمــ األول البــــدل مباحــــث هــــي:  خمســــةویشــــتمل علــــى  تنــــاول البــــدلفقــ

فارقة البـدل المطابق، الثاني بدل البعض من الكل، الثالث بدل اإلشتمال، الرابع بدل الضمائر، الخامس م

  لعطف البیان.

  یلت البحث بخاتمة فیها ملخص الدراسة الذي یشتمل على أهم النتائج والتوصیات.ذوقد  هذا

حطت بكـل جوانبـه فـإن وفقـت فالفضـل هللا وحـده أزعم إنني قد وصلت إلي الكمال في هذا البحث و أال 

  ني مهدت الطریق لمن یشاء أن یواصل المسیر بعدي .أن أخطأت فمن نفسي والشیطان وحسبي إ و 

 أوالوا ل ا،،،،،،  

 



 ٣

  تمهيد
  

حیـث ال تخلـو سـورة  وتوجد ألفاظها في القرآن الكریمنتشارها في اللغة االتوابع یكثر 

من سوره إال وبها تابع من التوابع ومن هذه الدراسة یتم تطبیق التوابع والقواعد الخاصة بها 

الربـــع الثـــاني مـــن القـــرآن الكـــریم، هـــو الربـــع الـــذي یبـــدأ بســـورة األعـــراف وینتهـــي بســـورة فـــي 

ثنتـي عشـرة سـورة مرتبـة هـي: األعـراف، األنفـال، التوبـة، ا) ویحتوي على ٧٤هف اآلیة (الك

  یونس، هود، یوسف، الرعد، إبراهیم، الحجر، النحل، اإلسراء، والكهف.

    -تعریف التابع في اللغة:

 تُ ْعـــبِ باعـــًا فـــي األفعـــال وتَ عـــًا وتَ بَ تبــع الشـــيء تَ (( معنــى التـــابع فـــي اللغـــة ذكـــر قولـــك

ت القــوم ْعــبِ بعــًا لــه وتَ تَّ ه مُ طلبَّــقفــاه وتَ  وأْتَبَعــه وَتَتبَّعــهُ  هَعــبَ ه، واتْ رِ ْثــإت فــي رْ عــًا أي ِســبو الشــيء تُ 

 عٌ بَّـوالتـابع التـالي والجمـع تُ  .بالفتح إذا مشیت خلفهم أو مروا بك فمضیت معهـم اعةً عًا وتبَ بَ تَ 

  .)١())عةبَ وتَ  اعٌ بَّ وتُ 

مــا قبلــه تبعیــة  یتبـع سـتقالل لــه بــلا، ال سـم یــأتي متــأخرًا دائمــاً اوالتـابع مــن تســمیته، 

كاملــة فــي اإلعــراب، والتــذكیر والتأنیــث واإلفــراد والتثنیــة والجمــع، إال صــفات بعــض الجمــوع 

  وسیأتي الحدیث عنها في صفحات هذا البحث.

بــان ونســق د، البــدل والعطــف الــذي ینقســم إلــى بفــالتوابع أربعــة هــي : النعــت، التوكیــ

  وهو عطف الحروف.

جتمـع عـدد منهـا یجـب مراعـاة الوجـه األفضـل اجتمعـت أو ابع أحكـام منهـا إذا وللتوا

  في ترتیبها.

  .)٢())جتمعت رتبت كذلكإاذا و  ،توكید وبدل، وعطف نسقو  التوابع : نعت وعطف بیان((

  

  

                                                
أنظر لسان العرب لإلمام العالمة أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور اإلفریقي المصري،  )١(

 ٢٧المجلد الثامن مادة تبع ص  م.١٩٩٠ -هـ  ١٤١٠ دار صادر بیروت الطبعة األولى،
لعال سالم، دار البحوث همع الهوامع، شرح جمع الجوامع لإلمام جمال الدین السیوطي، تحقیق الدكتور عبد ا )٢(

 .١٦٥العلمیة الجزء الخامس، ص 



 ٤

  

  

  الفصل األول

  

اْ  

 

 

 مدخل النعت  

 النعت المفرد 

 صفة الجمع 

 النعت بالجملة 

 النعت بشبه الجملة 

   في النعتالحذف 

  

  

  

  

  

  



 ٥

   

  تعریف النعت:

صـــطالح علمـــاء اتعریـــف النعـــت فـــي لغـــة العـــرب وفـــي علـــى یشـــتمل هـــذا المبحـــث 

  العربیة.

  النعت في اللغة:

ه تُــعَ نْ ه یَ تَـعَ بــه، نَ  تُ ُعـفه، والنَّ ْصــفـي وَ  بــالغُ بمــا فیـه وتُ  هُ تُـعَ نَ ، تَ صـفك الشــيءَ النعـت: وَ "

 نعتكُ " .)٢("هُ تُ فْ ه إذا وصَ تُ عَ نَ الشيء وتَ  تَ عَ ونَ " .)١("عات. ورجل ناعت من القوم نُ هُ فَ صَ نعتًا: وَ 

  .)٣("نسْ ك الشيء بما فیه من حُ فُ صْ هو وَ 

  صطالح علماء النحو:االنعت في 

و تـأویًال مسـوقًا لتخصـیص أو تعمـیم أًا ضـعشتقاق و النعت هو (التابع المقصود باال

 ،وافق المتبوع في التعریف والتنكیرام أو توكید، ویبهیل أو مدح أو ذم او ترحم أو إصأو تف

هـو اإلسـم الـدال علـى بعـض ". وفـي المفصـل )٤(التـذكیر والتأنیـث) دیهمره في اإلفراد وضـاو 

وسـقیم، وصـحیح،  وقاعـد، حمق، وقائم،أأحوال الذات وذلك نحو طویل، وقصیر، وعاقل، و 

سـم ویقـال إنهـا وفقیر، وغني ... والـذي تسـاق لـه الصـفة هـو التفرقـة بـین المشـتركین فـي اال

  .)٥("تخصیص في النكرات والتوضیح في المعارف

                                                
 ٩٩لسان العرب، المجلد الثاني، مادة: نعت. ص   )١(
تاج اللغة وصحاح العربیة تألیف إسماعیل بن حماد الجوهري، تحقیق عبد الغفور عطار، الطبعة األولى  )٢(

 ٢٦٩م)، الجزء األول، مادة: نعت ص ١٩٥٦ -هـ  ١٣٧٦(
،  ٨یس اللغة العربیة ألبي الحسین أحمد بن فارس بن زكریا، تحقیق وضبط عبد السالم هارون، طمعجم مقای )٣(

 .مادة: نعت.٤٨٨م المجلد الخامس ص ١٩٩١-هـ١٤١٧دار الجیل، بیروت، 
ر الكتاب العربي للطباعة والنشر ابن مالك، حققه محمد كامل بركات، دتسهیل الفوائد وتكمیل المقاصد ال )٤(

 .١٦٧م) ص ١٩٦٧ -هـ  ١٣٨٧(
نظر شرح المفصل، للشیخ العالم العالمة جامع الفوائد موفق الدین یعیش بن علي بن یعیش النحوي المتوفي ا )٥(

 .٤٦هـ، الجزء الثالث، ص ٦٤٣سنة 



 ٦

  أقسام النعت:

  بي.بینقسم النعت إلى قسمین نعت حقیقي ونعت س

 النعت الحقیقي: )١

ببیــان  ههــو وصــف الموصــوف مباشــرة وعــرف النعــت بأنــه: (التــابع المكمــل متبوعــ

إلـى: مفـرد وجملـة . وینقسـم النعـت الحقیقـي )١()صفة من صفاته). نحو (مـررت برجـل كـریم

  وشبیه جملة.

  حكم النعت الحقیقي:

لمنعــوت فـي حركــات اإلعــراب والتــذكیر والتأنیــث والتثنیــة اللنعـت أحكــام منهــا مطابقــة 

 مـن المنعـوت إذا تكـررت النعـوت قـال صــاحب هراد كمـا ذكـر. وكـذلك مـن أحكـام قطعــواإلفـ

وال یلـزم هـذا الشـرط علـى جـواز القطـع مـن األول،  فـينتائج الفكر : (تكـرار النعـوت شـرطًا 

ــًا، أو  )٢(اإلطـــالق) فیقطـــع النعـــت عـــن جملتـــه برفعـــه علـــى انـــه خبـــر لمبتـــدأ محـــذوف وجوبـ

 إذا أراد )الشـجاعِ  . نحـو (مـررت بخالـدٍ )٣()بنصبه علـى أنـه مفعـول بـه لفعـل محـذوف وجوبـاً 

هـــو نـــه یمـــدح شــجاعته، ونحـــو (مـــررت بخالـــد الشـــجاُع) أي أإخبـــارك بمـــروره بخالـــد وب منهــا

نحــو (الحمــد هللا  فــي كــل نعــت مقطــوع أن یكــون مــدحًا أو ذمــًا أو ترحمــاً كثــر أللشــجاع. واا

(یزید الغاصـب وقد یكون تشنیعًا نحو المسكین)،  الفاسق)، و(بعمرٍ  الحمید)، و(مررت بزیدٍ 

  .)٤(حقي)

  

  

                                                
م ) الجزء ١٩٨٥-هـ  ١٤٠٥سنة ( ٢٠محمد محي الدین عبد الحمید ، الطبعة  حقیقنظر شرح بن عقیل ، تا )١(

 . ١٩١الثاني ، ص 
هـ ) ، تحقیق الدكتور  ٥٨١هـ ٥٠٨نتائج الفكر في النحو ، ألبي القاسم عبد الرحمن بن عبد اهللا السهیلي (  )٢(

 .٢٣٧محمد إبراهیم البنا ، دار االعتصام ، ص 
 -هـ  ١٣٩٠الموجز في قواعد اللغة العربیة وشواهدها ، سعید األفغاني ، الطبعة األولى دار الفكر، ( )٣(

 .٣٥٧ص  م ) ،١٩٧٠
هـ ، تحقیق أحمد عبد الستار الجواري عبد اهللا  ٦٦٩المقرب لعلي بن مؤمن المعروف بابن عصفور المتوفى  )٤(

 .٢٢٤، ص  ١م ) ج ١٩٧٢ -هـ  ١٣٩٢الجبوري ، الطبعة األولي (



 ٧

 النعت السببي: 

  نما یدل على صفة لشيء له إ هو النعت الذي ال یدل على صفة مباشرة للمنعوت و 

صــلة بــه، نحــو قولــك هــذا رجــل حســن الوجــه، فالحســن هنــا لــیس صــفة للرجــل، وٕانمــا صــفة 

 لشيء له عالقة به وهو الوجه.

 منه: اً وقد تحدث علماء العربیة عنه فأسهبوا في الحدیث وٕالیك بعض

شيء من لتبس به أو با(هذا باب ما تجري علیه صفة ما كان من سببه وصفة ما (

عمــًال، وذلــك قولــك مــررت وهــذا مــا كــان مــن ذلــك ، ت لــهصــفته التــي خلصــ ىجــر مســببه ك

برجــل ضــارب أبــوه رجــًال، ومــررت برجــل مــالزم أبــوه رجــًال، ومــن ذلــك أیضــًا مــررت برجــل 

رت برجل مخالط أباه داء، فالمعنى فیه علـى وجهـین إن شـئت جعلتـه ر ، وماه رجلٌ مالزم أب

  .)١(في حال مرورك)یالزمه ویخالطه فیما یستقبل، وٕان شئت جعلته عمًال كائنًا 

ون بفعلـه، والغـرض بالسـبب سم بفعل ما هو من سببه كما یصـف: (یصفون االوفي المفصل

تصــال وذلــك نحــو قولــك هــذا رجــل ضــارب أخــوه زیــدًا، ههنــا االتصــال أي بفعــل مــا لــه بــه ا

وشــاكر أبــوه عمــرًا، لمــا وصــفته بضــارب ورفعــت بــه األخ، وأضــفته إلــى ضــمیر الموصــوف 

أنــك إذا قلــت  ىر ح والبیــان مــا یحصــل بفعلــه أال تــل بــذلك مــن اإلیضــاصــار مــن ســببه وجعــ

  .)٢(مررت برجل قائم أبوه فقد تخصص وتمیز من رجل لیس بهذه الصفه)

  حكم النعت السببي:

یتبع النعت السببي ما قبله في اإلعـراب والتعریـف والتنكیـر، ویكـون مفـردًا ولـو كـان 

فاعـــل،  أو نائــبَ  لمرفوعــه الــذي یعـــرب فــاعالً  منعوتــه مثنــى أو جمعـــًا، ویؤنــث ویــذكر تبعـــاً 

ــوت ویطابقـــه فـــي التـــذكیر والتأنیـــث  ـــى ضـــمیر یعـــود علـــى المنعـ ویشـــتمل مرفـــوع النعـــت عل

  واإلفراد والتثنیة والجمع نحو:

                                                
جیل ، دار ال١، تحقیق وشرح عبد السالم محمد هارون طرنبأبي بشر عمرو بن عثمان بن ق سیبویهالكتاب ل )١(

 . ١٨ص  ٢، الجزء  بیروت
 . ٥٤شرح المفصل الجزء الثالث ، ص  )٢(



 ٨

: همـــا)، و(برجـــال قـــائم أبـــوهم)، ونحـــو(مـــررت برجـــل قـــائم أبـــوه)، و(بـــرجلین قـــائم ابو 

  أبوهما)، وبنسوة قائم أبوهن). (مررت بفتاة قائم أبوها)، و(بفتاتین قائم

تقـــول مـــررت برجـــل (قـــائم أبـــوه)، فترفـــع األب بفعلـــه، وتجـــري قائمـــًا علـــى رجـــل، ألنـــه نكـــرة 

  .)١(ووصفته بنكرة

وهذا السببي إن كان منونًا فهو یجري على األول رفعًا ونصبًا وجـرًا بـال خـالف فیـه 

  .)٢(بینهم

فقـط،  ثنـیناآن الكـریم فـي موضـعین وقد ورد النعت السببي في الربع الثاني من القـر 

  قبل النعت الحقیقي وٕالیك الموضعین:لهذا السبب أتیت به 

  األول:  وضعالم

: قولــــــــــه تعــــــــــالى                              

                           )٣(.  

میر ضـسـم فاعـل، الهـا: انـه: فاعـل مختلـف ألنـه ا: مختلف: نعت سـببي مرفـوع، ألو اإلعراب

  .)٤(اف إلیهضم

: قوله تعالى: الشاهد    .فهو نعت  سببي لشراب  

لصـــفرة والحمـــرة والســـواد، ذلـــك وا خـــتالف ألـــوان الشـــراب (وهـــو العســـل) بالبیـــاضا: المعنـــى

  .)٥(ختالف المراعياختالف طباع النحل و ال

                                                
 ١٣٩٩یمة ، المجلس األعلى للشئون اإلسالمیة ، القاهرة (ضالمقتصب للمبرد ، تحقیق محمد عبد الخالق ع )١(

 .١٥٥هـ ) الجزء الرابع ، ص 
 . ٣٠٣- ٣٠٢شرح الكافیة للرضي ، الجزء الثاني ، ص   )٢(
 . ٦٩آلیة : النحل ، ا  )٣(
-هـ١٤٠٩( ، دار الرشید ، دمشقفه ، محمود صافي في الطبعة الثانیةالجدول في إعراب القرآن وصر  )٤(

 . ٢٩٢، ص ٧، م م١٩٨٨
الجامع ألحكام القرآن ألبي عبد اهللا محمد بن أحمد األنصاري (القرطبي) األندلسي الطبعة األولى، بیروت،   )٥(

 .٤٩٧الخامس، ص م، الجزء ١٩٩٣ - هـ  ١٤١٣لبنان، 



 ٩

  الموضع الثاني:

: قوله تعالى                              

  )١(.  

  .نصوب هنامختلفًا م هنأ: قد ورد في الموضع السابق غیر اإلعرب

: قوله تعالى: الشاهد    اهللا قع مفعوًال به وهو ما أوجده و فهو نعت سببي لمنصوب

  سبحانه وتعالى.

ذلــك مختلفــًا ألوانــه مـــن  ر: أي مــا ُخلــق فــي األرض مــن حیــوان وشــجر وثمــر وغیــالمعنــى

  .)٢(وسواد وقیل مختلفًا أصنافه وقیل المعادن ضبیا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 . ١٣النحل اآلیة   )١(
لمحمد بن یوسف الشهیر بأبي حیان األندلسي دراسة  ، والبحر المحیط ٩١القرطبي ، الجزء العاشر ، ص   )٢(

 .٤٦٥ص  ٥م ج ١٩٩٣ -هـ ١٤١٣وتحقیق عادل أحمد عبد الموجود، ط األولى، دار الكتب العلمیة 



 ١٠

  

ا ولا  

  اَِ ُْْد

هـو مـا لـیس جملـة ى مفرد وجملـة وشـبه جملـة والمفـرد ینقسم النعت بإعتبار لفظه إل

  لة بالمشتق كما في قول ابن مالك:المؤو أو  المشتقة وال شبه جملة ویكون باألسماء

  )١(وشبه، كذا وذي والمنتسب    ***  وأنعت بمشتق كصعب وذرب

سم الفاعل، ان معنى فعل وحروفه مثل مضه وتدث وصاحبوالمشتق ما دل على ح

یل، والمــراد بــالمؤول بالمشــتق ضــســم المفعــول، أفعــل التفاو  بهیغة المبالغــة والصــفة المشــصــو 

ه المشـتق وتضـمن معنـى فعـل دون حروفـه فأشـبه امد الذي یفیـد مـن المعنـى مـا یفیـدهو الج

وٕاسـم الموصـول  لمكـانسـم اإلشـارة غیـر ظـرف ااالمشتق في أداء  معناه فجرى مجراه نحو 

  .)٢(سم الجامد والمصغر والمصدر، وذو بمعنى صاحب والمنسوبواال

  النعت بالمشتق: -أ

  :سم الفاعلاالنعت ب -١

هــو الصـــفة الدالـــة علــى فاعـــل جاریـــة فــي التـــذكیر والتأنیـــث علــى المضـــارع مـــن ((و 

ره المضــارع أفعالهــا لمعنــاه أو معنــى الماضــي، ویــوازن فــي الثالثــي المجــرد فــاعًال وفــي غیــ

أو  نحـو أجـاب ُمِجِیـبْ  لفِعـمكسور ما قبل األخر مبدوءًا بمیم مضمومة وربما كسرت فـي مُ 

ستغنى عن فاعل بمفِعـل امرفوعًا وربما  ،نحو ُمْبَتِكر مت عین ُمنفِعلوربما ضُ  هت عینمْ ضَ 

  سم الفاعل غیر ایعمل  َمْفُعول فیما له ثالثي وفیما ال ثالثي له،وعن ُمْفَعل ب

                                                
 .١٩٤بن عقیل ، الجزء الثاني ، ص ا حشر   )١(
بن أحمد بن عبد الباري اجرومیة لمؤلفه متممة اآل هالكواكب الدریة، تألیف محمد بن محمد الرعیني، وبهامش  )٢(

 .٨١م، الجزء الثاني، ص ١٩٣٣األهدل، الطبعة الثانیة، القاهرة، 



 ١١

  .)١(صغر والموصوف مفردًا وغیر مفرد عمل فعله مطلقاً الم

ثمانیـة مواضـع ربـع الثـاني مـن القـرآن العظـیم فـي سم الفاعـل فـي الاوقد ورد النعت ب

  تفصیلها كاآلتي:

  الموضع األول: 

: قولــــه تعــــالى                         

                        

  .  

  .)٣(: سفرًا: معطوف على قریبًاً◌ منصوب مثله. قاصدًا: صفة. سفرًا: منصوباإلعراب

  .صفة لـ سفراً  الفعل قصد سم فاعل منا: قوله: قاصدًا وهو الشاهد

  .)٤(: أي سفرًا وسطًا لیس ببعیدالمعنى

: لمـا ذكـر اهللا تعـالى فــي آیاتـه األوامـر والزواجـر والمـواعظ فلـم یـتعظ القاعــدون مقـام الحـال

ــى ت ـــالى إلــ ـــبحانه وتعـ ـــاد والتفــــت سـ ــاقلین ببكعــــن الجهـ ــؤذن أیــــت المتثــ ـــراض المــ ــلوب اإلعـ ســ

  .)٥(بالغضب المحقق للسخط المبین لفضائحهم

: البالغة       ستعارة الشقة للمسافة الطویلة البعیدة التي توجب ا  

                                                
اء أیوب قنظر الكلیات، معجم في المصطلحات والفروق اللغویة، ألبي البا، و ١٣٦بن مالك، ص ا ،التسهیل  )١(

نظر المحیط في ا، و ٨٨، ص م)١٩٢٠ -هـ ١٤١٢( مؤسسة الرسالة ، الطبعة األولىلغويبن موسى الحسین ال

  .٧٢، ص ٣ج ، دار الشرق العربي، بیروت، ةالثالث طبعةأصوات العربیة ونحوها وصرفها، لمحمد األنطاكي ، ال
 . ٤٢سورة التوبة ، اآلیة :   )٢(
 . ٢٩٥، ص  ٥الجدول م   )٣(
 أبي الفضل شهاب الدین السیید محمود روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني للعالمة  )٤(

وانظر البحر المحیط ، الجزء الخامس ،  ١٠٦البغدادي ، بیروت، لبنان ، الجزء التاسع عشر ، ص  ياأللوس

،  م١٩٨٧هـ ١٤٠٧مة للكتاب ، الهیئة المصریة العا، وانظر صفوة التفاسیر محمد على الصابوني٤٧ص 

  ٥٣٧االجزء األول ، ص 
اعي ، الطبعة قنظم الدرر في تناسب اآلیات والسور لإلمام المفسر برهان الدین أبي الحسن إبراهیم بن الب  )٥(

 . ٤٨٠م ) ، الجزء الثامن، ص  ١٩٩٢ -هـ ١٤١٣( دار الكتاب اإلسالمي القاهرة الثانیة



 ١٢

  .)١(المشقة على النفس

  الموضع الثاني:

ــــه تعــــالى : قول                        

                          

 )٢(.  

: علـــى شـــفا: جـــار ومجـــرور. جـــرف: مضـــاف إلیـــه. هـــار: صـــفة لجـــرف مجـــرور اإلعـــراب

  .)٣(بالكسرة المقدرة على الیاء المحذوفة

: قوله تعالى: الشاهد   .صفة لجرف  

هل ذلك خیر أم هذا الـذي أسـس بنیانـه علـى طـرف واٍد متصـدع مشـرف علـى : أي المعنى

  .)٤(السقوط

: في اآلیة الكریمة مقارنة بین قوله تعالى: البالغة    والَتْقَوى  وفیها استعارة

تعیر لـــذلك ســـاالباطـــل والنفـــاق بشـــفا جـــرف هـــار فـــي قلـــة الثبـــات ثـــم  هتصـــریحیة حیـــث شـــب

   جناس غیر تام بین قوله تعالى:  جدو ویوالقرینة المقابلة.   )٥(.  

  الموضع الثالث: 

: قولـــــه تعـــــالى                            

                                      

                                                
 . ٥٣٨ول ، ص صفوة التفاسیر ، الجزء األ  )١(
 . ١٠٩سورة التوبة اآلیة  )٢(
 . ٢٧ص  ٦الجدول م  )٣(
 . ٥٦٢صفوة التفاسیر ، الجزء األول ، ص   )٤(
 . ٢٢روح المعاني ، الجزء الحادي عشر ، ص   )٥(



 ١٣

                            

 )١(.  

  .)٢(ریح: فاعل مرفوع للفعل جاء. عاصف: صفة لریح مرفوع :اإلعراب

: في قوله تعالى: الشاهد   ٌ◌ صفة لریح.  

  .)٣(مدمرةعاصفة ال: أي فجأة جاءتها ریح شدیدة المعنى

  الموضع الرابع:

: قولـــــــه تعــــــــالى                            

                                      

                                

        )٤(.  

  .)٥(اً حتمل. رابیًا: صفة لزبد منصوبا: زبدًا: مفعول به للفعل اإلعراب

الشاهد: قوله تعالى:   صفة لزید.  

: الزبد هو ما یحملـه الـوادي إذا جـاش مـاؤه مـن غثـاء ورغـوة تظهـر علـى وجـه المـاء المعنى

  .)٦(والكفرلیًا. وهذا المثل ضربه سبحانه وتعالى للحق والباطل، واإلیمان اورابیًا ع

  ، والجوهر الصافي ض: في اآلیة الكریمة تشبیه الحق بالماء الذي یستقر في األر البالغة

                                                
  . ٢٢یونس ، اآلیة   )١(
 . ٨٥ص  ٦الجدول م  )٢(
 . ٥٨٠لجزء األول ، ص، صفوة التفاسیر ، ا ٩٧روح المعاني الجزء الحادي عشر ، ص  )٣(
 . ١٧الرعد اآلیة   )٤(
 . ٨٩، ص  ٧الجدول م   )٥(
م) ١٩٩٢-هـ ١٤١٢بیروت، لبنان ( جامع البیان في تأویل القرآن ، ألبي جعفر محمد جریر ، الطبعة األولى )٦(

 . ١٣٠. روح المعاني الجزء الثالث عشر ص ٣٦٩، ، الجزء السادس ، ص 



 ١٤

تنتفع العباد، ومّثل الباطل بالزبد والرغوة التي تظهر على وجـه المـاء،  به من المعادن الذي

والخبیــث مــن الجــوهر الــذي ال یلبــث أن یتالشــى ویضــمحل والصــورة التــي تــوحي بهــا اآلیــة 

  .)١(رة الحق والباطل وهما في صراع كالزبد الذي تتقاذفه األمواجصو 

  الموضع الخامس:

: قولـــــــــه تعـــــــــالى                         

                                     

                      .  

سم الجاللة أو افاطر: صفة  خبر مقدم، شك مبتدأ مؤخر : في اهللا: جار ومجرور.اإلعراب

  .)٣(بدل له مجرور. السموات: مضاف إلیه

وله تعالى: : قالشاهد  .صفة للفظ الجاللة  

: فاطر: مبدعها وخالقها وما فیها من المصنوعات على نظام أنیق علـى غیـر مثـال المعنى

  .)٤(سابق، شاهد لتحقیق ما أنتم في شك منه

وع على مقصود الدعوة فـي وجـود الصـانع وتفـرده وظهـروه سبحانه بالمصن اقرأ: مقام الحال

في قولهم  ....  

  

  

  

  

                                                
 . ٨٤الثاني ، ص صفوة التفاسیر ، الجزء   )١(
 . ١٠إبراهیم ، اآلیة :   )٢(
 ١٣٣، ص  ٧، الجدول م ١٩٥روح المعاني ، الجزء الثالث عشر  )٣(
 . ١٩٥روح المعاني الجزء الثالث عشر ، ص   )٤(
 . ٣٩٢نظم الدرر الجزء العاشر ، ص   )٥(



 ١٥

  الموضع السادس:

: قوله تعالى                             

  

                          .  

صـف: صـفة یـوم مجـازًا حیـث التقـدیر عا متعلق بالمبتدأ. ر ومجرور.: في یوم: جااإلعراب

  .)٢(في یوم عاصف ریحه ثم حذف الریح وجعلت الصفة لیوم

: قوله تعالى: الشاهد   .صفة لیوم  

: قد ضـرب اهللا سـبحانه وتعـالى هـذه اآلیـة مـثًال ألعمـال الكفـار فـي أنـه یمحقهـا كمـا المعنى

  .)٣(د في یوم عاصف ألنهم أشركوا فیها غیر اهللاتمحق الریح الشدیدة الرما

: فــي قولــه تعــالى: البالغــة                تشــبیه تمثیــل حیــث نجــد

  .)٤(وجه الشبة منتزع من متعدد

  الموضع السابع: 

ــــــه تعــــــالى : قول                     

                                  

                 )٥(.  

  .)٦(. مرشدًا: صفة لولي منصوب: ولیًا: مفعول به للفعل تجداإلعراب

                                                
 ١٨سورة إبراهیم اآلیة   )١(
كري ، تحقیق علي محمد البجاوي ، دار إحیاء باهللا بن الحسین الع التبیان في إعراب القرآن ألبي البقاء عبد  )٢(

 ٢٤٧الكتب العربیة ، الجزء الثاني ص 
. روح المعاني،  ٣٥٣الجامع ألحكام القرآن ألبي عبد اهللا بن أحمد النصارى القرطبي ، الجزء التاسع ص   )٣(

 . ٢٠٤الجزء الثالث عشر ، ص 
  ٩٨، ص  صفوة التفاسیر ، الجزء الثاني  )٤(
 .١٧الكهف : اآلیة  )٥(



 ١٦

: قوله تعالى: الشاهد   صفة لولي.  

  لله اهللا بسوء عمله ضیهدیه إلى الحق ویخلصه من الضالل ألن من ی : أي ناصرٌ المعنى

  .)١(فلن تجد له من یهدیه

  الموضع الثامن: 

: قولــــــــه تعــــــــالى                        

                                   

                       )٢(.  

  .)٣(: مفعول مطلق منصوب. ظاهرًا: صفة مراءإال: لإلستثناء. مراءً : اإلعراب

: قوله تعالى: الشاهد .  

  .)٤(أي ال تجادل في عدتهم إال جدال متیقن علم بحقیقة الخبر: المعنى

  

  :المبالغة النعت بصیغ -٢

الغـة فـي المعنـى، سـم الفاعـل مـع مباألفاظ تـدل علـى مـا یـدل علیـه  ةالمبالغ ((صیغ

وترجــع صــیغة المبالغــة عنــد التحقیــق إلــى معنــى الصــفة المشــبهة، ألن اإلكثــار مــن الفعــل 

  وزان سماعیة هي:أ. وبها الراسخة في النفس ةبتوالمبالغة فیه یجعالنه كالصفة الثا

  .)٥())َفعَّال، ُفعَّال، فّعیل، فُعول، فّعالة، ِمْفعال، ِمْفعیل، َفعول، َفعیل، َفِعل وفیعول 

                                                                                                                                       
 . ١٢٥، ص  ٨الجدول م )٦(
 . ٢٢٤روح المعاني ،  الجزء الثالث عشر ، ص  )١(
 .٢٢الكهف : اآلیة  )٢(
  .١٣٤، ص  ٨الجدول م )٣(
 .١٨٧. صفوة التفاسیر ، الجزء الثاني ، ص ٢٤٧روح المعاني، الجزء الثالث عشر ، ص  )٤(
  .٢٤٢، ص  حوها وصرفها ، الجزء األولبیة ونالمحیط في أصوات العر  )٥(



 ١٧

ــي خمســـة  ــن القـــرآن الكـــریم فـ ــع الثـــاني مـ وقـــد ورد النعـــت بصـــیغة المبالغـــة فـــي الربـ

  تفاصیلها كاآلتي: اً وأربعین موضع

  

  الموضع األول: 

ـــــــــه تعـــــــــالى : قول                           

                                        

          )١(.  

  .)٢(سحابًا: مفعول به للفعل أقل. ثقاًال: صفة لحساب منصوب  :اإلعراب

: قوله تعالى: الشاهد  صفة لسحاب فعال على وزن.  

  .)٣(حتى إذا حملت الریح برحمته سحابًا ممتلئًا بالماء حتى صار مثقًال بها: أي المعنى

  الموضع الثاني: 

: قولــه تعــالى                              

                           

         )٤(.  

حمــًال: مفعــول مطلــق مبــین لنــوع الفعــل حمــل منصــوب. خفیفــًا: نعــت منصــوب   :اإلعــراب

  .)٥(لحمالً 

  

                                                
 . ٥٧سورة األعراف ، اآلیة :  )١(
 . ٣٥٨ص  ٤الجدول م  )٢(
 . ٤٥١صفوة التفاسیر ، الجزء االول ص  )٣(
 . ١٨٩سورة األعراف ، اآلیة :  )٤(
 ١٢٨ص   ٥الجدول م  )٥(



 ١٨

  .صفة لحمل لین فععلى وز  : قوله تعالى: الشاهد

ــى فلمــا جامعهــا حملــت حــواء فــي رحمهــا مــاء آدم الــذي كــان خفیفــًا دون إزعــاج : أي المعن

  .)٦(لكونه نطفة أو علقة

: ذكـــر ســـبحانه وتعـــالى إبتـــداء خلـــق اإلنســـان وٕانشـــائه تنبیهـــًا علـــى أن اإلعـــادة مقـــام الحـــال

  .)١(ممكنة، كما أن اإلنشاء كان ممكناً 

 : في قوله تعالى:البالغة   ٢(كنایة عن الجماع(.  

  الموضع الثالث: 

: قولــــــــــه تعــــــــــالى                          

                      )٣(.  

  .)٤(المسجد: إسم مجرور بعن. الحرام: صفته  :اإلعراب

: قوله تعالى: الشاهد  صفة للمسجد على وزن فعال.  

  .)٥(الحرام العظیم حرمته عند كل أحد فال إختصاص به لشخص دون اآلخر: المعنى

  

  

  

  

                                                
قرآن الكریم ، أبو السعود محمد بن . وٕارشاد العقل السلیم إلى مزایا ال ١٤٢جامع البیان ، الجزء السادس ص  )٦(

 ٢١٩الجزء الثاني ،  إشراف محمد عبد اللطیف مكتبة ومطبعة محمد علي صبیح وأوالده محمد العمادي ،
 .٤٣٦، ص ٤بحر المحیط ، مال )١(
.  ٢٤٥، ص م  ١٩٧٧دار المعارف ،  أسالیب القرآن عبد الفتاح الشین، الطبعة األولى ضوءالبیان في  )٢(

 . ٢٢عاني ، الجزء الحادي عشر ، ص روح الم
 . ٣٤سورة األنفال ، اآلیة :   )٣(
 . ١٨٤، ص  ٥الجدول م )٤(
 . ٢٠٦روح المعاني ،  الجزء العاشر ، ص  )٥(



 ١٩

  الموضع الرابع: 

: قولـــــــه تعـــــــالى                 

                              

)٦(.  

  . الحرام: أعربت في الموضع السابق.)٧(المسجد: مضاف إلیه مجرور  :اإلعراب

: قوله تعالى: دالشاه  صفة للمسجد.  

  : ورد في الموضع السابق.المعنى

  الموضع الخامس: 

ـــــــالى ـــــــه تع : قول                        

                            .  

  ع السابق.ضورد في المو   :اإلعراب

: قوله تعالى: الشاهد  .صفة لمسجد  

  : ورد في الموضع السابق.المعنى

: لمـــا بـــین ســـبحانه مـــن یصـــلح لعمـــارة المســاجد انكـــر علـــى مـــن لـــم یفـــرق بـــین مقـــام الحـــال

 ل:فقا الصفتین                .  

: في قوله تعالى: البالغة   ٣(إستفهام إنكار وتوبیخ(.  

                                                
 .٧سورة التوبة : اآلیة :   )٦(
 . ٢٤٧ص  ٥الجدول م  )٧(
 . ١٩سورة التوبة ، اآلیة :   )١(
 . ٤١٦نظم الدر ، الجزء الثامن ، ص   )٢(
 ٥٢٥صفوة التفاسیر ، الجزء األول ، ص  )٣(



 ٢٠

  

  الموضع السادس: 

ــــــــالى ــــــــه تع : قول                     

                                

   .  

  .)٥(المسجد: مفعول به منصوب للفعل یقرب. الحرام صفته  :اإلعراب

الشاهد: قوله تعالى:   .صفة لمسجد  

: أطلـــق المســـجد الحـــرام وأراد بـــه حـــرم المســـجد كلـــه أي ال یقـــرب المشـــركون الحـــرم لمعنـــىا

  .)٢((ال یحج بعد هذا العام مشرك). ویؤیده حدیث )١(كله

ــام الحــال بعــد أن بــین ســبحانه العلــة فــي عــدم إقتــرابهم مــن المســجد وتشــدید مقــاطعتهم : مق

  .)٣(بأنهم نجس فقد تسبب عن ذلك إبعادهم

 قولـه تعـالى: : فـي البالغة       فقـد عبـر سـبحانه وتعـالى عـن الـدخول

  .)٤(بالقرب للمبالغة في اإلبعاد

  الموضع السابع: 

ــه تعــالى : قول                           

                               ٥.  

                                                
 ٢٨سورة التوبة ، اآلیة:  )٤(
  . ٢٧٥، ص  ٤الجدول م )٥(
 .٢٦٤. أبو السعود، الجزء الثاني، ص  ٣٤٥جامع البیان الجزء السادس ، ص  )١(
ي دار لألمام أبي الحسن مسلم بن الحجاج النیسابوري تحقیق فؤاد عبد الباق الحدیث ورد في صحیح مسلم  )٢(

 .٩٨٢، ص ٧٨م ، كتاب الحج، الجزء الحج، الجزء الرابع، باب ١٩٩١ -هـ١٤١٢، ١الحدیث ط
 . ٤٢٩نظم الدرر ، الجزء الثامن ، ص  )٣(
 . ٥٣٢صفوة التفاسیر ، الجزء األول ص  )٤(



 ٢١

   )٦( :اإلعراب والمعنى

: قوله تعالى: الشاهد  .صفة لمسجد  

: فــي قولــه تعــالى: البالغــة          ...  نجــد براعــة اإلســتهالل ألنــه لمــا

ــال القــــدرة وتنــــزه اهللا تعــــالى مــــن صــــفات كــــان أمــــرًا غیــــ ــدأه بلفــــظ یشــــیر إلــــى كمــ ر عــــادي بــ

  .)٧(النقص

  الموضع الثامن: 

: قوله تعالى                              

١.  

  .)٢(صفتهترى منصوب. قلیًال: به للفعل إش ثمنًا: مفعول  :اإلعراب

  .صفة لثمن على وزن فعیل  ً◌قوله تعالى: في : الشاهد

حججه عرضًا سیرًا من متاع  منأي أستبدلوا بالقرآن وٕاتباع ما إحتج اهللا به علیهم : المعنى

  .)٣(الدنیا

، تهمبعد مـا كشـف اهللا سـبحانه سـرائر المشـركین قـدم الـدلیل علـى فسـقهم وخیـان: مقام الحال

  .)٤(فقال معبرًا بما یفید أنهم تمكنوا من صد اإلیمان تمكنًا صار به كأنه في حوزتهم

  

  

                                                                                                                                       
 .١اإلسراء ، اآلیة :   )٥(
  ١٨ في الموقع الثالث صا ورد  )٦(
 . ١٥٦ص صفوة التفاسیر ، الجزء الثاني،  )٧(
 .٩التوبة ، اآلیة :  )١(
 . ٢٥٠، ص  ٥الجدول م  )٢(
 . ٣٢٧جامع البیان الجزء السابع ، ص  )٣(
 . ٣٨٦نظم الدرر ، الجزء الثامن ، ص  )٤(



 ٢٢

  

  الموضع التاسع: 

 : قولـــــه تعـــــالى                         

 ٥.  

  السابق.ورد في الموضع   :اإلعراب

  .صفة لثمن على وزن فعیل  ً◌: قوله تعالى: الشاهد

  .)٦(: أي: ال تأخذوا بمقابلة عهد اهللا ورسوله عوضًا یسیرًا من الدنیا الفانیةالمعنى

 : فــي قولــه تعــالى: البالغــة     ...  مجــاز ألن اإلشــتراء مجــاز عــن اإلســتبدال

بمكان قوله تعالى:     ً◌ ٧(الثمن مشترى ال مشترى به نفإ(.  

  

  الموضع العاشر: 

: قوله تعالى           ١.  

متــاع مبتــدأ خبــره محــذوف تقــدیره لهــم. وقلیــل: صــفة. وقیــل متــاع خبــر لمبتــدأ   :اإلعــراب

  .)٢(محذوف

  .صفة متاع على وزن فعیل  ٌ◌: قوله تعالى: الشاهد

ستماع المشركین في الدنیا قلیل ال عبرة به ویرجـع األمـر بـاآلخرة إلـى انتفاع و اأي : المعنى

  .)٣(أن المراد نفي الفوز بمطلب یعتد به

                                                
 . ٩٥سورة النحل ، اآلیة :   )٥(
 . ١٤٢صفوة التفاسیر ، الجزء األول ، ص   )٦(
 ٢٢٤روح المعاني الجزء الخامس عشر ، ص   )٧(
 . ١١٧سورة النحل ، اآلیة :   )١(
 . ٣٩٩، ص  ٧. الجدول م ٢٤٨روح المعاني الجزء الرابع عشر ، ص  )٢(



 ٢٣

  الموضع الحادي عشر: 

: قوله تعالى                 ٤.  

  .)٥(ول مطلق نائب عن المصدر منصوب. قلیًال: صفتهشیئًا: مفع :اإلعراب

  .صفة شیئاً  على وزن فعیل  ً◌: قوله تعالى: الشاهد

 لوال ثبتناك لقاربت أن تمیل إلیهم یسیرًا من المیل لقـوة خـدعهم وشـدة إحتیـالهم لكـن: المعنى

  .)٦(العصمة من أن تقرب أدنى إقتراب منعتك

  الموضع الثاني عشر: 

: ىقوله تعال    ٧.  

  .)٨(عرضًا خبر كان منصوب. قریبًا: صفته :اإلعراب

: قوله تعالى: الشاهد   ً◌ .على وزن فعیل  

  .)١(أي لو كان ما دعوا إلیه غنمًا قریبًا سهل المنال: المعنى

  الموضع الثالث عشر: 

ـــه تعـــالى : قول                              

                                  

 ٢.  

                                                                                                                                       
 ٢٤٨روح المعاني الجزء الرابع عشر ، ص  )٣(
 . ٧٤سورة اإلسراء ، اآلیة   )٤(
 ٧٧، ص  ٨الجدول م )٥(
 . ١٢٨روح المعاني الجزء الرابع عشر ،  )٦(
 من البحث  ١١وردت ص،  ٤٢سورة التوبة ، اآلیة :   )٧(
 . ٢٩٥ص  ٥الجدول م )٨(
 .٥٧٣صفوة التفاسیر الجزء الثاني ، ص  )١(
 . ٤٤سورة إبراهیم ، اآلیة :  )٢(



 ٢٤

  

  .)٣(إلى أجل: جار ومجرور. قریب: صفة :اإلعراب

: قوله تعالى: الشاهد  صفة أجل على وزن فعیل.  

ى زمن قریب لیستدركوا یقول الظالمون یوم القیامة هللا سبحانه وتعالى ربنا أمهلنا إل: المعنى

  .)٤(ما یرضیه سبحانه وتعالى او لمما فات ویع

  الموضع الرابع عشر: 

: قولـــــــــــه تعـــــــــــالى                         

        ٥.  

  .)٦(مرفوع. رحیم: صفة ثانیة لرسول لرؤوف: صفة رسول فاعل للفعل جاء. :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد  صفة لرسول. على وزن فعیل  

ـــى ــالى رســـوله الكـــریم بإســـمین مـــن : المعن أســـمائه، ألنـــه رؤوف لقـــد ســـمى اهللا ســـبحانه وتعـ

  .)١(بالمؤمنین رحیم بالمؤمنین شدید الشفقة والرحمة علیهم

  الموضع الخامس عشر: 

: قوله تعالى                      .  

  .)٣(ثانیةالواحد: صفة للفظ الجاللة مرفوع. القهار: صفة  :اإلعراب

                                                
 . ١٦٨، ص  ٧الجدول م  )٣(
 . ١٠١.وصفوة التفاسیر ، الجزء الثاني ، ص  ٢٤٨الثالث عشر ، ص روح المعاني الجزء   )٤(
 . ١٢٨سورة التوبة ، اآلیة :   )٥(
 . ٥٥ص   ،٥الجدول م  )٦(
 . ٥٦٩صفوة التفاسیر ، الجزء الثاني ، ص  )١(
 . ٣٩یوسف ، اآلیة :  )٢(
  . ٣٧٣، ص  ٦الجدول م )٣(



 ٢٥

أي یا صاحبي السجن آلهة متعـددة ال تنفـع وال تضـر وال تسـتجیب كاألصـنام خیـر : المعنى

  .)٤(أم عبادة الواحد األحد المتفرد باإللوهیة الغالب الذي ال یغالبه أحد جل وعال

  الموضع السادس عشر: 

: قوله تعالى                         .  

  ورد في الموضع السابق :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد  .صفة هللا  

: فــي اآلیــة الكریمــة یقــول ســبحانه خرجـــت الخالئــق جمیعــًا مــن قبــورهم أمــام أحكـــم المعنــى

  .)٦(الحاكمین

  بع عشر: ساالموضع ال

: قوله تعالى                            

                       ٧.  

  .)١(لصبار مجرور صبار: مضاف إلیه مجرور. شكور: صفة :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد   بارصصفة ل یغة مبالغة على وزن فعولفهو ص.  

ـــى ــا قـــ: المعن ـــى ســـیدنا موســـى ذكـــر قومـــك بأیـــام نقـــم اهللا التـــي أوقعهـ ال ســـبحانه وتعـــالى إل

بالماضــین كعــاد وثمــود، وفــي ذلــك عبــرة وآیــة لكــل صــبار شــكور یصــبر علــى بالئــه وكثیــر 

  .)٢(الشكر لنعمائه عز وجل

  

                                                
 . ٢٤٤روح المعاني الجزء الرابع ، ص  )٤(
 . ٤٨سورة إبراهیم اآلیة  )٥(
 . ٢٥٨روح المعاني الجزء الثالث عشر ، ص  )٦(
 . ٥سورة إبراهیم اآلیة :  )٧(
 . ١٢٧، ص  ٧الجدول م )١(
 .١٨٨روح المعاني ، الجزء الثالث عشر   )٢(



 ٢٦

  الموضع الثامن عشر: 

: قوله تعالى                       ٣.  

كـــان فعــل مــاض ناســـخ إســمها ضـــمیر مســتتر. عبــدًا: خبرهـــا منصــوب. شـــكورًا:  :اإلعــراب

  .)٤(صفة منصوبة لعبد

 : قوله تعالى:الشاهد  صفة لعبد على وزن فعول.  

 شــيء ًا كــان كثیــر الشــكر بحمــد اهللا علــى كــلن نوحــإقــال ســبحانه فــي هــذه اآلیــة : المعنــى

  .)٥(فاقتدوا به

  الموضع التاسع عشر: 

: قوله تعـالى                             

                  ٦.  

  .)٧(ربك: مبتدأ مرفوع، الكاف: مضاف إلیه. الغفور: صفة لربك مرفوع :اباإلعر 

 : قوله تعالى:الشاهد  صفة لرب فهي صفة على وزن فعول.  

یا محمد ربك واسـع المغفـرة عظـیم الرحمـة : یخاطب اهللا سبحانه رسولنا الكریم یقول المعنى

  .)١(هم وعصیانهمر تقصی عبالعباد م

  

  

  

                                                
 .٣سورة اإلسراء ، اآلیة :  )٣(
 ٨، ص  ٨الجدول م  )٤(
 . ١٥عشر ، ص  رابعروح المعاني ، الجزء ال  )٥(
 . ٥٨سورة الكهف ، اآلیة :   )٦(
 . ١٧٥،  ٨الجدول م  )٧(
 . ١٩٧صفوة التفاسیر ، الجزء الثاني ، ص  )١(



 ٢٧

  رون: الموضع العش

: قوله تعالى                ٢.  

م: صـفة ســاحر یإن: حـرف مشـبه بالفعـل ناسـخ. هــذا: أسـمها. سـاحر: خبرهـا. علـ :اإلعـراب

  .)٣(مرفوع

 : قوله تعالى:الشاهد  ٌ◌ صفة ساحر لفهي صفة على وزن فعی.  

  .)٤(وخیاالته وفنونه هعلم السحر وخدع يغایة فأي بالغ ال: المعنى

  .)٥(: لما كان ما شاهدوه خارجًا عما ألفوه من السحر قالوا علیممقام الحال

  الموضع الحادي والعشرون: 

: قوله تعالى          ٦.  

  .)٧(اف إلیه مجرور. علیم: صفته مجرور مثلهضساحر: م :اإلعراب

  .صفة ساحر على وزن فعیل   : قوله تعالى:دالشاه

  .)٨(: أي یأتونك بكل ساحر مثله ماهر في السحرالمعنى

  والعشرون:   الثانيالموضع  

: قوله تعالى             ١.  

  ذكر في الموضع السابق :اإلعراب

                                                
 . ١٠٩سورة األعراف ، اآلیة :  )٢(
 ٢٨ص  ٥الجدول م  )٣(
 . ٣٥٨، البحر المحیط ، الجزء الرابع ، ص  ١٧الطبري ، الجزء السادس ، ص   )٤(
 . ٢٣نظم الدرة الدرر ، الجزء الثامن ، ص  )٥(
 . ١١٢سورة األعراف ، اآلیة :  )٦(
 . ٣٠، ص  ٥الجدول م )٧(
 . ٤٦٣، ص  صفوة التفاسیر ، الجزء األول )٨(
 . ٧٩سورة یونس ، اآلیة :  )١(



 ٢٨

  .صفة لساحر على وزن فعیل   : قوله تعالى:الشاهد

  .ورد في الموضع السابق: المعنى

  الموضع الثالث والعشرون: 

: قوله تعالى                  ٢.  

  .)٣(بغالم: جار ومجرور. علیم: نعت لغالم مجرور :اإلعراب

  .صفة لغالم لعلى وزن فعی   : قوله تعالى:الشاهد

قالــت المالئكــة ال تخــف فإنــا نبشــرك بغــالم واســع العلــم عظــیم الــذكاء وهــو إســحق : المعنــى

)٤(.  

  الموضع الرابع والعشرون: 

ــه تعــالى : قول                                

                                          

             ٥.  

  .)٦(عذاب: فاعل یأخذ مرفوع. ألیم: صفته :اإلعراب

  .صفة لعذاب یلعلى وزن فع  : قوله تعالى:الشاهد

  .)١(العذاب األلیم هو ما حل بهم إذ عقروها وأعد لهم في اآلخرة: المعنى

                                                
 .٥٣الحجر ، اآلیة :  )٢(
 ٢٤٧ص ٥م ، م١٩٨٨-١٤٠٨،، الیمامة للطباعة والنشر دمشقالقرآن وبیانه، محي الدین درویشإعراب  )٣(
 . ٦١روح المعاني ، الجزء الرابع عشر ، ص  )٤(
 . ٧٣سورة األعراف ، اآلیة :  )٥(
 . ٣٧٥ص  ٣درویش ، م )٦(
 .٣٣١البحر المحیط ، الجزء الرابع ، ص  )١(



 ٢٩

: لمــا أمــرهم ســبحانه بتركهـا لــذلك أكــد األمــر بنهــیهم عـن اذاهــا فضــًال عمــا بعــد مقــام الحــال

  .)٢(المس

  الموضع الخامس والعشرون: 

: قوله تعالى                       

                                

  ٣.  

  .)٤(شبه الجمله (لهم). ألیم: صفةخبره عذاب: مبتدأ مؤخر  :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد  صفة لعذاب صفة مبالغة على وزن فعیل.  

  .)٥(ویعیبونھ لھم عذاب موجع مؤلم في یوم القیامة : الذین یؤذون رسول اهللا المعنى

  .)٦(جزاءھم من جنسھعل : لما كان أذاھم مؤلماً جمقام الحال

  الموضع السادس والعشرون: 

 : قولــه تعــالى               

                           ٧.  

  .ورد في الموضع السابق :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد  فة لعذابص على وزن فعیل.  

                                                
 .٤٤٥نظم الدرر ، الجزء السابع ، ص  )٢(
 . ٦١سورة التوبة ، اآلیة :  )٣(
 . ٣١٩، ص  ٥الجدول م )٤(
 . ٦٤البحر المحیط ، الجزء الخامس ، ص  )٥(
 . ٥١٣نظم الدرر ، الجزء السابع ، ص  )٦(
 . ٧٩سورة التوبة ، اآلیة :  )٧(



 ٣٠

: الذین یعیبون المتبرعین المتطـوعین مـن المـؤمنین فـي صـدقاتهم لهـم عـذاب اآلخـرة المعنى

  .)١(الموجع المقیم

: في قولھ تعالي البالغة   ٢(للتھویل والتفخیمالتنوین(.  

  الموضع السابع والعشرون: 

: قولــــــــــــه تعــــــــــــالى                        

             .  

  .)٤( :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد  .فهي نعت لعذاب مرفوع  

ــوى المعنـــى ــي دعـ ــؤالء المتخلفـــین الكـــاذبین فـ ــد شـــدید لهـ ـــة الكریمـــة وعیـ ــي اآلی اإلیمــــان، : فـ

  .)٥(وسینالهم عذاب ألیم بالقتل واألسر في الدنیا وفي اآلخرة

  الموضع الثامن والعشرون: 

: قولـــــه تعـــــالى                         

                          

        ٦.  

 

  .)1(عذاب معطوف على شراب مرفوع. ألیم: نعت له مرفوع مثله :اإلعراب

                                                
 . ٥٥٢اسیر ، الجزء األول ، ص صفوة التف )١(
 . ٥٥٦صفوة التفاسیر ، الجزء األول ، ص  )٢(
 . ٩٠التوبة ، اآلیة :  )٣(
 ٢٧ ورد ص )٤(
 .٥٥٥صفوة التفاسیر ، الجزء األول ، ص  )٥(
 ٤سورة یونس ، اآلیة :   )٦(
 . ٦٢، ص  ٦الجدول م  )1(



 ٣١

  صفة لعذاب.  ٌ◌ : قوله تعالى:الشاهد

  .)2(كفرهم وٕاشراكهمالمعنى: لهم عذاب موجع بسبب 

: ف���ي اآلی���ة تقاب���ل ب���ین س���ببي ج���زاء الم���ؤمنین البالغ���ة   ج���زاء الك���افرین و

 3.  

  الموضع التاسع والعشرون: 

ــــه تعــــالى  : قول                             

                 4.  

  .)5(فاعل للفعل یمس مرفوع. ألیم: نعت مرفوع مثله :عذاب :اإلعراب

  .عذابصفة   ٌ◌ : قوله تعالى:الشاهد

أي أمم أخرى من ذریة من معك نمتعهم متاع الحیاة الدنیا هم الكفرة ثم نذیقهم في : المعنى

  .)6(الموجعاآلخرة الغذاب 

  الموضع الثالثون:

: قولــه تعــالى                             

                       7.  

  .)1(على المصدر المؤول أن یسجن بأو. ألیم: نعت له مرفوععذاب: معطوف  :اإلعراب

                                                
سیر البیضاوي لناصر الدین أبي سعید عبد اهللا بن عمر البیضاوي. أنوار التنزیل وأسرار التأویل الشهیر بتف  )2(

 .٢٧٣بن محمد السیرازي ص 
 ٦٧روح المعاني ، الجزء الحادي عشر ، ص  )3(
 . ٤٨سورة هود ، اآلیة :  )4(
 .٣٥٧، ص  ٦الجدول م )5(
 ٤٨صفوة التفاسیر ، الجزء الثاني ، ص   )6(
 .٢٥سورة یوسف ، اآلیة :  )7(
 ٣٥٧، ص  ٦الجدول م )1(



 ٣٢

  صفة لعذاب.  ٌ◌ : قوله تعالى:الشاهد

  .)2(: أي جزاؤه إال السجن أو الضرب ضربًا مبرحًا مؤلمًا وجیعاً المعنى

  الموضع الحادي والثالثون:

: قولــــه تعــــالى                     

                                    

                          

              3.  

  .)4(ورد :اإلعراب

  .صفة لعذاب  ٌ◌ : قوله تعالى:الشاهد

  .)5(: وردالمعنى

  الموضع الثاني والثالثون:

 : قوله تعالى        6.  

  .)7(عذاب: خبر المبتدأ (هو) مرفوع. األلیُم: نعته مرفوع مثله :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد  ُ◌ .صفة لعذاب  

  .)1(: أي إن عذابي شدید لمن أصر على المعاصي والذنوبالمعنى

                                                
 .٤٨صفوة التفاسیر ، الجزء الثاني ، ص  )2(
 ٢٢سورة إبراهیم ، اآلیة :  )3(
 ٢٨ اإلعراب ورد ص )4(
 ٢٨ المعنى ورد ص )5(
 .٥٠سورة الحجر ، اآلیة : )6(
 .٢٤٤، درویش ، الجزء الخامس ، ص ٦٠، صح المعاني، الجزء الرابع عشررو  )7(
 .٤٤٥البحر المحیط ، الجزء الخامس ، ص  )1(



 ٣٣

  الموضع الثالث والثالثون:

ــــالى ــــه تع  : قول                              

      2.  

  .)3(ورد :اإلعراب

  .نعت لعذاب مرفوع  : قوله تعالى:الشاهد

  .)4(: العذاب األلیم هو عذاب النار المؤلم الموجع یوم القیامةالمعنى

: فــي إطــالق الیــوم علــى مــدة القیامــة مجــازًا. ولــیس فیــه كنایــة لمــا مضــى أو یـــوم البالغــة

  .)5(صورة الحال إستحضارًا لهالقیامة الذي فیه عذابهم صور ب

  الموضع الرابع والثالثون:

   : قوله تعالى                6.  

  .)7(ورد :اإلعراب

  .نعت لعذاب مرفوع  : قوله تعالى:الشاهد

هم بأن لهـم فـي اآلخـرة عـذاب ئفتراالهم ووعید على كفرهم و  : في اآلیة الكریمة تهدیدالمعنى

  .)8(مؤلم موجع

  الموضع الخامس والثالثون:

: قوله تعالى           1.  

                                                
 .٦٣سورة النحل ، اآلیة :  )2(
 ٢٨ اإلعراب ورد ص )3(
 .١٧٣روح المعاني ، الجزء الرابع عشر ، ص  )4(
 .١٧٣المرجع السابق ، الجزء الرابع عشر ، ص  )5(
 .١٠٤سورة النحل ، اآلیة :  )6(
 ٢٨ اإلعراب ورد ص )7(
 ١٤٤صفوة التفاسیر ، الجزء الثاني ، ص  )8(



 ٣٤

  .)2(ورد :اإلعراب

  .صفة لعذاب مرفوع  : قوله تعالى:الشاهد

  .)3(: وردالمعنى

  :الموضع السادس والثالثون

ـــــــه تعـــــــالى  : قول                           

             4.  

  .)5(عذاب: مفعول مطلق منصوب. ألیمًا: نعت له منصوب مثله :اإلعراب

 الشاهد: قوله تعالى:  .صفة لعذاب  

یعـذبهم اهللا عـذابًا موجعـًا بإسـتیالء  : في حـال عـدم خـروجهم للجهـاد مـع الرسـول المعنى

  .)6(العدو علیهم في الدنیا وبالنار في اآلخرة

  الموضع السابع والثالثون:

 : قولــــــه تعــــــالى                     

                                

                                     

        .  

                                                                                                                                       
 ١١٧سورة النحل ، اآلیة :  )1(
 ٢٨ اإلعراب ورد ص )2(
 ٣٢ المعنى ورد ص )3(
 ٣٩سورة التوبة ، اآلیة :  )4(
 ٢٩٠، ص  ٦الجدول م )5(
 .١٣١الطبري ، الجزء العاشر ، ص  )6(
 ٧٤سورة التوبة ، اآلیة :  )١(



 ٣٥

  .)٢(عذاب: مفعول مطلق منصوب. ألیمًا: نعت له منصوب مثله :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد  .صفة لعذاب  

  .)٣(ن تولوا یعذبهم اهللا سبحانه وتعالى عذابًا مؤلمًا شدیداً إ: أي المعنى

: في اآلیـة الكریمـة تأكیـد المـدح بمـا یشـبه الـذم وذلـك فـي قولـه تعـالى: البالغة    

      .  

  الموضع الثامن والثالثون:

ـــه تعـــالى : قول                       

                                    

        .  

  .)٦(العذاب: مفعول للفعل یرى منصوب، األلیم: نعت لعذاب منصوب :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد  .صفة لعذاب  

لعلمــه مــن قبــل اهللا تعــالى أن المــؤمن عنــد  جعــل رؤیــة العــذاب نهایــة وغایــة وذلــك: المعنــى

  .)7(نفعه إیمانه في ذلك الوقت وال یخرجه من كفرهیرؤیة العذاب ال 

: في قوله تعالى: البالغة        ...  ... مـس محـو إسـتعارة ألن حقیقـة الط

  .)1(ظ العقاب ومضاعفة العذابیتغلستعارة لااألثر، والشدة 

                                                
 .٣٣٨، ص  ٥الجدول م )٢(
 .٥٤٩صفوة التفاسیر ، الجزء األول ، ص  )٣(
 ٥٥٠المرجع السابق ، ص  )٤(
 ٨٨یونس ، اآلیة :  سورة )٥(
 ١٦٠، ص  ٦الجدول م )٦(
لیق عبد اهللا عالمحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز ألبي محمد عبد الحق بن عطیة األندلسي ، تحقیق وت )7(

 .٢٠٧، الجزء السابع ، ص م١٩١٢ - هـ ١٤٠٢، الطبعة األولى بن إبراهیم األنصاريأ



 ٣٦

  تاسع والثالثون:الموضع ال

: قوله تعالى                 2.  

  .)3(ورد :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد  َ◌ .نعت لعذاب منصوب  

ى یـوم القیامـة المعنى: اآلیة الكریمة تتحدث عن الذین حقت علیهم كلمة اهللا ولم یؤمنـوا حتـ

  .)4(من فرعون ولكن ال ینفعهم اإلیمانقتها یؤمنون كما آو 

  الموضع األربعون:

   : قوله تعالى               5.  

  .)٦(عذابًا: مفعول به منصوب للفعل أعتد. ألیمًا: نعت لعذاب منصوب :اإلعراب

 عالى:: قوله تالشاهد  .صفة لعذاب  

  .)٧(ن كفروا في اآلخرة عذابًا مؤلماً أي هیأنا للذی: المعنى

  

  األربعون:و الموضع الحادي  

: قوله تعالى                              

  

             .  

                                                                                                                                       
دار أحیاء الكتب العربیة  –حققه محمد عبد الغني  –یف الرضي للشر  –تلخیص البیان في مجازات القرآن  )١(

 .١٥٦م ص ١٩٥٥ -هـ ١٣٧٤الطبعة األولى 
 .٩٧سورة یونس ، اآلیة :  )٢(
 من البحث ٣٤ مر إعرابها ص )٣(
 .٥٩٨صفوة التفاسیر ، الجزء الثاني ، ص  )٤(
 ١٠سورة اإلسراء ، اآلیة :  )٥(
 ١٦ص  ٨الجدول م  )٦(
 ٢٢ص  ١١ي ج روح المعان )٧(



 ٣٧

بعذاب: جار ومجرور متعلق ب  :اإلعراب  ٢(. ألیم: نعت لعذاب مجرور(.  

  صفة لعذاب.    : قوله تعالى:الشاهد

مـؤلم أهلكنـا بـه غیـر ئتنا بعـذاب اذاء منهم حیث قالوا ستهافي اآلیة الكریمة تهكم و : المعنى

  .)٣(الحجارة

  واألربعون:الموضع الثاني  

: قولــــه تعــــالى                            

                                  

          .  

  .)٥(ورد :اإلعراب

  .نعت لعذاب مجرور   : قوله تعالى:الشاهد

أي بشر الكافرین بعذاب مؤلم موجع یحل بهم وقد جعل اهللا سبحانه اإلنـذار بشـارة : المعنى

  .)٦(على سبیل اإلستهذاء بهم

تحقیـرًا لهـم لرسـوله الكـریم  - عـنهم وجـه الخطـاب ضعـر ههـم بالتهدیـد أ: لما واجمقام الحال

 - ٧(مبشرًا له في أسلوب التهكم بهم(.  

  

  

                                                                                                                                       
 .٣٢سورة األنفال ، اآلیة :   )١(
 ١٨٣ ، ص ٥الجدول م )٢(
، هـ٧٧٤یر الدمشقي ، المتوفى سنة مختصر التفاسیر لإلمام الجلیل عماد الدین أبي الفداء إسماعیل بن كث  )٣(

 .١٠١، الجزء الثاني، صهـ ١٤٠٠اختصار وتحقیق محمد علي الصابوني، الطبعة الثانیة، 
 ٣توبة ، اآلیة : سورة ال )٤(
 مر في الموضع السابق.  )٥(
 .١٠البحر المحیط ، الجزء الخامس ، ص   )٦(
 ٣٧٩نظم الدرر ، الجزء الثامن ، ص   )٧(



 ٣٨

  الموضع الثالث واألربعون:

ــــــــالى ــــــــه تع : قول                          

                            

                ١.  

  .)٢(ورد :اإلعراب

  .نعت لعذاب مجرور   : قوله تعالى:الشاهد

ین وبــین الیهــود والنصــارى تغلیظــًا علــیهم وداللــة ین الكــانز إنمــا قــرن اهللا ســبحانه بــ :المعنــى

علــى أن مــن یأخــذ مــنهم الســحت ومــن ال یعطــي مــن المســلمین مــن طیــب مالــه ســواء فــي 

  .)٣(إستحقاق البشارة بالعذاب األلیم

  الموضع الرابع واألربعون:

  : قوله تعالى                  ٤.  

عذاب: مفعول به للفعل. أخاف: منصوب. یوم: مضاف إلیه مجرور. ألیم: نعت  :اإلعراب

  .)٥(لیوم مجرور

  .صفة لیوم   : قوله تعالى:الشاهد

المــراد بــالیوم یــوم القیامــة أو الطوفــان، ووصــفه بــاأللیم علــى اإلســناد المجــازي ألن : المعنــى

  .)٦(اهللا تعالى فنزل الظرف منزلة الفاعل لكثرة وقوع الفعل فیه ذابع المؤلم هو

                                                
 . ٣٤سورة التوبة ، اآلیة :   )١(
 من البحث. ٣٦مر في ص  )٢(
اهللا محمد بن عمر  الكشاف عن الحقائق غوامض التنزیل وعیون األقاویل من وجوه التأویل لإلمام جاد )٣(

، بیروت الجزء محمد عبد السالم شاهین، الطبعة األولى دار الكتب العلمیة رتبه وضبطه وصححةالزمخشري ، 

 . ٢٥٨الثاني ، ص 
 .٢٦سورة هود اآلیة :   )٤(
 . ٢١٩، ص  ٥الجدول م  )٥(
 . ٣٦روح المعاني ، الجزء الحادي والعشرون ، ص   )٦(



 ٣٩

  الموضع الخامس واألربعون:

ــــــــالى ــــــــه تع : قول                                

      ١.  

  .)٢(جعل. نصیرًا: نعت لسلطان منصوبسلطان: مفعول به للفعل أ :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد   .صفة لسلطان  

  .)٣(: أي أجعل لي حجة تنصرني على من خالفنيالمعنى

  النعت بالصفة المشبهة: -٣

سم یشتق من الفعل الالزم لیدل على متصف بالحـدث وتشـتق مـن االصفة المشبهة 

  الثالثي ومن غیر الثالثي.

(هي المالقیة فعًال الزمًا ثابتًا معناهـا تحقیقـًا أو تقـدیرًا قابلـة (سهیل: قال صاحب الت

ــارع قلیلــــة إن كانــــت مــــن للمالبســـة والتجــــرد والتعریــــف والتنكیــــر بــــال شـــرط  ــا المضــ وموازنتهــ

ى طـراد إضـافتها إلـال الفعـل الـالزم سـم الفاعـاالثالثي والزمة إذ كانت من غیره ویمیزها من 

و لفظـًا ال أصالحة للمذكر والمؤنث معنى ولفظًا أو معنى ال لفظـًا وهي إما  الفاعل المعني

  .)٤()أو خاصة بأحدهما معنى ولفظًا) معنى

 ةأربعــو  مائــة والنعــت بالصــفة المشــبهة ورد فــي الربــع الثــاني مــن القــرآن العظــیم فــي

  تي:ًا تفصیلها كاآلموضعن یوسبع

  

  

  

  

                                                
 . ٨٠ة : سورة اإلسراء ، اآلی  )١(
  .٨١، ص  ٨الجدول م  )٢(
 روح المعاني ، الجزء الخامس عشر ، ص  )٣(
 .١٤١. شرح ابن عقیل ، الجزء الثاني ، ص ،  ٣٩التسهیل ، ص   )٤(



 ٤٠

  الموضع األول:

: قولـــــــه تعــــــــالى                         

                                 ٥.  

بـالء: مبتـدأ مـؤخر خبـر أسـم اإلشـارة (ذلـك). مـن ربكـم: جـار ومجـرور نعــت أول  :اإلعـراب

  .)١(ف إلیه. عظیم: نعت ثاٍن لبالءلبالء. كم: مضا

 : قوله تعالى:الشاهد  ٌ◌ .صفة لبالء  

  .)٢(أي هذا إختبار وٕابتالء من اهللا لكم عظیم فنجاكم منه: المعنى

  الموضع الثاني:

: قوله تعالى                      ٣.  

  .)٤(عنده ظرف خبر مقدم. أجر: مبتدأ مؤخر. عظیم: نعت ألجر مرفوع :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد  ٌ◌ ر.جصفة أل  

: أي أعلمــوا أن اهللا عنــده خیــر وثـواب عظــیم علــى طــاعتكم إیــاه فیمــا أمــركم ونهــاكم المعنــى

  .)٥(في أموالكم وأوالدكم

  الموضع الثالث:

: قوله تعالى                      ٦.  

  .)٧(عذاب: فاعل. مسكم: مرفوع. عظیم: نعت عذاب مرفوع :اإلعراب

                                                
 . ١٤١سورة األعراف ، اآلیة   )٥(
 . ٤٩الجدول ، المجلد الرابع ، ص  )١(
 .٤٢لتاسع ، ص . روح المعاني ، الجزء ا ٤٧الطبري الجزء السادس ، ص   )٢(
 .٢٨سورة األنفال ، اآلیة   )٣(
 .١٨٧، ص  ٥الجدول م  )٤(
 .٤٨٠. البحر المحیط ، الجزء الرابع  ، ص  ٢٢٢الطبري الجزء السادس ، ص   )٥(
 . ٦٨سورة األنفال ، اآلیة :   )٦(



 ٤١

 : قوله تعالى:الشاهد  ٌ◌ .صفة لعذاب  

  .)٨(: أي ألصابكم من أخذ الفداء من األسرى عذاب عظیمالمعنى

  الموضع الرابع:

: قوله تعالى                .  

  .)٢(ورد :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد  ٌ◌ نعت ألجر مرفوع.  

  .)٣(: أي عنده ثواب عظیم تعجز العقول عن وصفهالمعنى

  الموضع الخامس:

: قولـــــه تعـــــالى                           

      .  

  .)٥(الخزي: خبر المبتدأ ذلك. العظیم: نعت له مرفوع :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد  ُ◌ ي.ز صفة للخ  

  .)٦(ر، المقرون بالفضیحة: أي ذلك هو الذل العظیم والشقاء الكبیالمعنى

  .)٧(على عظمة هذا الجزاء به: بعد أن ذكر جزاء الذین یحادون اهللا ورسوله نمقام الحال

                                                                                                                                       
 . ٢٢١، ص  ٥الجدول م )٧(
 ١٥م، ج ١٩٩٠- هـ١٤١١دار الكتب العلمیة  ١ط التفسر الكبیر أ، مفاتیح الغیب لألمام فخر الدین الرازي  )٨(

 ١٥٨ص 
 . ٢٢سورة التوبة ، اآلیة :   )١(
 ٣٩ورد في الموضع الثاني ص   )٢(
 . ٥٢٦صفوة التفاسیر ، الجزء األول ،   )٣(
 . ٦٣سورة التوبة ، اآلیة :   )٤(
 . ٣٢٣، ص  ٥الجدول م )٥(
 . ٥٤٦صفوة التفاسیر ، الجزء األول ، ص   )٦(
 . ٥١٥ظم الدرر ، الجزء الثامن ، ص ن  )٧(



 ٤٢

  الموضع السادس:

ـــه تعـــالى : قول                     

                                  

 .  

  .)٢(الفوز: خبر المبتدأ ذلك. العظیم: نعت له مرفوع :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد  ُ◌ صفة للفوز.  

  .)٣(: أي ذلك هو الظفر العظیم الذي ال سعادة بعدهالمعنى

: بعد أن وعد اهللا المؤمنین والمؤمنات الجنات والرضوان وصف الفوز زیادة في الحالمقام 

  .)٤(الترغیب فیه

  الموضع السابع:

: قولـــــــــــه تعـــــــــــالى                            

  .  

  رد في الموضع السابق.و  :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد  ُ◌ وھو نعت للفوز مرفوع.  

  .: ورد في الموضع السابقالمعنى

  

  

                                                
 . ٧٢سورة التوبة ، اآلیة :   )١(
 . ٣٣٥، ص  ٥الجدول م  )٢(
 . ٥٤٩صفوة التفاسیر ، الجزء األول ، ص   )٣(
 . ٥٤٦نظم الدرر ، الجزء الثامن ، ص   )٤(
 . ٨٩سورة التوبة ، اآلیة :  )٥(



 ٤٣

  الموضع الثامن:

ــه تعــالى : قول                      

                                  

       ٦.  

  .)١(ورد في الموضع السادس من النعت بالصفة المشبهة :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد  ُ◌ وھو نعت للفوز مرفوع.  

  .)٢(ورد في الموضع السادس من النعت بالصفة المشبهة :المعنى

  :التاسع  الموضع

  : قولـــــه تعـــــالى                       

                           

                                 

     ٣.  

  ورد في الموضع السادس. :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد  ُ◌ ھو نعت للفوز مرفوعو.  

  : ورد في الموضع السادس.المعنى

                                                
 . ١٠٠سورة التوبة ، اآلیة :   )٦(
 ٤١ورد ص  )١(
 ٤١رد ص و  )٢(
 .١١١سورة التوبة ، اآلیة :   )٣(



 ٤٤

  : فــــي قولـــه تعــــالى: البالغـــة   ــتعارة ا ــوال مكنسـ ــذلهم األمــ ــبه بـ یــــة حیـــث شــ

 واألنفــس وأثــابهم علیهــا بالجنــة بـــالبیع والشــراء. وفــي قولــه تعـــالى:     

  .)٤(جناس ناقص إلختالفھما في الشكل

  الموضع العاشر:

: قولـــــــه تعـــــــالى                       

       ٥.  

  .)٦(ورد في الموضع السادس :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد  ُ◌ عوھو نعت للفوز مرفو.  

  .٤١السادس ص  : ورد في الموضعالمعنى

  الموضع الحادي عشر:

: قولـــــــــه تعـــــــــالى                       

                                    

             ١.  

  .)٢(ورد :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد  نعت ثان لبالء مرفوع.  

  .)٣(أي في تلك المحنة إبتالء وٕاختبار من ربكم عظیم: المعنى

  

                                                
 . ١٥٠تلخیص البیان ، ص   )٤(
 . ٦٤سورة یونس ، اآلیة :  )٥(
 ٤١الموضع السادس ص   )٦(
 . ٦سورة إبراهیم ، اآلیة :  )١(
 ٣٩ ورد في الموضع األول ، ص )٢(
 . ١٩٢روح المعاني ، الجزء الحادي عشر ، ص   )٣(



 ٤٥

  الموضع الثاني عشر:

 : قولـــه تعـــالى                              

                ٤.  

  .)٥(كم. عظیم: نعت له مرفوعمبتدأ مؤخر خبر الجار والمجرور لعذاب:  :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد  .صفة العذاب  

  .)٦(: أي ولكم في اآلخرة عذاب جهنم ال یعلم عظمه إال اهللا تعالىلمعنىا

 : فـي قولـه تعـالى:البالغة            إسـتعارة حیـث إسـتعار القـدم للرسـخ فـي

  .)١(الدین والتمكن فیه ألن أصل الثبات یكون بالقدم

  الموضع الثالث عشر:

: قولــــــه تعــــــالى                          

                          ٢.  

   )٣(:اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد  صفة لعذاب.  

  .)٤(جرم أعظم من جرمهمغضب شدید مع عذاب جهنم إذ ال  همول: أي المعنى

  الموضع الرابع عشر:

: قوله تعالى                   ٥.  

                                                
 . ٩٤سورة النحل ، اآلیة :   )٤(
 . ٣١٨، ص  ٨الجدول م )٥(
 . ٢٢٤روح المعاني ، الجزء الرابع عشر ، ص   )٦(
 . ١٤٥صفوة التفاسیر ، الجزء الثاني ، ص   )١(
  . ١٠٦سورة النحل ، اآلیة :   )٢(
 .٤٣مر في الموضع السابق  ص   )٣(
 . ٢٣٧روح المعاني ، الجزء الرابع عشر ، ص   )٤(



 ٤٦

  .)٦(القرآن: عطف على سبعًا بالواو. العظیم: نعت لقرآن منصوب :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد   َ◌ قرآن.صفة ل  

الجامع لكلمات الكتب السماویة وقیل سبع آیات وهي الفاتحة وقیل سبع سـور هـي : المعنى

  .)٧(الطوال

  الموضع الخامس عشر:

: قوله تعالى                        ٨.  

  .)١(قوًال: مفعول به للفعل تقول. عظیمًا: نعت قوًال منصوب :عراباإل

 : قوله تعالى:الشاهد   َ◌ .(قوًال) صفة  

ریعة الزوال المحتاجة إلى بقاء النـوع اهللا سبحانه من قبیل األجسام الس: أي تجعلون المعنى

  .)٢(بالتولید وهذا أمر عظیم في شناعته وبشاعته

  الموضع السادس عشر:

ــالى : قولــه تع                                   

             ٣.  

عــذاب: مفعــول بــه للفعــل أخــاف. یــوم: مضــاف إلیــه مجــرور. عــذاب: نعــت لیــوم  :اإلعــراب

  .)٤(مجرور

 : قوله تعالى:الشاهد   ٍ◌ .(یوم) صفة  

                                                                                                                                       
 . ٨٧سورة الحجر ، اآلیة :  )٥(
 ٢١٢، ص  ٥إعراب القرآن وبیانه ، محي الدین درویش ، م )٦(
 . ٧٨روح المعاني ، الجزء الرابع عشر ، ص  )٧(
 . ٤٠سورة اإلسراء ، اآلیة :   )٨(
 . ٤٣، ص  ٨الجدول م )١(
 .٨١روح المعاني ، الجزء الخامس عشر ، ص  )٢(
 . ٥٩سورة األعراف ، اآلیة :  )٣(
 .٣٦٢، ص  ٤الجدول م )٤(



 ٤٧

یوم عظیم هو یوم القیامة، أو یـوم حلـول العـذاب بهـم فـي الـدنیا، وهـذا العـذاب هـو : المعنى

  .)٥(الطوفان

  الموضع السابع عشر:

: قولــــه تعــــالى                           

 ٦.  

  .)٧(بسحر: جار ومجرور. عظیم: نعت لسحر مجرور :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد   ٍ◌. .(سحر) صفة  

  .)١(من حبال وعصي آالتهعظیم لقوة ما خیل أو كثرة : وصف السحر بالمعنى

ممــا ال یخــاف مــن مثلــه فقــال  نهــم خــافوااســترهبوهم، كــان ربمــا ظــن ا: لمــا قیــل مقــام الحــال

تعالى إنهم معذورون في خوفهم قائًال:    ...ا ٢(اآلیة(.  

  الموضع الثامن عشر:

: قولـــــــــــه تعـــــــــــالى                         

                ٣.  

ـــره ذو :اإلعـــــراب ــوع خبــ ــ ـــدأ مرفـ ـــل  .اهللا: مبتــ ـــیم: نعـــــت الفضــ ـــه. العظــ ـــل: مضـــــاف إلیــ الفضــ

  .)٤(مجرور

  

  

                                                
 . ٣٢٤البحر المحیط ، الجزء الرابع ، ص  )٥(
 . ١١٦سورة األعراف ، اآلیة :  )٦(
 . ٣٣، ص  ٤الجدول م )٧(
 . ٣٦١البحر المحیط ، الجزء الرابع ، ص  )١(
 . ٢٧نظم الدرر ، الجزء الثامن ، ص  )٢(
 . ٢٩سورة األنفال ، اآلیة :  )٣(
 . ١٧٩، ص  ٥الجدول م )٤(



 ٤٨

 : قوله تعالى:الشاهد . .(الفضل) صفة  

ل العظــیم علــیكم ال علــى غیــركم مــن خلقــه بغفرانــه وتكفیــره عـــن ضــاهللا لــه الف: أي المعنــى

  .)٥(فعله جزاء منه لعبده على طاعته إیاه السیئات وان

  الموضع التاسع عشر:

ــــــالى ــــــه تع : قول                           

                            ٦.  

  .)٧(إلى عذاب: جار ومجرور. عظیم: نعت لغذاب مجرور :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد   ٍ◌. .(عذاب) صفة  

: أي فــي اآلخـــرة یــردون إلـــى عـــذاب النــار الـــذي أعـــده اهللا للكفــار والفجـــار وال یعلـــم المعنـــى

  .)١(عظمه حق علمه إال اهللا تعالى

  العشرون:الموضع  

 : قولــــــــــه تعــــــــــالى                     

   ٢.  

هـــو: المبتـــدأ خبـــره رب. العـــرش: مضـــاف إلیـــه مجـــرور. العظـــیم: صـــفة العـــرش  :اإلعـــراب

  .)٣(مجرور

 : قوله تعالى:الشاهد  . .(العرش) صفة  

                                                
 . ٢٢٣س ، ص الطبري ،الجزء الساد )٥(
 . ١٠١سورة التوبة ، اآلیة :  )٦(
 . ١٧، ص  ٦الجدول م )٧(
 . ١٠نظم الدرر ، الجزء التاسع ، ص  )١(
 . ١٢٩سورة التوبة ، اآلیة :  )٢(
 . ٥٥، ص  ٦الجدول م )٣(



 ٤٩

: أي ســـبحانه رب العـــرش المحـــیط بكـــل شـــيء لكونـــه أعظـــم األشـــیاء الـــذي ال یعلـــم المعنـــى

  .)٤(مقدار عظمته إال اهللا تعالى

: لمـا كــان فـي سـیاق القهــر والكبریـاء بــالبراءة مـن الكفـار والكفایــة لألبـرار، كــان مقـام الحــال

 المقام بالعظمة أنسب فقال:   ٥.  

  الموضع الحادي والعشرون:

: قوله تعـالى                             

                                    

                     ٦.  

  )١( :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد  .  ذابلعصفة.  

سـبحانه وتعـالى بالتبـدیل عـن الـوحي عـذاب یـوم عظـیم ه تأي إنـي أخـاف إن عصـی: المعنى

  .)٢(ویوم اللقاء الذي ال یرجونه وهو یوم القیامة

  الموضع الثاني والعشرون:

: قولـــــه تعـــــالى                           

                               

        ٣.  

                                                
 . ٥٧٠صفوة التفاسیر ، الجزء األول ، ص  )٤(
 . ٦١نظم الدرر ، الجزء التاسع ، ص  )٥(
 ١٥اآلیة: سورة یونس ،  )٦(
 ٤٥ مر إعرابها في الموضع السادس عشر ص )١(
 . ٨٤روح المعاني ، الجزء الحادي عشر ، ص  )٢(
 . ٢٢سورة األعراف ، اآلیة :  )٣(



 ٥٠

إن: حرف توكید ونصب. الشیطان: إسمها. لكما: جار ومجـرور. عـدو: خبـر إن  :اإلعراب

  .)٤(مرفوع. مبین: نعت لعدو مرفوع

  صفة (عدو). . : قوله تعالى:الشاهد

همــا معاتبــًا قــائًال ألــم أحــذركم مــن األكــل مــن هــذه الشــجرة وأعلمكمــا : أي ناداهمــا ربالمعنــى

  .)٥(بعداوة الشیطان اللعین الظاهرة

  الموضع الثالث والعشرون:

: قولـــه تعـــالى                             

     ٦.  

   )١(:اإلعراب

  نعت لعدو مرفوع. . : قوله تعالى:الشاهد

مـــن حســـد إخـــوة یوســـف لمـــا فهـــم رؤیـــاه ألن الشـــیطان ظـــاهر  : خـــاف یعقـــوب المعنـــى

العداوة فال یألوا جهدًا في تسویل إخوته وحملهم على ما ال خیر فیه، فنهاه أن یقـص رؤیـاه 

  .)٢(علیهم

  الموضع الرابع والعشرون:

: قوله تعالى         ٣.  

  .)٤(هي: مبتدأ خبرها ثعبان مرفوع. مبین: نعت لثعبان مرفوع :اإلعراب

                                                
 . ٣٣٢، ص  ٤الجدول م )٤(
 . ١٠١روح المعاني ، الجزء السابع ، ص  )٥(
 . ٥سورة یوسف ، اآلیة :  )٦(
 .٤٨مر إعرابها في الموضع السابق ص  )١(
 . ١٨٣روح المعاني ، الجزءالثاني عشر ، ص  )٢(
 . ١٠٧سورة األعراف ، اآلیة :  )٣(
 . ٢٧، ص  ٥الجدول م )٤(



 ٥١

  صفة (ثعبان). . : قوله تعالى:الشاهد

أي ثعبــان حقیقــة ظــاهر ال متخیــل، قیــل عنــدما ألقــى موســى عصــاه صــارت حیــة : المعنــى

  .)٥(یلة فاغرة فاها متجهة نحو فرعون مسرعة إلیهضخمة طو 

ظانـًا فـي   : لما ساق سبحانه وتعالى هذا األمـر مسـاقًا داًال علـى أن موسـىمقام الحال

أمره أخبره اهللا تعالى أنه فاجأه بإظهار اآلیة مبینًا ذلك بالفاء المعقبة من غیر المهملة فقال 

  :عن موسى     ... ن فعله سبحانه وتعالى: وع ...٦.  

  

  

  الموضع الخامس والعشرون:

: قوله تعالى                            .  

ر هو: مبتدأ مرفوع. إال: أداة حصـر. نـذیر: خبـر المبتـدأ مرفـوع. مبـین: نعـت لنـذی :اإلعراب

  .)٢(مرفوع

  یر.ذصفة لن . : قوله تعالى:الشاهد

  .)٣(ح لمن یعي بعقلضأي لیس محمد إال رسول منذر أمره بین وا: المعنى

ون، ثبـــت رســـالته مـــعشـــيء ممـــا یز  : لمـــا نفـــى ســـبحانه أن یكـــون بالرســـول مقـــام الحـــال

  .)٤(وحصر أمره في اإلنذار ألنه النافع لهم

  

                                                
 . ٣٥٧البحر المحیط ، الجزء الرابع ، ص  )٥(
 .٢٢نظم الدرر ، الجزء الثامن ، ص  )٦(
 . ١٨٤سورة األعراف ، اآلیة :   )١(
 . ١٢١، ص  ٤الجدول م )٢(
 . ١٣٨الجزء السابع ،  روح المعاني ، )٣(
 . ١٨٠نظم الدرر ، الجزء الثامن ، ص  )٤(



 ٥٢

  الموضع السادس والعشرون:

: قوله تعـالى                               

                            .  

ونصـب. هـذا: إسـم إن. لسـاحر: الـالم للتوكیـد. سـاحر: خبـر إن  إن: حرف توكیـد :اإلعراب

  .)٦(مرفوع. مبین: نعت لساحر مرفوع

  حر).اصفة (س . : قوله تعالى:الشاهد

ساحر ظاهر السحر، مبطـل فیمـا یدعیـه بـالرغم مـن  قال المشركون أن محمدًا : المعنى

   یشعرون بأن ما جاء به بهذا اإلعجاز من حیث ال صدقه وٕاعجازه وٕاعترافهم وضوح

  

  .)١(خارج عن طوق البشر

: كنایة في قوله تعالى: البالغة     الرفیعـة وقـد اسـتخدم  تـهوهنا كنایة عن منزل

  .)٢(القدم ألن بها یكون السبق والتقدم

  الموضع السابع والعشرون:

: قوله تعالى                      .  

   )٤(:اإلعراب

  .صفة لسحر مرفوع  : قوله تعالى:الشاهد

                                                
 . ٢سورة یونس ، اآلیة :  )٥(
 . ٥٩، ص  ٦الجدول م )٦(
 ٢٧٢البیضاوي ص  )١(
 . ٥٧٨صفوة التافسیر ، الجزء األول ، ص   )٢(
 . ٧٦سورة یونس ، اآلیة :  )٣(
  ٥٠ ورد إعرابها في الموضع السابق )٤(



 ٥٣

  .)٥(هذا سحر واضح بین أراد موسى أن یسحرنا به أي: المعنى

  الموضع الثامن والعشرون:

ـــــالى ـــــه تع : قول                        

                              

             ٦.  

  )٧(:اإلعراب

  ر مرفوع.نعت لسح  : قوله تعالى:الشاهد

  .)٨(: أي یقول الذین كفروا بالبعث والنشر ما هذا القرآن إال سحر بین واضحالمعنى

  الموضع التاسع والعشرون:

: قوله تعالى                     ١.  

  .)٢(نذیر: خبر إن مرفوع. مبین: صفة لنذیر مرفوع :اإلعراب

  ر).ذیصفة (ن . : قوله تعالى:الشاهد

ـــى ــبحانه  ر لكـــم موضـــح موجبـــات العـــذاب ومخـــوفٌ أي یـــأتي منـــذ: المعن مـــن عـــذاب اهللا سـ

  .)٣(وتعالى ووجه الخالص منه

  الموضع الثالثون:

 : قوله تعالى             ٤.  

                                                
 .١٦٣الجزء الحادي عشر، ص روح المعاني،  )٥(
 .٧سورة هود، اآلیة:  )٦(
 من البحث. ٥٠ورد إعرابها ص  )٧(
 .٨صفوة التفاسیر، الجزء الثاني، ص  )٨(
 ٢٥سورة هود، اآلیة:  )١(
 .٢١٩، ص ٦الجدول م )٢(
 .٣٦روح المعاني، الجزء الحادي عشر، ص  )٣(



 ٥٤

  .)٥(فاعل للفعل اتبع مرفوع. مبین: نعت لشهاب مرفوعشهاب:  :اإلعراب

  صفة (شهاب). . : قوله تعالى:الشاهد

لمبصـــرین ثاقـــب ا: أي لحـــق وتبـــع كـــل شـــیطان یخـــتلس الســـمع شـــهاب ظـــاهر أمـــره المعنـــى

  .)٦(فأحرقه

  الموضع الحادي والثالثون:

: قوله تعالى           ٧.  

قة. بإمام: جـار ومجـرور خبـر لحز إنهما: إن: حرف نصب، هما: أسمها. الالم: م :اإلعراب

  .)٨(إن. مبین نعت إلمام مجرور

  صفة (إمام). . : قوله تعالى:الشاهد

: ســـمي الطریـــق إمامـــًا ألن الســـالك فیـــه یـــأتم بـــه حتـــى یصـــل الموضـــع الـــذي یریـــده المعنـــى

  .)١(في هذه اآلیة الكریمة هي قرى قوم لوط وشعیبح ضواإلمام الوا

  الموضع الثاني والثالثون:

: قوله تعالى           ٢.  

  .)٣(النذیر: خبر إن مرفوع. المبین: نعت للنذیر مرفوع :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد . یر).ذصفة (ن  

                                                                                                                                       
 .١٨سورة الحجر، اآلیة:  )٤(
 .٢٢٦الجزء الخامس، ص  إعراب القرآن وبیانه، )٥(
 ٢٣المعاني، الجزء الرابع عشر، ص روح  )٦(
 .٧٩سورة الحجر، اآلیة:  )٧(
 .٢٥٨، ص  ٥إعراب القرآن وبیانه، م  )٨(
 .٧٥روح المعاني، الجزء الرابع عشر ، ص  )١(
 ٨٩سورة الحجر، اآلیة:  )٢(
 .٢٦٢، ص  ٥إعراب القرآن وبیانه، م  )٣(



 ٥٥

أي قـل لهـم أنـا المنـذر الكاشـف نـزول عـذاب اهللا  خطـاب لرسـول اهللا  : فـي اآلیـةالمعنى

  .)٤(ح البین في اإلنذار لمن لم یؤمن وعصى أمره سبحانه وتعالىضتعالى الوا

  الموضع الثالث والثالثون:

 : قوله تعالى          ٥.  

  .)٦(فوع خبره خصیم. مبین: نعت لخصیم مرفوع مثلههو: مبتدأ مر  :اإلعراب

  ).مصفة (خصی . : قوله تعالى:الشاهد

ه لـو یخاصـم وینكـر البعـث أفـال یسـتدل بأ: أي خلق اإلنسان من نطفـة وهـو مـع ذلـك المعنى

  .)٧(على آخره

  الموضع الرابع والثالثون:

: قولــه تعــالى                          

                                    

    .  

خبــره شــبه الجملــة (علــى الرســل). المبــین:  إال: أداة حصــر. الــبالغ: مبتــدأ مــؤخر :اإلعــراب

  .)٢(نعت للبالغ مرفوع

  صفة (بالغ). . : قوله تعالى:الشاهد

                                                
 .٨٠الرابع عشر، ص  روح المعاني ، الجزء )٤(
 .٤سورة النحل، اآلیة:  )٥(
 .٢٣٦، ص ٧الجدول م )٦(
 الطبعة األولى زاد المسیر في علم التفسیر لإلمام أبي الفرج عبد الرحمن بن الجودي القرشي البغدادي، )٧(

 .٤٢٩هـ. الجزء الرابع، ص ١٣٨٤ –م ١٩١٥المكتب اإلسالمي للطباعة والنشر، 
 .٣٥: سورة النحل، اآلیة )١(
 .٢٦٣، ص  ٧الجدول م )٢(



 ٥٦

لیس على الرسول إال تبلیغ الرسالة أما أمر الهدایة واإلیمان فهو على اهللا جل : أي المعنى

  .)٣(وعال

  الموضع الخامس والثالثون:

  : قوله تعالى     .  

   )٥(:اإلعراب

  نعت لبالغ مرفوع.  : قوله تعالى:الشاهد

: أي فــإن أعرضــوا عــن اإلیمــان ولــم یؤمنــوا بمــا جئــتهم بــه فــال یضــرك ألن وظیفتــك المعنــى

  .)٦(وأدیت األمانة ةهي البالغ الموضح أو الواضح وقد بلغت الرسال

  

  ع السادس والثالثون:الموض

: قولـــه تعــــالى                           

           .  

وع. عربــي: الــواو: حــرف عطــف، هــذا إســم إشــارة مبتــدأ. لســان: خبــر المبتــدأ مرفــ :اإلعــراب

  .)٢(نعت للسان مرفوع. مبین: نعت ثاني

  نعت (لسان) مرفوع.  : قوله تعالى:الشاهد

                                                
 .١٢٦. صفوة التفاسیر الجزء الثاني، ص ١٣٦روح المعاني ، الجزء الرابع عشر، ص  )٣(
 .٨٢سورة النحل، اآلیة :  )٤(
  في الموضع السابق.مر إعرابها  )٥(
 .١٣٨. صفوة التفاسیر، الجزء الثاني، ص ٢٠١روح المعاني الجزء الرابع عشر، ص  )٦(
 .١٠٣نحل، اآلیة: سورة ال )١(
 .٣٢٥، ص  ٧الجدول م )٢(



 ٥٧

: أي هذا القرآن عربي في غایة الفصاحة، فكیف یمكن لمن لسانه أعجمـي أن یعلـم المعنى

المبــین؟ ومــن أیــن لألعجمــي أن یــذوق بالغــة هــذا الكتــاب  العربــي هــذا الكتــاب الرســول 

  )٣(بالغته وفصاحته! المعجز في

ـــین قولـــه تعـــالى: البالغـــة ــي اآلیـــة الكریمـــة طبـــاق ب : فـ  ...    ــتعارة واإلسـ

اللطیفة في قوله تعالى:                إسـتعارة اللسـان للغـة

  . )٤(والكالم

  الموضع السابع والثالثون:

: قوله تعالى                              

         .  

  .)٦(عدوًا: خبر كان منصوب. مبینًا: نعت لعدو منصوب :اإلعراب

  : قوله تعالى:الشاهد  . .(عدو) صفة  

لشیطان ظاهر العداوة لإلنسان من قدیم الزمان یلـتمس سـقطات لسـانه لیحـدث : إن االمعنى

  .)١(اء بین المرء وأخیهضالعداوة والبغ

  الموضع الثامن والثالثون:

  :قوله تعالى                )٢(.  

  .)٣(مبین: نعت لضاللفي ضالل: جار ومجرور متعلق بنراك.  :اإلعراب

                                                
 .١٤٣. صفوة التفاسیر الجزء الثاني، ص ٢٣٤روح المعاني، الجزء الرابع عشر، ص  )٣(
 .١٤٥. صفوة التفاسیر، الجزء الثاني، ص ١٧٩القرطبي، الجزء العاشر، ص  )٤(
 .٥٣سورة اإلسراء، اآلیة :  )٥(
 .٥٤، ص  ٨الجدول م )٦(
 .٦٤. صفوة التفاسیر، الجزء الثاني، ص ٩٤الجزء الخامس عشر، ص روح المعاني،  )١(
 .٦٠سورة األعراف، اآلیة:  )٢(
 .٣٦٢، ص ٨الجدول م )٣(



 ٥٨

 : قوله تعالى:الشاهد  . .(ضالل) صفة  

أي نـراك یــا نـوح فــي ذهــاب عـن طریــق الحـق والصــواب وجهالــة بمـا تســلك واضــح : المعنــى

  .)٤(جلي

 : فــي قولـــه تعـــالى: البالغـــة         مجـــاز مرســل أطلـــق فیـــه الحـــال

یة وفائدته المبالغة في وصفه بالضالل. فقـد جعـل الضـالل ظرفـًا وأرید المحل فعالقته الحال

  .)٥(والضالل لیس ظرفًا یحل فیه اإلنسان ألنه معنى من المعاني، وٕانما یحل في مكانه

  الموضع التاسع والثالثون:

: قولـه تعــالى                           

                                

                  .  

محذوف تقدیره هو أي كـل األشـیاء. مبـین: نعـت في كتاب شبه جملة خبر لمبتدأ  :اإلعراب

  .)٢(لكتاب مجرور

  لكتاب. نعت مجرور  : قوله تعالى:الشاهد

اآلیة خبر منه سبحانه وتعالى أنه ال یخفى علیه أصغر من الذرة وأن خـف وزنـه، : المعنى

  .)٣(وال أكبرها وأن عظم في الوزن إال وهو معلوم ومسجل في اللوح المحفوظ

  

  

                                                
 .٤٥٢. صفوة التفاسیر، الجزء األول، ص ٣٢٤البحر المحیط، الجزء الرابع، ص  )٤(
 .٣٧٦، ص  ٣درویش، م )٥(
 .٦١سورة یونس، اآلیة:  )١(
 .١٣٣، ص ٥الجدول م )٢(
 .٥٨٩. صفوة التفاسیر، الجزء الثاني، ص ٥٧٤الطبري، الجزء السادس، ص  )٣(



 ٥٩

  وضع األربعون:الم

: قوله تعالى                               

    .  

  )٥( :اإلعراب

: أي كل من األرزاق واألقدار واألعمار لكل مـا یـدب علـى وجـه األرض مـن إنسـان المعنى

ان مســـطرة ومثبتـــه فـــي اللـــوح المحفـــوظ البـــین لمـــن ینظـــر فیـــه مـــن المالئكـــة علـــیهم أو حیـــو 

  .)٦(السالم

  الموضع الحادي واألربعون:

   : قوله تعالى      ٧.  

 تلك: إسم إشـارة فـي محـل رفـع مبتـدأ. آیـات: خبـر المبتـدأ. الكتـاب: مضـاف إلیـه. :اإلعراب

  .)١(ین: نعت لكتاب مجرورالمب

  لكتاب. نعت مجرور  : قوله تعالى:الشاهد

المبین أي البین في نفسه أنه جـامع معجـز ال یشـتبه علـى العـرب بوجـه، الموضـح : المعنى

  .)٢(لجمیع ما حوى

ــودمقــــام الحــــال ــونس وهــ ــورتي یــ ــدم أول ســ ـــا تقــ ـــام و  )٣( : لمـ صــــف القــــرآن بالحكمــــة واألحكـ

  .٤هنا بأخص من ذلك فقال تعالى: والتفصیل وصف 

                                                
 .٦سورة هود، اآلیة:  )٤(
 .مر إعرابها في الموضع السابق )٥(
 .٧. صفوة التفاسیر، الجزء الثاني، ص ٣روح المعاني، الجزء الثاني عشر، ص  )٦(
 .١سورة یوسف، اآلیة :  )٧(
 .٣٣١، ص ٦الجدول م )١(
 .٥. نظم الدرر الجزء العاشر، ص ١٧١لمعاني الجزء الثاني، ص روح ا )٢(



 ٦٠

  الموضع الثاني واألربعون:

 : قولــه تعــالى                                   

٥.  

ــا: مضـــاف إن: حـــرف توكیـــد ونصـــب. أبـــا: إســـمها :اإلعـــراب : الـــالم ضـــالل إلیـــه. لفـــي. نـ

  .)٦(المزحلقة شبه الجملة خبر إن. مبین: نعت لضالل مجرور

  صفة (ضالل). . : قوله تعالى:الشاهد

الصـــواب بـــین واضـــح إلثـــارة یوســـف وأخـــاه علینـــا  عـــن: أي أنـــه فـــي خطـــأ وخـــروج المعنـــى

  .)٧(بالمحبة والضالل هنا لیس ضالل الدین ألنهم لو أراده لكفروا

  

  ضع الثالث واألربعون:المو 

ـــــه : تعـــــالى قول                             

            ١.  

  .)٢(رورالل مجر مفعول للفعل نرى. مبین: نعت لضفي ضالل: جار ومجرو  :اإلعراب

  صفة (ضالل). . : قوله تعالى:الشاهد

                                                                                                                                       

     : ١اآلیة سورة یونس )٣(       ١اآلیة + سورة هود :         

              

 .٥اشر، ص نظم الدرر، الجزء الع )٤(
 .٨سورة یوسف، اآلیة:   )٥(
 .٣٣٥، ص ٦الجدول م )٦(
 ١٩٠ص  ١٢. روح المعاني ج ١٣٢ص  ٩القرطبي ج  )٧(
 .٣٠سورة یوسف، اآلیة:  )١(
 .٣٦١، ص  ٦الجدول م )٢(



 ٦١

حــد أو مظهــر أكونــه ضــالًال علــى الل عــن طریــق الرشــد واضــح ال یخفــى أي ضــ: المعنــى

  .)٣(بین الناس بسبب حبها إیاه األمره

ــام : لمــا قیــل شــغفها حبــًا، كــان كانــه قــد قیــل فكــان مــاذا؟ فقیــل وأكــد ألن مــن رآه الحــال مق

  .)٤(و كن في محلها وعملن عملها ولم یضللن فعلهان لعذرها وقطع بأنه

: توجد إستعارة في قوله تعالى: البالغة      والمراد بها أن حبه تغلغل إلیها

  .)٥(حتى أصاب شغافها، وهو غشاء قلبها

  الموضع الرابع واألربعون:

: قوله تعالى   ٦.  

  .)٧(ئتوا. مبین: نعت لسلطان مجروراومجرور متعلق ب بسلطان: جار :اإلعراب

  .لسلطان نعت مجرور  : قوله تعالى:الشاهد

  .)٨(أي: فأتوا بحجة ظاهرة على صدقكم حتى نترك ما لم نزل نعبده أبًا عن جد: المعنى

  الموضع الخامس واألربعون:

  : قوله تعالى         ١.  

الـــواو: حــرف عطـــف. قـــرآن: معطـــوف علـــى كتــاب مجـــرور. مبـــین: نعـــت لقـــرآن  :اإلعـــراب

  .)٢(مجرور

  .لقرآن نعت مجرور  : قوله تعالى:الشاهد

                                                
 .٤٩. صفوة التفاسیر الجزء الثاني، ص ٢٢٧روح المعاني، الجزء الثاني عشر، ص  )٣(
 .٧٢، ص نظم الدرر، الجزء العاشر )٤(
 .١٧١تلخیص البیان، ص  )٥(
 .١٠، إبراهیم اآلیة: ١٤اآلیة مرت في الموضع الخامس من النعت باسم الفاعل، ص  )٦(
 .١٣٣، ص ٦الجدول م )٧(
 .٩٢. صفوة التفاسیر الجزء الثاني ص١٩٨روح المعاني، الجزء الثاني عشر، ص  )٨(
 .١سورة: الحجر، اآلیة:  )١(
 .٢١٢، ص ٥درویش، م )٢(



 ٦٢

طراب كما یشعر به التنكیـر ض: أي قرآن عظیم الشأن واضح بین، ال خلل فیه وال إالمعنى

  .)٣(حكاممظهر في تضاعیفه من الحكم واأل

  الموضع السادس واألربعون:

 : قولــــــــــه تعــــــــــالى                       

    ٤.  

ســم تكـــن مرفـــوع. كبیـــر: نعـــت االـــواو: حـــرف عطــف. فســـاد معطـــوف علـــى فتنـــة  :اإلعـــراب

  .)٥(لفساد

 له تعالى:: قو الشاهد  لفساد نعت مرفوع.  

فــي األرض فتنــة عظیمــة ومفســدة كبیــرة، ألنــه یترتــب علــى ذلــك قــوة  تحصــل: أي المعنــى

  .)٦(الكفار وضعف المسلمین

  الموضع السابع واألربعون:

  : قوله تعالى                  ٧.  

  .)١(رة. كبیر: نعت ألجر مرفوعفغأجر: معطوف على مالواو: حرف عطف.  :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد  ألجر نعت مرفوع.  

أولئك الموصوفون بالصفات الحمیدة لهم مغفرة لذنوبهم وأجر كبیر فـي اآلخـرة : أي المعنى

حتـوى علیـه مـن النعـیم السـرمدي واألمـن اك مـا هو الجنة. وقد وصف الثواب بأنه كبیر وذلـ

  .)٢(من العذاب ورضا اهللا عنهم والنظر إلى وجهه الكریم

                                                
 .١٠٥. صفوة التفاسیر، الجزء الثاني، ص ٢٠روح المعاني، الجزء الرابع عشر، ص  )٣(
 .٧٣سورة األنفال، اآلیة:  )٤(
 .٢٣٥، ص  ٥الجدول م  )٥(
 .٣٤٦. نظم الدرر، الجزء الثامن، ص ٢٩٨الطبري، الجزء السادس، ص  )٦(
 .١١سورة هود، اآلیة:  )٧(
 .٢٠١، ص  ٦الجدول، م )١(
 .١٦. روح المعاني، الجزء الثاني عشر، ص ٢٠٧محیط، الجزء الرابع، ص البحر ال )٢(



 ٦٣

  الموضع الثامن واألربعون:

: قولـــــه تعـــــالى                                 

     ٣.  

  .)٤(أبًا: إسم إن منصوب بالفتحة. شیخًا نعت ألبًا. كبیرًا: نعت ثان منصوب :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد  . .(أبًا) نعت منصوب  

في اآلیة الكریمة یسترحم ویستعطف إخوة یوسف الملك المبجل أن أباه شیخ كبیر : المعنى

  .)٥(ل أرادوا مسنًا كبیرًا في القدرفي السن ال یكاد یستطیع فراقه وقی

: قوله تعالى : البالغة      ٦(ففیه إطناب لإلستعطا(.  

  الموضع التاسع واألربعون:

: قوله تعـالى                              

  ٧.  

لـــتعلن: الــالم لقســـم مقــدر. تعلـــن: مضــارع مرفـــوع بثبــوت النـــون. الــواو المحذوفـــة  :اإلعــراب

  .)١(فاعل. علوًا: مفعول مطلق منصوب. كبیرًا: نعت لعلوًا منصوب

أو لـتعلن النـاس ن عن طاعة اهللا تعالى، المقدسة ولتستكبر  ضأي تطغون في األر : المعنى

  .)٢(ك إفراطًا مجازًا للحدوتفرطن في ذلظلم والعدوان لبا

 : قوله تعالى:الشاهد  . .(علوًا) صفة  

                                                
 .٧٨سورة یوسف، اآلیة:  )٣(
 .٣٢، ص ٧الجدول م  )٤(
 .٦٣. صفوة التفاسیر، الجزء الثاني، ص ٣٣روح المعاني، الجزء الثالث عشر، ص  )٥(
 .٦٦صفوة التفاسیر، الجزء الثاني، ص  )٦(
 .٤سورة اإلسراء، اآلیة:  )٧(
 .٩، ص ٨الجدول م  )١(
 .١٥. صفوة التفاسیر، الجزء الثاني، ص ١٧روح المعاني، الجزء الخامس عشر، ص  )٢(



 ٦٤

قوله تعالى : في : البالغة       ٣(اس اإلشتقاقجن(.  

  الموضع الخمسون:

 : قولــــــــه تعــــــــالى                       

            ٤.  

لهـــم: لهـــم جـــار ومجـــرور خبـــر إن. أجـــرًا: إســـم إن منصـــوب. كبیـــرًا: نعـــت أجـــرًا  :اإلعـــراب

  .)٥(منصوب

 : قوله تعالى:الشاهد   جر)أل( نعت منصوب.  

العظـیم فـي جنـات النعـیم، وقـد  ألجرت بـااأي بشر المؤمنین الذین یعملون الصالحالمعنى: 

  .)٧(األجر الكبیر في كل القرآن بالجنة )٦(جإبن جری فسر

  الموضع الحادي والخمسون:

 : قولـــــــــه تعـــــــــالى                            

     ٨.  

ســمه ضــمیر مســتتر تقــدیره هــو خطــأ خبــر ا –ناســخ  –كــان: فعــل مــاض نــاقص  :عــراباإل

  .)١(كان منصوب. كبیرًا: نعت لخطأ

 : قوله تعالى:الشاهد   (خطأ) نعت منصوب.  

أهل الجاهلیة یئدون البنات  ن: إن قتلهم ذنب عظیم وجرم خطیر، قال المفسرون كاالمعنى

  .)٢(من أرزاقهمضهللا عن ذلك و خشیة الفقر أو العار فنهاهم ا

                                                
 .١٥٦صفوة التفاسیر، الجزء الثاني، ص  )٣(
 .٩سورة اإلسراء، اآلیة:  )٤(
 .١٥، ص  ٨الجدول م  )٥(
 أبن جریج، هو فسطاط بن جریج النصراني من أطباء مصر. )٦(
 .١٥٣. صفوة التفاسیر، الجزء الثاني، ص ٢٢، الجزء الخامس عشر، ص روح المعاني )٧(
 .٣١سورة اإلسراء، اآلیة:  )٨(
 .٣٥، ص  ٨الجدول م  )١(



 ٦٥

  الموضع الثاني والخمسون:

: قوله تعالى              ٣.  

   )٤(:اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد   (علوًا) نعت منصوب.  

عما نسـبوه إلیـه مـن  أي تنزه تعالى وتقدس عما یقول أولئك الظالمون، وتعالي ربنا: المعنى

  .)٥(هال غایة وراءل بیرًا یفید الغایة بالزور والبهتان تعالیًا ك

  الموضع الثالث والخمسون:

ــه تعــالى : قول                        

                                 

 ٦.  

  .)٧(إال: أداة حصر. طغیانًا: مفعول به ثاٍن للفعل یزید. كبیرًا: نعت لطغیاناً  :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد   (طغیان) نعت منصوب.  

إال  یفتخو الء المشركین بأنواع الغذاب واآلیات الزاجرة فما یزیدهم أي نخوف هؤال: المعنى

  .)١(قدره إال اهللا سبحانه وتعالي رتمادیًا وغیًا تجاوزًا للحد ال یقاد

  

  

                                                                                                                                       
 .١٥٩صفوة التفاسیر، الجزء الثاني، ص  )٢(
 .٤٣سورة اإلسراء، اآلیة:  )٣(
  ٦٢ مر إعرابها في الموضع التاسع واألربعون ص )٤(
 .٦١. صفوة التفاسیر، الجزء الثاني، ص ٨٢امس عشر، ص روح المعاني، الجزء الخ )٥(
 .٦٠سورة اإلسراء، اآلیة:  )٦(
 .٦٢، ص  ٨الجدول م  )٧(
 .١٦٦. صفوة التفاسیر، الجزء الثاني، ص ١٠٦روح المعاني، الجزء الخامس عشر، ص  )١(



 ٦٦

  الموضع الرابع والخمسون:

ــــــه تعــــــالى  : قول                          

                              ٢.  

  .)٣(عذاب: مفعول به للفعل أخاف. یوم: مضاف إلیه. كبیر: صفة لیوم :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد   لیوم نعت مجرور.  

أخـــاف علـــیكم عـــذاب یـــوم القیامـــة، ووصـــف العـــذاب بأنـــه كبیـــر لمـــا فیـــه مـــن أي  :المعنـــى

  .)٤(األهوال الشدیدة

  الموضع الخامس والخمسون:

 : قولـــه تعـــالى                      

                        ٥.  

لتأنیـــث. هــم: مفعــول بــه. الحیـــاة: لغــرت: فعــل مـــاٍض مبنــي علــى الفــتح. التــاء:  :اإلعــراب

  .)٦(فاعل. الدنیا: نعت للحیاة مرفوع بالضمة المقدرة على األلف

 : قوله تعالى:الشاهد  للحیاة نعت مرفوع.  

: أي خـدعتهم بزخارفهـا العاجلـة ومواعیـدها الباطلـة وشـهوتها القاتلـة وهـذا شـأنها مـع لمعنـىا

  .)١(ر وتخدع ثم تصرع قاتلها اهللا تعالىضأهلها ت

  

  

                                                
 .٣سورة هود، اآلیة:  )٢(
 .٣١١، ص  ٤درویش، م  )٣(
 .٧. صفوة التفاسیر، الجزء الثاني، ص ٢٠٨ي عشر، ص روح المعاني، الجزء الحاد )٤(
 .٥١سورة األعراف، اآلیة:  )٥(
 .٣٥٠، ص ٤الجدول م  )٦(
 .٤٤٨صفوة التفاسیر، الجزء األول، ص  .١٢٧روح المعاني الجزء الثامن، ص  )١(



 ٦٧

  الموضع السادس والخمسون:

 : قولــــــه تعــــــالى                             

         .  

   .)٣(الواو: للحال. ما: نافیة. الحیاة: مبتدأ مرفوع. الدنیا: نعت مرفوع :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد  للحیاة نعت مرفوع.  

اآلخرة قلیـل وشـيء حقیـر  في األیة الكریمة تحقیر للحیاة الدنیا ألنها بالنسبة لمتاع: المعنى

  .)٤(كائن جنب نعیمها

: لمــا كانــت الحیــاة الــدنیا متالشــیة فــي جنــب الــدار التــي خــتم بهــا المتقــون قــال مقــال الحــال

زیادة في الترغیب والترهیب:         ....  

  : فــي قولــه تعـالي: البالغـة    مثــل ى إال وجـه الشــبه أتشــبیه بلیـغ لحــذف األداة و

  .)٦(المتاع الذي یستمع به اإلنسان من الحاجات المؤقتة

  الموضع السابع والخمسون:

: قولــــه تعـــــالى                             

   ٧.  

ل مضـــارع مرفـــوع الفاعـــل هـــو. الحیـــاة: مفعـــول بـــه. الـــدنیا نعـــت للحیـــاة یریـــد: فعـــ :اإلعـــراب

  .)١(منصوب بالفتحة المقدرة على األلف

                                                
 .٢٦سورة الرعد، اآلیة:  )٢(
 .١٠٠، ص  ٦الجدول م  )٣(
 . ١٤٧، ص روح المعاني، الجزء الثالث عشر )٤(
 .٣٣٤نظم الدرر، الجزء العاشر، ص  )٥(
 .٨٢صفوة التفاسیر، الجزء الثاني، ص  )٦(
 .١٥سورة هود، اآلیة:  )٧(
 .٢٠٧، ص  ٥الجدول م  )١(



 ٦٨

 : قوله تعالى:الشاهد . .صفة للحیاة  

: أي من كان یقصد بأعماله نعیم الدنیا ورضى بها مع دناءتها وفضلها على اآلخرة المعنى

  .)٢(على علوها وشرفها وبقائها

  وضع الثامن والخمسون:الم

: قوله تعالى                    ٣.  

   )٤(:اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد . .صفة للحیاة  

  .)٥(أي ذلك العذاب أنهم آثروا الحیاة الدنیا وٕاختاروها على اآلخرة: المعنى

  سع والخمسون:الموضع التا

 : قولـــــــه تعـــــــالى                      

                ٦.  

   )٧(:اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد .  

  

  

  

  

                                                
 .٢٥١. نظم الدرر، الجزء التاسع، ص ٩صفوة التفاسیر، الجزء الثاني، ص  )٢(
 .١٠٧سورة النحل، اآلیة:  )٣(
  (السابق)السابع والخمسون  مر إعرابها في الموضع )٤(
 .٢٣٨روح المعاني، الجزء الرابع عشر، ص  )٥(
 .٣سورة إبراهیم، اآلیة:  )٦(
  مر إعرابها في الموضع السابع والخمسون  )٧(



 ٦٩

   )٨(:المعنى

  :الموضع الستون

: قولـــــــه تعـــــــالى                             

                                

١.  

فــي الحیــاة: جــار ومجــرور متعلــق بــآمنوا. الــدنیا: نعــت. الحیــاة: مجــرور بالكســرة  :اإلعــراب

  .)٢(المقدرة على األلف

 : قوله تعالى:الشاهد . .صفة للحیاة  

: أي هي كائنة في الحیاة الدنیا للمؤمنین وان یشركهم فیها فـي الحیـاة الـدنیا الكفـار، المعنى

  .)٣(امة ال یشركهم فیها أحد ألن اهللا حرم الجنة على الكافرینوخالصة لهم یوم القی

  الموضع الحادي والستون:

  : قولــــه تعــــالى                             

      ٤.  

   :)٥(اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد . .صفة للحیاة  

                                                
 ورد في الموضع السابق. )٨(
 .٣٢سورة األعراف، اآلیة :  )١(
 .٣٢٣، ص ٤الجدول م  )٢(
 .٤٤٣صفوة التفاسیر، الجزء األول ، ص . ٢٩٣البحر المحیط، الجزء الرابع، ص  )٣(
 .١٥٢سورة األعراف، اآلیة:  )٤(
 مر إعرابها في الموضع السابق. )٥(



 ٧٠

: أي الــذین أتخـذوا العجــل إالهـًا، ینــالهم فـي الــدنیا الـذل والهــوان وصـغار فــي عاجــل المعنـى

  .)٦(الدنیا قبل أجل اآلخرة

  الموضع الثاني والستون:

 : قولـــــــــه تعـــــــــالى                

                            

                              

   ١.  

العــدوة جــار ومجــرور خبــر بي بــدل مــن یــوم. انــتم: مبتــدأ ضــإذ: ظــرف للــزمن الما :اباإلعــر 

  .)٢(المبتدأ. الدنیا: نعت للعدوة مجرور

 : قوله تعالى:الشاهد  (للعدوة) نعت مجرور.  

ن نــازلون بشــفیر فــي اآلیــة تصــویر للمعركــة والمعنــى وقــت كنــتم یــا معشــر المــؤمنی: المعنــى

  .)٣(ى المدینةلالوادي األقرب إ

: لما ذكر لهم یوم ملتقاهم، صور لهم حالتهم الموضحة لألمر المبینة لما كـانوا مقام الحال

 فیه من إعتـرافهم بـالعجز تـذكیرًا لهـم بـذلك فقـال مبـدًال مـن یـوم الفرقـان:     

  ...٤.  

  

                                                
 .٥٢. مختصر أبن كثیر، الجزء الثاني، ص ٧٠الطبري، الجزء السادس، ص  )٦(
 .٤٢سورة األنفال، اآلیة:  )١(
 .١٩٧، ص ٥الجدول م  )٢(
 .٦، ص العاشرالمعاني، الجزء . روح ٢٥٦الطبري، الجزء السادس، ص  )٣(
 .٢٨٥نظم الدرر، الجزء الثامن، ص  )٤(



 ٧١

  الموضع الثالث والستون:

: قولـــه تعــــالى                           

                                   

١.  

ــدنیا: نعــت ضــمــزة: لإلســتفهام. ر اله :اإلعــراب یتم: فعــل وفاعــل. بالحیــاة: جــار ومجــرور. ال

  .)٢(للحیاة مجرور

 : قوله تعالى:الشاهد  للحیاة نعت مجرور.  

  .)٣(بدل نعیم اآلخرة وثوابها الباقي الفاني : أي قبلتم بنعیم الدنیا ومتاعهاالمعنى

: قولــه تعــالى: البالغــة              فیــه إیجــاز بالحــذف أي

  .)٤(یتم بنعیم الدنیا ولذائذها بدل نعیم اآلخرةضر 

  الموضع الرابع والستون:

: قولـــه تعــــالى                           

                                

٥.  

  .)٦(. الدنیا: مثل السابقةرمتاع: مبتدأ مرفوع. الحیاة: مضاف إلیه مجرو  :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد  ةللحیا نعت مجرور.  

                                                
 .٣٨سورة التوبة، اآلیة:  )١(
 .٢٨٩، ص  ٥الجدول م  )٢(
  .٥٣٥صفوة التفاسیر، الجزء األول، ص  )٣(
 ٥٣٨ المرجع السابق ص )٤(
 وردت في الموضع السابق. – ٣٨سورة التوبة اآلیة:  )٥(
 .٢٨٩، ص  ٥الجدول م  )٦(



 ٧٢

  .)٧(أي فما التمنع بلذائذ الدنیا في جنب اآلخرة إال شيء مستحقر قلیل ال قیمة له: المعنى

فكــان التقــدیر : ال ترضــوا بهــا ًا كــان معنــاه (النهــي) یــ: لمــا كــان اإلســتفهام إنكار مقــام الحــال

  . ١بقوله تعالى:  يفإن ذلك أسفه رأي وأفسده فقال سبحانه معلًال لهذا النه

قولـــه تعـــالى: فـــي : البالغـــة          إظهـــر فـــي مقـــام اإلضـــمار لزیـــادة

  .)٢(ءتها بالنسبة لآلخرةلغة في البیان حقارة الدنیا ودناالتقریر والمبا

  الموضع الخامس والستون:

   : قولـــــــــه تعـــــــــالى                    

          ٣.  

   )٤(:اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد  للحیاة نعت مجرور.  

: ینبــئ ســبحانه فــي هــذه اآلیــة إلــى عــدم خــوف الــذین آثــروا األدنــى الخســیس علــى المعنــى

  .)٥(األعلى النفیس

: لمـا كـان الخـوف والرجـاء معـدن السـعادة، وكـان الرجـاء أقـرب إلـى الحـث علـى حالمقام ال

 اإلقبـــال قـــال مصـــرحًا بالرجـــاء  ملوحـــًا إلـــى الخـــوف             

 ٦.  

                                                
 .٥٣٥صفوة التفاسیر، الجزء األول، ص  )٧(
 .٤٧١نظم الدرر، الجزء الثامن، ص  )١(
 .٥٣٨صفوة التفاسیر، الجزء األول، ص  )٢(
 .٧سورة یونس، اآلیة:  )٣(
  ٦٩ مر إعرابها في الموضع الثالث والستون ص )٤(
 .٥٧٤. صفوة التفاسیر، الجزء الثاني، ص ٧٢روح المعاني، الجزء الحادي عشر، ص  )٥(
 .٧٧نظم الدرر، الجزء التاسع، ص  )٦(



 ٧٣

 : فــي قولــه تعــالى: البالغــة        إلــى ضــمیر فیــه إلتفــات مــع اإلضــافة

  .)٧(الجاللة لتعظیم األمر وتهویله

  الموضع السادس والستون:

ــه تعــالى : قول                              

                               .  

متــاع: مفعــول مطلــق لفعــل محــذوف. الحیــاة: مضــاف إلیــه. الــدنیا: نعــت للحیــاة  :اإلعــراب

  .)٢(حیاة في روح المعاني بدل إشتمال من متاعر وقد أعربت المجرو 

 : قوله تعالى:الشاهد  للحیاة نعت مجرور.  

  .)٣(أي تتمتعون في هذه الحیاة بالشهوات الفانیة التي تعقبها الحسرات الباقیة: عنىالم

 بین اهللا تعالى ما هم فیه من اإلهمال إنما هو متاع الدنیا وٕانها دار زوال فقال: مقام الحال

  .)٤((اآلیة)
  

  الموضع السابع والستون:

: قولــــــــــه تعــــــــــالى                           

                                 

                                   

              ٥.  

                                                
 .٥٧٨صفوة التفاسیر، الجزء الثاني، ص  )٧(
 .٢٣سورة یونس: اآلیة:  )١(
 .٩٩. روح المعاني الجزء الحادي عشر، ص ٧٨، ص  ٦الجدول م  )٢(
 .٥٨٠صفوة التفاسیر، الجزء الثاني، ص  )٣(
 .١٠١نظم الدرر، الجزء التاسع، ص  )٤(
 .٢٤یة: سورة یونس، اآل )٥(



 ٧٤

  )٦(:اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد  للحیاة نعت مجرور.  

: أي صـفة الحیــاة الـدنیا وحالهــا فــي فنائهـا  وزوالهــا، وذهــاب نعیمهـا وٕاعتــرار النــاس المعنــى

: "إخــتلط )١(بهــا كمثــال مطــر نــزل مــن الســماء فنبــت بــه أنــواع مــن النباتــات قــال إبــن عبــاس

  .)٢(فنبت بالماء كل لون"

ــ : لمــا كــان الســیاق إثبــات البعــث وتخــویفهم بــه وكــانوا ینكرونــه ویعتقــدون بقــاء  ام الحــالمق

الــدنیا، وكانــت األمثــال أجلــى لمحــال اإلشــكال، قــال اهللا تعــالي ممــثًال لمتاعهــا قاصــرًا أمرهــا 

على الفناء  ردًا علیهم في إعتقادهم دوامها من غیر بعث:     ...٣.  

ولــه تعــالى: : فــي قالبالغــة          إســتعارة حیــث شــبه األرض حینمــا

وأسـتعیر لتلـك البهجـة والنضـار  بایتتزین بالنبات واإلزهار بالعروس التي تتزین بالحلى والث

لفظ الزخرف. وفي قوله تعالى:      ٤(األمر ههنا كنایة عن العذاب والدمار(.  

وفـــــي قولـــــه:            ...       ــبیه تمث ــد تشـــ ــد وجـــ یـــــل، وقـــ

من الماء فیصبح بهجًا نضرًا ولكنه ال یلبث أن یذبل ویصغر زرع یرتوي القرآن الكریم في ال

ــي التشـــبیه مـــرة وأوجـــز  ــبیهًا بالحریـــة الدانیـــة فأطـــال فـ وتـــذروه الریـــاح، ووجـــد القـــرآن ذلـــك شـ

  .)٥(رىأخ

  

  

                                                
  .مر إعرابها في الموضع السابق )٦(
ألبي  أبن عباس هو عبد اهللا بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم أنظر اإلستیعاب في معرفة األصحاب )١(

 .٦٦ص  ٣م ج ١٩٩٥ -هـ ١٤١٥دار الكتب العلمیة  ١عمر یوسف بن عبد اهللا تحقیق عادل أحمد، ط 
 .٥٤٦الطبري، الجزء السادس، ص  )٢(
 .١٠١نظم الدرر، الجزء التاسع ص  )٣(
 .١٥٥تلخیص البیان في مجازات القرآن، ص  )٤(
 .٥٣البیان في ضوء أسالیب القرآن، ص  )٥(



 ٧٥

  الموضع الثامن والستون:

: قوله تعالى             ...٦.  

  )٧(:اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد . صفة للحیاة  

ار ض: فهي الرؤیا الحسنة التي تسرهم في الدارین، حیث تبشرهم المالئكة عند اإلحتالمعنى

  .)١(ه، وفي اآلخرة بجنات النعیم والفوز العظیمبرضوان اهللا ورحمت

: لما نفى عنهم الخوف والحزن زادهم فقال مبینًا لتولیه لهـم بعـد أن شـرح تـولیهم مقام الحال

له:              ٢.  

  الموضع التاسع والستون:

... : قوله تعالى     ...٣.  

  )٤(:اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد  للحیاة نعت مجرور.  

: أي قال موسى یا ربنا إنك أعطیـت فرعـون وكبـراء قومـه وأشـارفهم، زینـة مـن متـاع المعنى

  .)٥(الدنیا وأثاثها وانواعًا كثیرة من المال

  

  

                                                
 ٤٢ وردت ص ٦٤سورة یونس، اآلیة:  )٦(
  ٦٧ مر إعرابها في الموضع الستون ص )٧(
 .١٥١. روح المعاني، الجزء الحادي عشر، ص ٥٨١الطبري، الجزء السادس، ص  )١(
 .١٥٤نظم الدرر، الجزء التاسع، ص  )٢(
 ٣٤ وردت ص ٨٨یونس اآلیة:  )٣(
  ٦٧ مر إعرابها في الموضع الستون ص )٤(
 .٥٩٥صفوة التفاسیر، الجزء الثاني، ص  )٥(



 ٧٦

  :السبعون  الموضع

 : قولــــه تعـــــالى                              

                   ٦.  

  )٧(:اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد  للحیاة نعت مجرور.  

فـــر وآمنـــوا بـــاهللا الواحـــد األحـــد رفعنـــا عـــنهم العـــذاب المخـــزي وا عـــن الكلمـــا تـــاب: أي المعنـــى

  .)١(المهین في الحیاة الدنیا

  الموضع الحادي والسبعون:

...: قوله تعالى         ....  

  .)٣(فرحوا: فعل وفاعل. بالحیاة: جار ومجرور. الدنیا: نعت مجرور :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد  للحیاة نعت مجرور.  

في اآلیـة الكریمـة إخبـار فـي ضـمنه ذم وتسـفیه للمشـركین الـذین فرحـوا بنعـیم الـدنیا : المعنى

  .)٤(فرح أشر وبطر ال فرح سرور بفضل اهللا تعالى

  الموضع الثاني والسبعون:

ـــــــه تعـــــــالى : قول                           

.  

                                                
 .٩٨سورة یونس، اآلیة:  )٦(
  ٦٧ مر في الموضع الستون ص )٧(
 .٥٩٨صفوة التفاسیر، الجزء الثاني، ص  )١(
 ٦٥ وردت ص ٢٦الرعد، اآلیة:  )٢(
 .١٠٠، ص  ٧الجدول م  )٣(
 .٨٢. صفوة التفاسیر، الجزء الثاني، ص ١٤٧روح المعاني، الجزء الثالث عشر، ص  )٤(



 ٧٧

  )٦(:اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد  للحیاة نعت مجرور.  

ــى ــدنیا بالقتــل واألســر وســائر مــا : المعن ــاة ال أي لهــؤالء الكفــرة عــذاب عاجــل شــاق فــي الحی

  .)٧(یصیبهم من مصائب

  

  الموضع الثالث والسبعون:

ــــــــــه تعــــــــــالى : قول                      

                    ١.  

   )٢(:اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد  للحیاة نعت مجرور.  

لهــم مــن یفتـــنهم  ضكلمــة التوحیــد مــدة حیـــاتهم فــال یزالــون إذا قـــی : أي یثبــتهم علـــىالمعنــى

  .)٣(ویحاول زللهم عنه كما جرى ألصحاب األخدود

  الموضع الرابع والسبعون:

: قولــه تعــالى                            

                                 

      ٤.  

  

                                                                                                                                       
 .٣٤سورة الرعد، اآلیة:  )٥(
  .مر إعرابها في الموضع السابق )٦(
 .٨٤. صفوة التفاسیر، الجزء الرابع عشر، ص ١٦٢روح المعاني، الجزء الثالث عشر، ص  )٧(
  ٢٧سورة إبراهیم، اآلیة:  )١(
  ٦٧ مر إعرابها في الموضع الستون، ص )٢(
 .٩٧. صفوة التفاسیر، الجزء الثاني، ص ٢١٧روح المعاني، الجزء الثالث عشر، ص   )٣(
 .٢٨سورة الكهف، اآلیة:  )٤(



 ٧٨

  .)٥(زینة: مفعول به للفعل یرید. الحیاة: مضاف إلیه. الدنیا: نعت مجرور :اإلعراب

 الى:: قوله تعالشاهد  للحیاة نعت مجرور.  

ن : أي تبتغـــي مجالســـة مـــن لـــم یكـــن مـــثلهم مـــن األغنیـــاء وأصـــحاب الـــدنیا، قـــال إبـــالمعنـــى

  .)٦(لب بدلهم أصحاب الشرف والثروةعباس: ال تجاوزهم إلى غیرهم تط

: فــــي قولــــه تعــــالى: البالغــــة              ــین طبــــاق بــ   

   ٧.  

  الموضع الخامس والسبعون:

ـــــــــه تعـــــــــالى : قول                          

                               ١.  

  )٢( :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد  للحیاة نعت مجرور.  

: أي أضـرب یــا محمـد للنــاس مثـل هــذه الحیــاة فـي زهرتهــا ونضـارتها وســرعة زوالهــا المعنــى

  .)٣(تروا بها، أو أذكر لهم صفحتها العجیبة التي هي في الغرابة كالمثل وبینها لهمغلئال ی

  الموضع السادس والسبعون:

: قولـــه تعــــالى                              

     ٤.  

                                                
 .١٤١، ص ٨الجدول، م  )٥(
 .٤١٦ني، ص . المختصر، الجزء الثا٢٦٣روح المعاني، الجزء الرابع عشر، ص  )٦(
 .١٩٥صفوة التفاسیر، الجزء الثاني، ص  )٧(
 .٤٥سورة الكهف، اآلیة:  )١(
 مر إعرابها في الموضع السابق. )٢(
 .١٩٣. صفوة التفاسیر، الجزء الثاني، ص ٢٨٥روح المعاني، الجزء الرابع عشر، ص  )٣(
 .٤٦سورة الكهف، اآلیة:  )٤(



 ٧٩

  )٥( :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد  مجرور.الحیاة  صفة  

  .)٦(األموال واألوالد زینة وجمال هذه الحیاة الفانیة: أي المعنى

  الموضع السابع والسبعون:

: قوله تعالى                     ٧.  

صــراط: ظــرف مكــان منصــوب. الكــاف: مضــاف إلیــه. المســتقیم: نعــت لصــراط  :اإلعــراب

ن ألقعدن ما یتعدى بنفسه فینتصب الصراط على انه مفعول به مجرور. وفي البحر: یضم

  .)١(والتقدیر أللزمن بقعودي صراطك المستقیم

 : قوله تعالى:الشاهد   . .صفة لصراط  

بســبب إغوائــك وٕاضــاللك لــي ألقعـــدن آلدم وذریتــه علــى طریــق الحــق وســـبیل : أي المعنــى

  .)٢(ه رضاكالنجاة الموصل للجنة وهو الحق الذي فی

: قوله تعالى: البالغة       ٣(من باب الكنایة أو التمثیل(.  

  والسبعون:  الثامن  الموضع

: قولــــــــه تعـــــــــالى                           

   ٤.  

  

                                                
 ٧٥ ، صمر إعرابها في الموضع الرابع والسبعون )٥(
 .١٩٣صفوة التفاسیر، الجزء الثاني، ص  )٦(
 .١٦سورة األعراف، اآلیة:  )٧(
 .٢٧٦، البحر المحیط، الجزء الرابع، ص ٣٠٣، ص  ٤الجدول ، م  )١(
 .٢٧٦. البحر المحیط، الجزء الرابع، ص ٩٥روح المعاني، الجزء الثامن، ص  )٢(
 .١٤٢ان، ص . تلخیص البی٩٥روح المعاني، الجزء الثامن، ص  )٣(
 .٣٥سورة اإلسراء، اآلیة:  )٤(



 ٨٠

  .)٥(: جار ومجرور. المستقیم: نعت له مجرورسبالقسطا :باإلعرا

 : قوله تعالى:الشاهد    للقسطاس نعت مجرور.  

  .)٦(میزان العدل السوي بال إحتیال وال خدیعةزنوا بال: أي المعنى

، األمانـات الخفیـة كالتصـرف للیتـیم التقدیر بالكیل أو الوزن مـن جملـةلما كان : مقام الحال

تعالى: و  فقال سبحانه ود فیههكان االئتمان كالمعو       ٧.  

  والسبعون:  التاسع  الموضع

 : قوله تعالى                        .  

   :)٢(اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد    لصراط نعت مجرور.  

ــو دیــــن : أي المعنــــى ــى تلــــك الــــدار هــ ــبحانه موصــــل إلــ ــاء  ســ ــن یشــ ــالم دیــــن الحــــق مــ اإلســ

  .)٣(هدایته

: : لما أعلم بالدعوة بالهدایة بالبیان وأفهم ختم اآلیة بقولهمقام الحال           

     .  

  

  

  

                                                
 .٣٨الجدول ، م ، ص  )٥(
 .١٥٩، صفوة التفاسیر، الجزء الثاني، ص ٧٢روح المعاني، الجزء الرابع عشر، ص  )٦(
 .٤١٢نظم الدرر، الجزء الحادي عشر، ص  )٧(
 .٢٥سورة یونس، اآلیة:  )١(
 مر في الموضع السابق. )٢(
 .٥٨١. صفوة التفاسیر، الجزء الثاني، ص ١٠٢حادي عشر، ص روح المعاني، الجزء ال )٣(
 .١٠٤نظم الدرر، الجزء التاسع، ص  )٤(



 ٨١

  الموضع الثمانون:

ــ ــه تع : الىقول                                          

      .  

   )٦(:اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد    لصراط نعت مجرور.  

ـــى ــن بإحســـ: المعن ــازي المحسـ ــدًا أي إن ربـــي عـــادل یجـ ـــم أحـ انه والمســـيء بإســـاءته، ال یظل

  .)٧(شیئاً 

: في قوله تعالى: البالغة                  إستعارة تمثیلیة حیث  

شبه سبحانه الخلق وهم في قبضته وملكه وتحت قهره وسلطانه بالمالك الـذي یقـود المقـدور 

 رس بناصیته.علیه بناصیته كما یقاد األسیر والف

 وفي قوله تعالى:              لطیفة عن كمـال العـدل فـي ملكـه إستعارة

  .)١(تعالى فهو مطلع على أمور العباد ال یفوته ظالم، وال یضیع عنده معتصم به

  الموضع الحادي والثمانون:

ــه تعــالى : قول                       

                                      

    ٢.  

  

                                                
 .٥٦سورة هود، اآلیة:  )٥(
  ٧٧ مر في الموضع الثامن والسبعون ص )٦(
 .٢١صفوة التفاسیر، الجزء الثاني، ص  )٧(
 .٢٥ص  ٢صفوة التفاسیر ج  )١(
 .٧٦سورة النحل، اآلیة:  )٢(



 ٨٢

   :)٣(اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد     لصراط رنعت مجرو.  

: أي هل یتساوى هذا األخرس، وذلك الرجل البلیـغ المـتكلم بأفصـح بیـان، وهـو علـى المعنى

طریق اإلستقامة والحق مستنیر بنور القرآن؟ وٕاذا كان العاقل ال یستوي بین هذین الرجلین، 

فكیـف تمكـن التســویة بـین صـنم أو حجــر وبـین اهللا ســبحانه وهـو القـادر العلــیم، الهـادي إلــى 

  .)٤(اط المستقیمالصر 

: فــي قولـــه تعــالى: البالغـــة       إســـتعارة تمثیلیـــة حیــث مثـــل الـــوثن

  .)٥(باألبكم الذي ال ینتفع منه شيء أصًال، مع القادر السمیع وشتان بین الرب والصنم

  

  الموضع الثاني والثمانون:

: قوله تعالى                  ١.  

   )٢(:اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد    لصراط نعت مجرور.  

صطفاه سبحانه للنبوه وهداه إلى اإلسالم دین الحق وٕالى عبادة الواحد اختاره و ا: أي المعنى

  .)٣(األحد، الضمیر عائد لسیدنا إبراهیم 

  ن:الموضع الثالث والثمانو 

...: قوله تعالى          ...٤.  

                                                
 .٧٧ الموضع الثامن والسبعون، صمر في  )٣(
 .١٣٦. صفوة التفاسیر، الجزء الثاني، ص ٣٤٠بن كثیر، الجزء الثاني، ص امختصر  )٤(
 .١٣٩صفوة التفاسیر، الجزء الثاني، ص  )٥(
 .١٢١سورة النحل، اآلیة:  )١(
  ٧٧ مر في الموضع الثامن والسبعون ص )٢(
  .١٤٨فوة التفاسیر، الجزء الثاني، ص . ص٢٥٠روح المعاني، الجزء الرابع عشر، ص  )٣(



 ٨٣

خلق: فعل ماضي فاعله ضمیر مسـتتر ومفعولـه الضـمیر (كـم). مـن نفـس: جـار  :اإلعراب

  .)٥(ومجرور. واحدة: نعت لنفس مجرور

 : قوله تعالى:الشاهد   لنفس نعت مجرور.  

، والمعنى أن اهللا سبحانه لكریمة سیدنا آدم المقصود بالنفس الواحدة في اآلیة ا: المعنى

  .)٦(وتعالى خلقكم جمیعًا وحده من غیر معین من نفس واحدة

  الموضع الرابع والثمانون:

ـــــه تعـــــالى : قول                                

                             ٧.  

إال: أداة إستثناء. الالم: للتعلیل. یعبدوا: مضارع منصـوب بـأن مضـمر بعـد الـالم  :اإلعراب

  .)١(فاعله الواو ومفعوله إالهًا. واحدًا: نعت منصوب

 : قوله تعالى:الشاهد   ل (إالهًا) نعت منصوب.  

: أي وأمر هؤالء الكفرة من الیهود والنصارى الذین إتخذوا األحبار والرهبان والمسیح المعنى

  .)٢(أربابًا على لسان األنبیاء إال بعبادة إله واحد أحد هو رب العالمین

  الموضع الخامس والثمانون:

: قوله تعالى                    .  

                                                                                                                                       
 ١٧ وردت ص ١٨٩سورة األعراف، اآلیة:  )٤(
 .١٢٨، ص  ٤الجدول، م  )٥(
. الصفوة، الجزء األول، ص ١٤١. الطبري، الجزء السادس، ص ٤٣٦البحر المحیط، الجزء الرابع، ص  )٦(

٤٨٦. 
 .٣١سورة التوبة، اآلیة:  )٧(
 .٢٧٧الجدول، المجلد الخامس، ص  )١(
 .٥٣١، ص  ١. صفوة التفاسیر، ج ٣٥٥، ص ٦الطبري، ج  )٢(
 .١١٨سورة هود، اآلیة:  )٣(



 ٨٤

جعــل: فعــل ماضــي وفاعلــه هــو ومفعولــه النــاس. أمــة: مفعــول بــه ثــاني. واحــدة:  :اإلعــراب

  .)٤(نعت ألمة منصوب

 : قوله تعالى:الشاهد   ألمة نعت منصوب.  

منین مهتــدین علــى دیــن : أي لــو أراد اهللا ســبحانه وتعــالى لجعــل النــاس جمــیعهم مــؤ المعنــى

  .)٥(اإلسالم ولكنه لم یفعل ذلك لحكمة

: ولما كان مثل هذه اآلیات ربما أوهـم أن إیمـان مثـل هـؤالء ممـا ال یـدخل تحـت مقام الحال

 المشیئة نفى ذلك الوهم مبینًا إنفكاك المشیئة عن األمر بقوله:     .  

  الموضع السادس والثمانون:

...: لىقوله تعا        ٧.  

  )١(:اإلعراب والمعنى

 : قوله تعالى:الشاهد    ُ◌ .نعت هللا مرفوع  

  الموضع السابع والثمانون:

: قولــه تعــالى                                  

                            

   ٢.  

ال: للنهي جازمة. تدخلوا: مضارع مجزوم بحذف النـون. الـواو: فاعلـه. مـن بـاب:  :اإلعراب

  .)٣(ت لباب مجرورجار ومجرور متعلق به. واحد: نع

                                                
 .٣٢٧، ص  ٥الجدول ، م  )٤(
 .٣٧، ص  ٢صفوة التفاسیر، ج  )٥(
 .٤٠١، ص  ٩نظم الدرر، ج  )٦(
 .٣٩سورة یوسف اآلیة:  ٢٤اآلیة مرت في النعت بصیغة المبالغة الموضع الخامس عشر، ص  )٧(
  ٢٤ص  الموضع نفسه. مر في )١(
 .٦٧سورة یوسف، اآلیة:  )٢(



 ٨٥

 : قوله تعالى:الشاهد    لباب نعت مجرور.  

فــي اآلیــة الكریمــة نجــد ســیدنا یعقــوب  قــد نهــى أبنائــه مــن دخــول مصــر مــن بــاب : المعنــى

  .)٤(واحد حرزًا من إصابة العین إن دخلوا مجتمعین، فإنهم كانوا أهل جمال وهیبة

مین معهـم، أتبـع تعـالى ذلـك الخبـر عـن أمـره لما سمح علیه السالم بخروج بنیـا: مقام الحال

لهم باإلحتیاط من المصائب ألنهـم أحـد عشـر رجـًال إخـوه أهـل جمـال وبسـطة فقـال سـبحانه 

  حكایة عنه:          ٥.  

 : فـــي قولــــه تعـــالى: البالغـــة                        فیــــه

إطنــاب وهــو زیــادة اللفــظ علــى المعنــى، والفائــدة منــه تمكــین المعنــى فــي الــنفس وفــي قولــه 

 تعالى:     ...    ٦(فیه طباق السلب(. 

  الموضع الثامن والثمانون:

: قولــه تعــالى                                 

                                    

  ١.  

ر مستت ضمیر مضارع مبني للمجهول مرفوع بالضمة المقدرة نائب الفاعلیسقى:  :اإلعراب

  .)٢((هو). بماء: جار ومجرور. واحد: نعت لماء مجرور

 : قوله تعالى:الشاهد    لماء نعت مجرور.  

                                                                                                                                       
 .١٩، ص  ٧الجدول، م  )٣(
 .٥٩، ص ٢. صفوة التفاسیر، ج١٥، ص  ١٣روح المعاني، ج  )٤(
 .١٥٦نظم الدرر، الجزء العاشر، ص  )٥(
 .٦٠صفوة التفاسیر، الجزء الثاني، ص  )٦(
 .٤سورة الرعد، اآلیة:  )١(
 .٧٢الجدول، المجلد السابع، ص  )٢(



 ٨٦

أي الكـــل یســـقى بمـــاٍء واحــد، والتربـــة واحـــدة، ولكـــن الثمـــار مختلفـــات الطعـــوم، أي : المعنـــى

ــود وبعضــــها حلــــو  ــب األبــــیض واألســ ــوخ، والكمثــــرى، والعنــ ــا الخــ ــون فیهــ األرض الواحــــدة یكــ

  .)٣(ر حامض مع إجتماع جمیعها على شراب واحدواآلخ

لمـا كـان المـاء بمنزلـة األب واألرض بمنزلـة األم وكـان اإلخـتالف فـي الـروائح : مقام الحـال

والطعوم مع إتحاد األب واألم، أعجب وأدل على اإلسناد إلى الموجد المسبب ال إلى شـيء 

: من األسباب قال سبحانه        ٤.  

  الموضع التاسع والثمانون:

 ...: قوله تعالى         ٥.  

   )٦(:اإلعراب والمعنى

 : قوله تعالى:الشاهد    .نعت مجرور  

  الموضع التسعون:

ــــالى ــــه تع : قول                            

   ١.  

  .)٢(هو: ضمیر مبتدأ. إله: خبره. واحد: نعت إلله مرفوع :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد   إلله نعت مرفوع.  

أي لكــي یتحققــوا بمــا فیــه مــن الــدالئل الواضــحة والبــراهین القاطعــة علــى أنــه واحــد : المعنــى

  .)٣(صمد ال شریك له أصالً  أحد فرد

                                                
 .٧٤. صفوة التفاسیر، الجزء الثاني، ص ٣٣٨الطبري، الجزء السادس، ص  )٣(
 .٢٧٩نظم الدرر، الجزء العاشر، ص  )٤(
 .٤٨إبراهیم اآلیة:  ٢٤اآلیة مرت في الموضع السادس عشر من النعت بصیغة المبالغة، ص   )٥(
  .٢٤مر إعرابها في الموضع نفسه ص  )٦(
 .٥٢إبراهیم، اآلیة:  )١(
 .١٧٤، ص  ٧لجدول، م ا )٢(



 ٨٧

ـــام الحـــال : لمـــا كـــان التوحیـــد أول األصـــول، صـــرح بـــه علـــى حدتـــه بجاللتـــه فـــي قولـــه: مق

          ٤.  

  الموضع الحادي والتسعون:

: قولـــــــــــه تعـــــــــــالى                         

   ٥.  

  )٦(:اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد    إلله نعت.  

  .)٧(: أي اإلله الذي تجب عبادته إله واحد ال شریك لهالمعنى

: لما كانت أدلة البعث قد ثبت قیامهـا سـاق الكـالم فیهـا مسـاق مـا ال خـالف إال مقام الحال

، ولما أتضح بذلك كله عجـز شـركائهم الـذین یـدعون إشـار إلـى منشـأ العجـز في العلم بوقته

ــال عــــن طریـــق اإلســـتئناف:  ــول التعـــدد، فقـ قبـ        ــا مضــــى ألنــــه نتیجـــة مـ

  .)١(قطعاً 

  الموضع الثاني والتسعون:

: قوله تعالى                             .  

  

  

                                                                                                                                       
 .١٠٢. صفوة التفاسیر، الجزء الثاني، ص ٢٠٨روح المعاني، الجزء الثالث عشر، ص  )٣(
 .٤٤٣نظم الدرر، الجزء العاشر، ص  )٤(
 ٢٢سورة النحل، اآلیة:  )٥(
  مر في الموضع السابق. )٦(
 .١٢٢صفوة التفاسیر، الجزء الثاني، ص  )٧(
 .١٣٣، ص نظم الدرر، الجزء الحادي عشر )١(
 .٥١سورة النحل، اآلیة:  )٢(



 ٨٨

  )٣(:اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد    إلله نعت مرفوع.  

ــى حــدة، والغــرض المســوق لــه الكــالم فــي األول الو و لفــظ إلــه حامــل لمعنــى الجنســیة  :المعن

مــن  بـات الواحــدس اإللــه فقولـه واحــد إثنجـالنهـي عــن إتخـاذ األثنــین مـن اإللــه ال عـن إتخــاذ 

  .)٤(الغرض وتفسیرًا له إیضاحًا لهذا إثبات جنسه فوصف بواحد اإلله ال

ــام الحــال : تعــالى : فــي قولــهمق     علــل ســبحانه النهــي بمــا أقتصــاه الســیاق مــن

  .)٥(الوحدانیة

: فـي قولــه: البالغـة       لمهابـة والرهبــة تكلم إلـى الغیبـة لتربیــة اإلتفـات مـن الــ

  .)٦(افوا غیريخفي القلوب مع إفادة القصر أي ال ت

  الموضع الثالث والتسعون:

: قوله تعالى                                      

           ١.  

  )٢(والمعنى: اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد   .نعت منصوب  

  

  

  

                                                
  ٨٤ مر في الموضع التسعون ، ص )٣(
 .١٦٢روح المعاني، الجزء الرابع عشر، ص  )٤(
 .١٧٦نظم الدرر، الجزء الحادي عشر، ص  )٥(
 .١٣٤صفوة التفاسیر، الجزء الثاني، ص  )٦(
 .٩٣سورة النحل، اآلیة:  )١(
 .٨١ مر في الموضع الخامس والثمانون، ص )٢(



 ٨٩

  الموضع الرابع والتسعون:

ــــــالى ــــــه تع  : قول                         

              ٣.  

البلد: مبتدأ. الطیب: نعت مرفوع للبلد. یخرج: مضارع مرفوع فاعله. نبات: الهـاء  :اإلعراب

  .)٤(مضاف إلیه جملة. یخرج: خبر المبتدأ

 : قوله تعالى:الشاهد    للبلد نعت مرفوع.  

انه الكریمة التربـة یخـرج النبـات فیهـا وافیـًا غزیـر النفـع بتیسـیر اهللا سـبح أي األرض: المعنى

  .)٥(یتعظ من األمثال وینتفع بها الذي حالئته، وهذا مثل للمؤمن الصومشی

ـــام الحـــال ــین جـــواهر األرض بخلـــق بعضـــها ردفـــاوت ســـبح: مق ــاانه بـ ــًا كـــذلك فـ ــین یئـ وت بـ

ها خبیثـًا یعسـر إیمانـه بًا جید العنصر یسهل إیمانه وبعضـجعل ببعضها طیعناصر الناس ب

  .)٦(وتبعد إستقامته

  الموضع الخامس والتسعون:

 : قوله تعالى                    ٧.  

حــالًال: حــال منصــوب مــن العائــد المقــدر. طیبــًا: نعــت لحــالًال منصــوب أو حــال  :اإلعــراب

  .)١(ثانیة منصوبة

 : قوله تعالى:الشاهد   لحالل نعت منصوب.  

                                                
 .٥٨سورة األعراف، اآلیة:  )٣(
 .٣٦٠، ص  ٤الجدول ، م  )٤(
 .٤٥١. صفوة التفاسیر، الجزء األول، ص ١٤٧روح المعاني، الجزء الثامن، ص  )٥(
 .٤٢٣نظم الدرر، الجزء السابع، ص  )٦(
 .٦٩سورة األنفال، اآلیة:  )٧(
 .٢٢٨، ص  ٥الجدول، م  )١(



 ٩٠

أي كلوا یا معشر المجاهدین مما حصلتم علیه من اعدائكم من الغنائم في الحـرب : المعنى

  .)٢(طیب المكاسب ألنه ثمرة جهادكم نمحالًال أي محالًال لكم طیبًا أي حال كونه 

  الموضع السادس والتسعون:

...: قوله تعالى          ...٣.  

  .)٤(بریح: جار ومجرور. طیبة: نعت لریح مجرور :اإلعراب

 الشاهد: قوله تعالى:     لریح نعت مجرور.  

  .)٥(: أي جرین بهم بالریح اللینة الهبوب الموافقة لتسیر السفنالمعنى

: لمـا ذكـر سـبحانة وتعـالى جریهـا وهـم فیهـا ذكـر سـبب هـذا الجریـان وهـو قولـه: مقام الحـال

         ٦.  

: في قوله تعالى: البالغة    الخطاب إلى الغیبة والغرض منه زیادة إلتفات من

 .)٧(التقبیح والتشنیع على الكفار لعدم شكرهم النعمة

  

  الموضع السابع والتسعون:

ـــالى ـــه تع : قول                           

    .  

                                                
 .٥١٥ص  صفوة التفاسیر، الجزء الثاني عشر، )٢(
 .٢٢یونس، اآلیة:  ١٣مرت في النعت باسم الفاعل، الموضع الثالث، ص  )٣(
 .٨٥، ص  ٦الجدول، م  )٤(
 .٥٧٩. صفوة التفاسیر، الجزء الثاني، ص ٦٧روح المعاني، الجزء الحادي عشر، ص  )٥(
 .٩٨نظم الدرر، الجزء التاسع، ص  )٦(
 .٥٨٤صفوة التفاسیر، الجزء الثاني، ص  )٧(
 .٢٤ورة إبراهیم، اآلیة: س )١(



 ٩١

: الثانیـة نعـت للجـار ةكلمة: بدل من المفعول به (مـثًال)؟ طیبـة: نعـت كلمـة: طیبـ :اإلعراب

  .)٢(شجرةكوالمجرور 

 : قوله تعالى:الشاهد    لكلمة ونعت منصوب ل(كلمة) نعت مجرور.  

هـــذا مثــل ضـــربه اهللا ســـبحانه وتعـــالى لكلمـــة اإلیمــان التـــي مثلـــت بالشـــجرة الطیبـــة : عنـــىالم

وكلمـة اإلشــراك التـي شــبهت بالشـجرة الخبیثــة، قـال إبــن عبـاس: "الكلمــة الطیبـة: (ال إلــه إال 

  .)٣(اهللا)، والشجرة الطیبة هي المؤمن

: في قوله تعالى: البالغة              تشـبیه مرسـل مجمـل حیـث الحـذف

وجـــه الشـــبه واألداة. وفـــي قولـــه تعـــالى:    ...   :طبـــاق. وفـــي قولـــه   

      ٤(تعجب(.  

قــص ســبحانه كــالم أولیائــه الــذي هــو مــن كالمــه فهــو أثبــت األشــیاء وأطیبهــا : مقــام الحــال

ئه كالم الشیطان، فهو أبطل وأخبث األشیاء، قـرب سـبحانه ذلـك بمثـل وأعظمها وكالم أعدا

: یتعارفه المخاطبون فقال      ....  

  الموضع الثامن والتسعون:

: قوله تعالى                                

.  

مثـــل: مبتـــدأ مرفـــوع. خبیثـــة: نعـــت لكلمـــة. كشـــجرة: خبـــر المبتـــدأ. خبیثـــة: نعـــت  :اإلعـــراب

  .)٢(لشجرة

                                                
 .٢١٢. روح المعاني، الجزء الثالث عشر، ص ١٤٩، ص  ٧الجدول، م  )٢(
 .٩٦، صفوة التفاسیر، الجزء الثاني، ص ٢٩٦مختصر أبن كثیر، الجزء الثاني، ص  )٣(
 .٩٩-٩٨صفوة التفاسیر، الجزء الثاني، ص  )٤(
 .٤١١نظم الدرر، الجزء العاشر، ص  )٥(
 .٢٦م، اآلیة: سورة إبراهی )١(



 ٩٢

 : قوله تعالى:الشاهد    جرور لكلمة وشجرةنعت م.  

  .)٣(أي ومثل كلمة الكفر الخبیثة كشجرة الحنظل الخبیثة: المعنى

  الموضع التاسع والتسعون:

: قولــــــــه تعــــــــالى                              

                  .  

  .)٥(حیاة: مفعول مطلق. طیبة: نعت لحیاة منصوب :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد    لحیاة نعت منصوب.  

  .)٦(: أي فلنحیینه في الدنیا حیاة بالقناعة والرزق الحاللالمعنى

: لمــا كــان اإلنســان كلمــا عــال فــي درج اإلیمــان، كــان جــدیرًا بــالبالء واإلمتحــان، مقــام الحــال

وبین سبحانه وتعالى أن ذلك ال ینافي سعادته فأكد بقوله:            ٧.  

  :الموضع المائة

 : قوله تعالى                         

  ١.  

   :)٢(اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد   لحالل نعت منصوب.  

                                                                                                                                       
 .١٥١، ص  ٧الجدول، م  )٢(
 .٢١٤، ص عشر روح المعاني، الجزء الثالث )٣(
 .٩٧سورة النحل، اآلیة:  )٤(
 .٣٢١، ص  ٧الجدول ، م  )٥(
 .١٤٢صفوة التفاسیر، الجزء الثاني، ص  )٦(
 .٢٤٩نظم الدرر، الجزء الحادي عشر، ص  )٧(
 .١١٤سورة النحل، اآلیة:  )١(
 .٨٧ ضع الخامس والتسعون، صمر في المو  )٢(



 ٩٣

  .)٣(اً : أي كلوا من نعم اهللا التي أباحها لكم حال كونها حالًال طیبالمعنى

ــام الحــال : لمــا ثبتــت أدلــة التوحیــد أن اهللا هــو اإللــه وحــده وهــو الــرازق خــتم ذلــك بقولــه: مق

    ...       :ـــــه ـــه بقولـ ــنعم، عقبـــ ــ ـــران الــ ـــن كفـــ ــ ــــذرًا مـ محــ   

   ٤(صادأ لهم عن أفعال الجاهلیة(.  

  الموضع األول بعد المائة:

: ه تعــالىقولــ                                

              ٥.  

  .)٦(نصوب: صفة لعذاب ماً عذابًا: مفعول مطلق منصوب عامله (معذب). شدید :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد    لعذاب نعت منصوب.  

یخبــر اهللا تعــالى عــن أهــل هــذه القریــة أنهــم صــاروا إلــى ثــالث فــرق، فرقــة إرتكبــت : المعنــى

عتزلتهم، وفرقـة ات، وفرقة نهت عن ذلك و تالوا على إصطیاد السمك یوم السبالمحظور وٕاح

ة: ســكتت فلـــم تفعـــل ولـــم تنــه ولكنهـــا قالـــت للمنكـــر               أي لـــم

بـة مـن اهللا فـال فائـدة مـن نهـیكم إیـاهم. و تنهون هؤالء وقد علمتم أنهم قد هلكوا وٕاستحقوا العق

ة علینــا فــي األمــر بــالمعروف صــفأجابــت المنكــرة عظتنــا إیــاهم معــذرة إلــى ربكــم، نــؤدي فر 

  .)١(والنهي عن المنكر

  

  

  

                                                
 .١٤٧صفوة التفاسیر، الجزء الثاني، ص  )٣(
 .٢٦٧نظم الدرر، الجزء الحادي عشر، ص  )٤(
 .١٦٤سورة األعراف، اآلیة:  )٥(
 .٩٦، ص  ٥الجدول، م  )٦(
 .٩٣. الطبري، الجزء السادس، ص ٥٩المختصر، الجزء الثاني، ص  )١(



 ٩٤

  د المائة:الموضع الثاني بع

ـــــــــــالى ـــــــــــه تع : قول                            

   ٢.  

ــتتر تقـــدیره (نحـــن) للتعظـــیم ومفعولـــه  :اإلعـــراب نـــذیقهم: مضـــارع مرفـــوع فاعلـــه ضـــمیر مسـ

  .)٣(شدید: نعت لعذابالضمیر (هم). العذاب: مفعول ثاٍن. ال

 : قوله تعالى:الشاهد    لعذاب نعت منصوب.  

أي الـذین یفتـرون علـى اهللا الكـذب فـي اآلخـرة نـذیقهم العـذاب الموجـع األلـیم بسـبب : المعنى

  .)٤(كفرهم وكذبهم على اهللا

  الموضع الثالث بعد المائة:

: قوله تعالى                     ٥.  

آوي: مضــارع مرفــوع بالضــمة المقــدرة علــى الیــاء فاعلــه ضــمیر تقــدیره (أنــا). إلــى  :اإلعــراب

  .)٦(ركن: جار ومجرور. شدید: نعت لركن مجرور

 : قوله تعالى:الشاهد   لركن نعت مجرور.  

  لحدیث: "رحم اهللا أخي : أي ألجأ إلى عشیرة وأنصار تنصرني علیكم. وفي االمعنى

أن اهللا كـــان ناصـــره ومؤیـــده، فهـــو ركنـــه  یریـــد  )١(لقـــد كـــان یـــأوي إلـــى ركـــن شـــدید" لوطـــاً 

  .)٢(الشدید وسنده القوي وأن اهللا تعالى لم یبعث نبیًا بعد لوط إال في منعة من عشیرته

                                                
 .٧٠سورة یونس، اآلیة:  )٢(
 .١٤٢، ص  ٦ل، م الجدو  )٣(
 .٥٩١صفوة التفاسیر، الجزء الثاني، ص  )٤(
 .٨٠سورة هود، اآلیة:  )٥(
 .٢٨٤، ص  ٦الجدول، م  )٦(
 أخرجه الشیخان عن أبي هریرة مرفوعًا. )١(
 .٢٧. صفوة التفاسیر، الجزء الثاني ، ص ١٠٨روح المعاني، الجزء الثاني عشر، ص  )٢(



 ٩٥

: فـي قولـه تعـالى: البالغة            اد بهـا قومـه وعشـیرته إسـتعارة والمـر

جعلهم ركنًا لـه ألن اإلنسـان یلجـأ إلـى قبیلتـه ویسـتند إلـى أعوانـه كمـا یسـتند إلـى ركـن البنـاء  

حلت بینكم وبـین مـا هممـتم بـه مـن الفسـاد والحـذف ههنـا أبلـغ لالرصین، وجاء جواب تقدیره 

  .)٣(ألنه یوهم بعظیم الجزاء وغلیظ النكال

  الموضع الرابع بعد المائة:

 : ه تعــــــــالىقولــــــــ                         

    ٤.  

  .)٥(من عذاب: جار ومجرور. شدیٍد: نعت لعذاب مجرور :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد   لعذاب نعت مجرور.  

ب الهلكــة والمعنــى هــالك ودمــار للكــافرین ویــا ویلهــم مــن : (ویــل) كلمــة تقــال للعــذاالمعنــى

  .)٦(عذاب اهللا األلیم

  الموضع الخامس بعد المائة:

 : قولـــه تعـــالى                             

            ٧.  

  .)١(بأس: مضاف إلیه مجرور. شدید: نعت لبأس مجرور :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد   لبأس نعت مجرور.  

                                                
 .١٦٣تخلیص البیان، ص  )٣(
 .٢ة إبراهیم، اآلیة: سور  )٤(
 .١٢٤، ص  ٧الجدول، م  )٥(
 .٩٠. صفوة التفاسیر، الجزء الثاني، ص ٣٣٩القرطبي، الجزء التاسع، ص  )٦(
 .٥سورة اإلسراء، اآلیة:  )٧(
 .٩، ص  ٨الجدول، م  )١(



 ٩٦

  .)٢(: أي أصحاب بطش وقوة في الحربالمعنى

: البــؤس والبــأس والبأســاء: الشــدة والمكــروه إال أن البــؤس فــي الفقــر والحــرب أكثــر البالغــة

  .)٣(كایة ومن هنا قیل: أن وصف البأس بالشدید مبالغةوالبأس والبأساء في الن

  الموضع السادس بعد المائة:

: قولـــــــــه تعـــــــــالى                                 

              .  

  )٥(:اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد    نعت منصوب.  

أي ما من قریة كافرة كذبت رسل اهللا سبحانه وتعالى وعصت أمره إال سیهلكها اهللا : المعنى

  .)٦(بالعذاب الشدید ألهلها أو باإلستئصال الكلي

  الموضع السابع بعد المائة:

: قولــــــــــه تعـــــــــــالى                             

            .  

  ینذر: مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الالم فاعله هو المفعول األول  :اإلعراب

  .)١(محذوف تقدیره الكافرین. بأس: مفعول به ثان. شدید: صفة لبأس منصوب

 تعالى: : قولهالشاهد   لبأس نعت منصوب.  

                                                
 .١٥٢صفوة التفاسیر، الجزء الثاني، ص  )٢(
  .١٧روح المعاني، الجزء الخامس عر، ص  )٣(
 .٥٨إلسراء، اآلیة: سورة ا )٤(
  ٩٠ مر إعرابها في الموضع األول بعد المائة، ص )٥(
 .١٦٠صفوة التفاسیر، الجزء الثاني، ص  )٦(
 .٢سورة الكهف، اآلیة:  )٧(
  .١١٢، ص  ٨الجدول، م  )١(



 ٩٧

: لقـد أنـزل اهللا عـز وجـل القـرآن الكــریم لینـذر الكـافرین عـذابًا شـدیدًا مـن عنـده تعــالى المعنـى

  .)٢(ویبشر المصدقین بالقرآن الذین یعملون األعمال الصالحة أن لهم الجنة ونعیمها المقیم

تبعـه أال خـالف فیـه وال تنـاقض  سـتقامةما وصـف سـبحانه الكتـاب العزیـز باال: لمقام الحال

 هذكـر فائدتـه مقـدمًا مـا هـو األهـم مـن درء المفسـدة باإلنـذار، ألنـه مقامـه كمـا هـو ظـاهر منـ

  .)٣(سبحانه

: في قوله تعالى: البالغة           اإلطنـاب بـذكر الخـاص بعـد العـام، وهـذا

ــول  ــذف المفعــ ــدیع الحــــذف وجلیــــل الفصـــاحة وحــ ـــه مــــن بــ ــًا فی ــذر الكــــافرین بأســ األول أي لینــ

  .)٤(شدیداً 

  الموضع الثامن بعد المائة:

: قولــــــــــــه تعــــــــــــالى                          

                                

                            

٥.  

  .)٦(الدار: مبتدأ مرفوع. اآلخرة: نعت له خبره خیر :اإلعراب

 عالى:: قوله تالشاهد   للدار نعت مرفوع.  

ین بمــا أنــزل فــي لمهللا ســبحانه وتعــالى ألولیائــه العــااآلخــرة التــي أعــدها ا ار: أي الــدالمعنــى

  .)١(كتابه المحافظین على حدوده خیر لهم

                                                
 .١٨٢صفوة التفاسیر، الجزء الثاني ، ص  )٢(
 .٦نظم الدرر، الجزء الثاني عشر، ص  )٣(
 .١٨٨الجزء الثاني، ص صفوة التفاسیر،  )٤(
 .١٦٩سورة األعراف، اآلیة:  )٥(
 .١٠٤الجدول، المجلد الخامس، ص  )٦(



 ٩٨

 : في قوله تعالى: البالغة   إلتفات من الغیبة إلى الخطاب الهدف زیادة في

  .)٢(ستفهام هنا لإلنكارتأنیب واالالالتوبیخ و 

  الموضع التاسع بعد المائة:

: قولـــه تعـــالى                       

                       ٣.  

آمــن: فعــل مــاض فاعلــه ضــمیر تقــدیره هــو. بــاهللا: جــار ومجــرور. الــواو: حــرف  :اإلعــراب

  .)٤(عطف، الیوم: معطوف على إسم الجاللة. اآلخرة: نعت للیوم

 : قوله تعالى:الشاهد  لیوم نعت مجرور.  

یصـدق بعـث اهللا المـوتى أحیـاء  المؤمن المصـدق بوحدانیـة اهللا المـوقن بـالیوم الـذي: المعنى

  .)٥(من قبورهم هو الذي تلیق به عمارة المساجد

: لما نفى سبحانه وتعالى عنهم أهلیة عمارة المسـاجد بـین مـن یصـلح لهـا فقـال: مقام الحال

         ٦ .  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                       
 .٤٨٠. صفوة التفاسیر، الجزء الثاني، ص ١٠٧الطبري، الجزء السادس، ص  )١(
 .٤٠٨صفوة التفاسیر، الجزء الثاني، ص  )٢(
 .١٨سورة التوبة، اآلیة:  )٣(
 .٢٥٩- ٢٥٨، ص  ٥الجدول، م  )٤(
 .٥٢٥. صفوة التفاسیر، الجزء األول، ص ٣٣٥لطبري، الجزء السادس، ص ا )٥(
 .٤٠٢نظم الدرر، الجزء الثامن، ص  )٦(



 ٩٩

  الموضع العاشر بعد المائة:

ـــــــــه تعـــــــــالى : قول                       

                          ١.  

  )٢( :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد  لیوم مجرور نعت.  

قــد أعلــم اهللا ســـبحانه وتعــالى الــذین إفتخــروا بســـقایة وســدانة البیــت أن الفخــر فـــي : المعنــى

  .)٣(اإلیمان باهللا والیوم اآلخر والجهاد في سبیله

  الموضع الحادي عشر بعد المائة:

: قولـــــه تعـــــالى                    

                           

        ٤.  

رف ار ومجرور. الواو حال: نافیه. یؤمنون: مضارع مرفوع. الواو: فاعل. باهللا: ج :اإلعراب

دة. بــالیوم: جــار ومجــرور معطــوف علــى الجــار األول. اآلخــر: نعــت للیــوم ئــاعطــف. ال: ز 

  .)٥(مجرور

 : قوله تعالى:الشاهد  لیوم نعت مجرور.  

أي قـــاتلوا الـــذین ال یؤمنـــون إیمانـــًا حقـــًا بـــاهللا ویـــوم القیامـــة وٕان زعمـــوا اإلیمـــان وال : المعنـــى

  .)٦(یصدقون بجنة وال نار

                                                
 .١٩سورة التوبة، اآلیة:  )١(
 مر إعرابها في الموضع السابق. )٢(
 ٥٢٦-٥٢٥. صفوة التفاسیر، الجزء األول، ص ٣٣٥الطبري، الجزء السادس، ص  )٣(
 .٢٩سورة التوبة، اآلیة:  )٤(
 .٢٧٣، ص  ٥الجدول، م  )٥(
 .٥٣. صفوة التفاسیر، الجزء األول، ص ٣٤٩الطبري، الجزء السادس، ص  )٦(



 ١٠٠

  ثاني عشر بعد المائة:الموضع ال

 : قولـــه تعـــالى                       

      ١.  

   :)٢(اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد  لیوم نعت مجرور.  

  .)٣(أي ال یستأذنك یا محمد عن الجهاد والغزو من یؤمن باهللا والیوم اآلخر: المعنى

سـتأذنون، شـرع العـالم بمـا فـي معرفـة الـذین ی : لمـا فـات علـى سـیدنا محمـد مقـام الحـال

  اآلیة...) .)٤(ر یصفهم له بما یعوض عن ذلك فقال عن طریق الجواب للسؤالالضمائ

  الموضع الثالث عشر بعد المائة:

ــــه   : تعــــالىقول                      

         ٥.  

   :)٦(اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد  لیوم نعت مجرور.  

لـوبهم هـم الـذین یسـتأذنوك یـا محمـد للجهـاد : المنـافقون الـذین لـم یثبـت اإلیمـان فـي قالمعنـى

  .)٧(بأموالهم وأنفسهم

                                                
 .٤٤سورة التوبة، اآلیة:  )١(
 مر إعرابها في الموضع السابق. )٢(
 .٥٣٧صفوة التفاسیر، الجزء األول، ص  )٣(
 .٤٨٨نظم الدرر، الجزء الثاني، ص  )٤(
 .٤٥سورة التوبة، اآلیة:  )٥(
 ٩٦ مر في الوضع الحادي عشر بعد المائة، ص )٦(
 .٥٣٨صفوة التفاسیر، الجزء األول، ص  )٧(



 ١٠١

: لمــا أخبــر ســبحانه بــالمتقین عــرف بغیــرهم علــى وجــه الحصــر تأكیــدأ لتحقیــق مقــام الحــال

  .)١(صفة العلم للمنافقین على أبلغ وأدق وجه

  الموضع الرابع عشر بعد المائة:

ـــــالى ـــــه تع : قول                         

                                  

  ٢.  

   .)٣(اخر: مر إعرابهمضارع فاعله هو. باهللا والیوم اآلیؤمن:  :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد  لیوم نعت مجرور.  

عــراب مــن یــؤمن ویصــدق بوحدانیــة اهللا بعــد المــوت علــى عكــس أولئــك أي مــن األ: المعنــى

  .)٤(المنافقین

: فـي قولـه تعـالى: البالغـة            مجــاز مرسـل أي یـدخلهم فـي جنتــه

  .)٥(إطالق الحال وٕاراده المحلالتي هي محل الرحمة. وهو 

  الموضع الخامس عشر بعد المائة:

 : قوله تعالى                  ٦.  

مع: ظرف منصوب مفعول به ثاٍن. اهللا: بفظ الجاللة مضاف إلیـه. إلهـًا: مفعـول  :اإلعراب

  .)٧(إله: منصوب فاعله أنت. آخر: نعت ل تجعل الذيه أول مؤخر للفعب

                                                
 .٤٨٩نظم الدرر، الجزء الثامن، ص  )١(
 .٩٩سورة التوبة، اآلیة:  )٢(
 ٩٥ في الموضع التاسع بعد المائة، ص )٣(
 .٥٥٩صفوة التفاسیر، الجزء األول، ص  )٤(
 .٥٦٢المرجع السابق ص  )٥(
 .٢٢سورة اإلسراء، اآلیة:  )٦(
 .٢٦، ص  ٨الجدول، م  )٧(



 ١٠٢

  .إلله نعت منصوب   : قوله تعالى:الشاهد

اد بــه أمتــه، أي ال تجعــل مــع اهللا مــر وال : فــي اآلیــة الكریمــة خطــاب لرســول اهللا المعنــى

  .)١(شریكًا وال تتخذ غیره إلهًا تعبده

  الموضع السادس عشر بعد المائة:

: قوله تعـالى                             

          .  

   )٣(:اإلعراب

  .إلله نعت منصوب   : قوله تعالى:الشاهد

لــه علــى أن التوحیــد مبــدأ : كــرر اهللا ســبحانه وتعــالى الخطــاب لرســوله الكــریم تنبیهــًا المعنــى

  .)٤(األمر ومنتهاه وهو رأس األشیاء وأساسها، واألعمال الدنیویة ال تفید شیئاً 

  الموضع السابع عشر بعد المائة:

 : قولـــــــــه تعـــــــــالى                          

                      .  

  .)٦(تارة: مفعول مطلق نائب عن المصدر. أخرى: نعت لتارة منصوب :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد   لتارة نعت منصوب.  

  .)٧(: أي یعیدكم في البحر مرة غیر المرة األولىالمعنى

                                                
 .١٥٥. صفوة التفاسیر، الجزء الثاني، ص ٥٦٢روح المعاني، الجزء الخامس، ص  )١(
 .٣٩سورة اإلسراء. اآلیة:  )٢(
  مر في الموضع السابق. )٣(
 .٧٧لمعاني، الجزء الخامس عشر، ص روح ا )٤(
 .٦٩سورة اإلسراء، اآلیة:  )٥(
 .٧١، ص  ٨ل، م الجدو  )٦(
 .١٦٨. صفوة التفاسیر، الجزء الثاني، ص ١١٧روح المعاني، الجزء الخامس عشر، ص  )٧(



 ١٠٣

  عشر بعد المائة:الموضع الثامن  

: قولــــــــــــــه تعــــــــــــــالى                             

 ١.  

ــؤخر. رزق:  :اإلعــــراب ـــدأ المــ ـــات المبتـ ـــة علــــى درجـ ـــرة: معطوفـ ــواو: حــــرف عطــــف. مغفـ الــ

  .)٢(ت بالواو. كریم: نعت لرزق مرفوعمعطوف على درجا

 : قوله تعالى:الشاهد  لرزق نعت مرفوع.  

كـل والمشـارب آالم كـریم: أي رزق دائم  مستمر في الجنة وهو ما أعده اهللا لهـم مـن المعنى

  .)٣(وهنيء العیش مقرون باإلكرام والتعظیم

ب ضعیفًا حقیرًا، وكـان ظیمًا وكان اإلنسان عن بلوغ ما یح: لما كان اهللا قدره عمقام الحال

ــأ ــال: بـــ ــ ــــو فقـ ــــى أنـــــه ال یســـــعه إال العفـ ــبحانه إلـ ــار ســـ ــ ــــتغفره، أشـ ـــه یسـ ــي أعمالــ ــ ــيء فـ ــ دنى شـ

  ،ــال ـــة فـــــي األنفـــ ـــن المنازعــ ــوا عــ ــذنوبهم إن رجعـــ أي لـــ      أي ال

  .)٤(ضیق فیه فهو یغنیهم عن هذه األنفال بغنائم فارس والروم

  الموضع التاسع عشر بعد المائة:

 : قولـــــــه تعـــــــالى                      

                  ٥.  

  )٦( :اإلعراب

                                                
 .٤سورة األنفال، اآلیة:  )١(
 .١٥١، ص  ٥الجدول، م  )٢(
 .٤٩٤. صفوة التفاسیر، الجزء األول، ص ١٨٠الطبري، الجزء السادس، ص  )٣(
 .٢٢٢نظم الدرر، الجزء الثامن، ص  )٤(
 .٧٤رة األنفال، اآلیة: سو  )٥(
 مر إعرابها في الموضع السابق. )٦(



 ١٠٤

 : قوله تعالى:الشاهد  لرزق نعت مرفوع.  

لئــك األبــرار مــن المغفــرة والــرزق الكــریم فــي دار النعــیم قــال المفســرون : أي حــال أو المعنــى

لیس في هذه اآلیات تكـرار، فاآلیـات السـابقة تضـمنت الوالیـة والنصـرة بـین المـؤمنین، وهـذه 

  .)١(تضمنت الثناء والتشریف

صفهم سبحانه باإلیمان والهجرة والجهاد في سبیله، بین ما حباهم بـه مـن : لما و مقام الحال

  .)٢(غفرة ورزق كریمم

  الموضع العشرون بعد المائة:

: قولـــه تعـــالى                          

                                        

           ٣.  

  .)٤(هذا: مبتدأ. إال: أداة إستثناء. ملك: خبر المبتدأ. كریم: نعت لملك مرفوع :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد  لملك نعت مرفوع.  

الئكة وغرضهن من هذا وصـفه بأنـه فـي أقصـى مراتـب : أي ما هو إال ملك من المالمعنى

  .)٥(الحسن والكمال المالئم لطباعهن

 : لمـا كــان المــراد بوصـفه أنــه ملـك التنزیــه والتعظــیم بینـه ســبحانه بقــولهن: مقــام الحــال

      ٦.  

                                                
 .٥١٧. صفوة التفاسیر، الجزء األول، ص ٢٩٩الطبري، الجزء السادس، ص  )١(
 .٣٤٨نظم الدرر، الجزء الثامن، ص  )٢(
 .٣١سورة یوسف، اآلیة:  )٣(
 .٣٦٢، ص  ٦الجدول، م  )٤(
 .٤٩ة التفاسیر، الجزء الثاني، ص ، صفو ٢٣١روح المعاني، الجزء الثاني عشر، ص  )٥(
 .٧٣نظم الدرر، الجزء الخامس عشر، ص  )٦(



 ١٠٥

: فـي قولـه تعـالى: البالغة    سـتعیر المكـر للغیبـة تشـبها سـتعارة حیـث أا

  ء.له في اإلخفا

وفـــي قولـــه تعـــالى:        ــتعارة حیـــث ا ســـتعار لفـــظ القطـــع عـــن الجـــرح أي اسـ

  .)١(جرحن أیدیهن

  الموضع الحادي والعشرون بعد المائة:

: قولـــــــــــه تعـــــــــــالى                               

                             ٢.  

  .)٣(قوًال: مفعول به للفعل تقل. كریمًا: نعت لقوًال منصوب :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد   لقول نصوبنعت م.  

ر دبأدب ووقار وتعظیم، أي قوًال صاًال جمیًال طیبًا ال شراسة فیه : أي قل لوالدیك قو المعنى

  .)٤(عن كرم ولطف ویعود إلى القول الجمیل الذي یقتضیه حسن األدب

: لما نهى سبحانه وتعـالى عـن عقـوق الوالـدین تقـدیمًا لمـا تـدرأ بـه المفسـدة، أمـر مقام الحال

للمصلحة، فقال: ببرهما جلبًا          ٥.  

  الموضع الثاني والعشرون بعد المائة:

ــــه تعــــالى : قول                          

                  ٦.  

                                                
 .٥٣صفوة التفاسیر، الجزء الثاني، ص  )١(
 .٢٣سورة اإلسراء، اآلیة:  )٢(
 .٢٨، ص ٨الجدول، م  )٣(
 .١٥٧. صفوة التفاسیر، الجزء الثاني، ص ٥٦روح المعاني، الجزء الخامس عشر، ص  )٤(
 .٤٠٢جزء الحادي عشر، ص نظم الدرر، ال )٥(
  .١٧سورة األنفال: اآلیة:  )٦(



 ١٠٦

ــوب نائــــب عــــن  :اإلعــــراب ــول مطلــــق منصــ ـــالًء: مفعــ ــارومجرور متعلــــق بیبلــــى. بـ منــــه: جــ

  .)١(المصدر. حسنًا: نعت لبالء منصوب

 : قوله تعالى:الشاهد    لبالء نعت منصوب.  

: الـــبالء یســـتعمل للخیـــر والشـــر ووصـــفه بحســـن یـــدل علـــى النصـــر والعـــزة والغنیمـــة المعنـــى

  .)٢(الشهادة لمن أستشهد یوم بدر ولیقهر الكافرینو 

  الموضع الثالث والعشرون بعد المائة:

 ...: قوله تعالى         ...٣.  

یمــتعكم: فعــل مضــارع فاعلــه هــو ومفعولــه الضــمیر كــم. متاعــًا: مفعــول مطلــق.  :اإلعــراب

  .)٤(حسنًا صفة لمتاع

 : قوله تعالى:الشاهد    لمتاع نعت منصوب.  

: أي یمـــتعكم فـــي هـــذه الـــدنیا ویجعـــل لكـــم ســـعة فـــي الـــرزق ورغـــد العـــیش بالمنـــافع المعنـــى

  .)٥(ةلالجلی

: لمــا كــان المتــاع الــذي ال یكــون فیــه كــدر فــي الجنــة جعــل ســبحانه المصــدر مقــام الحــال

    وأنه وضع موضع ى مـا یلیـق ووصفه بقولـه حسـنًا لیـدل علـى أنـه أنهـ

  .)٦(بالدار اآلخرة

  الموضع الرابع والعشرون بعد المائة:

: قوله تعالى                                              

                                                
 .١٦٦، ص ٥الجدول، م  )١(
 .٤٩٧. صفوة التفاسیر، الجزء األول، ص ٤٧٢الرابع، ص البحر المحیط، الجزء  )٢(
 .٣هود، اآلیة:  ٦٤اآلیة مرت في الموضع الرابع والخمسون، ص )٣(
 .٣١١درویش، المجلد الرابع، ص  )٤(
 .٧اسیر، الجزء الثاني، ص صفوة التف )٥(
  .٢٢٨نظم الدرر، الجزء التاسع، ص  )٦(



 ١٠٧

                                  

            .  

  .)٢(رزقًا: مفعول مطلق للفعل رزق. حسنًا: نعت لرزق منصوب :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد    لرزق نعت منصوب.  

ــًا علـــى : أي أخبرونـــي إن كنـــت عالمعنـــى لـــى حجـــة واضـــحة، ویقـــین مـــن ربـــي، وكنـــت نبیـ

بتــرك عبــادة األوثــان والكــف عــن  المــال الحــالل أیصــح لــي أن ال آمــركمالحقیقــة وٕاعطــائي 

  )٣(المعاصي؟

  الموضع الخامس والعشرون بعد المائة:

ـــالى ـــه تع : قول                              

         .  

  .)٥(رزقًا: معطوف على سكرًا مفعول. الفعل تتخذون منصوب. حسنًا: نعتًا له :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد    لرزق نعت منصوب.  

ر والزبیــب، اإلســقاء والــرزق الحســن وهــو التمــ فــي اآلیــة الكریمــة كشــف وبیــان كنــه :المعنــى

  .)٦(قال: إبن عباس: "الرزق الحسن ما أحل من ثمراتها، والسكر ما حرم من ثمراتها"

  الموضع السادس والعشرون بعد المائة:

   : قوله تعالى                              

                                                
 .٨٨سورة هود، اآلیة:  )١(
 .٢٩٠، ص  ٦الجدول. م  )٢(
 .٢٩. صفوة التفاسیر، الجزء الثاني، ص ٤٠٤، الجزء الثاني، ص كشافال )٣(
 .٦٧سورة النحل، اآلیة:  )٤(
 .٢٩٠، ص  ٨الجدول، م  )٥(
. صفوة التفاسیر، الجزء ١٧٩. روح المعاني، الجزء الرابع عشر، ص ٦٠٧ص  الطبري، الجزء السادس، )٦(

  .١٣٣الثاني، ص 



 ١٠٨

                               

١.  

  .)٢(رزقًا: مفعول به ثاٍن للفعل رزق. حسنًا: صفة لرزق :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد    لرزق نعت منصوب.  

  .)٣(: أي حالًال مستحسنًا طیبًا عند الناس مرضیاً المعنى

  الموضع السابع والعشرون بعد المائة:

: قولـــــــــه تعـــــــــالى                             

                          ٤.  

ـــة علــــى الحكمــــة المجــــرورة بال :اإلعــــراب ـــالموعظــــة: معطوفـ اء. الحســــنة: نعــــت للموعظــــة بـ

  .)٥(مجرور

 : قوله تعالى:الشاهد    للموعظة نعت مجرور.  

: أي أدع یـــا محمـــد النـــاس بالخطابـــات المقنعـــة النافعـــة التـــي ال یخفـــى علـــیهم أنـــك المعنـــى

ــوة تناصـــحهم وتـــدعوهم إلـــى دیـــن اهللا وشـــریعته  ــالزجر والتأنیـــب والقسـ القدســـیة وال تـــدعوهم بـ

  .)٦(والشدة

  الموضع الثامن والعشرون بعد المائة:

 : قوله تعالى                             

                                                
 .٧٥سورة النحل، اآلیة:  )١(
 .٢٩٨، ص  ٨الجدول، م  )٢(
 .١٩٥روح المعاني، الجزء الرابع عشر، ص  )٣(
 .١٢٥سورة النحل، اآلیة:  )٤(
 .٣٤٤، ص  ٨الجدول، م  )٥(
 .١٤٨. صفوة التفاسیر، الجزء الثاني، ص ٢٥٤بع عشر، ص روح المعاني، الجزء الرا )٦(



 ١٠٩

             ١.  

  .)٢(أجر: إسم إن منصوب. حسنًا: نعت له منصوب :عراباإل

 : قوله تعالى:الشاهد    ألجر نعت منصوب.  

  )٣(: المعنى

  الموضع التاسع والعشرون بعد المائة:

 : قولـــــه تعـــــالى                      

                             

         ٤.  

  .)٥(إنسلخ: فعل ماضي فاعله األشهر مرفوع. الحرم: نعت لألشهر :اإلعراب

  .لألشهر نعت مرفوع  تعالى:: قوله الشاهد

: أي مضـــت األشـــهر التـــي حـــرم اهللا فیهـــا القتـــال وأبـــیح للناكســـین أن یســـیحوا فیهـــا، المعنـــى

ووصفت بـالحرم الصـفة المفهومـة مـن فحـوي الكـالم فـال تقتضـي المغـایره. وكـأن النكتـة فـي 

تأكیـدًا لمـا ینبـئ  تیـان بهـذه الصـفة لتكـونن الضمیر ووضع الظاهر موضعه، واالالعدول ع

إباحـــة الســـیاحة مـــن حرمـــة التعـــرض لهـــم، مـــع مـــا فـــي ذلـــك مـــن مزیـــد اإلعتنـــاء بشـــأن عنـــه 

  .)٦(الموصوف

 : في قوله تعالى: البالغة       إستعارة حیث شبه معنى األشهر  

                                                
 .٢سورة الكهف، اآلیة:  ٩٣اآلیة مرت في الموضع السابع بعد المائة، ص  )١(
 .١١٢، ص  ٨الجدول، م  )٢(
 ٩٤ المعنى مر ص )٣(
 .٥سورة التوبة، اآلیة:  )٤(
 .٢٢٤، ص  ٥الجدول، م  )٥(
. صفوة التفاسیر، الجزء األول، ٣١٩طبري، الجزء السادس، ص . ال٩البحر المحیط، الجزء الخامس، ص  )٦(

 .٥٠. روح المعاني، الجزء العاشر، ص ٥٢٢ص 



 ١١٠

  .)١(وٕانقضاءها باإلنسالخ الواقع بین الحیوان وجلده

  ثالثون بعد المائة:الموضع ال

: قوله تعالى                             ٢.  

  .)٣(نعیم: مبتدأ مؤخر مرفوع خبره الجار والمجرور فیها. مقیم: نعت لنعیم مرفوع :اإلعراب

  .عیملن نعت مرفوع  : قوله تعالى:الشاهد

هــاجروا وجاهــدوا بجنــات عالیــة قطوفهــا دانیــة، لهــم فــي تلــك : أي بشــر الــذین آمنــوا و المعنــى

  .)٤(الجنات نعیم دائم ال یرحل عنهم وال یزول

: لما ذكر سبحانه رحمته ورضـوانه فـي الـدنیا أتبعـه ببیـان الجنـة الخاصـة بالـدار مقام الحال

  .)٥(التي فیها القرار

  بعد المائة:الموضع الحادي والثالثون  

: قولــــــه تعــــــالى                      

               ٦.  

قـیم: مر. الواو: حرف عطف، لهم: جـار ومجـرور خبـر مقـدم، عـذاب: مبتـدأ مـؤخ :اإلعراب

  .)٧(نعت لعذاب

  .لعذاب نعت مرفوع  : قوله تعالى:الشاهد

  .)١(والكفار عذاب دائم ال ینقطع والمنافقات وعد اهللا المنافقین: المعنى

                                                
 .٥٢٧صفوة التفاسیر، الجزء األول، ص  )١(
 .٢١سورة التوبة، اآلیة:  )٢(
 .٢٦٣، ص  ٥الجدول، م  )٣(
ة التفاسیر، الجزء األول، . صفو ٧٠. روح المعاني، الجزء العاشر، ص ٣٣٨الطبري، الجزء السادس، ص  )٤(

 .٥٢٦ص 
 .١٤٩نظم الدرر، الجزء الثامن، ص  )٥(
 .٦٨سورة التوبة، اآلیة:  )٦(
 .٣٢٩، ص  ٥الجدول، م  )٧(



 ١١١

بعــد أن طــرد وأبعــد ســبحانه المنــافقین والمنافقــات والكفــار مــن رحمتــه، وأنــه ال : مقــام الحــال

  .)٢(للتخلص من هذا العذاب الدائم فرج لهم وال خالص لهم نفى كل إحتمال

  الموضع الثاني والثالثون بعد المائة:

: قوله تعالى                  ٣.  

  .)٤(عذاب: فاعل للفعل یحل، مقیم: نعت لعذاب مرفوع :اإلعراب

  .لعذاب نعت مرفوع  : قوله تعالى:الشاهد

  .)٥(: أي یحل به عذاب دائم ال ینقطع هو عذاب نار جهنمالمعنى

  الموضع الثالث والثالثون بعد المائة:

: قوله تعالى      ٦.  

  .)٧(الالم: مزحلقة. بسبیل: جار ومجرور خبر إن. مقیٍم: نعت لسبیل :اإلعراب

  .لسبیل نعت مجرور  : قوله تعالى:الشاهد

: أي أن هذه القرى المهلكة وما ظهر فیها من آثار غضب اهللا وقهره، لطریق ثابت المعنى

  .)٨(س یسلكه الناس ویرون آثارها المعلومة الواضحةر لم یند

  

  

  

                                                                                                                                       
 .٥٢١. نظم الدرر، الجزء الثامن، ص ٥٤٧صفوة التفاسیر، الجزء األول، ص  )١(
 .٥٢١نظم الدرر، الجزء الثامن، ص  )٢(
 .٣٩سورة هود، اآلیة:  )٣(
 .٢٣٦، ص  ٦الجدول، م  )٤(
 .١٥. صفوة التفاسیر، الجزء الثاني، ص ٥١روح المعاني، الجزء الحادي عشر، ص  )٥(
 .٧٦سورة الحجر، اآلیة:  )٦(
 .٢٥٥درویش، المجلد الخامس، ص  )٧(
 .١١٤. صفوة التفاسیر، الجزء الثاني، ص ٧٤روح المعاني، الجزء الرابع عشر، ص  )٨(



 ١١٢

  والثالثون بعد المائة:  الرابع  الموضع

 : قوله تعـالى                        

                                 

                    ١.  

  .)٢(ذلك: إسم إشارة مبتدأ. الدین: خبر المبتدأ. القیم: نعت للدین مرفوع :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد   للدین نعت مرفوع.  

  .)٣(ذلك دین اهللا وشرعه المستقیم الذي ال إعوجاج فیه: أي المعنى

  ة:الموضع الخامس والثالثون بعد المائ

: قولـــه تعـــالى                         

                                    

   ٤.  

   :)٥(اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد   للدین نعت مرفوع.  

علیه البراهین العقلیة والفعلیة الذي أدعـوكم إلیـه دلت : أي الدین الثابت القویم الذي المعنى

  .)٦(من إخالص العبادة هللا

                                                
 .٣٦ة: سورة التوبة، اآلی )١(
 .٢٨٥ – ٢٨٤، ص  ٥الجدول، م  )٢(
 .٥٣٥صفوة التفاسیر، الجزء األول، ص  )٣(
 .٤٠سورة یوسف، اآلیة:  )٤(
 مر إعرابها في الموضع السابق، ص )٥(
 .٥٢. صفوة التفاسیر، الجزء الثاني، ص ٢٤٥روح المعاني، الجزء الثالث عشر، ص  )٦(



 ١١٣

كان جدیرًا باإلشـارة إلـى فضـله، فأشـار : لما أقام سببحانه الدلیل على وحدانیته، مقام الحال

  .)٧(بأداة البعد تنبیهًا على علو مقامه وعظم شأنهإلیه 

  الموضع السادس والثالثون بعد المائة:

: قولــــه تعــــالى                      

         ١.  

ــالحًا نعــــت  :اإلعـــراب ــوب. صـ ـــه منصـ ــول ب ــواو. عمـــًال: مفعـ ــاض فاعلـــه الــ ــوا: فعـــل مـ خلطـ

  .)٢(منصوب. جملة خلطوا نعت ثانٍ 

 : قوله تعالى:الشاهد    لعمل نصوبنعت م.  

ر أي خلطـــوا جهـــادهم فـــي ســـبیل اهللا الـــذي ســـبق وخـــروجهم مـــع رســـول اهللا  لســـائ: المعنـــى

  .)٣(الغزوات بالعمل السیئ

 : في قوله تعالى: البالغة       ٤(طباق بین صالح وسیئ(.  

  الموضع السابع والثالثون بعد المائة:

 ... : قوله تعالى   ...٥.  

آلخــر  الــواو: حــرف عطــف. آخــر: معطــوف علــى عمــًال منصــوب. ســیئًا: نعــت :اإلعــراب

  .)٦(منصوب

  

                                                
 .٩٠نظم الدرر، الجزء العاشر، ص  )٧(
 .١٠٢رة التوبة، اآلیة: سو  )١(
 .١٨، ص  ٦الجدول، م  )٢(
 .٥٦٠صفوة التفاسیر، الجزء األول، ص  )٣(
 .٥٦٢ص  المرجع السابق )٤(
 .١٠٢اآلیة مرت في الموضع السابق، التوبة، اآلیة:  )٥(
 .١٨الجدول، المجلد السادس، ص  )٦(



 ١١٤

 : قوله تعالى:الشاهد   آلخر نعت منصوب.  

  .)٧(: العمل السیئ في هذه اآلیة هو تخلف قوم من المسلمین عن غزوة تبوكالمعنى

  

  الموضع الثامن والثالثون بعد المائة:

: قوله تعالى                             

                              

                            

                      .  

  .)٢(عمل: نائب فاعل للفعل كتب. صالح: نعت لعمل مرفوع :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد  لعمل رفوعنعت م.  

زمًا بمقتضى المقصود بالعمل الصالح (الثواب) أي أنهم یستحقون ذلك إستحقاقًا ال: المعنى

  .)٣(وعده سبحانه بالوجوب علیه تعالى

 : فـي قولــه تعـالى: البالغـة   :وقولـه          جنــاس

  .)٤(اإلشتقاق

  

  

  

                                                
 .٥٦٠صفوة التفاسیر، الجزء األول، ص  )٧(
 .١٢٠ة: سورة التوبة، اآلی )١(
 .٤٤، ص  ٦الجدول، م  )٢(
 .٥٦٨. صفوة التفاسیر، الجزء األول، ص ٤٧روح المعاني، الجزء الحادي عشر، ص  )٣(
 .٥٧٠صفوة التفاسیر، الجزء األول، ص  )٤(



 ١١٥

  الموضع التاسع والثالثون بعد المائة:

 : قولــه تعـــالى                  

                 .  

الــواو: حــرف عطــف. ال: نافیـه. ینفقــون: مضــارع فاعلــه الــواو. نفقــة: مفعــول بــه.  :اإلعــراب

  .)٦(صغیرة: نعت. نفقة: منصوب

 : قوله تعالى:الشاهد  لنفقة نعت منصوب.  

ــدو معنــــىال ــون نفقــــة صــــغیرة أو كبیــــرة یجــ ــاس: "تمــــرة ف: أي ینفقــ ــن عبــ ــال إبــ ا مــــن ثوابهــــا، قــ

  .)١(فوقها"

 : لما كان القلیل قد یحتقر إبتدأ به ترغیبًا، فـذكر سـبحانه قولـه: مقام الحال 

  .)٢(قیدًا وأعالمًا بأنه معتد به لئال یترك

  الموضع األربعون بعد المائة:

: قولـــــــــــه تعـــــــــــالى                         

        .  

  .)٤(مرفوع، علیه: جار ومجرور اءجفاعل  عزیز: نعت لرسول :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد   لرسول نعت مرفوع.  

  .)٥(ویصعب علیه مشقتكم ولقاء المكروه قیش: أي المعنى

                                                
 .١٢١سورة التوبة، اآلیة:  )٥(
 .٤٦، ص ٦الجدول، م  )٦(
 .٥٦٨صفوة التفاسیر، الجزء األول، ص  )١(
 .٤٦زء التاسع، ص نظم الدرر، الج )٢(
 .١٢٨سورة التوبة، اآلیة:  )٣(
 .٥٤، ص ٥الجدول، م  )٤(
 .٥٦٩صفوة التفاسیر، الجزء األول، ص  )٥(



 ١١٦

  الموضع الحادي واألربعون بعد المائة:

 ...: قوله تعالى    ...٦.  

  .)٧(حریص: نعت لرسول. علیكم: جار ومجرور :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد  .نعت مرفوع  

  .)٨(: أي شدید الحرص على هوایتكم ورغبتكمالمعنى

  وضع الثاني واألربعون بعد المائة:الم

...: قوله تعالى        ...١.  

إلى أجـل: جـار ومجـرور متعلقـان بیمـتعكم. مسـمى: صـفة ألجـل مجـرور بالكسـرة  :اإلعراب

  .)٢(المقدرة على األلف

 : قوله تعالى:الشاهد  ألجل نعت مجرور.  

  .)٣(إنتهاء أعماركم وحیاتكم في الدنیا أي إلى وقت محدد معلوم هو: المعنى

  الموضع الثالث واألربعون بعد المائة:

ــــالى ــــه تع  : قول                          

                                   

   ٤.  

  

                                                
 .١٢٨اآلیة مرت في الموضع السابق. التوبة، اآلیة:  )٦(
 .٥٥، ص  ٥الجدول، م  )٧(
 .٥٦٩صفوة التفاسیر، الجزء األول، ص  )٨(
 .٣. هود، اآلیة: ٦٤لخمسون، ص اآلیة مرت في الموضع الرابع وا )١(
 .٣١١درویش، المجلد الرابع، ص  )٢(
 .٧صفوة التفاسیر، الجزء الثاني، ص  )٣(
 .٢سورة الرعد، اآلیة:  )٤(



 ١١٧

  )٥(:اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد  ألجل نعت مجرور.  

ف سبحانه وتعالى إلى وقت معین معـرو : أي كل من الشمس والقمر یسیران بقدرته المعنى

  .)٦(هو یوم القیامة زمن فناء الدنیا

  الرابع واألربعون بعد المائة:  الموضع

...: قوله تعالى        ...٧.  

  )١( :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد  ألجل نعت مجرور.  

اركم أعماركم إلى وقت سماه اهللا تعالى وجعله منتهى أعم في : أي إن أمنتم أمد اهللالمعنى

  .)٢(وال یعاجلكم بعذابه فیهلككم

  وضع الخامس واألربعون بعد المائة:الم

: قولـــــه تعـــــالى                             

                          ٣.  

   )٤(:اباإلعر 

 : قوله تعالى:الشاهد  ألجل نعت مجرور.  

اهللا سبحانه وتعالى الناس بظلمهم في الدنیا لكن یؤخر ذلك إلى وقت  : أي ال یؤاخذالمعنى

  .)٥(معین عینه سبحانه تقتضیه الحكمة یتم فیه الحساب

                                                
  .مر في الموضع السابق )٥(
 .٧٣. صفوة التفاسیر، الجزء الثاني، ص ٨٩روح المعاني، الجزء الثالث عشر، ص  )٦(
 .١٠إبراهیم، اآلیة:  ١٤ س من النعت باسم الفاعل، صاآلیة مرت في الموضع الخام )٧(
 ١١٣ مر في الموضع الثاني واألربعون بعد المائة، ص )١(
 .٩٢. صفوة التفاسیر، الجزء الثاني، ص ١٩٧روح المعاني، الجزء الثالث عشر، ص  )٢(
 .٦١سورة النحل، اآلیة:  )٣(
  ١١٣ مر في الموضع الثاني واألربعون بعد المائة، ص )٤(



 ١١٨

: في قوله تعالى: البالغة     ...    ٦(طباق(. 

  الموضع السادس واألربعون بعد المائة:

: قولــــــــه تعــــــــالى                                

  ٧.  

  .)٨(من عذاب: جار ومجرور متعلق بنجیناهما، غلیظ: نعت لعذاب :اإلعراب

  .لعذاب نعت مجرور  : قوله تعالى:الشاهد

: في اآلیة الكریمة تكرار ألجل بیان مـا نجـاهم علیـه سـبحانه ویتمثـل العـذاب الشـدید المعنى

فــي الــریح التــي تهــدم المســاكن وتــدخل فــي أنــوف أعــداء اهللا وتخــرج مــن أدبــارهم وتصــرعهم 

  .)١(على وجوههم فتقطعهم إربًا حتى صاروا كأعجاز نخل خاویة

: لما كانوا غالظًا شداد جاء قوله سبحانه وتعالى مناسبًا لحالهم فقال: مقام الحال  

٢.  

: فـي قولـه تعـالى: البالغة    ...            إطنـاب، حیـث نجـد

  .)٣(سیرالتكرار في لفظ اإلنجاء لبیان أن األمر شدید عظیم ال سهل ی

  

  

  

                                                                                                                                       
 .١٣١. صفوة التفاسیر، الجزء الثاني، ص ١٧١روح المعاني، الجزء الرابع عشر، ص  )٥(
 .١٣٥صفوة التفاسیر، الجزء الثاني، ص  )٦(
 .٥٨سورة هود: اآلیة:  )٧(
 .٢٥٩الجدول، المجلد السادس، ص  )٨(
 .٢٢. صفوة التفاسیر، الجزء الثاني، ص ٨٦روح المعاني، الجزء الثاني عشر، ص  )١(
 .٨٦روح المعاني، الجزء الثاني عشر، ص  )٢(
 .٢٥صفوة التفاسیر، الجزء الثاني، ص  )٣(



 ١١٩

  الموضع السابع واألربعون بعد المائة:

: قوله تعالى                               

       ٤.  

غلــیط: نعــت لعــذاب  –مــن وراء  –عــذاب: مبتــدأ مــؤخر خبــره الجــار والمجــرور  :اإلعــراب

  .)٥(مجرور

  .لعذاب رفوعنعت م  : قوله تعالى:الشاهد

  .)٦(ق وأغلظ مما كان قبله: أي یستقبل كل وقت عذاب أشد وأشالمعنى

: في قوله تعالى: البالغة      إستعارة من غواش الكروب وشدائد األمور  

  .)١(وت مبالغة في عظیم ما یغشاه وألیم ما یلقاهفقد یوصف المغموم بأنه في غمرات الم

  الموضع الثامن واألربعون بعد المائة:

ـــــــه تعـــــــالى : قول                             

                      ٢.  

تدعو: مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الواو، فاعله الضمیر المستتر (أنت)،  :اإلعراب

  .)٣(ومفعوله (نا). مریب: نعت لشك مجرور. إلیه: جار ومجرور

 : قوله تعالى:الشاهد   لشك جرورنعت م.  

                                                
 .١٧سورة إبراهیم، اآلیة:  )٤(
 .١٤٠، ص  ٧الجدول، م  )٥(
 .٩٣، صفوة التفاسیر. الجزء الثاني، ص ٢٠٣روح المعاني، الجزء الثالث عشر، ص  )٦(
 .١٨٣تلخیص البیان، ص  )١(
 .٦٢سورة هود، اآلیة:  )٢(
 .٢٦٤، ص  ٦الجدول، م  )٣(



 ١٢٠

ــى شــكوك مریــب یوجــب إننــا لشــاكون فــي دعــواك وأمــرك م قــال قــوم صــالح : أي المعن

  .)٤(التهمة

  الموضع التاسع واألربعون بعد المائة:

ــــــه تعــــــالى : قول                          

                    ٥.  

  .)٦(جار ومجرور. منه: جار ومجرور. مریب: نعت لشك مجرورفي شك:  :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد   لشك نعت مجرور.  

 والمعنى أن كفار قومك لفي شـك مـن : في اآلیة الكریمة خطاب لسیدنا موسى المعنى

  .)٧(أم باطل هذه الدعوة إذ ال یدرون أحق هي

بـین أنـه بـه، فقـال مؤكـدًا ر الكفر ختالف قد یكون بغی: ولما كان اإلمقام الحال      

      ١(ألن كل طائفة من الیهود تنكر شكها فیه وفعلها فعل الشاك(.  

  الموضع الخمسون بعد المائة:

: قولــــــــــه تعــــــــــالى                           

             ٢.  

الفــاء: فــي (فیأخــذكم) الســببیة یأخــذكم مضــارع منصــوب بــأن مضــمرة بعــد الفـــاء  :اإلعــراب

  .)٣(مفعوله الضمیر (كم) فاعله عذاب. قریب: نعت لعذاب

                                                
 .٢٣-٢٢صفوة التفاسیر، الجزء الثاني، ص  )٤(
 .١١٠سورة هود، اآلیة:  )٥(
 .٣١٥، ص ٦الجدول، م  )٦(
 .٣٥صفوة التفاسیر، الجزء الثاني، ص  )٧(
 .٣٨٩نظم الدرر، الجزء التاسع، ص  )١(
 .٦٤سورة هود، اآلیة:  )٢(



 ١٢١

 : قوله تعالى:الشاهد  لعذاب نعت مرفوع.  

عـن مســكم إیــاه بســوء وقیــل أراد مــن وصــف العــذاب : أي عــذاب عاجــل ال یســتأخر المعنــى

  .)٤(بالقرب كونه في الدنیا

  الموضع الحادي والخمسون بعد المائة:

: قولـه تعــالى                        

                                         

                           ٥.  

ومفعولــه الضــمیر (نــا). إلیــه: تــدعوننا: مضــارع مرفــوع بثبــوت النــون فاعلــه الــواو  :اإلعــراب

  .)٦(جار ومجرور. مریب:نعت لشك مجرور

 : قوله تعالى:الشاهد  لشك نعت مجرور.  

: أي فــي شــك عظــیم ممــا تــدعوننا إلیــه مــن اإلیمــان والتوحیــد ومریــب أي موقــع فــي المعنــى

  .)١(الریبة من أرابني بمعنى أوقعني وهو صفة توكیدیة

ـــام الحـــال ــدمق ــع ضـــمیر : لمـــا كـــان الـ ــون الرفـــع مـ ــت نـ عاء مســـندًا إلـــى جماعـــة الرســـل أثبـ

  .)٢(المتكلمین

  الموضع الثاني والخمسون بعد المائة:

: قولــه تعــالى                                 

       ٣.  

                                                                                                                                       
 .٢٦٦، ص  ٦الجدول، م  )٣(
 .٢٣. صفوة التفاسیر، الجزء الثاني، ص ٩١عاني، الجزء الثاني عشر، ص روح الم )٤(
 .٩سورة إبراهیم، اآلیة:  )٥(
 .١٣١، ص  ٧الجدول، م  )٦(
 .١٩٤روح المعاني، الجزء الثالث عشر، ص  )١(
 .٣٩١نظم الدرر، الجزء العاشر، ص  )٢(



 ١٢٢

ـــل  :اباإلعــــر  ــذ: نعــــت لعجـ ـــرور. حنیــ ــار ومجـ ــــه (هــــو). بعجــــل: جــ ــاض فاعل ـــاء: فعــــل مــ جـ

  .)٤(مجرور

 : قوله تعالى:الشاهد  لعجل نعت مجرور.  

فما أبطأ وال تأخر حتى جـاء بعجـل مشـوي بالحجـارة المحمـاة فـي أخـدود یقطـر : أي المعنى

  .)٥(دسمه

  الموضع الثالث والخمسون بعد المائة:

ـــــــــــه تعـــــــــــالى : قول                           

 ٦.  

  .)٧(هذا: إسم إن الالم المزحلقة. شيء: خبر إن. عجیب: نعت لشيء مرفوع :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد  لشيء نعت مرفوع.  

: "كانــت  )١(یــر مــألوف لــم تجــر بــه العــادة، قــال مجاهــد: أي أن هــذا لشــيء غریــب غالمعنــى

  .)٢(یومئذ إبنة وتسعون سنة وٕابراهیم إبن مائة وعشرون سنة"

مؤكـدة ألنـه مـن  : لما كان ما بشر به منكـرًا فـي نفسـهما قالـت زوج إبـراهیم مقام الحال

 خرق العوائد في حیز المنكر عند الناس:       ٣.  

  

                                                                                                                                       
 .٦٩سورة هود، اآلیة:  )٣(
 .٢٧١، ص  ٦الجدول، م  )٤(
 .٢٤. صفوة التفاسیر، الجزء الثاني، ص ٤١٠ري، الجزء الثاني، ص الزمخش )٥(
 .٧٢سورة هود، اآلیة:  )٦(
 .٢٧٤، ص  ٦الجدول، م  )٧(
 ٨٣مجاهد: هو بن جبر المكي أبو الحجاج المخزومي المقري مولى سائب أبن أبي السائب، مات وعمره  )١(

 .٤٢ولى، الجزء العاشر، ص سنة، أنظر تهذیب التهذیب ألبن حجر العسقالني، الطبعة األ
 .٢٤. صفوة التفاسیر، الجزء الثاني، ص ٣٠١البیضاوي، الجزء التاسع عشر، ص  )٢(
 .٣٣٢نظم الدرر، الجزء التاسع، ص  )٣(



 ١٢٣

  الموضع الرابع والخمسون بعد المائة:

ــــــــــــــالى ــــــــــــــه تع : قول                            

 ٤.  

  .)٥(إشارة مبتدأ. یوم: خبره. عصیب: نعت لیوم مرفوعهذا: إسم  :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد  لیوم رفوعنعت م.  

، أصــله مـن العصـب بمعنـى الشـدة كأنــه مـن شـدة شـره عصــب رشـدید فـي الشـ: أي المعنـى

  .)٦(بعضه ببعض وسمي بذلك ألنه یعصب الناس بالشر

:  وقت مجيء الرسل، ذكر ما قاله بقوله  ذكر سبحانه حالة سیدنا لوط: لما مقام الحال

       ٧.  

  

  س والخمسون بعد المائة:الموضع الخام

ــــــالى ــــــه تع : قول                           

                               

١.  

الهمزة: لإلستفهام. لیس: إسم جامد. منكم: جار ومجـرور خبـر مقـدم. رجـل: إسـم  :اإلعراب

  .)٢(لیس مؤخر. رشیٌد: نعت لرجل مرفوع

                                                
 .٧٧سورة هود، اآلیة:  )٤(
 .٢٧٩، ص  ٦الجدول، م  )٥(
 .٢٦ص  . صفوة التفاسیر، الجزء الثاني،١٠٥روح المعاني، الجزء الثاني عشر، ص  )٦(
 .٣٣٩نظم الدرر، الجزء التاسع، ص  )٧(
 .٧٨سورة هود، اآلیة:  )١(
 .٢٨١، ص ٦الجدول، م  )٢(



 ١٢٤

  .لرجل نعت مرفوع  : قوله تعالى:الشاهد

  )٣(: ألیس فیكم رجل یهتدي إلى الحق الصریح ویمنع عن الباطل القبیح؟المعنى

: أنكر سیدنا لوطًا أشد اإلنكار حالهم في أنهم ال یكون منهم رشید على اإلقالع المقام الح

عن الغي ولزوم سبیل الرشد فقال:         ٤.  

  الموضع السادس والخمسون بعد المائة:

: قولـــه تعـــالى                              

           ٥.  

الفاء: حرف عطف. صبر: خبر لمبتدأ محـذوف تقـدیره صـبري أو أمـري. جمیـل:  :اإلعراب

  .)٦(نعت لصبر مرفوع

  .لصبر نعت مرفوع  : قوله تعالى:الشاهد

  .)٧(ر جمیل ال شكوى فیه: أي شأني صبالمعنى

  الموضع السابع والخمسون بعد المائة:

ـــــالى ـــــه تع : قول                            

         ١.  

  )٢(:اإلعراب

  .لصبر نعت مرفوع  :: قوله تعالىالشاهد

                                                
 .٢٧ص  ٢صفوة التفاسیر ج  – ١٠٧ص  ١٢روح المعاني ج  )٣(
 .٣٥٢نظم الدرر، الجزء التاسع، ص  )٤(
 .١٨سورة یوسف، اآلیة:  )٥(
 .٣٤٥، ص  ٦الجدول، م  )٦(
 .٤٤الثاني، ص  صفوة التفاسیر، الجزء )٧(
 .٨٣سورة یوسف، اآلیة:  )١(
  ١٢٠مر في الموضع السابق ص  )٢(



 ١٢٥

  .)٣(تعالى : أي ال أجد سوى الصبر محتسبًا أجري عند اهللالمعنى

  الموضع الثامن والخمسون بعد المائة:

: قوله تعـالى                             

   ٤.  

أصفح: أمر فاعله ضمیر تقدیره (أنت)، الصفح: مفعول مطلق منصوب. جمیل:  :اإلعراب

  . )٥(نعت لصفح منصوب

  .للصفح نعت منصوب  : قوله تعالى:الشاهد

أي أعـرض یـا محمـد عـن هـؤالء الكفـرة المكـذبین  فـي اآلیـة خطـاب لرسـول اهللا : المعنى

  .)٦(یتهم وال تعجل باإلنتقام منهم وعاملهم معاملة الصفوح الحلیموتحمل أز 

: في قوله تعالى: البالغة   ٧(جناس إشتقاق(.  

  الموضع التاسع والخمسون بعد المائة:

: قوله تعالى             ١.  

ر خبر إن. الكاف: مضـاف إلیـه. القـدیم: صـفة الضـالل في ضالل: جار ومجرو  :اإلعراب

  . )٢(مجرور

 : قوله تعالى:الشاهد   لضالل نعت مجرور.  

                                                
 .٦٤. صفوة التفاسیر، الجزء الثاني، ص ٣٩روح المعاني، الجزء الثالث عشر، ص  )٣(
 .٨٥سورة الحجر، اآلیة:  )٤(
 .٢٥٩درویش، المجلد الخامس، ص  )٥(
 .١١٥فاسیر، الجزء الثاني، ص . صفوة الت٧٧روح المعاني، الجزء الرابع عشر، ص  )٦(
 .١١٧صفوة التفاسیر، الجزء الثاني، ص  )٧(
 .٩٥سورة یوسف، اآلیة:  )١(
 .٥١، ص  ٧الجدول، م  )٢(



 ١٢٦

ته ومن عنده: واهللا إنك لفي خطأ وذهـاب عـن الصـواب قـدمًا بـاإلفراط فد: أي قال حالمعنى

ن إنما قالوا ذلك في محبة یوسف واإلكثار من ذكره ولهجتك به والتوقع للقائه. قال المفسرو 

  .)٣(إلعتقادهم أن یوسف قد مات

: فــي قولــه تعــالى: البالغــة             ًا لتتــابع أنــواع یــإســتفهامًا وٕانكار

  .)٤(المؤكدات حیث أكدوا كالمهم بالقسم وأن والالم

  الموضع الستون بعد المائة:

ـــــــــالى ـــــــــه تع : قول                                 

                               

  ٥.  

رف توكید ونصب. نا: إسمها. الالم: للتوكید. في خلق: الهمزة: لإلستفهام. إن: ح :اإلعراب

  . )٦(جار ومجرور. جدید: نعت لخلق مجرور

 : قوله تعالى:الشاهد   لخلق نعت مجرور.  

هم للبعـث ا رفاتًا هل سنبعث من جدید؟ فإن إنكار : أي یقول الكفار أإذا متنا وأصبحنالمعنى

ــى إنشــــ ــذي قــــدر علــ ـــق أن یتعجــــب منــــه فــــإن الـ ــد حقی ــادتهم بعــ ــيء قــــادر علــــى إعــ ــل شـ اء كــ

  .)١(موتهم

  .)٢(: لما كان الكفار مستنكرین البعث كرروا التعجب واإلنكار باإلستفهاممقام الحال

                                                
 .٦٧. صفوة التفاسیر، الجزء الثاني، ص ٥٤روح المعاني، الجزء الثالث عشر، ص  )٣(
 .٧١صفوة التفاسیر، الجزء الثاني، ص  )٤(
 .٥سورة الرعد، اآلیة:  )٥(
 .٧٤، ص  ٧الجدول، م  )٦(
 .٧٥صفوة التفاسیر، الجزء الثاني، ص  )١(
 .٢٨٢نظم الدرر، الجزء العاشر، ص  )٢(



 ١٢٧

: في قوله تعالى: البالغة       جدید: إستعارة ألن أصله ههنـا مـأخوذ مـن .

إذا قطــع مــن منســجه أو قطــع الجــد وهــو القطــع، یقــال جــد الثــوب فهــو جدیــد بمعنــى مجــدود 

  .)٣(إلستعمال البسه

  الموضع الحادي والستون بعد المائة:

: قولــه تعــالى                           

   ٤.  

   )٥(:اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد   .نعت مجرور  

یخلــق بــدلكم خلقــًا مســتأنفًا ال عالقــة بیــنكم وبیــنهم ألنــه قــادر علــى اإلفنــاء كمــا : أي المعنــى

قــادر علـــى اإلیجــاد واإلحیـــاء قــال إبـــن عبـــاس: "یریــد یمیـــتكم یــا معشـــر الكفــر ویخلـــق قومـــًا 

  .)٦(غیركم خیر منكم وأطوع"

  الموضع الثاني والستون بعد المائة:

: قوله تعالى                        .  

ي بعثـًا. جدیـدًا: صـفة لخلـق خلقًا: مفعول مطلق نائب عن المصدر فهو مرادفـه أ :اإلعراب

  .)٢(منصوب

 : قوله تعالى:الشاهد   لخلق نعت منصوب.  

                                                
 .١٧٥تلخیص البیان، ص  )٣(
 .١٩سورة إبراهیم، اآلیة:  )٤(
  .١٢٢موضع السابق ص مر في ال )٥(
. صفوة التفاسیر، الجزء ٣٥٥ . زاد المسیر، الجزء الرابع، ص٢٠٥روح المعاني، الجزء الثالث عشر، ص  )٦(

 .٩٥الثاني، ص 
 .٤٩سورة اإلسراء، اآلیة:  )١(
 .٩١. روح المعاني، الجزء الخامس عشر، ص ٥١، ص  ٨الجدول، م  )٢(



 ١٢٨

  )٣(ًا بعد أن نبلى ونفنى؟: أي هل سنبعث ونخلق خلقًا جدیدالمعنى

 : فــي قولــه تعــالى: البالغــة        إســتفهام إنكــاري وتكریــر الهمــزة فــي  

  ٤(بأن والالم لإلشارة إلى قوة اإلنكار هلتأكید التنكیر وكذلك تأكید(.  

  الموضع الثالث والستون بعد المائة:

: قولـــــــــه تعـــــــــالى                               

      .  

   )٦(:اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد   .نعت منصوب  

م إذا أصــبحنا أي یحــل بهــم العــذاب بســبب كفــرهم وتكــذیبهم بالبعــث والنشــور وقــوله: المعنــى

  )٧(؟عظامًا نخرة وذرات متفتتة أنبعث مرة أخرى

  

  الموضع الرابع والستون بعد المائة:

: قوله تعالى          ١.  

ــار  :اإلعــــراب ــت لجبــ ــد: نعــ ــوع. جبــــار: مضــــاف إلیــــه. عنیــ ــل: فاعــــل للفعــــل (خــــاب) مرفــ كــ

  .)٢(مجرور

 : قوله تعالى:الشاهد  لجبار نعت مجرور.  

                                                
 .١٦٣صفوة التفاسیر، الجزء الثاني، ص  )٣(
 .١٦٨المرجع السابق، ص  )٤(
 .٩٨سورة اإلسراء، اآلیة:  )٥(
  مر في الموضع السابق. )٦(
 .١٧٧فوة التفاسیر، الجزء الثاني، ص ص )٧(
 .١٥سورة إبراهیم، اآلیة:  )١(
 .١٣٩، ص  ٧الجدول، م  )٢(



 ١٢٩

  .)٣(: أي خسر وهلك كل متجبر عن عبادة اهللا تعالى معاند للحق مباه بما عندهالمعنى

  الموضع الخامس والستون بعد المائة:

 ...: قوله تعالى       ٤.  

بعیــد: نعــت للضـــالل هــو: ضـــمیر فصــل. الضــالل: خبـــر المبتــدأ ذلــك مرفـــوع. ال :اإلعــراب

  .)٥(مرفوع

  .للضالل نعت مرفوع  : قوله تعالى:الشاهد

  .)٦(: أي الذین كفروا بربهم خسروا أعمالهم الخسران الكبیرالمعنى

  الموضع السادس والستون بعد المائة:

: قوله تعالى              ٧.  

  .)٨(ومجرور. شیطان: مضاف إلیه. رجیم: نعت لشیطانمن كل: جار  :اإلعراب

 الشاهد: قوله تعالى:  لشیطان. نعت مجرور  

م هو الرمي بالرجام وهي الحجارة فالمراد بالرجیم المرمي بالنجوم والمراد حفظ الرج: المعنى

  .)١(السماء الدنیا من كل شیطان لعین مطرود من رحمة اهللا

  بعد المائة:  الموضع السابع والستون

ــه تعــالى  : قول                          

                     ٢.  

                                                
 .٩٣. صفوة التفاسیر، الجزء الثاني، ص ٢٠١روح المعاني، الجزء الثالث عشر، ص  )٣(
 .١٨إبراهیم، اآلیة:   ١٤ اآلیة مرت في النعت باسم الفاعل، الموضع السادس ص )٤(
 .١٤١، ص  ٧الجدول، م  )٥(
 .٩٥صفوة التفاسیر، الجزء الثاني، ص  )٦(
 .١٧سورة الحجر، اآلیة:  )٧(

 .٢٢٦، ص  ٥درویش، م  )٨(

 .١٠٧، صفوة التفاسیر، الجزء الثاني، ص ٢٣روح المعاني، الجزء الرابع عشر، ص  )١(
 .١٤سورة النحل، اآلیة:  )٢(



 ١٣٠

  .)٣(مفعول به للفعل تأكل منصوب. طریًا: نعت للحمًا منصوبلحمًا:  :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد   للحم نعت منصوب.  

: أي لتــأكلوا مــن البحــر الســمك والتعبیــر عنــه بــاللحم كونــه حیوانــًا لإلشــارة إلــى قلــة المعنــى

ي مـاء عظامه وضـعفها، وفـي هـذا الوصـف كمـال لقـدرة اهللا سـبحانه فـي خلقـه عـذبًا طریـًا فـ

  .)٤(مر ال یشرب

  الموضع الثامن والستون بعد المائة:

ــــــه تعــــــالى : قول                               

         ٥.  

  .)٦(یكم. خالصًا: نعت لبناً لبنًا: مفعول به ثاني للفعل نسق :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد    للبن نعت منصوب.  

: اآلیة الكریمة بیان للعبرة فإن اهللا سبحانه یخلق اللبن الخالص النافع لذیذًا هینًا، ال المعنى

  یغص به من شربه، وسطًا بین الفرث والدم یكنفانه ال یتبقى أحدهما علیه بلون، وال 

  .)١(حة، فسبحان اهللا ما أعظم قدرته وألطف حكمته لمن تفكر وتأملطعم، وال رائ

: لمـا كـان موضـع العبـرة تخلـیص اللـبن مـن غیـره، قـدم سـبحانه قولـه: مقام الحال   

  ٢(وهو الثقل الذي ینزل إلى الكرش، فإذا خرج منه لم یسم فرث(.  

  

                                                
 .٢٤٤، ص  ٧الجدول، م  )٣(
 .١٢١. صفوة التفاسیر، الجزء الثاني، ص ١١٢ابع عشر، ص روح المعاني، الجزء الر  )٤(
 .٦٦سورة النحل، اآلیة:  )٥(
 .٢٨٩، ص  ٧الجدول، م  )٦(
. صفوة التفاسیر، الجزء ١٧٨. روح المعاني، الجزء الرابع عشر، ص ٥٩١، الجزء الثاني، ص كشافال )١(

 .١٣٢الثاني، ص 
 .١٩٣نظم الدرر، الجزء الحادي عشر، ص  )٢(



 ١٣١

  الموضع التاسع والستون بعد المائة:

... :قوله تعالى     ...٣.  

  .)٤(الشجرة: معطوفة على الرؤیا بالواو منصوب. الملعونة: نعت للشجرة منصوب :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد   .صفة لشجرة  

ــا روى البخـــاري وخلـــق كثیـــر عـــن إبـــن المعنـــى : المـــراد بالشـــجرة الملعونـــة شـــجرة الزقـــوم كمـ

  .)٥(وقد جعل اهللا سبحانه هذه الشجرة فتنة للناسعباس، 

: لمـا كـان كـل مــا خفـي سـببه وخــرج عـن العـادة فتنـة یعلــم بهـا النـاس بــأنواعهم، مقـام الحــال

وكان قد أخبر أن شجرة الزقوم تنبت في أصل الجحیم، وكان ذلك فـي غایـة الغرابـة ضـمنه 

سبحانه إلى اإلسراء في ذلك فقال تعالى:   ٦(عطفًا على الرؤیا(.  

  الموضع السبعون بعد المائة:

: قولـــــــه تعــــــــالى                               

      ٧.  

  .)١(منصوبصعیدًا: خبر الفعل تصبح منصوب. زلقًا: نعت لصعید  :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد  لصعید نعت منصوب.  

  .)٢(أي تصبح الحدیقة أرض لیس فیها نبات، ملساء جرداء ال تثبت علیها قدم: المعنى

                                                
 .٦٠اإلسراء، اآلیة:  ٦٣آلیة مرت في الموضع الثالث والخمسون، ص ا )٣(
 .٦٢، ص  ٨الجدول، م  )٤(
. صفوة التفاسیر، الجزء ١٠٥. روح المعاني، الجزء الرابع عشر، ص ٣٨٦المختصر، الجزء الثاني، ص  )٥(

 .١٦٦الثاني، ص 
 .٤٥٩نظم الدرر، الجزء الحادي عشر، ص  )٦(
 .٤٠سورة الكهف، اآلیة:  )٧(
 .١٥٦، ص  ٨الجدول، م  )١(
 .١٩٢. صفوة التفاسیر، الجزء الثاني، ص ٢٨١روح المعاني، الجزء الخامس عشر، ص  )٢(



 ١٣٢

قـال تعـالى: لمـا كانـت المصـاحبة بالمصـیبة أنكـر مـا یكـون : مقام الحال     

 .  

  د المائة:الموضع الحادي والسبعون بع

 : قولــــــه تعــــــالى                            

   .  

  .)٥(شیئًا مفعول به للفعل (جاء). إمرًا: نعت له منصوب :اإلعراب

  .لشيء منصوب نعت  : قوله تعالى:الشاهد

لما رأى ذلك أخذ ثوبه فجعله  : أي فعلت شیئًا عظیمًا منكرًا، ویروى أن موسى المعنى

: "قــوم حملونــا بغیــر أجــر عمــدت إلــى ســفینتهم فخرقتهــا مكــان الخــرق ثــم قــال للخضــر 

  .)٦(لتغرق أهلها؟!"

  الموضع الثاني والسبعون بعد المائة:

: قولـــه تعـــالى                          

   ٧.  

   )١(:اإلعراب

  .لشيء نعت منصوب  : قوله تعالى:الشاهد

                                                
 .٦٤نظم الدرر، الجزء الثاني عشر، ص  )٣(
 .٧١سورة الكهف، اآلیة:  )٤(
 .١٨٦، ص ٨الجدول، م  )٥(
 .١٩٩جزء الثاني، ص . صفوة التفاسیر، ال٣٢٧روح المعاني، الجزء الخامس عشر، ص  )٦(
 .٧٤سورة الكهف، اآلیة:  )٧(
  ١٢٨ مر في الموضع السابق ص )١(



 ١٣٣

لمـا قـال  رًا عظیمًا ال یمكن السكوت عنه. وقیل أن موسى فعلت شیئًا منك: أي المعنى

ــًا زكیـــة؟ غضـــب وٕاقتلـــع كتـــف الصـــبي األیســـر وقشـــر اللحـــم عنـــه فـــإذا ل لخضـــر أقتلـــت نفسـ

  .)٢(مكتوب في عظم كتفه كافر ال یؤمن باهللا أبداً 

  الموضع الثالث والسبعون بعد المائة:

....: قوله تعالى                   ٣.  

   )٤(ه نفسًا: مفعول به. زكیة صفة لهالقتلت فعل وفاع :إلعرابا

 : قوله تعالى:الشاهد  لنفس نعت منصوب.  

  .)٥(: أي قتلت نفسًا طاهرة لم ترتكب ذنبًا ولم تقتل نفسًا حتى تقتل بهالمعنى

  الموضع الرابع والسبعون بعد المائة:

 ...: قوله تعالى        ...٦.  

  .)٧(لبلد: جار ومجرور متعلق ب (سقناه). میت نعت للبلد :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد   لبلد نعت مجرور.  

  .)٨(: أي سقنا السحاب إلى أرض میتة ال حیاة فیها وال نبات ألجل إحیائهالمعنى

لفــظ داللــة علــى د الق األمــر بالوصــف، وأفــر حقــ: لمــا دل علــى العظمــة بــالجمع مقــام الحــال

غایــة العظمــة بســوقه الســحاب مجتمعــًا كقطعــة واحــدة، ال یفتــرق جــزء منــه لــو تفــرق ألختــل 

 أمره فقال:       ١.  

                                                
. روح المعاني، الجزء ٢٠٠. صفوة التفاسیر، الجزء الثاني، ص ٢١القرطبي، الجزء الحادي عشر، ص  )٢(

 .٣٣٩الخامس عشر، ص 
 .٧٤سورة الكهف، اآلیة:  ١٢٨ص  اآلیة مرت في الموضع السابق )٣(
  .١٨٦، ص ٨ل، م الجدو  )٤(
 .١٩٩. صفوة التفاسیر، الجزء الثاني، ص ٣٣٨روح المعاني، الجزء الخامس عشر، ص  )٥(
 .٥٧األعراف، اآلیة:   ١٧ اآلیة مرت في الموضع األول من النعت، بصیغة المبالغة، ص )٦(
 .٣٥٨، ص  ٤الجدول، م  )٧(
 .٤٥١لجزء الثاني، ص . صفوة التفاسیر ، ا١٤٦روح المعاني ، الجزء الثامن، ص  )٨(



 ١٣٤

: فــي قولــه تعــالى: البالغــة     إســتعارة حســنة لجدبــة وعــدم نباتــه كأنــه مــن حیــث

  .)٢(هعدم اإلنتفاع به كالجسد الذي ال روح فی

                                                                                                                                       
 .٤٢٢نظم الدرر، الجزء السابع ، ص  )١(
 .٣٢١ – ٣٢٠البحر المحیط، الجزء الرابع، ص  )٢(



 ١٣١

  النعت باسم المفعول: -٤

  

اســم المفعــول هــو اســم مشــتق مــن الفعــل المجهــول لیــدل علــى مــن وقــع علیــه الحــدث، 

حدوثًا ال ثبوتًا. ویشتق من الثالثي المجرد علـى وزن مفعـول ومـن غیـر الثالثـي بإبـدال حـروف 

المضــارعة میمــًا مضــمومة مــع فــتح مــا قبــل اآلخــر، وقــد ینــوب عــن المفعــول علــى معنــاه أوزان 

  .)١(لةعْ ، فُ لَ عَّ ل، فَ عْ ، فِ یلعِ سماعیة هي: فَ 

وقد ورد النعت باسم المفعول في الربع الثاني من القرآن في خمسة وعشـرین موضـعًا تفاصـیلها 

  كاآلتي:

  :األول  الموضع

ـــــــالى ـــــــه تع : قول                                 

                                   

                                  .  

  .)٣(عذابًاَ◌: مفعول به ثاٍن للفعل أتى. ضعفًا: نعت له منصوب :باإلعرا

 : قوله تعالى:الشاهد    لعذاب نعت منصوب.  

  .)٤(أي أذقهم العذاب مضاعفًا ألنهم تسببوا في كفرنا: المعنى

  

  

                                                   
 .٢٣٧ص  ٣المحیط ج  )١(
 .٣٨سورة األعراف اآلیة :  )٢(
 .١١٧ص  ٨. روح المعاني ج ٣٣٢ص  ٤الجدول م  )٣(
 .٤٤٥ص  ١. صفوة التفاسیر ج ١١٧ص  ٨روح المعاني ج  )٤(



 ١٣٢

  الموضع الثاني:

: قولـــه تعـــالى                                       

                       .  

  .)٢(عجًال: مفعول به للفعل أتخذ. جسدًا: نعت لـ (عجًال) بمعنى مجسد منصوب :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد   جللع .نعت منصوب.  

: یخبــر اهللا تعــالى فــي هــذه اآلیــة الكریمــة عــن ضــالل مــن ضــل مــن بنــي إســرائیل فــي المعنــى

عبـادتهم العجــل الــذي أتخــذه الســامري مــن الحلــي، فشــكل لهــم منــه جســدًا متجســدًا، وفســر ببــدن 

  .)٣(ذي لحم ودم ال روح فیه وقد أحتال بإدخال الریح فیه حتى صار یسمع له خوار

العجل اسمًا لولد البقـر، بـین أنـه إنمـا یشـبه صـورته فقـط، فقـال مبـدًال منـه لما كان : مقام الحال

  .)٤(جسداً 

  الموضع الثالث:

: قوله تعالى                 .  

ــات: خبــــر المبتــــدأ. تلــــك: مرفــــوع. الكتــــاب: مضــــاف إلیــــه. الحكــــیم: نعــــت لكتــــاب  :اإلعــــراب آیــ

  .)٦(مجرور

  

                                                   
 .١٤٨سورة األعراف اآلیة:  )١(
 .٧٠- ٦٩ص  ٤الجدول م  )٢(
 .٦٣ص  ٤. البحر المحیط ج ٥١ص  ٢مختصر أبن كثیر ج  )٣(
 .٨٥ص  ٨نظم الدرر ج  )٤(
 .١سورة یونس اآلیة:  )٥(
 .٥٩ص  ٨. روح المعاني ج ٥٧ص  ٦الجدول م  )٦(



 ١٣٣

 له تعالى:: قو الشاهد     لكتاب نعت مجرور.  

  .)١(أي هذه آیات القرآن المحكم المبین الذي ال یدخله شك وال یعتریه تناقض وال كذب: المعنى

: في قوله تعـالى: البالغة           اسـتعارة بالكنایـة وٕاثبـات الحكمـة قرینـة لهـا حیـث

  .)٢(شبه الكتاب بإنسان ناطق بالحكمة

  الموضع الرابع:

: قولــــــــــــه تعــــــــــــالى                                   

  .  

  .)٤(من سجیل: جار ومجرور نعت لحجارة. منضود: نعت لسجیل :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد  رةلحجا نعت مجرور.  

: أي نضد ووضع بعضه على بعض معدًا لعذابهم، أو نضد في اإلرسال یرسـل بعضـه المعنى

  .)٥(أثر بعض متابعة شبهها بالمطر كثرتها وشدتها

: في قوله تعالى: البالغة      ٦(طباق بین عالیها وسافلها(.  

  الموضع الخامس:

: قوله تعالى                                .  

                                                   
 .٥٧٢ص  ١صفوة التفاسیر ج  )١(
 .٥٩ص  ٨روح المعاني ج  )٢(
 ٨٢سورة هود اآلیة:  )٣(
 .٢٨٦ص  ٦الجدول م  )٤(
 .٢٨ص  ٢. صفوة التفاسیر ج ١١٣ص  ١٢روح المعاني ج  )٥(
 .٣٢ص  ٢صفوة التفاسیر ج  )٦(
 .٩٨ة هود اآلیة: سور  )٧(



 ١٣٤

بــئس: فعـل مــاض جامـد إلنشــاء الـذم. الــورد: فاعـل بــئس. المـورود: هــو المخصــوص  :اإلعـراب

  .)١(بالذم نعت

 : قوله تعالى:الشاهد    لورد نعت مرفوع.  

مــدخول الــذي یردونــه النــار ألن الــورد إنمــا یــورد لتســكین العطــش : أي بــئس المــدخل الالمعنــى

  .)٢(شتعالهاألكباد وفي النار تقطع األكباد واوتبرید ا

: في قوله تعالى: البالغة      استعارة مكنیة حیث شبه النار بماء یورد وحذف

ن في تقدمه على قومه بمنزلة المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه وهو الورود، وشبه فرعو 

من یتقدم على الواردین. في قوله تعالى:         ٣(تأكید له(.  

  الموضع السادس:

: قوله تعالى                             .  

  )٥(:اإلعراب

 : قوله تعالى:هدالشا    لرفد نعت مرفوع.  

  .)٦(: أي بئس العون والعطاء المعطى لهمالمعنى

  :السابع  الموضع

 : قوله تعالى                                    

                                                   
 . ٣٠٣ص  ٦الجدول م  )١(
 .٣١ص  ٢. صفوة التفاسیر ج ١٣٤ص  ١٢روح المعاني ج  )٢(
 .٣٢ص  ٢صفوة التفاسیر ج  )٣(
 .٩٩سورة هود اآلیة:  )٤(
  مر في الموضع السابق. )٥(
 .٣١ص  ٢. صفوة التفاسیر ج ١٣٤ص  ١٢روح المعاني ج  )٦(



 ١٣٥

     .  

  .)٢(ذلك: اسم إشارة مبتدأ. یوم: خبر مرفوع. مجموع: نعت له :اباإلعر 

 : قوله تعالى:الشاهد    .نعت مرفوع  

  .)٣(: أي یوم یجتمع فیه الخالئق للحساب والثواب والعقابالمعنى

  الموضع الثامن:

: قوله تعالى         .  

    )٥(:اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد   لیوم نعت مرفوع.  

: "یشــهده البــر أهــل الســماء واألرض واألولــون واآلخــرون، قــال أبــن عبــاس ه: أي یشــهدالمعنــى

  .)٦(والفاجر"

  الموضع التاسع:

: قوله تعالى                     .  

                                                   
 .١٠٣سورة هود اآلیة:  )١(
 .٣٠٨ص  ٦م  الجدول )٢(
 ٣٤ص  ٢صفوة التفاسیر ج  )٣(
 .١٠٣اآلیة مرت في الموضع السابق ، سورة هود اآلیة  )٤(
  مر في الموضع السابق. )٥(
 .٣٤ص  ٢. صفوة التفاسیر ج ٩٦ص  ٩القرطبي ج  )٦(
 .٢٠سورة یوسف اآلیة  )٧(



 ١٣٦

عــل وفاعلــه والهــاء مضــاف إلیــه. بــثمن: جــار ومجــرور. بخــس: نعــت لــثمن شــروه: ف :اإلعــراب

  .)١(مجرور

 : قوله تعالى:الشاهد    .نعت مجرور  

: أي باعه أولئك المارة الذین استخرجوه من البئر بثمن نقص وهـو مصـدر أریـد بـه اسـم المعنى

  .)٣(: "بخس ظلم ألنه ظلموه في بیعه")٢(المفعول أي منقوص، قال قتادة

: لما كان سرورهم به مـع مـا هـو علیـه مـن الهیبـة والجمـال مقتضـیًا ألن ینافسـوا فـي مقام الحال

أمره ویغالوا بثمنه، أخبره سبحانه أنهم لم یفعلوا ذلـك لـیعلم أن جمیـع أمـوره علـى نسـق واحـد فـي 

  .)٤(خرقها للعوائد

  الموضع العاشر:

: قوله تعالى      .  

ـــوع مـــن الصـــرف. معـــدودة: نعــــت  :راباإلعـــ ـــدل مـــن ثمـــن مجـــرور بالفتحـــة ألنـــه ممن دراهـــم: ب

  .)٦(لدراهم

 : قوله تعالى:الشاهد     لدراهم نعت مجرور.  

  .)٧(: أي شروه بدراهم ناقصة معدودة عدًا قدرها عشرون درهمًا كما قال أبن عباسالمعنى

                                                   
 .٣٤٨ص  ٦الجدول م  )١(
 هـ. ١١٧بي األصل یسكن البصرة  توفى سنة هو أبو الخطاب قتادة دعامة السدوسي الكمة، عر  )٢(
 .٤٤ص  ٢. صفوة التفاسیر ج ٢٠٤ص  ١٢روح المعاني الجزء  )٣(
 .٣٦ص  ١٠نظم الدرر ج  )٤(
 .٢٠سورة یوسف اآلیة:  ١٣٥اآلیة مرت في الموضع السابق ص  )٥(
 .٣٤٨ص  ٦الجدول م  )٦(
 .٤٤ص  ٢صفوة التفاسیر ج  )٧(



 ١٣٧

أبـدل منـه تأكیـدًا للمعنـى تسـفیهًا لـرأیهم وتعجبـًا مـن : لما كان البخس القلیـل النـاقص مقام الحال

  .)١(حالهم

  الموضع الحادي عشر:

: قوله تعالى               .  

  .)٣(لها: جار ومجرور خبر مقدم. كتاب: مبتدأ مؤخر. معلوم: نعت لكتاب مرفوع :اإلعراب

 لى:: قوله تعاالشاهد    نعت مرفوع.  

  .)٤(هد مكتوب في اللوح المحفوظ ال ینسى وال یغفل عنو لها أجل مقدر محد: أي المعنى

فــي قولــه تعــالى:  :البالغــة          مجــاز مرســل والمــراد أهلهــا وهــو مــن بــاب

  .)٥(إطالق المحل وٕارادة الحال

  الموضع الثاني عشر:

 : ىقوله تعال                           .  

  .)٧(بقدر. معلوم: صفة لقدرإال: أداة حصر. بقدر: حال من المفعول أي ملتبسًا  :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد   لقدر نعت منصوب.  

  حسب حاجة الخلق إلیه بمقدار معین تقتضیه الحكمة وتستدعیه  ال ننزله إال على: أي المعنى

  
                                                   

 .٤٧ص  ١٠نظم الدرر ج  )١(
 .٤سورة الحجر اآلیة:  )٢(
 .٢١٤ص  ٥درویش م  )٣(
 .١٠٦ص  ٢. صفوة التفاسیر ج ١٨ص  ١١. نظم الدرر ج ١٠ص  ١٤روح المعاني ج  )٤(
 .١١٠ص  ٢صفوة التفاسیر ج  )٥(
 .٢١سورة الحجر اآلیة:  )٦(
 .٢٣٠ص  ٥درویش م  )٧(



 ١٣٨

  .)١(المشیئة التابعة لها من بین المقدورات

  الموضع الثالث عشر:

: قوله تعالى                            .  

ء: نعـــت للمفعـــول المحـــذوف تقـــدیره (نباتـــًا). مـــوزون: صـــفة أي معلـــوم مـــن كـــل شـــي :اإلعـــراب

  .)٣(قدره

 : قوله تعالى:الشاهد   .نعت منصوب  

مــن الـزروع والثمــار بمقـدار معــین تقتضـیه الحكمــة، بدقـة وٕاحكــام  ض: أي أتینــا فـي األر المعنـى

  .)٤(وتقدیر

: في قوله تعالى: البالغة          ٥(مجاز مستعمل في الزم معناه أو كنایة(.  

  الموضع الرابع عشر:

: قوله تعالى          .  

  .)٧(إلى یوم: جار ومجرور. الوقت: مضاف إلیه. معلوم: صفة :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد    لوقت نعت مجرور.  

                                                   
 .١٠٨ص  ٢. صفوة التفاسیر ج ٣٠ص  ١٤روح المعاني ج  )١(
 .١٩جر اآلیة: سورة الح )٢(
 .٢٢٦ص  ٥درویش ج  )٣(
 .٢٩ص  ١٤. روح المعاني ج ١٠٧ص  ٢صفوة التفاسیر ج  )٤(
 .٢٩ص  ١٤روح المعاني ج  )٥(
 .٣٨سورة الحجر اآلیة:  )٦(
 .٢٣٩ص  ٥درویش ج  )٧(



 ١٣٩

س أنــك مــن المــؤجلین إلــى حــین مــوت الخالئــق وقــت النفخــة األولــى، قــال تعــالى إلبلــی: المعنــى

فیموت إبلیس ثم یبعـث، ووصـفه بـالمعلوم أمـا علـى معنـى أن اهللا تعـالى أسـتأثر بعلمـه أو علـى 

  .)١(معنى معلوم حاله وأنه یصعق فیه من في السموات ومن في األرض إال ما شاء اهللا تعالى

ســؤاله هــذا تــدبیجًا أوهــم تجاهلــه بحــتم المــوت علــى كــل  لمــا أدبــج إبلــیس هــذا فــي: مقــام الحــال

: مكلف بین اهللا تعالى أنه مما ال یجهل فقال   .  

  الموضع الخامس عشر:

: قوله تعالى                 .  

  .)٤(نون: صفة لحمأمن حمأ: جار ومجرور صفة صلصال. مس :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد   لحمإٍ  نعت مجرور.  

ــــر مــــن مجــــاورة المــــاء، : المعنــــى ــود متغی ــق اهللا ســــبحانه وتعــــالى اإلنســــان مــــن طــــین أســ أي خلــ

 حومسنون أي مصور من سنة الوجه هو صورته، وأنشد لذلك أبن عبـاس قـول عمـه حمـزة یمـد

  .النبي 

  )٥(وؤه فتبدداضجال الغیم عنه     ***    أمر كأن البدر سنة وجهه

  الموضع السادس عشر:

: قوله تعالى                               .  

                                                   
  .٤٨ص  ١٤. روح المعاني ج ٢٧ص  ١٠القرطبي ج  )١(
 .٥٨ص  ١١نظم الدرر ج  )٢(
 .٢٦سورة الحجر اآلیة:  )٣(
 .٢٣٧-٢٣٦ص  ٥درویش ج  )٤(
 .١٠٨ص  ٢. صفوة التفاسیر ج ٣٦ص  ١٤روح المعاني ج  )٥(
 .٢٨سورة الحجر اآلیة:  )٦(



 ١٤٠

    )٧(:اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد   إلحم نعت مجرور.  

یــذكر قولــه ســبحانه للمالئكــة أنــي خــالق بشــرًا مــن  نبــأ : فــي اآلیــة خطــاب للرســول المعنــى

طین یابس، أسود متغیر. وفي المختصر: في اآلیة تنویه بـذكر آدم فـي المالئكـة قبـل خلقـه لـه 

سـبحانه، وتشـریفه إیــاه بـأمر المالئكــة بالسـجود لــه، وٕامتنـاع إبلـیس عــدوه عـن الســجود لـه جســدًا 

  .)١(وكفراً 

  الموضع السابع عشر:

 : لىقوله تعا                        .  

    :)٣(اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد   إلحم نعت مجرور.  

: فــي اآلیـة الكریمـة إشــارة إجمالیـة إلــى أدعـاء إبلـیس خیریتــه وشـرف مادتــه حـین قــال ال المعنـى

  .)٤(ثلي أن یسجد آلدم وهو مخلوق من طین یابس متغیر وانا من نارینبغي وال یلیق لم

  الموضع الثامن عشر:

: قوله تعالى                      .  

  .)٦(جزء: مبتدأ مؤخر خبره الجار والمجرور منهم. مقسوم: نعت لجزء مرفوع :اإلعراب

                                                   
 مر في الموضع السابق )٧(
 .١٠٩- ١٠٨ص  ٢. صفوة التفاسیر ج ٣١١ص  ٢المختصر ج  )١(
 .٣٣سورة الحجر اآلیة  )٢(
 ١٣٩ مر في الموضع الخامس عشر ص )٣(
 .١٠٩ص ص ٢. صفوة التفاسیر ج ١٤٦ص  ١٤ج روح المعاني  )٤(
 .٤٤سورة الحجر اآلیة  )٥(
 .٢٤٠ص  ٥درویش ج  )٦(



 ١٤١

 تعالى:: قوله الشاهد    لجزء نعت مرفوع.  

: فـــي لكـــل جماعـــة مـــن أتبـــاع بـــاب معـــین، تدخلـــه بحســـب عملهـــا، وتســـتقر درك یقـــدر المعنـــى

عملهــا، واألبـــواب الســبعة هـــي: بــاب الموحـــدین العصــاة، بـــاب الیهــود، وبـــاب النصــارى، وبـــاب 

  .)١(الصابئین، وباب للمجوس، وباب للمشركین، وباب للمنافقین

  اسع عشر:الموضع الت

 : قوله تعالى      .  

مثًال: مفعول به منصوب للفعل ضرب. عبدًا: بدل من مثًال. مملوكًا: نعت بـ (عبدًا)  :اإلعراب

  .)٣(منصوب

 : قوله تعالى:الشاهد    لعبداً  نعت منصوب.  

لتــي أشــركوها مــع اهللا جــل وعــال، ربه ســبحانه وتعــالى لنفســه ولألصــنام اضــهــذا المثــل : المعنــى

  .)٤(وعبدًا تفسیر للمثل الذي في حقیقته حالة العبد العارضة له من المملوكیة والعجز التام

بعلمه تأكیدًا إلبطال مـذهب عبـدة األصـنام بسـلب  )٥(لما ختم سبحانه اآلیة السابقة: مقام الحال

: العلم الذي هو مناط السداد عنهم، حسن أن یصل بـه قولـه   إقامـة الـدلیل علـى علمـه

  .)٦(بأن أمثاله ال یتطرق إلیها الطعن وال یتوجه نحوها الشك

                                                   
 .١١٠ص  ٢. صفوة التفاسیر ج ٥٣ص  ١٤. روح المعاني ج ٣١٢ص  ٢المختصر ج  )١(
 .٧٥سورة النحل اآلیة  ١٠٤. ص  ةمرت في الموضع السادس والعشرون بعد المائة من النعت بالصفة المشبه )٢(
 .٢٩٨ص  ٧الجدول م  )٣(
 .١٣٦ص  ٢. صفوة التفاسیر ج ١٩٥ص  ١٤روح المعاني ج  )٤(

 قوله تعالى: ( )٥(                 (  :٧٤النحل اآلیة 

 .٢١٥ص  ١١نظم الدرر ج  )٦(



 ١٤٢

  

  

  الموضع العشرون:

: قوله تعالى                                  .  

  .)٢(عل قل. میسورًا: نعت لقول منصوبقوًال: مفعول به للف :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد   لقول نعت منصوب.  

: یقول اهللا تعالى في اآلیة الكریمة إذا أعرضت عن ذوي القربى والمساكین وأبن السبیل المعنى

  .)٣(إذا لم تجد ما تعطیهم فقل لهم قوًال سهًال لینًا وعدهم وعدًا جمیالً 

  العشرون:الموضع الحادي و 

ـــالى ــــه تعـــــــــــ : قولـــــــــ                              

  .  

    :)٥(اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد   لحجاب نعت منصوب.  

قـــرآن علـــى هـــؤالء المشـــركین الـــذین ال إذا قـــرأت ال : یقـــول اهللا تعـــالى لســـیدنا محمـــد المعنـــى

ـــراره  ــنهم فهــــم القــــرآن وٕادراك أسـ ــاآلخرة جعلنــــا بینــــك وبیــــنهم حجابــــًا خفیــــًا یحجــــب عــ یصــــدقون بــ

  .)٦(وحكمه

                                                   
 .٢٨سورة اإلسراء اآلیة:  )١(
 .٣٢ص  ٨الجدول م  )٢(
 .١٥٨ص  ٢صفوة التفاسیر ج  )٣(
 .٤٥سورة اإلسراء اآلیة  )٤(
 مر إعرابها في الموضع السابق )٥(



 ١٤٣

  

: في قوله تعالى: البالغة    ...     ١(جناس إشتقاق(.  

  الموضوع الثاني والعشرون: 

ــالى ـــــــــــ ــــه تع ـــــــــ  :قول                               

                

: نعـــت رجـــل منصـــوب مفعـــول بـــه للفعـــل تتبعـــون مســـحوراً  :رجـــالً  .أداة اســـتثناء :اال :االعـــراب

  .)٣(مثله

قوله تعالى  :الشاهد    .صفة رجل  

، وقیـل جعـل لـه ن فـاختلط كالمـهسـحر فجـ لعجزة مـا تتبعـون اال رجـالً اي یقول اؤلئك ا المعنى:

  .)٤(هبلطفه ودقته الي ما یأتي به ویدعیسحر یتوصل 

  الموضوع الثالث والعشرون:

:  قوله تعالى                            .  

مفعول مطلق منصوب عامله " :: جزاءاالعراب     ".  ً٦(نعت الجزاء منصوب :موفورا(.  

قوله تعالى  :الشاهد   .صفة لجزاء  

                                                                                                                                                        
 .١٦١ص  ٢صفوة التفاسیر ج  )٦(
 .١٦٢ص  ٢صفوة التفاسیر ج  )١(
 ٤٧سورة االسراء االیة  )٢(
 ٤٩ص  ٨الجدول م  )٣(
 ١٦٢ص  ٢ جصفوة التفاسیر  – ٨٩ص  ١٥روح المعاني م  )٤(
 ٦٣االسراء االیة  سورة )٥(
 ٦٦ص  ٨الجدول م  )٦(



 ١٤٤

قــال اهللا ســبحانه وتعــالى البلــیس أذهــب فقــط انظرتــك فابــذل جهــدك فــیهم فمــن اطاعــك  المعنــي:

  یدخر منه شئ. ال مكمالً  كامالً  جزاءً  م نار جهنممن ذریة ادم فان جزاءك وجزاؤه

واالمر في قوله     ١(امر واهانة(.  

تعـالى :  هقولـعبـر عنـه ب كیـز خلما كـان التقریـر اذقتـه مـن  :مقام الحال     ي أ

  .)٢(الطبقة الناریة التي تتجهم داخلها جزاؤكم

  الموضع الرابع والعشرون :

 :قوله تعالى                                 .  

منصــوب  صــفة مقامــاً  :محمــوداً  .ي ذا مقــامأحــال منصــوب بتقــدیر مضــاف  :مقامــاً  :االعــراب

  .)٤(مثله

: قوله تعالى  الشاهد  . نصوب لمقاممنعت.  

یــة وعــد كــریم واهللا ســبحانه فــي هــذه اآلنــه م اهللا تفیــد القطــع والتحقیــق ألكــال: عســى فــي المعنــى

ًا یحمــدك فیـه األولــون محمـود یقـول لرسـولنا الكــریم لعـل ربــك یـا محمــد یقیمـك یــوم القیامـة مقامــاً 

  .)٥(خرون وهو مقام الشفاعة العظميواآل

بمـا یلیـق  قـولجـاء فـي ال، وكـان السـیاق للعظمـة ر أمره سـبحانه بالتهجـد والتـذلللما  :مقام الحال

  .)٦(محموداً  بالسیاق قال سبحانه مقاماً 

  
                                                   

 ١٦٧ص  ٢ج صفوة التفاسیر  ٢٨٨ص  ١٠القرطبي ج  – ١١٠ص  ١٥روح المعاني ج  )١(
 ٤٦٤ص  ١١نظم الدرر ج  )٢(
 ٧٩سورة االسراء االیة  )٣(
 ٨١ص  ٨الجدول م  )٤(
 ١٧٢ص   ٢صفوة التفاسیر ج  )٥(
 ٤٩٤ص  ١١نظم الدرر ج   )٦(



 ١٤٥

  الخامس  والعشرون :  الموضع

 :قولـــه تعـــالى                                   

                          .  

  .)٢(منصوب نعت بشراً  :رسوالً  .ر كان: خببشراً  .حصرداة إال: أ :االعراب

: قوله تعالى  الشاهد  ً◌. نصوب لبشر.منعت  

توطئــة  لــیكم وقولــه بشــراً إال رسـول مــن البشــر بعثنــي اهللا إ: قــال رســول اهللا (ص) مــا أنــا معنــىال

ن الرسل علیهم السالم مـن قبـل أوداللة على  دا لما ذكروه من جواز كون الرسول بشراً لذلك ور 

  .)٣(كانوا كذلك

منــه اهللا تعــالى الجــواب  نــت الكفــار فكــان لســان حــال النبــي الكــریم طالبــاً : لمــا تــم تعمقــام الحــال

 مره اهللا تعالى بجوانبهم بقوله أ، عنه   .  

  :یلضتففعل الأالنعت ب -٥

 ،التعجــب منهــا للداللــة علــى التفضــیلالتــي یجــوز  مــن األفعــال یصــاغ((یل ضــاســم التف

مــن فعــل  یبنــى فــال – فتقــول: (زیــد أفضــل مــن عمــرو وأكــرم مــن خالــٍد) فعــلأعلــى وزن  وصـف

 ستخرج، وال من فعل غیر متصرف، كنعم وبئس، وال من فعـلاكدحرج و  حرفأزائد على ثالثة 

، وفنى وال من فعل ناقص، ككان وأخواتها وال من فعـل منفـي نحـو (مـا یقبل المفاضلة كمات ال

مــن  العـاج بالـدواء ومــا ضـرب) وال مــن فعـل یـأتي الوصــف منـه علــى أفعـل نحـو َحِمــَر وَعـوَر و 

( فعـــل أوا نـــذا " فبمـــن َكـــ رُ َصـــخْ أ"هـــو  قـــولهمشـــذ منـــه  فعـــل مبنـــي للمفعـــول نحـــو (ُضـــِرَب وَجـــنَّ

ومبنـي للمفعـول، وقـالوا (أسـود مـن حلـك حـرف ، أى ثالثـة یل من "اختصـر" وهـو زائـد علـضالتف

  .)٥(، وأبیض من اللبن) فبنوا أفعل التفضیل شذوذًا من فعل الوصف منه على أفعلابغر ال

                                                   
 ٩٣یة سورة االسراء اال )١(
 ٩٢ص   ٨الجدول  م  )٢(
  ١٦٩ص  ١٥روح المعاني ج  )٣(
 ٥١٢ص  ١١نظم الدرر ج  )٤(
 ١٧٥ – ١٧٤ص  ٢شرح بن عقیل ج  )٥(



 ١٤٦

مواضــع تفصــیلها  ةوقــد ورد هــذا النــوع مــن النعــت فــي الربــع الثــاني مــن القــرآن فــي ثالثــ  

  كاالتي :

  -الموضع االول :

 :قوله تعالى       .  

صفة الحج مجـرور  :كبرلیه مجرور. األإ: مضاف الحج .ظرف زمان منصوب :: یوماالعراب

  .)٢(همثل

  صفة للحج   :قوله تعالى :الشاهد

خـرون هـو آهل العلم فقال بعضهم هو یـوم عرفـة وقـال ختالف بین أاكبر فیه : الحج األالمعنى

أیــام المناســك، وقیـل وصــف الحــج األكبـر ألن العمــرة تســمى الحــج  یـوم النحــر الــذي هـو افضــل

  .)٣(صغراأل

  :الموضوع الثاني

ـــالى ــــه تعـــــــــــ   :قولـــــــــ                          

   .  

المــة نعــت المثـل مرفــوع وعر والمجــرور (هللا) االعلـى: الجـامبتــدأ مـؤخر خبــره  :: المثــلاالعـراب

  .)٥(لفالرفع الضمة المقدرة على األ

 :: قوله تعالىالشاهد   مثلصفة.  

                                                   
 من البحث ٣٦وردت ص    ٣سورة التوبة االیة:  )١(
 ٢٤١ص  ٤الجدول م  )٢(
 ٥١٢.  صفو ة التفاسیر ج ص ٣١٦ص  ٦. الطبري ج  ٢٤٥ص  ٢الكشاف ج  )٣(
 ٦٠حل االیة  سورة الن )٤(
 ٢٨٤ص   ٧الجدول م  )٥(



 ١٤٧

  .)١(ن صفات المخلوقینع والتنزه، عال الوصف العالي والكمال المطلقهللا جل و أي : المعنى

  الموضع الثالث :

 :قوله تعالى          .  

صفة المسجد مجرور مثله  )االقصى(جار ومجرور متعلق : ب اسرى  :الي المسجد :االعراب

  .)٣(لفالمة الجر الكسرة المقدرة على األوع

: قوله تعالى الشاهد   . صفة للمسجد  

عـــد بالنســـبة الـــي مـــن أي األب، ووصـــفة باالقصـــى : المســـجد االقصـــى هـــو بیــت المقـــدسالمعنـــى

ـــال غیـــر واحــــد بالح ـــه ســـمي باالقصــــى ألنـــه أأجـــاز وق ــجد ن ــن المســ ـــزار مـ بعـــد المســـاجد التــــي ت

  .)٤(الحرام

  بغیر المشتقالنعت  -ب

  :بالمصدرالنعت  -١

 یمـيغیـر م صـریحاً  اً أن یكـون مصـدر المصدر هو اسم الحدث ویشترط عنـد النعـت بـه   

  .ذكیز وفروعهاوالت درایلتزم صیغته االصلیة من ناحیة اإلفن أو  ن یكون فعله ثالثیاً أو 

، لما فیه واقوىبلغ أاعي للنعت بالمصدر وترك المشتق مباشرة ان النعت بالمصدر والد  

  .)٥(من جعل المنعوت هو النعت

                                                   
 ١٧٠ص  ١٥روح المعاني ج  )١(
 من البحث ٢٠وردت ص  ١سورة االسراء االیة:  )٢(
 ٥ص  ٨الجدول م  )٣(
 ١٥١ص  ٢. صفوة التفاسیر ج  ٩ص  ١٥روح المعاني  ج  )٤(
 ٣٧٤ -  ٣٧٣ص  ٣النحو الوافي  ج )٥(



 ١٤٨

ثالثــــة مواضــــع تفصــــیلها  فــــين وقــــد ورد النعــــت بالمصــــدر فــــي الربــــع الثــــاني مــــن القــــرآ  

  :كاالتي

  الموضع االول :

 :قولــه تعــالى                                        

      .  

لــة مجـــرور دل مــن لفــظ الجالبـــ :مــولى .جــار ومجـــرور متعلــق بالفعــل ردوا :الــي اهللا :االعــراب

  .)٢(لى مجرور مثلهصفة المو  :الحق .الیهمضاف  :هم .لفبالكسرة المقدرة على األ

 :: قوله تعالىهدالشا     هملموالصفة.  

اي جعلــوا ملتجئــین الــي االقــرار بااللهیــة الــي  .بالنصــب علــى المــدح  قــرئ الحــق :المعنــى

  .)٣(ولى الباطلمموالهم الحق واعرضوا عن 

فـي  یـاً كاف الشـئ الـي الموضـع الـذي ابتـدأ منـه. كمـا كـان مطلـق الـرد . هـو صـرف :مقام الحال

  .)٤(والً أما كانوا اء كیالبعث باالح أيدوا" بني للمجهول قوله "ورُ الرهبة لمن له لب 

  الموصع الثاني: 

:  قوله تعالى                            .  

یر مضـاف ضـم :وكـم .مـن اهللا مرفـوع بـدل :" ربالمتبـدأ "ذلـكخبـر  لفظ الجاللـة :اهللا :االعراب

  .)٦(صفة لرب مرفوع :الحق .الیه

                                                   
 ٣٠سورة  یونس  االیة:  )١(
 .٩٨ص  ٥الجدول م  )٢(
 ٦٩ص  ١٧. الرازي ج  ١٥٥ص   ٥البحر ج  )٣(
 ١١١ص  ٩نظم الدرر ج  )٤(
 ٣٢سورة یونس االیة  )٥(
 ١٠٠ص  ٥الجدول م  )٦(



 ١٤٩

: قوله تعالى الشاهد    صفة لرب.  

  .)١(ة للعبادةشكل فیه المستوجب ال ي الثابت ربوبیته ثباتاً أ: المعنى

نكار عدم تقواهم بقوله أعلل سبحانه وتعالى  :مقام الحال            .  

  الموضع الثالث :

:  بقوله تعالى                     .  

  .)٤(نعت للفظ الجاللة مجرور مثله :الحق ،جار ومجرور :: هللاالعراب

: قوله تعالى  الشاهد    . صفة لفظ الجاللة اهللا  

صـر نله سبحانه وتعالى وحده الیقدر علیهما احد فهو الولي الحق الـذي ی أي النصره:  المعنى

  .)٥(ءهولیاأ

ولیــاءه بعــد ذلهــم أمــر لغیــر اهللا المرجــو لنصــر لمــا انــتج هــذا المثــل قطعــا انــه ال أ :مقــام الحــال

ـــره  ـــرهم و ان غیـ ـــد فقـ ـــائهم بعـ ـــهوالغنـ ـــة لـ ـــال الحقیقـ ــالى كالخیـ ـــه تعــ ــي قولـ ــــذلك فــ ــرح ب  ، صــ

    .  

  

  

  

                                                   
 ٧١ص  ١٧. الرازي ح  ١٥٧ص   ٥البحر ح  )١(
 ١١٣ص  ٩نظم الدرر ج  )٢(
 ٤٤سورة الكهف االیة :   )٣(
 ١٥٨ص  ٨الجدول  م  )٤(
 ١٩٣ص  ٢ة التفاسیر ج . صفو  ٢٨٤ص  ١٥روح المعاني  ج  )٥(
 ٦٥ص  ١٢نظم الدرر ج  )٦(



 ١٥٠

  بن "االنعت بـ " -٢

  قد ورد هذا النوع من النعت في موضع واحد 

و :قوله تعالى        .  

للمســـیح  : نعـــتبـــنا .ار منصـــوببـــخأحـــرف عطـــف "المســـیح معطـــوف علـــى  :الـــواو :االعـــراب

  .)٢(یه مجرور بالفتحة النه غیر منصرفمضاف ال :ومریم .منصوب

قوله تعالى  :الشاهد  .صفة للمسیح  

طاعوهم في أ رباباً أصحاب الصوامع أتخذوا من علمائهم أن النصارى أ: قد بین سبحانه المعنى

أن أتخذوه بن مریم على رهبانهم باعطف المسیح  ثمحل اهللا تعالى وتحلیل ما حرمه أتحریم ما 

  .)٣(لهم معبوداً 

  

  :النعت بالمنسوب -٣

خـره یـاء أن یكـون آ هصـور  روأشـه و االسم الجامـد الـدال علـى النسـب قصـداً المنسوب ه  

  .◌ً )٤(وتعریفا للنكرة والمعرفة ویطابقها تذكیراً  النسب ویصلح هذا النوع من االسماء نعتاً 

مواضع تفصیلها  ةوقد ورد النعت بالمنسوب في الربع الثاني من القرآن الكریم في خمس  

  كاالتي :

  

  

                                                   
 ٣١سورة التوبة االیة:  – ٨٠ص  البحث فياالیة مرت  )١(
 ٢٧٧ص  ٥الجدول م  )٢(
 ٣٣ص  ٥. البحر  ج  ٨٤ص  ١٠روح المعاني ج  )٣(
  ٣٧٣ص  ٣النحو الوافي ح  )٤(



 ١٥١

  الموضع االول : 

ـــالىقو  ــــه تعـــــ  :لــــ                               

                                              

                                 

                                  .  

أو نعـــت لـــه بـــدل مـــن الرســـول  :النبـــي فعـــل (یتبـــع).مفعـــول بـــه منصـــوب لل :الرســـول :االعـــراب

  .)٢(صفة للنبي منصوب :ميمنصوب. األ

قوله تعالى:  :الشاهد  . .صفة للنبي  

 نما سماه سـبحانه رسـوالً إ و  عون محمدا الذي ال یقرأ وال یكتب،ة تنال الذین یتبن الرحمإ: المعنى

  .)٣(لعبادضافة الي اباإل ضافة الي اهللا تعالى ونبیاً باإل

  -الموضع الثاني :

ــالى :  قولــه تع                           

                                        

              .  

 .مضـاف الیـه :سـم الجاللـة مجـرور الهـاأمعطـوف علـى  :رسول .حرف عطف :: الواواالعراب

  .)٥(صفة للنبي مجرور :مي: بدل من رسول مجرور األالنبي

                                                   
 ١٥٧سورة االعراف ،االیة:  )١(
 ٨٣ص    ٥الجدول  م  )٢(
 ٤٧٥، ص  ١ یر جصفوة التفاس )٣(
 ١٥٨سورة االعراف االیة:  )٤(



 ١٥٢

 :: قوله تعالىالشاهد  .صفة للنبي  

ویكتـب المصـدق بالكتـب التـي  أمـي صـاحب المعجـزات الـذي ال یقـر آمنوا بالنبي األ أي: المعنى

  .)١(نزلها اهللا علیه وعلى غیره من االنبیاءأ

  :الموضع الثالث

 :قوله تعالى                 .  

 ف الیـه. قرآنـًا: حـال مـن الضـمیر فـي انزلنـاهفعل وفاعل والهاء ضمیر مضام :: انزلناهاالعراب

  .)٣(یربدل من الضم بیا صفة القرآن منصوب وقیل قرآناً ر ع

: قوله تعالى: الشاهد   ..صفة لقرآن  

مــن هــذه األحــرف العربیــة وهــذا وصــف لــه  مؤلفــاً  عربیــاً  ي انزلنــاه بلغــة العــرب كتابــاً أ: المعنــى

  .)٤(ضافيبإعتبار الشرف اإل

  :الرابع  الموضع

ــالى ــه تع : قول                                  

          .  

  )٦(:االعراب

                                                                                                                                                        
 ٨٧ص  ٥الجدول  م  )٥(
 ٤٧٦ص  ٢صفو ة التفاسیر ج  )١(
 ٢سورة یوسف االیة:   )٢(
 ١٧١ص  ١٢. روح المعاني ، ج  ٤٤٩س  ٤درویش م  )٣(
 ٤١ص  ٢. صفوة التفاسیر ج ١٧١ص  ٢روح المعاني ج  )٤(
 ٣٧سورة الرعد االیة:  )٥(
 السابقمر في الموضع  )٦(



 ١٥٣

: قوله تعالى: الشاهد   .صفة لحكم  

مــواد  إحــدىنــه عربــي و بلســان العــرب لــتحكم بــه بــین النــاس وك ي مترجمــاً أ : قولــه عربیــاً المعنــى

ــه وادراك اعجــــازه  ــى الحكمــــة اذ بـــذلك یســــهل فهمـ ــابقة مـــع ان ذلــــك مقتضـ المخالفـــة للكتـــب الســ

  . )١(لتعلم العلوم ن ذلك یكون داعیاً أما بالنسبة الي غیرهم الحكمة أبالنسبة للعرب و 

اتـب االعجـاز مـا بینـت اتبـع سـبحانه وتعـالى ذكـر مـا انـزل : لما یبـین االیـات مـن مر مقام الحال

فقال       .  

في قوله تعالى  :البالغة   ٣(تشبیه مرسل مجمل(.  

  الموضع الخامس :

 :في قوله تعالى         .  

  )٥(ان. عربي: نعت للسان مرفوعهذا: مبتدأ خبره لس :االعراب

: قوله تعالى: الشاهد  صفة للسان.  

  )٦(:المعنى

   مثل:النعت ب -٤

فرد وهو تابع أواذا  تجوز المطابقة في التثنیة والجمع.، و ل یوصف به المفرد والمثنى والجمعمث

  .)٧(مثالأین و لي مثألمثنى او جمع فهو یتقدیر المثني 

                                                   
 ٨٦ص  ٢. صفوة  التفاسیر ج  ١٦٧ص  ١٣روح المعاني  ج  )١(
 ٣٥٧ص  ١٠نظم الدرر ج  )٢(
 ٨٨ص  ٢صفوة التفاسیر ج  )٣(
 ١٠٣سورة النحل االیة:   –من البحث  ٥٥االیة مرت في ص  )٤(
 ٣٢٥ص  ٧الجدول م  )٥(
 ٥٥ مر في ص )٦(



 ١٥٤

  ضع تفصیلها كاالتي :امو  ةي الربع الثاني من القرآن في ستوقد ورد النعت بمثل ف

  الموضع االول :

  :قوله تعالى           .  

مفعـول بـه  )هـم(حرف العلـة بحزف فعل الشرط مجزوم  ت:یأ .حرف شرط جازم :نإ :االعراب

  .)٢(مرفوع والهاء مضاف الیه لعرضنعت  :مثل .تعرض فاعل یأ

: : قوله  اهدالش    .صفة لعرض   

عــالى عـن الــذین یأخـذون عــرض الـدنیا، فــانهم یــة الكریمـة حكــى سـبحانه وت: فــي هـذه اآلالمعنـي

صـــرارهم علـــى الـــذنوب وحرصـــهم علـــى إخبـــر عـــن أ  مویقولـــون ســـیغفر لنـــا ثـــ كلـــیســـتحقرون ذ

  .)٣(الدنیا

  الموضع الثاني :

 : قولــــــــــه تعــــــــــالى                         

         

  .)٥(ضمیر مضاف الیه :وكم .نعت لعباد أمثالكم: .یةأول اآلن في إخبر  :: عباداالعراب

: قوله تعالى  الشاهد    ل. صفة لعباد  

                                                                                                                                                        
ج م ١٩٧٣ -هـ ١٣٩٣یمة الطبعة األولى مطبعة السعادة تألیف عبد الخالق عضدراسات ألسلوب القرآن الكریم  )٧(

 ٤٩٣ص   ٣
 ١٦٩من البحث سورة االعراف االیة:  ٩٤االیة مرت ص   )١(
 ١٠٣ص  ٥الجدول م  )٢(
 ٤٨٠ص  ١. صفوة التفاسیر ج  ٩٦ص  ٩.  روح المعاني ح   ٣٧ص    ١٥الرازي ج  )٣(
 ١٩٤سورة االعراف االیة:  )٤(
 ١٣٣ص  ٥الجدول م  )٥(



 ١٥٥

نهــا لیســت قــادرة أتصــلح لاللهیــة و  ال صــنامأن األیــة ى فــي هــذه اآلأكــد ســبحانه وتعــال: المعنــى

  .)٦(مرهنها مملوكة هللا مسخرة ألأنها مماثلة لكم من حیث أو  .أو ضرعلى شئ من نفع 

تهم لمــا كــان دعــاؤهم لهــم انمـا هــو علــى ســبیل االشــراك قـال مشــیرا الــي ســفول رتبــ :مقــام الحــال

باثبات الجار      .  

  ضع الثالث :المو 

ـــه تعـــالى  :قول                                  

    .  

نعـت  :مثـل .تواجـار ومجـرور متعلـق بـأ :فعـل وفاعـل بسـورة :تـواأحرف عطف  :: الفاءاالعراب

  .)٣(لیهإء مضاف اهلسورة ال

: قوله تعالى  الشاهد  ل .صفة لسورة  

ذلــك افتــراء منــي فــأتوا ن كــان إمقــالتهم :  نلــبطال ظهــاراً إ لهــم و  : قــال اهللا تعــالى تبكیتــاً  المعنــى

  .)٤(نه معجزة نازل من عند اهللاأ، وذلك یدل على بسورة مثله

لمــا بــین  مصــدقاً  ى بــل جــاء مبینــاً ن یكــون القــرآن مفتــر ألمــا نفــى ســبحانه وتعــالى  : مقــام الحــال

 مـــبطالً  عنـــده وهـــو اإلعجـــاز الـــذي إشـــتمل علیـــه نـــه مـــنأ، ذكـــر الـــدلیل علـــى یدیـــه مـــن الكتـــب

  .)٥(دعواهم

  

                                                   
 ١٤٤روح المعاني ج ص  ٧٥ص  ١٥، الرازي ج  ٤٣٩ص  ٤البحر  )٦(
 ١٩٥ص   ٧نظم الدرر ج  )١(
 ٣٨سورة یونس االیة:  )٢(
 ١٠٨ص  ٥الجدول م  )٣(
 ١١٨ص  ١١. روح المعاني ج ٧٦ص  ١٧الرازي ج  )٤(
 ١٥٩ص  ٥البحر ج  )٥(



 ١٥٦

  الموضع الرابع :

 :قولـــه تعـــالى                               

            .  

"ائتـوا" سـور:  جـار ومجـرور متعلـق بــ :بعشـر .عرابها فـي الموضـع السـابقإمر  :توا: فأعراباال

  .)١(نعت لعشر مجرور :مفتریات .مضاف الیه :الهاء .عشر مجرورمضاف الیه. مثل: نعت ل

: قوله تعالى  الشاهد  ل صفة لعشرة.  

ن أن القــرآن لــیس مــن عنــد اهللا و إیقولــون  نوتعــالى الــذی هســبحان ىفــي هــذه االیــة تحــد :لمعنــىا

فتــراه فقـال لهــم فــأتوا بعشـر ســور مماثلــة لـه فــي البالغــة وحسـن الــنظم مختلفــات االرسـول (ص) 

  .)٢(نكم عرب فصحاءأنفسكم مع أمن عند 

 في قوله تعالى : :البالغة                فیـدت ة مفتریـاتملك )٣(یقالإ 

  .)٤(معنى زائد على معنى الكالم

  الموضع الخامس :

ـــالى ــ ـــــه تعــ  :قولــ                                

                                .  

  .)٦(لیهإمضاف  :اءنال .نعت بشر :مثلنا أنتم. .خبر المبتدأ :بشر .ستثناءإداة أ :الإ :االعراب

                                                   
 ١٣سورة هود االیة:   )٦(
 ٢٠٤ص  ٥الجدول م  )١(
 ٢٠٨ص  ٥، البحر ج  ٢٠ص  ١٢روح  المعاني ج  )٢(
االیفال هو تعمیق الشاعر او المتكلم  في الفكر حتى  یستخرج سجعة او قافیة تفید معنى زائدًا على معنى الكالم  )٣(

حریر التحبیر في صناعة الشعر والنثر وبیان إعجاز القرآن ألبن أبي األصبع المصري تحقیق حنفي محمد تأنظر 

 ٢٣٥هـ ص ١٣٨٣ة شرف الكتاب الثاني القاهر 
 ٢٣٥المرجع  السابق ص  )٤(
 ٢٧سورة هود االیة  )٥(
 .٢٢٠، ص  ٦الجدول، م  )٦(



 ١٥٧

: قوله تعالى  الشاهد    .صفة لبشر  

نكم یـؤهلكم لمـا تـدعون فضـل بیننـا وبیـنـا فـي الهیئـة والصـور ألإال بشـر مثلنـتم أي مـا أ: المعنـى

  .)٧(من الرسالة

  الموضع السادس :

ــالى ـــ ـــــه تع  :قول                                     

                               

   .  

   )٢(:االعراب

 :: قوله تعالىالشاهد     .صفة لبشر  

یــة مجــارة لقــولهم فــي االیــة الســابقة : فــي هــذه اآلالمعنــى            ي نحــن أ

  .)٣(بحانه وتعالى یخص من یشاء من عباده بالنبوةبشر مثلكم لكن اهللا س

  "غیر"النعت ب  -٥

  تي :تفصیلها كاآل ها في سبعة عشر موضعاً قد جاء النعت ب  

  

  

  

                                                   
 ٩٨ص  ٣، الشوكاني ج ١٩٧ص  ١٢، روح المعاني  ج  ٣٩٩ص   ٥البحر ج )٧(
 ١١سورة ابراهیم االیة  )١(
 مر في الوضع السابق )٢(
 ٩٨ ص ٣. الشوكاني ج  ١٩٨ص  ١٢روح المعاني  ج )٣(



 ١٥٨

  الموضع االول :

 :قوله تعالى      .  

لـه : نعـت إلغیـر .مبتـدأ مـؤخر :محـالً  .مرفوع مجرور لفظاً  :له. إحرف جر زائد :: مناالعراب

  .تبعه في المحل فهو مرفوع الهاء ضمیر مضاف الیه

  .)٥(لهإوقد اعربت غیر نعت و بدل من 

لى: قوله تعا :الشاهد   لهصفة اإل.  

  .)١(لوهیةفراده باإلإ مر الي عبادة اهللا و أیة تنبیه و : في اآلالمعنى

تیـان الجـار فقـال بإلـه نفـراد سـبحانه بالعبـادة علـل بقولـه مؤكـدا إلمـا كـان المقصـود  :مقام الحـال

       نبیــاء علــیهم أتبعهــا ذكــر قصــص األولمــا ذكــر ســبحانه دالئــل المبــدأ والمیعــاد

لیة لرسولة الكریم صلى اهللا علیه سعراضهم عن الرساالت فبدأ بقصة نوح تإ السالم مع قومهم و 

  .)٢(وسلم

  الموضع الثاني :

ــالى  :قولــــــــــه تعــــــــ                                    

   .    

  .لثانیة مع سیدنا هود علیه السالمهذه هي القصة ا

  .یة في الموضع االولمر دراسة اآل وقد

: قوله تعالى: الشاهد   .صفة اإلله  

                                                   
 . ٥٩االیة  األعراف في البحث ٤٥ص  تة مر االی )٤(
 ١٥٠. روح المعاني ج ص   ٣٢٤ص   ٤. البحر  ج  ٣٦١ص  ٤الجدول م  )٥(
 ٤٥٢ص  ١صفوة التفاسیر ج ١٥٠ص  ٨روح المعاني ج  – ٣٢٤ص  ٤البحر ج  )١(
 ١٩ص  ٤الرازي ج   ٤٢٧ص  ٧نظم الدرر ج  )٢(
 ٦٥االعراف االیة  )٣(



 ١٥٩

  الموضع الثالث:

 :قوله       .  

  .ثالثة مع سیدنا صالح علیه السالموهذه القصة ال –االعراب والمعنى مر في الموضع االول 

: قوله تعالى: الشاهد   .صفة اإلله  

  :الموضع الرابع

ــالى ـــ  :قولـــــه تع                                    

                                    

                            .  

 هــذه هــي القصـــة الرابعــة مـــع شــعیب علیـــهو  علیـــق علــى الشـــاهد فــي الموضـــع االول.قــد مــر الت

  السالم .

  -الموضع الخامس :

 :قولــــــه تعــــــالى                                

               .  

سم موصول في محل جر ال بدل غیر صفة لقول منصوب الذي مفعول به للفع :قوالً  :االعراب

ة صــلة لــمفعــول بــه  الجم ماضــي الفاعــل ضــمیر لهــم جــار ومجــرورفعــل  :لیــق .لیــهإمضــاف 

  .)٣((الموصول

                                                   
 من البحث ٢٧ االیة وردت ص  ٧٣سورة االعراف االیة:  )٤(
 ٨٥االعراف االیة   )١(
 ١٦٢االعراف االیة  )٢(
 ٨٩ص  ٩روح المعاني ج  ٩٣ص  ٥الجدول م  )٣( 



 ١٦٠

: قوله تعالى الشاهد   صفة قول.   

خیـر  خر ممـا الأ ستغفار والتوبة ووضعوا قوالً وا به من االأمر : اي بدل الذین ظلموا ما المعنى

  هللا دخلوا یزحفون  ن یدخلوا ساجدین خشوعاً أوبدل .)٤(ة حنطةطحیث قالوا بدل ح فیه

  

  . )٢(ستهذاء بأوامر اهللإ . سخریة و )١(على استاهم

اهللا بهــا علــیهم نعــم أســرائیل وعــدد الــنعم التــي إحــوال بنــي أن ذكــر اهللا تعــالى أ: بعــد قــام الحــالم

نواع العصیان وهو دخول القریة بهیئة غیر التي أ، ذكر نوع من حودهم، وعصیانهم وظلمهموج

  .)٣(قیلت لهم

  ع السادس :ضالمو 

: قوله تعالى          .  

  :غیر.مفعول به منصوب :قوماً  .على یعذب بالواو: مضارع مجزوم معطوف : یستبدلاالعراب

  .)٥(مضاف الیه :كم .منصوب نعت قوماً 

 :قوله تعالى : الشاهد   .صفة لقوم  

ایرة غــایرة لهــم لتأكیــد الوعیــد والتشــدید فــي التهدیــد بالداللــة علــى المغــ: فــي وصــفهم بالمالمعنــى

  .)٦(رحامكمأال أوالدكم و ا لیسوا من خرة على الدنیآلامصطفین مؤثرین  ي قوماً أالوصفیة 

                                                   
قوله " واذ قیل لهم اسكنوا هذا القریة وكلوا منها  حیث شئتم  وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطیاكم  )٤(

 سنزید المحسنین.
 رهماستاهم: ادبا )١(
 ٤٧٧ص  ١، صفوة التفاسیر ج ٨٩ص  ٩روح المعاني ج )٢(
 - الطبعة االولى لبنان بیروت  - االستاذ الدكتور وهبة الزمیلي  - التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج   )٣(

 ١٣٦الجزء التاسع ص –م ١٩٩١-ـه١٤١١
 ٣٩سورة التوبة االیة  ٣٣االیة مرت ص  )٤(
 ٢٩٠ص  ٥الجدول م م )٥(



 ١٦١

  -لسابع :الموضع ا

  :قوله تعالى     .  

جـار ومجـرور وهـا حـرف تنبیـه ذا  :قـرآنب ).نـت(أمر فاعله ضمیر تقدیره أفعل  :تئأ: االعراب

  .)٨(شارة مبني في محل جر مضاف الیهإاسم 

  ن آلقر : قوله تعالى " غیر " صفة الشاهد

زم لعبـادة االوثـان والوعیـد لنـا  آن لـیس فیـههـذا القـر  خـر غیـرأت یا محمد بكتـاب ئأي أ: المعنى

ن آئتنــا بقــر أهــل مكــة قــالوا یــا محمــد أقــال ابــن عبــاس " نزلــت االیــة فــي المســتهزین  بــالقرآن مــن 

  ؟)١(غیر هذا فیه ما نسألك

  -الموضع الثامن :

:  قوله تعـالى                                    

                  .  

 أي ذو عمـل.لیـه إن مرفـوع علـى حـرف مضـاف إعمل خبر  : حرف ناسخ واسمهنهأ :االعراب

  .)٣(عمل مرفوع صالح مضاف الیهلنعت  :غیر

  فة عمل .: قوله تعالى " غیر " صالشاهد

: یقول اهللا تعالى لنوح علیه السالم ان ولدك عمل عمـًال غیـر صـالح كـذب واشـرك فإنـه المعنى

  .)٤(هلكألیس من 

                                                                                                                                                        
 ٤٤ص  ٥البحر ج  – ٩٦ص  ١٠روح المعاني ج  )٦(
 ١٥سورة یونس  ٤٧االیة مرة ص  )٧(
 ٧٥ص  ٦الجدول م  )٨(
 ١٧٦ص  ٢. صفوة التفاسیر ج  ٨٤ص  ١١. روح المعاني ج  ١٣٥ص    ٥البحر ج  )١(
 ٤٦سورة هود:  )٢(
 ٢٤٥، ص  ٦الجدول م  )٣(



 ١٦٢

  الموضع التاسع :

: قولــه تعــالى                                 

  .  

    .)٦(األول قد مر في الموضع المعنى واالعراب

قوله:  الشاهد   .صفة إلله  

  -الموضع العاشر :

:  قولــــه تعــــالى                                    

                  .  

فاعــل مرفــوع بالضــمة المقــدرة علــى الیــاء منــع مــن  :ربــي یســتخلف: مضــارع مرفــوع.: االعــراب

مفعول به منصوب غیر نعت  لیه قوماً إمضاف  :الیاء .ال المحل بحركة المناسبةإنشغظهورها 

  .)٢(قوم منصوب كم مضاف الیهل

قوله تعالى : الشاهد    .صفة لقوم  

یــنقص مــن ملــك اهللا  ستئصــال وهالكهــم الــذي الإشــارة الــي نــزول عــذاب اإلیــة : فــي اآلالمعنــى

  .)٣(كثر طاعة هللا منهمأبعدهم  نه یخلف قوماً أو  سبحانه شیئاً 

  

                                                                                                                                                        
 ١٣ص ٨الرازي ج  )٤(
 ٥٠سورة هود االیة:  )٥(
 ١٥٧د ص ور  )٦(
 ٥٧سورة هود االیة:   )١(
 ٢٥٨ص  – ٦الجدول م  )٢(
 ٨٤ص ١٢. روح المعاني ج  ١٢ص  ١٨الرازي ج  )٣(



 ١٦٣

  الموضع الحادي عشر :

ـــــــالى ـــــــه تع  :قول                                   

                                     .  

  )٥(:االعراب والمعنى

قوله تعالى :  :الشاهد   لهصفة إل.  

  -وضع الثاني عشر :الم

 :قوله تعالى                           .  

 :مكـــذوب .نعــت لوعـــد مرفــوع :غیــر .مرفـــوع (ذلــك) شــارةالمبتــدأ اســـم اإل خبــر :وعـــد :االعــراب

   .)٢(لیه مجرورإمضاف 

   .صفة لوعد  :: قوله تعالىالشاهد

  .)٣(ي وعد صدق غیر مكذوب فیهأ: المعنى

  الموضع الثالث عشر:

: قولـــــــــه تعـــــــــالى                                  

   .  

                                                   
 ٦١سورة هود االیة:  )٤(
 ١٥٧ ورد ص )٥(
 ٦٥سورة هود االیة:  )١(
 ٢٦٧ص  ٦الجدول م  )٢(
 ١٧ص  ١٨. الرازي ج  ٩١ص  ١٢روح المعاني ج  )٣(
 ٧٦سورة هود االیة:  )٤(



 ١٦٤

  .)٥(لیه مجرورإمضاف  :مردود .ابنعت لعذ :غیر .فاعل مرفوع :: عذاباالعراب

قوله تعالى  :الشاهد    لعذابنعت.  

  .)٦(بجدال وال بدعاء ي عذاب واقع لیس هناك سبیل الي رده ودفعه الأ: المعنى

  الموضع الرابع عشر :

:  قوله تعالى                                       

  

                                .  

  )٢(االعراب والمعنى:

  قوله (غیره )" صفة (اله) :الشاهد 

  الموضع الخامس عشر :

ــــه تعــــالى  :قول                                  

          .  

ذوف مؤكـــد مضـــمون الجملـــة فعـــول مطلـــق نائـــب عـــن المصـــدر لفعـــل محـــم :: عطـــاءاالعـــراب

  .)٥(مضاف الیه مجرور :مجذوذ .نعت لعطاء منصوب :غیر )٤(السابقة

                                                   
 ٢٧٨ص  ٦ول م الجد )٥(
 ٢٦ص  ٢. صفوة التفاسیر ج ١٠٤ص  ١٢، روح المعاني ج  ٢٦ص  ١٨الرازي  ج  )٦(
  ٨٤سورة هود االیة:  )١(
 ١٥٧ ص )٢(
 ١٠٨سورة هود االیة:  )٣(
سورة هود االیة:   – ٌل لَِّما ُیِریدُ َخاِلِدیَن ِفیَها َما َداَمِت السََّماَواُت َواَألْرُض ِإالَّ َما َشاء َربَُّك ِإنَّ َربََّك َفعَّاقوله تعالى   )٤(

١٠٧ 
 ٣١١ص  ٦الجدول م  )٥(



 ١٦٥

: قوله تعالى : الشاهد    عطاءلصفة.  

ن لهـم عطـاء غیـر أهل الجنة الـذین سـعدوا بـأیة یذكر سبحانه وتعالى حال في هذه اآل: المعنى

  .)٦(مقطوع اال ماشاء اهللا ربهم

مـا یرفـع لما علم ان اهل السعادة الخروج لهم من الجنة ، اكـد خلـودهم االسـتثناء ب :مقام الحال

احتمال االستثناء حیث قال        ٧(ن عطاءه لهم الجنة غیر منقطعألیعلم(.  

  الموضع السادس عشر :

 :قولــه تعــالى                                 

                                      .  

ـــ(اسكنت ) وعالمـــة الجـــر الكســـرة المقـــدرة علـــى الیـــاء  :بـــواد :االعـــراب جـــار ومجـــرور متعلـــق بـ

اف الیه مجرور وعالمة الجر مض :ذي .نعت لواد مجرور :غیر .اسم منقوص :المحزوفة فهو

  .)٢(مضاف الیه مجرور :زرع .الیاء

  صفة لواد.   :: قوله تعالىالشاهد

  .)٣(: الوادي هو وادي مكة لیس فیه شئ من زرع جوار البیت المحرمالمعنى

  الموضع السابع عشر :

 :قوله تعالى                      .  

                                                   
 ٣٥ص   ٢صفوة التفاسیر ج – ١٤٦ص  ١٢روح المعاني  ج  – ٥٣ص  ١٨الرازي ج )٦(
 ٣٣٥ص  ٣بیر ج جتحریر الت )٧(
 ٣٧سورة ابراهیم  االیة:  )١(
 ١٦١ص  ٧الجدول م  )٢(
 ١٠٠ص  ٢.  صفوة التفاسیر ج ١٠٧ص  ١٩الرازي ج  )٣(
 ٢١سورة النحل االیة:  )٤(



 ١٦٦

نعـــت المـــوات مرفـــوع أفـــاد  :غیـــر )٥(ان للمبتـــدأ هـــم فـــي االیـــة الســابقةثــخبـــر  :: أمـــواتاالعـــراب

  .)٦(مضاف الیه مجرور :حیاءأ .التوكید

قوله تعالى :  :الشاهد    ألموات.صفة  

ـــین ســـبحانه وتعـــالى فـــي هـــذه األالمعنـــى ــة : یب ــوات الأن األصـــنام أیـ ـــاة بهـــا وانهـــا لیســـت  مـ حی

  .)٧(فضل منهاأالحیاة لها وهم یعبدونها وهم  كاألحیاء األخرى تموت بعد ثبوت

له قـال فة اإللما كان من المخلوقات المیت والحي ، وكان المیت أبعد شئ من ص :مقام الحال

  .)١(والعلم ةالقدر  ن نفىأعنها الحیاة بعد  نافیاً 

  النعت باسم االشارة -٦

هـا ان كـان ة بالیـد ونحو یحسـ شـارةمصـحوبا لفظـه بإل علـى معـین اسم االشارة اسـم یـد((

  .)٢())معنویة ان كان المشار الیه معنى حاضرة وباشارةغیر  و أ ةالمشار الیه ذاتا حاضر 

   :وقد ورد النعت باسم االشارة في موضع واحد من الربع الثاني من القرآن الكریم هو

: قوله تعالى          .  

مضاف الیه مجرور الضمیر هم مضـاف  :یوم لقاء: مفعول به منصوب للفعل نسوا. :االعراب

  .)٤(اسم اشارة نعت لیوم مجرور :هذا .الیه

 :قوله تعالى : الشاهد  .صفة لیوم  

                                                   
 )َوالَِّذیَن َیْدُعوَن ِمن ُدوِن الّلِه َال َیْخُلُقوَن َشْیًئا َوُهْم ُیْخَلُقونَ قوله  ( )٥(
 ٢٤٩ص  ٨الجدول  م  )٦(
 ١٢٢ص  ٢صفوة التفاسیر ج ١٥٦ص  ٣الشوكاني ج  )٧(
 ١٣٢ص  ١١نظم الدرر ج  )١(
 ٢٠٤ص  ١المحیط ج  )٢(
 ٦٤ ص  تاالیة ورد  ٥١ة: سورة االعراف االی )٣(
 ٣٥ص  ٤الجدول م  )٤(



 ١٦٧

ي تتركهم في العذاب كما تركوا العمل للقـاء یـومهم هـذا فلـم یخطـر ببـالهم ولـم یهتمـوا أ :المعنى

  .)٥(عن عمله وال ینساه . الن اهللا سبحانه وتعالى الیشذ م خارج مخرج التمثیلبه . والكال

  النعت باسم الموصول : -٧

  .)٦())تسمى صلة الموصول هاسم یدل على معین بواسطة جملة تذكر بعد وه((  

مــن القــرآن الكــریم فــي ثالثــة وســتین موضــعًا وقــد ورد النعــت باســم الموصــول فــي الربــع الثــاني 

  :كاالتي تفصیلها

  الموضع االول : 

 :قوله تعالى                        .  

فعـل  :یصـدون )٢(نعت للظالمین  في االیة السابقة رجاسم موصول في محل  :الذین: اإلعراب

جـار  :عـن سـبیل .صـلة الموصـول  :یصـدونفاعـل جملـة  :والواو .مضارع مرفوع بثبوت النون

   .)٣(اسم الجاللة مضاف الیه :اهللا .ومجرور

: قوله تعالى: الشاهد   للظالمین .صفة  

ـــارة أي أ: المعنـــى ــون النـــاس مـــن قبـــول الـــدین الحـــق ت خـــرى بســـائر أبـــالزجر والقهـــر و نهـــم یمنعـ

  .)٤(الحیل

  

  

                                                   
 ٤٤٨ص ١.  الصفوة ج ١٢٧ص  ٨. روح المعاني ج ٣٠٧ص  ٤البحر المحیط ج  )٥(
 ٢٠٦ص  ١المحیط ج  )٦(
 ٤٥سورة االعراف االیة:  )١(
 قوله تعالى "..................... لعنة اهللا على الظالمین " )٢(
 ٣٥٨ص  ٣درویش م )٣(
 ٧١ص  ٧الرازي م  )٤(



 ١٦٨

  الموضع الثاني  

: قوله تعالى         .  

فعــل اتخــذوا:  )٦(كــافرین فــي االیــة الســابقةنعــت لل جــراســم موصــول فــي محــل  :الــذین :االعــراب

  . )٧(مضاف الیه :مفعول به وهم :دینهم .وفاعل والجملة صلة الموصول

: قوله تعالى : الشاهد   .  صفة للكافرین  

وا واهتمـوا بالـدنیا ونسـوا اتخـذوا دیـنهم لعبـا ولهـ : اهللا سبحانه وتعالى وصـف الكفـار بـأنهمالمعنى

  .)١(االخرة

  الموضع الثالث :

ــه تعــالى  :قول                            

  .  

فعـل وفاعـل  :كفـروا .سـم مصـول نعـت للمـآلا :الـذین. فعل ماضي الفاعـل المـأل :قال :االعراب

  .)٣(صلة الموصول

: قوله تعالى:  الشاهد   صفة المأل.  

ي الذین كفروا من قوم هود علیه السالم واتى سبحانه بوصف المأل الـذین كفـروا ولـم أ :المعنى

  .)٤(یأت بهذا الوصف في قوم نوح ، الن قوم هود كان في اشرافهم من امن باهللا

                                                   
 ٥١سورة االعراف االیة:   ٦٤االیة مرت ص  )٥(
 قوله تعالى  ".................. ان اهللا حرمهما على الكافرین " )٦(
 ٣٤٩ص  ٤الجدول م )٧(
 ٧٧ص  ١٤الرازي ج )١(
 ٦٦سورة االعراف االیة:  )٢(
 ٣٦٧ص  ٤الجدول م )٣(



 ١٦٩

  وضع الرابع :الم

ــالى ـــ ـــــه تع : قول                            

                               .  

   )٦(:االعراب

: قوله تعالى:  هدالشا   .صفة المأل  

أتعلمون أن ، ذین امنوا به: اي قال المأل وهم الذین استكبروا من قوم صالح للمساكین الالمعنى

ووصف المـأل باالسـتكبار امـا للتخصـیص الن مـن اشـرافهم مـن آمـن ، صالحًا مرسل من ربه؟ 

  .)١(اما للزم

  :  الموضع الخامس

 :قولـــه تعـــالى                               

                      .  

   )٣(:االعراب

: قوله تعالى:  الشاهد   .صفة المأل  

اي الكفـــار الـــذین اســـتكبروا عـــن االیمـــان اقســـموا علـــى احـــد االمـــرین : اخـــراج شـــعیب  :المعنـــى

  .)٤(ملتهم فيعه من القریة او عودتهم واتبا

                                                                                                                                                        
 ١٢٦ص  ١٤. الرازي ج ٣٢٧ص  ٤البحر ج  )٤(
 ٧٥ف االیة: سورة االعرا )٥(
 مر في الموضع السابق )٦(
 ١٣٤، ص  ١٤. الرازي ج  ٣٣٢ص  ٢البحر المحیط ج )١(
 ٨٨سورة االعراف االیة:  )٢(
 ١٦٨ مر ص )٣(
 ١٤٤ص  ١٤. الرازي ج ٣٤٤ص  ٤البحر ج  )٤(



 ١٧٠

  الموضع السادس :

 :قوله تعالى                               .  

   )٦(: االعراب

: قوله تعالى:  الشاهد   .صفة المأل  

عـن االیمـان لـئن اتبعـتم شـعیبا فیمـا  یطـاً ضـهم لـبعض اي كبـراؤهم ال تبـاعهم تثبقـال بع :المعنى

  .)٧(نه لكنتم من الخاسرینامركم به ونهاكم ع

  الموضع السابع :

 :قولـــــــه تعـــــــالى                                    

                                     

             .  

   .)٢(اسم موصول نعت لقوم جملة كذبوا صلة الموصول :الذین .مضاف الیه :: القوماالعراب

: قوله تعالى:  الشاهد   .صفة للقوم  

: اي ذلــك الوصــف وصــف الــذین كــذبوا بآیاتنــا صــفتهم كصــفة الكلــب الهثــا فــي  حالــة المعنــى

  .)٣(الحمل او الترك

  

                                                   
 ٩٠سورة االعراف االیة:  )٥(
 ١٦٨ مر ص )٦(
 ٤٥٩ص  ١. صفة التفاسیر ج ٣٧ص  ٤البحر ج  )٧(
 ١٧٦العراف االیة: سورة ا )١(
 ١١٣ص  ٥الجدول م  )٢(
 ٤٢٣ص  ٤البحر المحیط ج )٣(



 ١٧١

  :ضع الثامنو الم

  :قوله تعالى                         .  

 :اسـم موصـول نعـت للقـوم كـذبوا :الـذین .خیر لمبتدأ محزوف وجوبا تقدیره هو :القوم :االعراب

  .)٥(صلة الموصول

: قوله تعالى:  الشاهد   .صفة للقوم  

ا ان مثل الكلب الـذي اكتسـب ممثولـه مـن السـوء والقـزارة مـا الیعلمـه حـق لما ظهر بهذ :المعنى

  .)٦(یاتاال اهللا تعالى مثل المكذبین باآلعلمه 

  :  الموضع التاسع

:  قوله تعالى                             .  

اسم  :للتنبیه الذین :الهاء .منادي مبني على الضم في محل نصب :يأاداة نداء  :: یاعراباال

  .)٢(صلة الموصول :منواأي) أموصول نعت (

: قوله تعالى:  الشاهد   .صفة ألي  

في االیة خطاب للمؤمنین بحكم كلي جار فیما سیقع من الوقائع والحروب جئ به في  :المعنى

   .)٣(لالعتناء به وعدم الهروب امام االعداء اً اظهار  تضاعف الكالم

 : في قوله تعالى  البالغة       ٤(أشارة(.  

                                                   
 ١٧٧سورة االعراف االیة:  )٤(
 ١١٥ص  ٤الجدول م )٥(
 ١٦١ص  ٧نظم الدرر ج  )٦(
 ١٥سورة االنفال االیة:  )١(
 ١٦٣ص  ٥الجدول م  )٢(
 ١٨٠، ص  ٩روح المعاني ج  )٣(



 ١٧٢

  :الموضع العاشر

 :قوله تعالى                                 .  

    )٦(:االعراب

: قوله تعالى:  الشاهد   .صفة ألي  

مر علـــى طاعـــة اهللا حـــثهم بـــاألفـــي االیـــة الكریمـــة ، نـــداء وخطـــاب للمـــؤمنین الخلـــص  :المعنـــى

عیــد الضــمیر فــي عنــه للرســول علیــه الصــالة والســالم الن المقصــود طاعتــه "ص" أورســوله ، و 

  .)٧(علیه وسلم وذكر طاعة اهللا تعالى توطئة لطاعته صلى اهللا

  الموضع الحادي عشر:

ــــه تعــــالى  :قول                                 

                      .    

   )٢(:االعراب

: قوله تعالى:  الشاهد   .صفة ألي  

مــایرد بیــة نــداء مــع وصــفهم بنعــت االیمــان لتنشــیطهم الــي االقبــال علــى امتثــال فــي اآل: المعنــى

نفـوس ، وبـه تحبـون الحیـاة وله اذا دعـاكم لالیمـان الـذي بـه تحیـا الرسـبعده مـن االسـتجابة هللا ول

  .)٣(خرةاة والعصمة في الدنیا واالل هو القرآن فیه الثقة والنجی، وقاالبدیة

  

                                                                                                                                                        
قلیل مشتمًال على المعنى الكثیر بایماء او لمحة تدل یكون اللفظ الفظ مع المعنى هو ان االشارة : اختالف الل )٤(

 ٢٠٠یر ص بعلیه انظر تحریر التج
 ٢٠سورة االنفال االیة :  )٥(
 مر في الموضع السابق )٦(
 ١٨٨ص  ٩روح المعاني ج -٤٧٤ص  ٤البحر ج )٧(
 ٢٤سورة االنفال االیة:  )١(
 ١٧١ مر ص )٢(
 ٤٩٨ص  ١وة التفاسیر جصف – ١٩٠ص   ٩روح المعاني ج )٣(



 ١٧٣

  الموضع الثاني عشر :

 :قوله تعالى                                     .  

  )٥(:االعراب

: قوله تعالى:  الشاهد   .صفة ألي  

  .)٦(خونوا دینكم ورسولكم باطالع المشركین على االمانات التي اوتمنتوا علیها: اي ال تالمعني

بالحـث علـى الشـكر علـى االیـواء والنصـر والـرزق  )٧(: لما ختم سبحانه االیة السابقةمقام الحال

  .)٨(الطیب ، نهي عن تضیع الشكر بالخیانة في اوامره بالقول او غیره

  الموضع الثالث عشر: 

: قوله تعالى           ....  

  )٢(:االعراب

: قوله تعالى:  الشاهد   .صفة ألي  

معاصــیة یجعــل لهــم مــن  او یــة الكریمــة خطــاب للمـؤمنین بــان یطیعــوا اهللا ویجتنبــ: فــي اآلالمعنــى

  .)٣(، وحسن الهدایة ما یفرقون به بین الحق والباطل، وثقوب البصائرثبات القلوب

  

  

                                                   
 ٢٧االنفال االیة  )٤(
 ١٧١ مر ص )٥(
 ٢یة والدرایة من علم التفسیر تألیف محمد بن علي بن محمد الشوكاني ط الشوكاني الجامع بین فني الروا )٦(

 .٥٠١ص  ١صفوة التفاسیر ج  – ٣٠١ص  ٢م ج ١٩٩٤ - هـ ١٣٨٣
ْسَتْضَعُفوَن ِفي اَألْرِض َتَخاُفوَن َأن َیَتَخطََّفُكُم النَّاُس َفآَواُكْم َوَأیََّدُكم ِبَنْصِرِه َوَرَزَقُكم  َواْذُكُروْا ِإْذ َأنُتْم َقِلیلٌ قوله تعالى "  )٧( مُّ

 " مَِّن الطَّیَِّباِت َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ 
 .٢٦١ص  ٨نظم الدرر ج  )٨(
 ٢٩سورة االنفال االیة: ٤٦االیة مرت ص  )١(
 ١٧١ورد ص  )٢(
 ٥٠١. صفوة التفاسیر ج  ١٩٦ص  ٩. روح المعاني ج ٣٠٢ص  ٢ج الشوكاني )٣(



 ١٧٤

  :لموضع الرابع عشرا

ـــــــــالى ـــــــــه تع  :قول                           

   .  

  )٥(:االعراب

: قوله تعالى:  الشاهد   .صفة ألي  

ارزة االعـداء اي اذا لقیـتم جماعـة مـن الكفـرة یـة ارشـاد الـي سـبیل النصـرة فـي مبـفي اآل :المعنى

  .تنهزموا فاثبتوا لقتالهم ال

فـي هـذا المـوطن العظـیم مـن مصـابرة العـدو والـتالحم  وقد ذكر اهللا سبحانه وتعالى الثبات كثیـراً 

  )٦(.بالرماح

  الموضع الخامس عشر:

ــــــــــــه تعــــــــــــالى  :قول                            

                             .  

   )٢(:االعراب

: قوله تعالى:  الشاهد   .صفة ألي  

دل على قطع یحكم باق الي یوم القیامة ، وهو في اآلیة الكریمة خطاب للمؤمنین كافة :المعنى

  .)٣(الوالیة بین المؤمنین والكافرین

                                                   
 ٤٥سورة االنفال االیة:  )٤(
 ١٧١مر  ص )٥(
 ١٣ص  ١٠. روح المعاني ج  ٣١٤ص  ٢الشوكاني ج  -٤٩٨ص  ٤البحر ج )٦(
 ٢٣سورة التوبة االیة:  )١(
 ١٧١ مر ص )٢(



 ١٧٥

ا الــي ن مرجعهــا كانــت النصـرة باالبــاء واالخــوان أعظــم مـن النصــرة بغیــرهم ، أللمــ :مقـام الحــال

  .)٤(ه وتعالى علیهاان اقتصر سبحاندخكثرة االعوان واأل

  الموضع السادس عشر :

:  قوله تعالى          .  

  )٦(:االعراب

: قوله تعالى:  الشاهد   .صفة ألي  

یـــة خطـــاب لمـــؤمنین مكـــة بـــین فیـــه ســـبحانه نجاســـة المشـــركین وعـــدم دخـــولهم : فـــي اآلالمعنـــى

  . )٧(المسجد الحرام

  الموضع السابع عشر:

:  قوله تعالى          .  

   )٢(:االعراب

: قوله تعالى:  الشاهد   .صفة ألي  

اي یأیها الذین صدقوا اهللا ورسوله : ان كثیر من العلماء والقراء مـن بنـي اسـرائیل مـن : المعنى

  . )٣(امهم ، ویحرفون كتاب اهللا تعالىالیهود والنصارى یأخذون الرشوة في احك

                                                                                                                                                        
 ١٥ص  ١٦.  الرازي ج ٢٣ص  ٥البحر ج )٣(
 ٤٢،ص   ٨نظم الدرر ج )٤(
 ٢٨سورة التوبة االیة:  ١٩االیة مرت  ص   )٥(
 ١٧١مر ص )٦(
 ٢٠ص  ١٦. الرازي ج ٢٨ص  ٥البحر ج )٧(
 ٣٤سورة التوبة االیة:  ٣٧االیة مرت ص   )١(
 ١٧١مر ص )٢(
 ٥٢٢ث  ١. صفوة التفاسیر ج ٣٥٦ص  ٢. الشوكاني ج ٣٨ص  ٥البحر ج  )٣(



 ١٧٦

  الموضع الثامن عشر: 

:  قوله تعالى          .  

  )٥(:االعراب

: قوله تعالى:  الشاهد   .صفة ألي  

وعاتــب مــن تخلــف عــن ) الــرومجهــاد األعــداء (: فــي االیــة حــث ســبحانة وتعــالى علــى المعنــى

  .)٦(غزوة تبوك من المؤمنین

 لمــا اوغــر ســبحانه فــي امــر الجهــاد عاتــب الــذین تخلفــوا عــن رســول اهللا صــلى اهللا :مقــام الحــال

  .)٧(االیمان ي سبیل االستعطاف والتذكیر بنعمةعلیه وسلم ، فقال تعالى عل

یس بالحیـــاة الـــدنیا مـــن االخـــرة " تجنـــ : فـــي قولـــه تعـــالى :" تثـــاقلتم الـــي االرض أرضـــیتمالبالغـــة

  .)١(رضیتم فعلأیث نجد ان االرض اسم و اریر  حغالت

  الموضع التاسع عشر :

: قولـــــــــه تعـــــــــالى                               

               .  

   )٣(:االعراب

: قوله تعالى:  الشاهد   .صفة ألي  

                                                   
 ٣٨سورة التوبة اآلیة:  ٦٩-٦٨االیة مرت ص   )٤(
 ١٧١ مر ص )٥(
 ٥٣٥ص  ١صفوة التفاسیر ج – ٤٨ص  ١٦الرازي ج )٦(
 ٤٦٨ص  ٨نظم الدرر ج )٧(
 ١٠٤ص  ٣بیر ججهو  ان یكون احدى الكلمتین اسما واالخر فعال انظر تحریر التتجنیس التقاریر  )١(
 ١٢٣سورة التوبة االیة:  )٢(
 ١٧١ مر ص )٣(



 ١٧٧

ن ، واقرب من الكفارمن یلیهم وی : امر سبحانه وتعالى المؤمنین بأن یجتهدوا في مقاتلةالمعنى

  .)٤(خذوا في حربهم الشدة والغلظةیأ

  الموضع العشرون :

   :قوله تعالى                  .  

فعـــل  :لـــونقع. ینافیـــة :ال موصـــول مبنـــي فـــي محـــل جـــر نعـــت للـــدواب.اســـم  :الـــذین :االعـــراب

   .)٦(فاعل الجملة صلة الموصول :والواو .ارع مرفوع یثبوت النونمض

: قوله تعالى الشاهد   . صفة للدواب  

لكمـال  ل تحقیقـاً قـعل: وصف اهللا سبحانه وتعالى الذین ال یؤمنـون بالصـمم والـبكم وعـدم االمعنى

غیــره ویهتــدى إلــي فهمــه مــور ویســوء حــالهم فــان االصــم األبكــم اذا كــان بــه عقــل ربمــا یفهــم األ

، وبـذلك یظهــر بلــغ الغایـة فـي الشـریة وســوء الحـالللعقـل فقـد  ذا كــان فاقـداً إمـا أ، بعـض مطالبـه

  .)١(بطل مابه یمتاز عنهاأكونه شر الدواب حیث 

  الموضع الحادي والعشرون :

 :قولــــه تعــــالى                            

                                     .  

اســم موصــول مبنــي فــي  :الـذین طــوف علـى النبــي بــالواو مجــرور مثلــه.مع :: االنصــاراالعــراب

  .)٣(الجملة صلة الموصول : فعل وفاعل ومفعول،االنصار اتبعوهمحل جر نعت للمهاجرین و 

                                                   
 ١٨٢ص  ١٦. الرازي  ج ١١٦ص  ٥البحر ج )٤(
 ٢٢رة االنفال االیة: سو  )٥(
 ١٧٢ص  ٥الجدول م  )٦(
 ١٨٩ص  ٩روح المعاني ج  )١(
 ١١٧سورة التوبة االیة:  )٢(



 ١٧٨

: قوله تعالى الشاهد    للمهاجرین .صفة  

م یتخلفــوا لـ: وصـف اهللا سـبحانه وتعـالى المهـاجرین واالنصــار بـأنهم الـذین اتبعـوا النبـي فالمعنـى

  .)٤(عنه ساعة العسرة وهي غزوة تبوك فتاب اهللا علیهم

ـــ :البالغــــة ــي قولـ ـــالى : فــ ه تعـ             ...  ـــادت ــدما كـ ـــتعارة اي بعــ اسـ

قلـــوبهم تـــزول مـــن عظـــم الخیفـــة وتغـــنط مـــن نـــزول الرحمـــة ، فتكـــون بـــذلك كالشـــئ الزائـــغ بعـــد 

  .)٥(االستقامة

  الموضع الثاني والعشرون :

ــــــــــــه تعــــــــــــالىق  :ول                           

                                    

   .  

اســم موصــول مبنــي فــي  :ور ، الــذینر جــار ومجــ :علــى الثالثــة حــرف عطــف، :: الــواواالعــراب

  .)٢(الجملة صلة الموصول ،فعل مبني للمجهول ونائب فاعل :خلفوا .نعت لثالثة  محل جر

: قوله تعالى الشاهد   ثالثة .صفة ل  

: بعد ان تاب اهللا سبحانه على النبي والمهـاجرین واالنصـار تـاب علـى الـذین اخـروا ولـم المعنى

  .)٣(بول توبة النبي ومن معهت قتقبل توبتهم وق

                                                                                                                                                        
 ٣٨ص  ٥الجدول م )٣(
 ٤١٣ص  ٢. الشوكاني ج  ١٧٠ص  ١٦الرازي ج )٤(
 ١٥٠تلخیص البیان ص  )٥(
 ١١٨سورة التوبة االیة:  )١(
 ٤٠ص  ٥الجدول م  )٢(
 ٥٠٢ص  ٦. الطبري ج ٤١٣ص  ٢ي ج. الشوكان ١٧٢ص  ١٦الرازي ج )٣(



 ١٧٩

لما صرح بالتوبة على من قارب الزیغ وخلـط معهـم اهـل الثبـات اتبعـه التوبـة علـى : مقام الحال

  .)٤("للخواطر المنكرة یما لالدب وجبراً بالزیغ تعل حمن وقع منه الزیغ فقال غیر مصر 

ــه تعــــالى  :البالغـــة ــي قولـ  فـ                          

اسـتعارة الن الــنفس بالحقیقــة التوصــف بالضــیق واالتسـاع ، وانمــا المــراد بــذلك انضــغاط القلــوب 

  .)٥(بشدة الكرب ، ووصولها نهایة الصبر

  

  

  الموضع الثالث والعشرون :

: عالىقوله ت           .  

 :امنـوا - )٢(اسم موصول مبني في محل نصب نعت الولیاء في االیة السابقة :: الذینباالعرا

  .)٣(فعل وفاعل الجملة صلة الموصول

: قوله تعالى الشاهد    یة السابقة .أولیاء في اآلصفة  

  .)٤(: اي الذین صدقوا اهللا ورسولة ویتقون ربهم بامتثال اوامره واجتناب نواهیهالمعنى

  ضع الرابع والعشرون :المو 

 :قوله تعالى            ....  

                                                   
 ٣٨ص  ٩نظم الدرر ج )٤(
 ١٥١تلخیص البیان ص  )٥(
 ٦٣سورة یونس االیة:  )١(
 قوله تعالى " االن ان اولیاء اهللا الخوف علیهم والهم یحزنون " )٢(
 ١٣٥ص  ٥الجدول م  )٣(
 ١٤٧ص  ١١روح المعاني ج – ٤٥٧ص  ٢الشوكاني ج )٤(
 ١٩سورة هود االیة:  )٥(



 ١٨٠

  )٦(:االعراب

: قوله تعالى : الشاهد   . صفة للظالمین في االیة السابقة  

ضــافوا الــي أنفســهم و أ: الــذین یصــدون عــن ســبیل اهللا هــم الظــالمون الــذین لعنــوا وظلمــوا المعنــي

  .)٧(من قدروا على منعه عن دین الحق نهم یمنعونأذلك ب

  رون :الموضع الخامس والعش

 :قوله تعالى                                   

                                    

 .  

  )٢(:االعراب

: قوله تعالى:  الشاهد    المأل .صفة  

  .)٣(: المأل هم االشراف وقد وصفوا بالكفر ذما لهم الن بعض اشرافهم لم یكونوا كفرةالمعني

  الموضع السادس والعشرون :

 : قوله تعالى                  .  

یوفـون  )٥(في االیة السابقة او أولاسم موصول مبنى في محل رفع نعت الفاعل  :: الذیناالعراب

  .)٦(صلة الموصول

                                                   
 من البحث ١٧١مر ص  )٦(
 ٤٩٠ص  ٢. الشوكاني ج١٦٤ص  ١١الرازي ج )٧(
 ٢٧سورة هود االیة:  )١(
 من البحث ١٧١مر ص  )٢(
 ٤٩٢ص ٢الشوكاني ج  )٣(
 ٢٠سورة الرعد االیة"  )٤(



 ١٨١

 :الشاهد : قوله تعالى   یة السابقة .أولوا في اآل صفة  

ود التي بانهم یوفون بما عقدوه من العه : قد وصف اهللا سبحانه وتعالى اصحاب العقولالمعنى

  .)٧(بینهم وبین ربهم والعباد

  

  : الموضع السابع والعشرون

 :قال تعالى                                  

             .  

ـــه ضـــمیر مســـتتر أفعـــل  :قـــل :االعـــراب ــر فاعل ـــذین: لعبـــادي )انـــت(مـ اســـم : جـــار ومجـــرور ال

  . )٢(صلة الموصول :امنوا .موصول مبني في محل جر نعت (لعبادي )

: قوله تعالى:  الشاهد    لعبادي.صفة  

  . )٣(بادة الدینیة والمالیة تطوعا وفرضاادي الذین امنوا یؤدوا العبعاي قل یا محمد ل :المعنى

  الموضع الثامن والعشرون :

 :قوله تعالى           .  

                                                                                                                                                        
 ٩"...................انما یتذكر اولوا االلباب "" الرعد  )٥(
 .٩٥ص  ٧الجدول م  )٦(
 ٧٨ص  ٢الشوكاني ج )٧(
 ٣١سورة ابراهیم االیة:   )١(
 ١٥٥ص  ٧الجدول م  )٢(
 ٢٢٠. روح المعاني ص   ٩٩ص  ١٩الرازي ج  )٣(
 ٩١سورة الحجر االیة:  )٤(



 ١٨٢

فـي االیـة السـابقة "جعلـوا القـرآن " فعـل  )٥(اسم موصـول مبنـي صـفة للمقتسـمین :: الذیناالعراب

  . )٦(فاعله ومفعول الجملة صلة الموصولو 

قوله تعالى: :  الشاهد   ة للمقتسمین .فص  

ــاالخر وجالمعنـــــى ـــروا بـــ ـــه وكفــ ـــوا ببعضــ ـــ: اي الـــــذین امنــ ـــاطیر علــ ــحر وشـــــعر واســ ـــرى وســـ ه مفتــ

  . )٧(االولین

  الموضع التاسع والعشرون :

 : الىقوله تع                     .  

ــول مبنـــي صـــفة للمســـتهزئ :: الـــذیناالعـــراب ـــة الســـابقةاســـم موصـ ـــون صـــلة  *ین فـــي االی یجعل

  .)٢(الموصول

: فــي االیــة تســلیة للرســول صــلى اهللا علیــه وســلم وتهــوین الخطــب علیــه حیــث انهــم لــم المعنــي

  .)٣(یكتفوا باالستهزاء به (ص) بل اجتروا على الكبیرة التي هي الشرك به سبحانه

  الموضع الثالثون :

 :قـــــال تعـــــالى                               

                    .  

                                                   

 "قوله تعالى:  )٥(      " ٩٠الحجر اآلیة. 

 ٢٦٢ص  ٥درویش ج  )٦(
 ٨٢ص  ١٤روح المعاني ج )٧(
  ٩٦الحجر االیة  )١(

 تعالى : " *قال      " ٩٥الحجر اآلیة 

 ٢٦٣ص  ٥درویش ج  )٢(
 ١٤٤ص  ٣الشوكاني ج – ٨٧ص  ١٤روح المعاني ج )٣(
 ٢٧النحل االیة  )٤(



 ١٨٣

دأ مـؤخر مرفـوع بالضـمة المقـدرة علـى مــا مبتـ :شـركائي .اسـم سـتفهام خبـر مقـدم :ایـن :االعـراب

صـلة  –اسم موصول مبني في محل رفع نعـت لشـركاء  :الذین .مضاف الیه :والیاء .قبل الیاء

  .)٥(الموصول جملة كنتم تتساقون

: قوله تعالى:  الشاهد   . صفة الشركاء  

ئي في زعمكم واعتقـادكم ، : فیقول اهللا سبحانه وتعالى للكفار تفضیحا وتوبیخا این شركاالمعنى

وفـــي اضـــافة الشـــركاء الـــي اهللا عـــز وجـــل الدنـــي مالبســـة بنـــاء علـــى زعمهـــم انهـــم شـــركاء اهللا، 

  .)٦(سبحانه وتعالى عما یشركون

  الموضع الحادي والثالثون :

 :تعــــــالىقولــــــه                                   

               .  

 :تتوفاهم -اسم موصول مبني في محل جر نعت للكافرین في االیة السابقة * :: الذیناالعراب

لـه و بیـان أوقیل الذین بدل الكافرین  : فاعل الجملة صلة الموصول.المالئكة .فعل ومفعول به

ـــوالنصـــ ــوز اب ــزم وجـ ــى القطـــع للـ ـــةب والرفـــع علـ ـــة فــــ اءكونـــه مرتفعـــا باالبتـــد )٢(ن عطی  او ألقوجمل

    .)٣(خبره

: قوله تعالى:  الشاهد   . صفة الكافرین  

                                                   
 ٢٥٤، ص ٧الجدول م  )٥(
 ١٥٨ص  ٣. الشوكائي ج ١٢٦ص  ١٤روح المعاني ج )٦(
  ٢٨سورة النحل االیة:  )١(

 * قوله تعالى "                  ٢٧" النحل اآلیة  

 ابن عطیة هو محمد عبد الحق بن عطیة األندلسي. )٢(
 ٢٥٥، ص  ٧الجدول م  )٣(



 ١٨٤

  .)٤(: اي الذین تتوفاهم المالئكة وهم یعرضون انفسهم للعذاب المقیمالمعنى

  الموضع الثاني والثالثون : 

ـــــــالى ـــــــه تع  :قول                                    

     .  

   )٦(:االعراب

: قوله تعالى:  الشاهد    یة السابقة اآلصفة للمتقین في*.  

هرین مـن الشـرك متقـدمون موعـودون بالجنـة : اي الذین تقبض روحهم المالئكة وهـم طـاالمعنى

  .)١(في مقابل اعمالهم

  الموضع الثالث والثالثون :

ــالى   :قولــــــــــه تعــــــــ                         

                      .  

واســمها نــدعو  نا " كــانــشــركاء ، وكلاســم موصــول مبنــي فـي محــل رفــع نعــت  :: الــذیناالعــراب

الفاعـل نحـن جملـة نـدعو خبـر كـان والجملـة الفعلیـة  مرفوع بالضمة المقدرة على الـواو، مضارع

  .)٣(صلة الموصول

: قوله تعالى:  الشاهد   شركاء.صفة ل  

                                                   
 ٢٣، ص  ٢. صفوة التفاسیر ج ١٢٨ص  ١٤روح المعاني ج )٤(
  ٣٢النحل االیة  )٥(
  مر في الموضع السابق )٦(

"* قوله تعالى            ٣١" النحل اآلیة 

 ١٦٠ض  ٣. الشوكاني ج ١٣٣ص  ١٤روح المعاني ج )١(
 ٨٦سورة النحل االیة:  )٢(
 ٣٠٩ص  ٧الجدول م  )٣(



 ١٨٥

فـي إحالـة  وقالوا هـذا طمعـاً  ،دهم وطیعهم من دونكقال المشركون هؤالء الذین كنا نعب: ىالمعن

  .)٤(صنام وتخفیف العذاب عنهمالعذاب لأل

  الموضع الرابع والثالثون :

: قوله تعالى           .  

اسـم موصـول مبنـي فـي محـل نصـب نعـت  :الـذین .مفعول بـه للفعـل یبشـر :: المؤمنیناالعراب

بـه منصـوب بالكسـرة نیابـة مفعـول  :الصـالحات .مضـارع مرفـوع الـواو فاعـل :یعملون .للمؤمنین

  .)٦(الجملة صلة الموصول عن الفتح.

: قوله تعالى:  الشاهد   . صفة للمؤمنین  

  .)١(ثابون علیها باالجر الكبیر: اي الذین یعملون االعمال التي ارشد الیها القرآن ویالمعني

  -:الموضع الخامس والثالثون

 :قوله تعالى          .  

  )٣(:االعراب

: قوله تعالى:  الشاهد   .صفة المؤمنین  

ــي بینـــت فـــي ثنالمعنـــى ــون االعمـــال الصـــالحة التـ ـــز ان لهـــم : اي الـــذین یعملـ ـــاب العزی ـــا الكت ای

  .)٤(الجنة

                                                   
 ١٨٧ص  ٣. الشوكاني ج ٢٠٩ص   ١٤روح المعاني ج  )٤(
 .٩حث سورة اإلسراء اآلیة: من الب ٦٢االیة مرت ص )٥(
 ١٥ص  ٨الجدول م  )٦(
 .٢٢ص  ١٥اني  ج ع. روح الم ٢١١ص   ٣. الشوكاني ج ١٢٩ص  ٢٠الرازي ج )١(
 ٢االیة مرت  ص  سورة الكهف االیة:  )٢(
 مر في الموضع السابق )٣(
 ١٨٢ص ٢.  صفوة التفاسیر ج ٢٠٣ص  ١٥روح المعاني ج )٤(



 ١٨٦

  الموضع السادس والثالثون :

 :قولـــــــــــه تعـــــــــــالى                         

         .  

نصـب اسم موصول مبنـي فـي محـل  :الذین .مضاف الیه :الیاء .مفعول به :: شركائياالعراب

  .)٥(فعل وفاعل المیم للجمع الجملة صلة الموصول :زعمتم .نعت لشركاء

: قوله تعالى:  الشاهد   شركاء .صفة ل  

  

یة خطاب للمشركین حیث یقول اهللا تعالى في هذه اآل :المعنى     

  .)١(للشفاعة لكم واالضافة بإعتبار ما كانوا یزعمون

  والثالثون :  الموضع السابع

 :قولـــه تعـــالى                               

                          .  

 موصـول مبنـي فـي محـل جـر نعـت للنسـوة.اسم  :ي. االتجرورمضاف الیه م :النسوة :االعراب

  .)٣(الجملة صلة الموصول لیهإمضاف مفعول به وهن  :ایدیهن .فعل وفاعل :قطعن

: قوله تعالى :الشاهد   صفة للنسوة.  

                                                   
 ٥٢سورة الكهف االیة:  )٥(
 ١٦٧ص  ٨الجدول م  )٥(
 ١٩٥ص  ٢. صفوة التفاسیر ج٢٩٨ص  ١٥روح المعاني  ج )١(
 ٥٠سورة یوسف االیة:  )٢(
 ٣٨٧ص  ٦الجدول م  )٣(



 ١٨٧

: قال یوسف لرسول الملك ارجع الي ربك اي سیدك فاسـأله مـا بـال النسـوة االئـي قطعـن المعنى

ـــى ایـــدیهن ،  ـــه ونزاهتـــه وقـــد اقتصـــر عل ـــي الملـــك لیظهـــر للنـــاس براءت ولـــم یســـارع بالحضـــور ال

  .)٤(مراودتهنوصفهن بتقطیع االیدي ولم یذكر 

  الموضع الثامن والثالثون:

: قولــه تعــالى                                       

                                          

                .  

بخبـر محـذوف. الـذي: اسـم موصـول  الحمـد: مبتـدأ مرفـوع. هللا: جـار ومجـرور متعلـق :اإلعـراب

  .)١(مبني في محل جر نعت للفظ الجاللة، هدانا: فعل وفاعل، الجملة صلة الموصول

 : قوله تعالى:الشاهد . .صفة السم الجاللة  

: أي وفقنا لتحصیل هذا النعـیم الـذي صـرنا إلیـه باإلیمـان والعمـل الصـالح، إذ هـو نعمـة المعنى

  .)٢(حمده والثناء علیه سبحانه، لوال هدایته ما وصلنا إلى هذه السعادة عظیمة یجب علیهم بها

  الموضع التاسع والثالثون:

ـــالى : قولــــــه تعـــ                             

                                        

                   .  

                                                   
 ١٢٢ص  ١٨الرازي ج – ٣٣ص  ٣الشوكاني ج – ٢٥٧ص  ١٢روح المعاني  ج  )٤(
 ٤٣سورة االعراف االیة:  )٥(
 ٣٣٨ص  ٤الجدول م  )١(
 .٤٤٦ص  ١تفاسیر ج . صفوة ال٣٠١ص  ٤البحر، ج  )٢(
 .٥٤سورة األعراف اآلیة  )٣(



 ١٨٨

اهللا: لفظ الجاللة خبر إن مرفوع. الذي: اسم موصول مبني فـي محـل رفـع نعـت للفـظ  :اإلعراب

  .)٤(فاعل (هو) السموات: مفعول به، الجملة صلة الموصولالجاللة. خلف: فعل ماضي ال

 : قوله تعالى:الشاهد  .اسم موصول نعت للفظ الجاللة  

: أي أن معبودكم وخـالقكم الـذي تعبدونـه هـو المنفـرد بقـدرة اإلیجـاد الـذي خلـق السـموات المعنى

  .)٥(واألرض

كافر، وذكر معادهم وحشرهم إلـى جنـة : لما ذكر سبحانه انقسام البشر إلى مؤمن و مقام الحال

  .)١(ونار، وذكر هنا مبدأ العالم واختراعه والتنبیه على الدالئل الدالة على التوحید وكمال القدرة

  الموضع األربعون:

 ...: قوله تعالى      ....  

ارع مرفـوع الذي: اسم موصول مبني في محل نصـب نعـت للنبـي. یجدونـه: فعـل مضـ :اإلعراب

  .)٣(بثبوت النون، الواو: فاعل. الهاء: مفعول به الجملة صلة الموصول

 : قوله تعالى:الشاهد  .صفة لنبي  

بشــروا  –اإلنجیــل والتــوراة  –: أي النبــي الــذي یجــدون نعتــه وصــفته فــي كتــب األنبیــاء المعنــى

  .)٤(م یعرفها علماؤهم وأحبارهمأممهم ببعثته وأمروهم بمتابعته، ولم تزل صفاته موجودة في كتبه

  

  

                                                   
 .٣٥٤، ص  ٤الجدول م  )٤(
 ٤٥٠ص  ١صفوة التفاسیر، ج  )٥(
 .٣٠٩ص  ٤البحر ج  )١(
 .١٥٧من البحث  سورة األعراف اآلیة  ١٥١اآلیة مرت ص )٢(
 .٨٣ص  ٥الجدول م  )٣(
 .٤٧٦ص  ١. صفوة التفاسیر ج ٤٠٢ص  ٤. البحر ج ٥٥ص  ٢المختصر ج  )٤(



 ١٨٩

  الموضع الحادي واألربعون:

 ...: قوله تعالى        ....  

الــذي: اســم موصــول مبنــي فــي محــل جــر نعــت للنبــي. یــؤمن: فعــل مضــارع مرفــوع  :اإلعــراب

  .)٦(الفاعل هو الجملة صلة الموصول. باهللا: جار ومجرور

 : قوله تعالى:الشاهد  .صفة لنبي  

آمنــوا بــالنبي الــذي ال یقــرأ وال یكتــب المصــدق بالكتــب التــي أنزلهــا اهللا علیــه وعلــى : أي المعنــى

  .)١(غیره من األنبیاء

  الموضع الثاني واألربعون:

 هللا...: قوله تعالى           ....  

حـل جـر نعـت للفـظ الجاللـة. لـه: جـار ومجـرور خبـر الذي: اسم موصول مبني فـي م :اإلعراب

  .)٣(مقدم. ملك: مبتدأ مؤخر مرفوع، الجملة االسمیة صلة الموصول

 : قوله تعالى:الشاهد  .صفة للفظ الجاللة  

  .)٤(: أي المالك لجمیع الكائنات في السماء واألرضالمعنى

ــا تقـــدم ذكـــر أوصـــاف رســـول اهللا صـــلى اهللا ع: مقـــام الحـــال لیـــه وســـلم المكتوبـــة فـــي التـــوراة لمـ

نجیــل: أمــر ســبحانه أن یقــول هــذا القــول المقتضــى لعمــوم رســالته إلــى النــاس جمیعــًا ال كمــا واإل

  )٥(كان غیره من الرسل علیهم السالم.

                                                   
 .١٥٨من البحث األعراف اآلیة  ١٥١اآلیة مرت ص  )٥(
 ٨٧ص  ٥الجدول م  )٦(
 ٤٧٦ص  ١صفوة التفاسیر ج  )١(
 .١٥٨من البحث سورة األعراف اآلیة  ١٥١اآلیة مرت ص   )٢(
 .٨٧ص  ٥الجدول م  )٣(
 .٤٧٦ص  ١صفوة التفاسیر ج  )٤(



 ١٩٠

  

  

  الموضع الثالث واألربعون:

 : قوله تعالى                         .  

الذي: اسم موصول مبني في محل رفع نعت للفظ الجاللـة. نـزل: فعـل ماضـي فاعلـه  :اإلعراب

  .)٧((هو). الكتاب: مفعول به ، الجملة صلة الموصول

 : قوله تعالى:الشاهد  .صفة للفظ الجاللة  

الكتـاب لإلشـعار بـدلیل في الكتاب للعهد والمراد منه القرآن، وصفه سـبحانه بتنزیـل  ل: أالمعنى

الوالیــة، وكأنــه وضــع          موضــع أرســلني رســوًال وال شــك أن اإلرســال یقتضــي الوالیــة

  .)١(والنصرة

: لما أحالهم على االستنجاد بآلهتهم فـي ضـره، أراهـم أن اهللا تعـالى هـو القـادر علـى مقام الحال

ل علیـه واإلعـالم أنـه تعـالى ناصـره علـیهم كل شيء، عقب ذلك باالستناد إلـى اهللا تعـالى والتوكـ

وبـین قیمــة نصـره بــأن اهللا أوحـى إلیــه كتابـه وأعــزه برسـالته، ثــم أنـه تعــالى یتـولى الصــالحین مــن 

  .)٢(عباده وینصرهم على أعدائهم

  

  

  

                                                                                                                                                        
 .١٢٩ص  ٧. نظم الدرر ج ٢٥٤ص ٢الشوكاني ج  )٥(
 .١٩٦عراف اآلیة سورة األ )٦(
 ١٣٦ص  ٥الجدول م  )٧(
 .٤٨٨ص  ١. صفوة التفاسیر ج ١٤٥ص  ٩روح المعاني ج  )١(
 .٤٤١ص  ٤البحر المحیط ج  )٢(



 ١٩١

  الموضع الرابع واألربعون:

 : قولـــــــه تعـــــــالى                                  

  .  

ال: نافیـه. یـزال: مضـارع ناسـخ. بنیـان: اسـمه. هـم: خبـره. الـذي: اسـم موصـول مبنـي  :اإلعراب

في محل رفع نعت لبنیان. بنوا: فعل ماضـي مبنـي علـى الضـمه المقـدرة علـى األلـف المحذوفـة 

  .)٤(لجمل صلة الموصولاللتقاء الساكنین. الواو: فاعل، ا

 : قوله تعالى:الشاهد  .صفة لبنیان  

: أي ال یــزال ذلــك الفعــل أي البنیــان شــك فــي قلــوبهم حتــى المــوت. والبنیــان هــو مســجد المعنــى

الضــرار الــذي بعــث الرســول  مــن هدمــه وحرقــه وأمــر بإلقــاء الجیــف والنــتن والقمامــة فیــه إهانــة 

  .)٥(وحقدهم ألهله فلذلك أشتد غیظ المنافقون

  الموضع الخامس واألربعون:

 : قولـــــــــه تعـــــــــالى                          

                                        

   .  

  )٢(اإلعراب والمعنى:

 : قوله تعالى:الشاهد  .صفة للفظ الجاللة  

                                                   
 ١١٠سورة التوبة اآلیة:  )٣(
 .٢٨ص  ٥الجدول م  )٤(
 .٥٦٢ص  ١. صفوة التفاسیر ج ١٥٧ص  ١٦. الرازي ج ٤٠٧ص  ٢الشوكاني ج  )٥(
 .٣سورة یونس اآلیة:  )١(
 ١٨٧ مر ص )٢(



 ١٩٢

  الموضع السادس واألربعون:

ــالى ــه تع : قول                                  

                             .  

أعبـد: مضـارع مرفـوع فاعلـه ضـمیر مسـتتر تقـدیره (أنـا). اهللا: لفـظ الجاللـة مفعـول بـه  :اإلعراب

منصــوب. الـــذي: اســـم موصـــول مبنــي فـــي محـــل نصـــب نعــت للفـــظ الجاللـــة. یتـــوافكم: یتـــوفى: 

  .)٤(ارع مرفوع بالضمة المقدرة الفاعل (هو) الجملة صلة الموصولمض

 : قوله تعالى:الشاهد  .صفة للفظ الجاللة  

سواه من معبوداتكم من األصنام، وذكر  اعبادة م : أي أخصه سبحانه بالعبادة، وأرفُض المعنى

  .)٥(سبحانه صفة الوفاة من بین الصفات تهدیدًا لهم

كــان ســلب عبــادة اهللا ســبحانه وتعــالى عــن غیــره لــیس صــریحًا فــي إثباتهــا لــه، : لمــا مقــام الحــال

قـــال:           أي الجـــامع ألوصـــاف الكمـــال عبـــادة مســـتمرة ثـــم وصـــفه بمـــا یوجـــب

الحذر منه ویدل على كمال قدرته        

  الموضع السابع واألربعون:

: قولــــــــــــه تعـــــــــــــالى                                  

                       .  

                                                   
 .١٠٤سورة یونس اآلیة:  )٣(
 .١٧٧ص  ٦الجدول م  )٤(
 .١٣٨ص  ١٧. الرازي ج ٤٤٧ص  ٢. الشوكاني ج ١٩٦ص  ١١روح المعاني ج  )٥(
 .٢١٦ص  ٩نظم الدرر ج  )١(
 .٤١سورة یوسف اآلیة:  )٢(



 ١٩٣

قضى: فعـل ماضـي مبنـي للمجهـول. األمـر: نائـب فاعـل. الـذي. اسـم موصـول مبنـي  :اإلعراب

ي محــل رفــع نعــت ألمــر. فیــه: جــار ومجــرور. تســتفتیان: مضــارع مرفــوع بثبــوت النــون فاعلــه فــ

  .)٣(األلف الجملة صلة الموصول

 : قوله تعالى:الشاهد  .صفة لألمر  

: أي أنتهــى وتـــم قضـــاء اهللا صــدقتما أو كـــذبتما وهـــو واقــع ال محالـــة، وقیـــل أن صـــاحبا المعنـــى

لیختبرا علم یوسف علیـه السـالم. وقیـل أنهمـا بغضـا ذلـك  )٤(لمیوسف في السجن اختلقا هذا الح

  .)٥(الجواب قاال ما رأینا شیئاً 

  الموضع الثامن واألربعون:

: قوله تعالى                  .  

اسـم موصـول مبنـي فـي  . الـذي:*اهللا: لفظ الجاللة بـدل مـن الحمیـد فـي اآلیـة السـابقة :اإلعراب

محـــل جـــر نعـــت الســـم الجاللـــه. لـــه: جـــار ومجـــرور. مـــا: اســـم موصـــول. فـــي الســـموات: جـــار 

ومجــرور صــلة. مــا: خبــر لمبتــدأ. مــا فــي األرض عطــف علــى مــا فــي الســموات، قیــل اهللا خبــر 

  .)١(لمبتدأ محذوف تقدیره هو والموصول صفته

 : قوله تعالى:الشاهد  .صفة لفظ الجاللة  

  .)٢(: أي الذي له ملك ما وجد داخًال في األرض والسماء أو خارجًا عنهما متمكنًا فیهمالمعنىا

                                                   
 .٣٧٦ص  ٦الجدول م  )٣(
 ٣٦ر أني أراني أحمل فوق رأسي خبزًا تأكل الطیر منه ... یوسف اآلیة: الحلم هو قال أحدهما أني أراني أعصر خمرًا وقال اآلخ )٤(

 .٥٢ص  ٢. صفوة التفاسیر ج ١١٤ص  ١٨الرازي ج  )٥(
  ٢سورة إبراهیم اآلیة:   ٩٢اآلیة مرت ص )٦(

  "* قال تعالى:                                ١" إبراهیم اآلیة  

 .١٢٣ص  ٧الجدول م  )١(
 .٩٣ص  ٣. الشوكاني ج ١٨٢ص  ١٣روح المعاني ج  )٢(



 ١٩٤

  الموضع التاسع واألربعون:

ــالى:  ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه تعــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ قولــ                              

  .  

مبتدأ مرفـوع. هللا: جـار ومجـرور خبـر المبتـدأ. الـذي: اسـم موصـول مبنـي فـي  الحمد: :اإلعراب

  .)٤(محل رفع نعت هللا. وهب: ماضي وفاعله هو الجملة صلة الموصول

 الشاهد: قوله تعالى:   .صفة لفظ الجاللة  

یل المعنــى: فــي هــذه اآلیــة الكریمــة حمــد ســیدنا إبــراهیم  اهللا ســبحانه وتعــالى الــذي وهبــه إســماع

  .)٥(وٕاسحق مع كبر سنه وسن زوجته

  

  الموضع الخمسون:

قوله تعالى:                        .  

أي منـادى نكـرة مقصـودة مبنـي علـى الضـم فـي محـل نصـب، الهـاء:  –یـا: أداة نـداء  :اإلعراب

الــذي: اســم موصــول مبنــي فــي محــل رفــع نعــت ألي. نــزل: ماضــي مبنــي للمجهــول.  -للتنبیــه 

  .)٢(علیه: جار ومجرور. الذكر: نائب فاعل، الجملة صلة الموصول

 الشاهد: قوله تعالى:   .صفة أي  

اســتهزاًء وتهكمــًا، حیــث أثبتــوا لــه إنــزال القــرآن علیــه مــع  المعنــى: خاطــب كفــار مكــة الرســول 

  .)٣(إنكارهم لذلك

                                                   
 ٣٩سورة إبراهیم اآلیة:  )٣(
 .١٦٣ص  ٧الجدول م  )٤(
 .١٠٩ص  ١٩. الرازي ج ١١٣ص  ٣. الشوكاني ج ٢٤١ص  ١٣روح المعاني ج  )٥(
 .٦سورة الحجر اآلیة:  )١(
 ٢١٤ص  ٥درویش ج  )٢(



 ١٩٥

  الموضع الحادي والخمسون:

ـــالى:  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــه تعـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ قولــ                               

                     .  

  )٥(اإلعراب والمعنى:

 الشاهد: قوله تعالى:   .صفة لفظ الجاللة  

  الموضع الثاني والخمسون:

قولـــه تعـــالى:                                        

                .  

الحمــد: مبتــدأ خبــر الجــار والمجــرور (هللا). الــذي: اســم موصــول مبنــي فــي محــل جــر  :اإلعــراب

نعت للفظ الجاللة. لم: أداة نفي. یتخذ: فعل مضارع مجزوم بلـم وعالمـة جزمـه السـكون. ولـد: 

  .)١(مفعول به، الجملة صلة الموصول

 له تعالى:الشاهد: قو    .صفة للفظ الجاللة  

المعنى: رد سبحانه وتعالى على الیهود والنصارى حین قالوا: "عزیز بـن اهللا ، والمسـیح بـن اهللا 

  .)٢(تعالى، والمالئكة بنات اهللا" سبحانه وتعالى عما یقولون علوًا كبیراً 

  

  

                                                                                                                                                        
 .١٢ص  ١٤. روح المعاني ج١٢٢ص  ٣الشوكاني ج  )٣(
 .٩٩سورة اإلسراء اآلیة:  )٤(
 من البحث. اهللا هنا اسم أن. ١٨٧مر ص  )٥(
 ١١١سورة اإلسراء اآلیة:  )٦(
 .١٠٩ص  ٨الجدول م  )١(
 .٢٦٦ص  ٣. الشوكاني ج ١٩٥ص  ١٤روح المعاني ج  )٢(



 ١٩٦

  والخمسون:  الثالث  الموضع

ـــالى:  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــه تعـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ قولــ                                  

                                .  

. الجملـة الـذي: اسـم موصـول فـي محـل جـر نعـت ثـاني للمسـجد. باركنـا: فعـل وفاعـل :اإلعراب

  .)٤(اف إلیهضظرف مكان منصوب. الها: م صلة الموصول. حوله:

 الشاهد: قوله تعالى:   صفة للمسجد.  

فــي اآلیــة صــفة مــدح وفیهــا إزالــة إشــتراك عــارض، وبركتــه بمــا خصــه بــه كونــه متعبــد المعنــى: 

  .)٥(لألنبیاء علیهم السالم وقبلة لهم كثرة األنهار واألشجار حوله

  لرابع والخمسون:الموضع ا

قوله تعالى:                              .  

    :)١(اإلعراب

 الشاهد: قوله تعالى:   صفة للفظ الجاللة.  

زل على رسوله هذه اآلیة حمد المؤمنون اهللا على إفاضة نعماءه علیهم حیث أنه أنالمعنى: في 

  .)٢(محمد  القرآن نعمة علیه وعلى سائر البشر

مقام الحال: لمـا أخبـر سـبحانه وتعـالى إسـتحقاقه الحمـد لذاتـه أخبـر بأنـه یسـتحقه أیضـًا لصـفاته 

  .)٣(وأفعاله

                                                   
 ١سورة اإلسراء اآلیة:  ٢٠ اآلیة مرت ص )٣(
 .٥ص  ٨الجدول م  )٤(
 .١٥١ص  ٢. صفوة التفاسیر ج ٥ص  ١٥روح المعاني ج  )٥(
 ١سورة الكهف اآلیة:  )٦(
 ٩٥وردت ص  )١(
 .١٨٢ص  ٢. صفوة التفاسیر ج ٢٠٠ص  ١٥. روح المعاني ج ٢٦٩ص  ٣الشوكاني ج  )٢(



 ١٩٧

  والخمسون:  الخامس  الموضع

 …قوله تعالى:                  ....  

حرم: فعل ماضي فاعله هو. زینة: مفعول به. اهللا: مضاف إلیه مجرور. التي: اسـم  :عراباإل

موصــول مبنــي فــي محــل نصــب نعــت لزینــة. أخــرج: مثــل حــرم. لعبــاده: جــار ومجــرور. الهــا: 

  .)٥(مضاف إلیه جملة أخرج صلة الموصول

 الشاهد: قوله تعالى:  اسم موصول نعت لزینة.  

هللا ما حسنته الشریعة من لباس تستر به العـورة وهـذا قـول أبـن عبـاس رضـي اهللا زینة ا: المعنى

من المفسرین، أو المراد بها جمیع أنواع الزینة وأضیفت الزینـة إلـى اهللا، ألنـه هـو  وكثیر عنهما

  .)٦(الذي أباحها

  

  الموضع السادس والخمسون:

 ...: قوله تعالى          ....  

ر منصـــوب. التــي: اســم موصـــول صــالــواو: حـــرف عطــف. األغــالل: عطـــف علــى أ :اإلعــراب

أســمها  التــاء: للتأنیــث –ناســخ  –مبنــي فــي محــل نصــب نعــت لألغــالل. كانــت: فعــل ماضــي 

  .)٢(صلة الموصول : جار ومجرور خبر كان الجملةعلیهم .مستتر تقدیره هي ضمیر

 : قوله تعالى:الشاهد  صفة األغالل.  

                                                                                                                                                        
 .٢ص  ١٢نظم الدرر ج  )٣(
 .٣٢مرت ص  من البحث سورة األعراف اآلیة:  )٤(
 .٣٢٣ص  ٤الجدول م  )٥(
 .٥٢ص  ١٤. الرازي ج ٢٩٣ص  ٤البحر ج  )٦(
 .١٥٧من البحث سورة األعراف اآلیة:  ١٥١اآلیة مرت ص  )١(
 .٨٤ص  ٥الجدول م  )٢(



 ١٩٨

مور الصعبة التـي تشـبه األغـالل مثـل قتـل الـنفس فـي أي یخفف عنهم ما كلفوا من األ: المعنى

والقصـاص حتمـا مـن القاتـل  –ع النجاسـة مـن الجلـد والثـوب وأحـراق الغنـائم ضالتوبة، وقطع مو 

  .)٣(عمدًا كان أو خطأ وترك اإلشتغال یوم السبت

ــالى: البالغـــة ـــه تعـ : فـــي قول            ســـتعار األصـــر ااســـتعارة فإنـــه

  .)٤(واألغالل لألحكام والتكالیف الشاقة

  الموضع السابع والخمسون:

ـــه تعـــالى : قول                                 

                             .  

آلهـتهم: فاعـل للفعـل أغنـت. وهـم: مضـاف إلیـه. التـي: اسـم موصـول مبنـي فـي محـل  :اإلعراب

  .)٦(رفع نعت أللهه. یدعون: فعل مضارع وفاعله الجملة صله الموصول

 : قوله تعالى:الشاهد  .صفة أللهه مرفوع  

  .)١(: أي ما نفعتهم أصنامهم التي یعبدونها وما دفعت عنهم بأس اهللا سبحانه وتعالىالمعنى

: فــي قولــه تعــالى: البالغــة                طبــاق الســلب بــین قولــه مــا

  .)٢(ظلمناهم وظلموا

  الموضع الثامن والخمسون:

: لىقوله تعا                              .  

                                                   
 ٤٨٠ص  ١صفوة التفاسیرر ج . ٢٥٤ص  ٢الشوكاني ج  )٣(
 .٤٨٠ص  ١صفوة التفاسیر ج  )٤(
 ١٠١سورة هود اآلیة:  )٥(
 .٣٠٥ص  ٥الجدول م  )٦(
 .٤٦ص  ١٨. الرازي ج ١٣٦ص  ١٢. روح المعاني ج ٥٢٤ص  ٢الشوكاني ج  )١(
 .٣٨ص  ٢صفوة التفاسیر ج  )٢(



 ١٩٩

: فعل أمر والفاعل أنت. القریة: مفعول به. التي: اسم موصـول مبنـي فـي محـل أسأل :اإلعراب

ر ومجــرور خبـــر كنـــا، نصــب نعـــت للقریــة. كنـــا: فعـــل ماضــي ناســـخ. النـــاء: أســمها. فیهـــا: جـــا

  .)٤(الجملة صلة الموصول

 : قوله تعالى:الشاهد   للقریةصفة.  

وأســأل أهــل مصــر عــن حقیقــة مــا حــدث وقیــل القریــة هــي قریــة علــى بــاب مصــر، : أي المعنــى

  .)٥(لحقهم المنادى بها

: في قوله تعالى: البالغة       ٦(ریةإستعارة والمراد وسأل أهل الق(.  

  الموضع التاسع والخمسون:

 ...: قوله تعالى          ....  

    )١(:اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد  .صفة للعیر  

وهـم قــوم كنعـان مــن  –الـذین توجهنـا فــیهم وكنـا معهــم  –أصــحابها  –: أي أســأل القفلـة المعنـى

  .)٢(صحبتهم في هذه السفرةجیران یعقوب  كانوا ب

: لمــا كــان أخــوة یوســف متهمــین بســب حادثــة یوســف  بــالغوا فــي إزالــة التهمــة عــن مقــام الحــال

أنفسهم فقالوا:    .... ٣(اآلیة(.  

                                                                                                                                                        
 .٨٢سورة یوسف اآلیة:  )٣(
 .٣٧ص  ٧الجدول م  )٤(
 .٣٨ص  ١٣. روح المعاني ج ٤٦ص  ٣. روح المعاني ج ١٥٢ص  ١٨الرازي ج  )٥(
 .١٧٣تخلیص البیان ص  )٦(
 .٨٢اآلیة مرت في الموضع السابق سورة یوسف اآلیة:  )٧(
  ١٩٨مر في الموضع السابق ص  )١(
 .٦٤ص  ٢. صفوة التفاسیر ج ٣٨ص  ١٣روح المعاني ج  )٢(



 ٢٠٠

  الموضع الستون:

ــــه تعــــالى : قول                                   

                    .  

اف إلیه والخبر محزوف تقـدیره كـائن فـي مـا نقصـه أو ضمثل: مبتدأ مرفوع. الجنة: م :اإلعراب

مجهـول. المتقـون: بنـي للنتلوه. التي اسم موصول مبني في محل جر نعت للجنة. وعد: فعـل م

  .)٥(، الجملة صلة الموصولنائب فاعل

 : قوله تعالى:الشاهد  صفة للجنة.  

 ضأنكـــر بعـــصـــفة الجنـــة العجیبـــة الشـــأن التـــي وعـــد اهللا بهـــا عبـــاده المتقـــین وقـــد : أي المعنـــى

  .)٦(المفسرین أن تفسیر المثل بالصفة غیر مستقیم لغة ولم یوجد فیها وأنما معناها التشبیه

ذكــر اهللا ســبحانه وتعــالى عــذاب الكفــار فــي الــدنیا واآلخــرة وأتبعــه بــذكر جــزاء : لمــا مقــام الحــال

  .)١(المتقین مثل الجنة

  الموضع الحادي والستون:

 : قولـــــــــه تعـــــــــالى                                

                          .  

الـــنفس: مفعـــول بـــه للفعـــل تقتـــل. التـــي: أســـم موصـــول مبنـــي فـــي محـــل نصـــب صـــفة  :اإلعـــراب

  .)٣(للنفس. حرم: فعل ماضي. لفظ الجاللة: فاعل، الجملة صلة الموصول

                                                                                                                                                        
 .١٥٢ص  ١٨الرازي ج  )٣(
 .٣٥سورة الرعد اآلیة:  )٤(
 .١١٢ص  ٧الجدول م  )٥(
 .٤٧ص  ٣. الرازي ج ٨٦ص  ٢وة التفاسیر ج . صف٦٢ص  ١٣روح المعاني ج  )٦(
 .٤٧ص  ١٩الرازي ج  )١(
 .٣٣سورة اإلسراء اآلیة:  )٢(



 ٢٠١

 : قوله تعالى:الشاهد  س.صفة للنف  

ـــنفس التـــي عصـــمها اهللا المعنـــى ــبحانه وتعـــالى وحـــرم فیهـــا قتـــل ال ــى اهللا سـ : فـــي هـــذه اآلیـــة نهـ

باإلســـالم أو بالعهـــد إال لســـبب الحـــق الشـــرعي الموجـــب للقتـــل كالمرتـــد، والقاتـــل عمـــدًا، والزانـــي 

  .)٤(المحصن

  الموضع الثاني والستون:

 ...: قوله تعالى            ....  

جعــل: فعــل ماضــي الفاعــل (نــا). الرؤیــا: مفعــول بــه. التــي: اســم موصــول مبنــي فــي  :اإلعــراب

  .)٦(محل نصب نعت للرؤیا. أریناك: فعل وفاعل ومفعول ، الجملة صلة الموصول

 : قوله تعالى:الشاهد  .اسم موصول صفة للرؤیا  

ع قریش وقیل أنه رأى دخوله مكة وأخبر أصـحابه : إن اهللا أرى محمد  في المنام مصار المعنى

ول اهللا آنــي رســالقــوم. وقــال أبــن عبــاس: "ر  ضبــذلك، وعنــد منعــه مــن البیــت كــان ذلــك فتنــة لــبع

على المنابر كأنهم القردة". وفي الطبري قیل هي رؤیا عین أریها الرسول  لیلة بني أمیة  (ص)

  .)١(اإلسراء به ولیست برؤیا المنام

  ث والستون:الموضع الثال

: قولـــــــه تعـــــــالى                               

                              .  

                                                                                                                                                        
 .٣٦ص  ٨الجدول م  )٣(
 .٢٢٥ص  ٣. الشوكاني ج ٦٩ص  ١٥ج  روح المعاني. ١٦٠ص  ٢٠الرازي ج  )٤(
 من البحث.  ٦٣اآلیة مرت في ص  ٦٠سورة اإلسراء اآلیة:  )٥(
 .٦٢ص  ٨الجدول م  )٦(
 .٦٥٤ص  ٥. الطبري ج ٢٤٠ص  ٣. الشوكاني ج ١٨٨ص  ٢٠الرازي ج  )١(
 .١٣٨سورة األعراف اآلیة  )٢(



 ٢٠٢

عل أمر فاعله أنت. لنا: جار ومجرور. إلهًا: مفعول به. الكاف: حرف جر. ف :أجعل :اإلعراب

ــون قــــد حــــ كمــــا مــــا: موصــــولة حرفیــــة أي ف صــــلتها وألهــــة: فــــاعًال لثبــــت ذثبــــت لهــــم آلهــــة فتكــ

وفة. وقیل موصولة أسمیة ولهم صلتها والضـمیر عائـد علیهـا مسـكن فـي مجـرور التقـدیر ذالمح

  .)٣(كالذي لهم

  .حرفیة نعت (إله) ةموصول َما : قوله تعالى:الشاهد

الظــاهر أنهــم  )٤(أجعــل لنــا صــنمًا نعبــده كمــا لهــم أصــنام یعبــدونها قــال إبــن عطیــة: إن المعنــى

  .)٥(إستحسنوا ما رأوا فأرادوا أن یكون ذلك في شرع موسى

ــام الحــال : لمــا أخبــر ســبحانه وتعــالى أنــه أفــاض علــیهم مــن نعمتــه ومجــاوزتهم البحــر علــم مق

بین امرین أمـا الشـكر وأمـا الكفـر، فتشـوق إلـى مـا كـان مـنهم فأجـاب سـبحانه علـى  السامع أنهم

  .)٦(سؤاله فقال اآلیة

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                   
 .٥٦ص  ٤. الجدول م ٣٧٧ص  ٤البحر ج  )٣(
 ١٨٣ إبن عطیة كرر من قبل ص )٤(
 .٤٦٨ص  ٢. صفوة التفاسیر ج ١٥٠ص  ٢الكشاف ج  )٥(
 .٦٩ص  ٨نظم الدرر ج  )٦(



 ٢٠٣

  المبحث الثاني

  صفة الجمع

قـــد مـــر فـــي طیـــات هـــذا و  المؤنـــث المفردقـــل بـــعصـــفة الجمـــع هـــي وصـــف جمـــع مـــا ال ی

ة مـذكر االتـه ولكـن بقیـت أشـیاء مسـتثناه منهـا صـفحالبحث مطابقـة النعـت للمنعـوت فـي جمیـع 

  ما ال یعقل ومؤنث ما ال یعقل.

لنـــا جمـــع ال یعقـــل فیجـــوز أن یجـــري الوصـــف علیـــه كجریانـــه علـــى الواحـــدة المؤنثـــة  نإذا كـــا((

وع منكسـرة، كمـا ذویجوز أن یجري الوصف علیه كجریانه على جمع المؤنثـات فتقـول عنـدي جـ

فـي ذلـك مجـرى وع منكسـرات كمـا تقـول نسـاء صـالحات، جـرى الوصـف ذمـرأة طویلـة وجـاتقـول 

معاملته معاملة ما جرى على الواحدة، هـذا إذا كـان جمـع مـا ال یعقـل ولى في الكالم العقل واأل

للكثرة، فإذا كان جمع قلـة عكـس هـذا الحكـم، فـأجزاع منكسـرات أولـى مـن أجـزاع منكسـرة، وهـذا 

ن یكـون فیما وجـد لـه الجمعـان جمـع قلـة وجمـع كثـرة أمـا مـا ال یجمـع إال علـى أحـدهما فینبقـي أ

  .)١())حكمه على حسب ما تطلقه علیه من القلة والكثرة

أنت فیها بالخیار إن شئت عاملتها معاملة الجمـع المؤنـث وٕان شـئت عاملتهـا ((: وفي التصریح

معاملة المفرد المؤنث فنقول هذه الكتب األفضل والفضلیات، والفضل والفضلى فاألفضل علـى 

جمــع مؤنــث لكونــه ال یعقــل والفضــلى مجــرى اء لــه ر جــإكیر والفضــلیات، والفضــل ذلفظــه فــي التــ

و لـذلك جــاء أخـر نعــت  ،حــوالار واألبـاء لـه مجــرى الجماعـة وهــذا جـاز فــي الصـفات واألخر أجـ

(... ألیام في قوله تعالى:       (...)ولـذلك  .ذلك لـم یسـتقم جمع أخرى ، ولوال )٢

  .)٣())ممن یعقل ألنه أو آخرون حتى تقول أواخر زیجخر لم لو قلت جاءني رجال ورجال أُ 

                                                   
  .٥٤١ص  ٣ج  ٣دراسات ألسلوب القرآن ق  )١(
 ٢٨ص  ١شرح األسموني على آلفیة ابن مالك، تحقیق عبد الحمید السید محمد عبد الحمید، ج  )٢(
شرح التصریح على التوضیح على ألفیة أبن مالك في النحو تألیف العالمة خالد بن عبد اهللا األزهري. مطبعة  )٣(

 .١٠٩أحیاء الكتب العربیة الجزء الثاني ص 



 ٢٠٤

ال یعقـل ومثـال  اً إن الحكم السالف یسري على الجموع الدالة على المؤنث إذا كان مفردها مؤنث

  .)١(أو جوار والسفینات جاریة، أو جاریات أو جوارذلك السفن الجاریة، أو الجاریات، 

  حكمها ما یأتي:أما الجموع التي یكون مفردها مذكرًا عاقًال ف

ن كانــت جمــع تكســیر لمــذكر عاقــل جـــاز فــي نعتهــا أمــران أحــدهما: أن یكــون النعـــت إ  .أ 

عــالم" أو "مــا أنفــع جمــع تكســیر مناســبًا أو جمــع مــذكر ســالمًا نحــو "مــا أنفــع العلمــاء األ

 العلماء العالمین".

  ح.واآلخر: أن یكون مفردًا مؤنثًا نحو ما اعظم الرجال المكافحة في میادین اإلصال

ن جمــع تكســیر، نحــو أ وإن كانــت جمــع مــذكر ســالمًا أصــلیًا فنعتــه جمــع مــذكر ســالم أ  .ب 

ــاء الجــــدیرین باإل ــون المصــــلحین العظمــ ـــم، ویبتغــ ـــأن بالدهـ ـــذین یرفعــــون شـ ـــم الـ ـــار هـ كبـ

 صالح رضاء اهللا.اإلب

مفـردًا مؤنثـًا نعتـه أن یكـون  فـيإن كانت جمع مؤنث سالمًا للعقالء فالتحقیق أنـه یجـوز   .ج 

 .)٢(یدتین للتأنیثز للتكسیر مؤنثًا أو جمعًا مختومًا باأللف والتاء المأو جمعًا 

  عًا هي:ضن مو یوأربع ةمسفي خالجموع  ضوقد ورد في الربع الثاني من القرآن صفات بع

 الجموع التي یكون مفردها مذكرًا غیر عاقل وتنعت بـ .١

 وقد ورد في خمسة مواضع بمفرد مؤنث  .أ 

 لم یرد.وهذا بجمع مؤنث سالم   .ب 

  مع تكسیر للمذكر وهذا لم یرد.ج  .ج 

 یكون مفردها مؤنث ال یعقل وتنعت بـع التي و الجم .٢

 وهذا لم یردبمفرد مؤنث   .أ 

 واضعمورد في سبعة وهذا بجمع مؤنث سالم   .ب 

  ورد في موضع واحدوهذا جمع تكسیر للمذكر   .ج 

                                                   
 .٣٦٣ص  ٣ج  م دار المعارف بمصر ١٩٦٤ ٢اس حسن ط عب النحو الوافي )١(
 .٣٦٣ص  المرجع السابق )٢(



 ٢٠٥

 الجموع التي یكون مفردها مذكرًا عاقًال وتنعت. .٣

  بجمع تكسیر وهذا لم یرد.  .أ 

 ثنین وثالثین موضعًا.الم وقد ورد في بجمع مذكر سا  .ب 

 بمفرد مؤنثًا وهذا لم یرد.  .ج 

 مؤنث عاقًال لم ترد.  هاأما الجموع التي تكون مفرد  .٤

  وٕالیك تفصیل المواضع:

  الموضع األول:

: قولـه تعــالى                                  

       .  

ــواو:  :اإلعــــراب ــوع. االــ ــؤخر مرفــ ـــماء: مبتــــدأ مــ ــدم. األسـ ـــرور خبــــر مقــ ســــتثنائیة. هللا: جــــار ومجـ

  .)٢(الحسنى: نعت لألسماء مرفوع بالضمة المقدرة على األلف

 : قوله تعالى:الشاهد     .مفرد مؤنث نعت لألسماء  

، الــذي ال یعقــل بمــا یوصــف بــه الواحــدنى تأنیــث األحســن. وهنــا وصــف الجمــع : الحســالمعنــى

ومــن هـــذه اآلیـــة أخبــر ســـبحانه بمـــا لدیـــه مــن األســـماء علـــى الجملــة دون تفصـــیل وهـــي أحســـن 

  .)٣(وأشرف مدلول مسمىاألسماء التي یدعوه بها لداللتها على أحسن 

نـس للنــار، وذكــر نوعـًا مــنهم وهــم واإلكثیـرًا مــن الجــن  أر ذ: أنـه تعــالى لمــا ذكـر أنــه مقــام الحــال

عـن  ةفلـغبحانه علـى أن دخـول جهـنم بالائه، وهم أشد الكفار عتیـًا نبـه سـالذین یلحدون في أسم

  .)١(ذكر اهللا ، والمخلص من العذاب هو ذكر اهللا بأسمائه الحسنى وصفاته العال

                                                   
 ١٨٠سورة األعراف اآلیة:  )١(
 ١١٨ص  ٤الجدول م  )٢(
 .٢١٨ص  ٢. الشوكاني ج  ٤٢٧ص  ٤البحر ج  )٣(



 ٢٠٦

  الموضع الثاني:

ـــالى ــــــه تعـــ : قول                                

               .  

    )٣(:اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد     .مفرد مؤنث نعت لألسماء  

تموه فهـــو حســـن ألن أســـماء ه جمیعهـــا حســـنى وهـــذان ادینـــســـمین هـــذین اال يأي بـــأ: المعنـــى

  .منهما

ن الكفـار سـمعوا النبـي صـلى اهللا علیـه وسـلم یـدعوا "یـا اهللا یـا رحمـن" فقـالوا أنـه إقال المفسرون 

  .)٤(كان محمد یأمرنا بدعاء إله واحد وهاهو یدعو إلهین، فنزلت اآلیة مبینة أنها لمسمى واحد

القرآن نزله سبحانه على رسوله الكریم وعجزوا عن معارضته،  لما أنكر الكفار أن: مقام الحال

مانهـاهم عنـه رجـع ن لهتهم عدلوا إلـى رمیـه بـأآرفض اهللا و وكان علیه السالم قد جاءهم بتوحید 

  .)٥()اآلیة(إلیه فرد اهللا سبحانه وتعالى علیهم بقوله: 

  

  الموضع الثالث:

ــــه تعــــالى : قول                             

                                .  

                                                                                                                                                        
 .٤٢٦ص  ٣البحر ج  )١(
 ١١٠سورة اإلسراء اآلیة:  )٢(
  مر في الموضع السابق. )٣(
 .١٧٩ص  ٢صفوة التفاسیر ج  )٤(
 .٨٦ص  ٦البرج ج  )٥(



 ٢٠٧

میر كــم مفعــول بــه. فــي مــواطن: جــار ضــ: فعــل وفاعلــه لفــظ الجاللــة. والنصــركم اهللا :اإلعــراب

  .)٢(رة: نعت لمواطن مجرور مثلهیومجرور وعالمة الجر الفتحة ألنه ال یصرف. كث

 : قوله تعالى:الشاهد    مفرد مؤنث نعت لمواطن.  

ــواطن الحـــرب مقاماتهــــا، : المعنـــى ـــدة، ومـ أي لقـــد نصـــركم اهللا فـــي مشـــاهد كثیــــرة وحـــروب عدی

  .)٣(ین موطناً ووصفت بالكثرة ألن أئمة التاریخ نقلوا أنها كانت ثمان

لما كان في بعض النفوس من الغرور بالكثرة وما یكسبها سكرة تغفلهـا عـن بعـض : مقام الحال

  .)٤(مواقع القدرة، ساق قصة حنین دلیًال على ذلك

  الموضع الرابع:

 …: قوله تعالى         ....  

ــوب :اإلعـــــراب ــ ـــات منصـ ـــى جنــ ـــوف علــ ـــاكن: معطــ ـــف. مســ ـــرف عطــ ــواو: حــ ـــت الـــ ــة: نعــ ــ . طیبـ

  .)٦(لمساكن

 : قوله تعالى:الشاهد      نعت لمساكن التي مفردها مذكر ال یعقلمفرد مؤنث.  

أي وعد اهللا المـؤمنین والمؤمنـات منـازل یطیـب فیهـا العـیش فـي جنـات الخلـد واإلقامـة. : المعنى

بــإختالف  قـال أبـن عبـاس: "هــي دور المقـربین وقیـل دور فــي جنـات عـدن مختلفــة فـي الصـفات

                                                                                                                                                        
 .٢٥سورة التوبة اآلیة:  )١(
 .٢٦٨ص  ٥الجدول م  )٢(
 .٢٥ص  ٥. البحر ج ٣٤٧ص  ٢. الشوكاني ج ٥٢٩ص  ١صفوة التفاسیر ج  )٣(
 .٤٢٣ص  ٨نظم الدرر ج  )٤(
 .٧٢من البحث سورة التوبة اآلیة   ٤٠اآلیة مرت ص   )٥(
 . ٣٣٥ص  ٥الجدول م  )٦(



 ٢٠٨

حـال الحــالین بهـا. وقیــل قصـور مــن زبرجــد ودور یـاقوت یفــوح طیبهـا مــن مسـیرة خمســمائة عــام 

  .)١(من اماكن إقامتهم

  الموضع الخامس:

 …: قوله تعالى         ....  

. حـة ألنـه ال یصـرفدراهم: بـدل مـن ثمـن. فـي قولـه تعـالى بـثمن بخـس: مجـرور بالفت :اإلعراب

  .)٣(دة: نعت لدراهم مجرورمعدو 

 : قوله تعالى:الشاهد    .مفرد مؤنث نعت لدراهم  

: معدودة إشارة إلى القلة وهي وصف لـدراهم ال تعـد وال تـوزن، ألنهـم كـانوا ال یزنـون مـا المعنى

  .)٤(دون أوقیة وهي أربعون درهماً 

  الموضع السادس:

ــالى ــــه تعــــــ : قولــــ                              

                                  

  .  

  .)٦(ت له مرفوعنخیل معطوف على قطع بالواو وصنوان نع :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد   مؤنث ال یعقل نعت لنخیل التي مفرده صنٍو:جمع تكسیر.  

                                                   
 .٣٨١ص  ٢الشوكاني ج  – ٧١ص  ٥البخر ج  – ٢٨٠ص  ٢الكشاف ج  )١(
 .٢٠من البحث سورة یوسف اآلیة  ١٣٥اآلیة مرت ص  )٢(
 .٣٤٨ص  ٥الجدول م  )٣(
 .١٣ص  ٣. الشوكاني ج ٢٩٢ص  ٥البحر ج  )٤(
 .٤سورة الرعد اآلیة:  )٥(
 .٧٢ص  ٧الجدول م  )٦(



 ٢٠٩

أي مــن هــذه القطــع المتجــاورة أنــواع الــزروع والحبــوب والنخیــل والرطــب منهــا مــا ینبــت : المعنــى

  .)١(منه أصل واحد شجرتان فأكثر ومنها ما ینبت شجرة واحدة

  الموضع السابع:

ـــه  : تعـــــــالىقولــــ                             

            .  

، مفصـالت: نعـت لهـا منصـوب ةمنصـوبة بالكسـر الخمسة آیات: حال من من األلفاظ  :اإلعراب

  .)٣(ةبالكسر 

 : قوله تعالى:الشاهد    .نعت آلیات، وهي جمع مؤنث  

: أي عالمـات ظــاهرة فیهـا عبـر وعظـات مــع ذلـك أسـتكبروا عــن اإلیمـان ومفصـالت قــد المعنـى

  .)٤(ها أثر بعض لیكون هللا حجة علیهمضوبع ضفصل بینهما فجعل بعضها یتلو بع

  .)٥(مة نبه على عظمتها بذكر حالها: لما ذكر سبحانه هذه اآلیات العظیمقام الحال

  الموضع الثامن:

: قوله تعالى            .  

ــاف مثلــــه نعـــت لعشـــر. مفتریــــات: نعـــت لســــور  :اإلعـــراب بعشــــر: جـــار ومجـــرور. ســــور: مضـ

  .)٧(مجرور

 : قوله تعالى:الشاهد   وهي جمع مؤنث.نعت لسور ،  

                                                   
 .٧٤ص  ٢صفوة التفاسیر ج  )١(
 .١٣٣سورة األعراف اآلیة:  )٢(
 .٤٨ص  ٥الجدول م  )٣(
 .٤٦٧ص  ١. صفوة التفاسیر ج  ٤٠ص  ٦الطبري ج  )٤(
 .٤٢ص  ٨نظم الدرر ج  )٥(
 من البحث. ١٥٥مرت ص  ١٣سورة هود اآلیة:  )٦(
 .٢٠٤ص  ٦الجدول م  )٧(



 ٢١٠

مماثلة له في البالغـة وحسـن الـنظم وجزالـة اللفـظ وفخامـة المعـاني ووصـف السـور أي : المعنى

بمــا یوصــف بــه المفــرد فقــال مثلــه ولــم یقــل أمثالــه ألن المــراد مماثلــة كــل واحــد مــن الســور، أو 

لقصد اإلیماء إلى وجه الشببه، ثـم وصـف السـور بصـفة أخـرى فقـال مفتریـات لإلسـتظهار علـى 

  .)١(رالمعارضة بالعشر السو 

  الموضع التاسع:

ــــــــــــه تعــــــــــــالى : قول                            

                             .  

  .)٣(ُأخر: معطوف على سبع سنبالت بالواو منصوب. یابسات: نعت ُألخر مجرور :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد    .صفة ُألخر جمع أخرى  

سـم العـدد مـن قولـه وُأخـر یابسـات لداللـة قسـمیة ومـا قبلـه اف ذهد ح: في هذه اآلیة الشاالمعنى

أیضــًا ســبع ســنبالت خضــر قــد أنعقــدت  أیــتأي ور  علیــه، فیكــون التقــدیر، وســبعا ُأخــر یابســات

  .)٤(جبها وسبع ُأخر یابسات قد إستحصدت فالتوت الیابسات على الخضر فأكلنهن

 قوله تعالى:في : البالغة          صیغة المضارع لحكایة الحالة الماضیة.  

 :قوله تعالىو     و    :و قوله تعالى         ٥(طباق(.  

  

  

                                                   
 .٢٠ص  ١٢. روح المعاني ج ٢٠٨ص  ٥البحر ج  )١(
 .٤٣سورة یوسف اآلیة  )٢(
 .٣٧٩ص  ٦الجدول م  )٣(
 .٥٥ص  ٢. صفوة التفاسیر ج ٣١١ص  ٥البحر ج  )٤(
 .٦٠ص  ٢صفوة التفاسیر ج  )٥(



 ٢١١

  الموضع العاشر:

: قولـــه تعـــالى                               

                          .  

  )٢(:اإلعراب والمعنى

 : قوله تعالى:الشاهد    .صفة ُألخر  

  الموضع الحادي عشر:

: قوله تعالى        .....  

فـي األرض: شـبه جملـة خبـر مقـدم قطـع مبتـدأ مرفـوع مـؤخر. متجـاورات: نعـت لقطـع  :اإلعراب

  .)٤(مرفوع

 ه تعالى:: قولالشاهد     مفردة مؤنث ال یعقلجمع  صفة لقطع.  

أي فــي األرض بقــاع مختلفــة متالصــقات قریــب بعضــها مــن بعــض قــال أبــن عبــاس: : المعنــى

  .)٥(ة تنبت هذه، وهذه إلى حینها ال تنبتیخأرض طیبة وأرض س

وجعـل فیهـا رواسـي  : ما كان هذا الدلیل (في اآلیة السـابقة) أنـه سـبحانه مـد األرضمقام الحال

مـن  ، شرع سبحانه في شـيءوانهار وجعل فیها زوجین أثنین، مع وضوحه فیه بعض الغموض

اآلیات التي هـي أبـین مـن ذلـك دلـیًال ظـاهرًا جـدًا علـى إبطـال قـول  منالتفصیل ما في األرض 

  .)٦(الفالسفة

                                                   
 .٤٦سورة یوسف اآلیة  )١(
  مرت في الموضع السابق. )٢(
 .٤الرعد اآلیة سورة   ٨٣اآلیة مرت ص  )٣(
 .٧٢ص  ٧الجدول م  )٤(
 .٦٥ص  ٣. الشوكاني ج ٣٣٢ص  ٦الطبري ج  )٥(
 .٢٧٨ص  ١٠نظم الدرر ج  )٦(



 ٢١٢

  الموضع الثاني عشر:

: قولـــه تعــــالى                               

             .  

أتینــا: فعــل وفاعــل. موســى: مفعــول بــه أول. تســع: مفعــول بــه ثــاني. آیــات: مضــاف  :اإلعــراب

  .)٢()تسع آیات( إلیه. بینات: نعت ل

 وله تعالى:: قالشاهد    وهي جمع مؤنث )آلیات(صفة.  

على نبوته وهي الید البیضاء، والعصـا، والطوفـان، والجـراد، والقمـل،  ةعالمات دال: أي المعنى

بـن عبــاس: "لسـانه كـان بــه عقـدة فحلهــا اثنتـان، فعــن اال أمـا فادع، والـدم، هــذه سـبع بإتفــاقضـوال

البحــر والجبــل الــذي نتــق علــیهم والســنون ونقــص مــن  یضــاً الــق لــه، وعنــه فاهللا، والبحــر الــذي 

  .)٣(الثمرات

  الموضع الثالث عشر:

 ...: قوله تعالى          ....  

  .)٥(الصالحات نعت الباقیات. خیر ة. الباقیات: مبتدأ خبرهیفنائالواو: اإلست :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد    ؤنث صفة لباقیات.جمع م  

: قــال الجمهـور الباقیــات الصــالحات هــي الكلمـات المــاثورة فضــلها (ســبحان اهللا، والحمــد المعنــى

  هللا، وال إله إال اهللا، واهللا أكبر، وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظیم). وقیل هي الصلوات 

                                                   
 .١٠١اإلسراء اآلیة سورة  )١(
 .١٠١ص  ٨الجدول م  )٢(
 .٢٦٣ص  ٣. الشوكاني ج ٨٢ص  ٦البحر ج  )٣(
 .٤٦من البحث سورة الكهف اآلیة :  ٧٦اآلیة مرت ص   )٤(
 .١٦٠ص  ٨الجدول م  )٥(



 ٢١٣

  .)١(ة"الخمس. وعن أبن عباس: "أنه كل عمل صالح من قول أو فعل یبقى لآلخر 

  الموضع الرابع عشر:

 ...: قوله تعالى      ....  

الواو: لإلستئناف. السابقون: مبتـدأ مرفـوع وعالمـة الرفـع الـواو. األولـون: نعـت للمبتـدأ  :اإلعراب

  .)٣(مرفوع وعالمة الرفع الواو

 : قوله تعالى:الشاهد  مذكر عاقل. صفة للسابقون الذي مفرده  

: قیــل هــم الســابقون فــي الهجــرة والنصــرة وقیــل هــم الــذین صــلوا القبلتــین أو الــذین شــهدوا المعنــى

  .)٤(بیعة الرضوان أو أهل بدر، وفي اآلیة تفصیل لهم

  الموضع الخامس عشر:

ــالى ــــه تعـــــــــــ : قولـــــــــ                                 

  .  

الواو: عاطفة. آخرون: مبتدأ مرفـوع بـالواو. مرجـون: نعـت مرفـوع بـالواو. ألمـر: جـار  :اإلعراب

  .)٦(ومجرور. لفظ الجاللة: مضاف إلیه

 : قوله تعالى:الشاهد   .صفة آلخرون  

بـن عبـاس: "هـم ا فـیهم قـال یظهـر أمـر اهللا ن: أي آخرون من المتخلفـین مـؤخرون إلـى أالمعنى

مــن ار، وكـانوا ذعتـأمیـة، لـم یسـارعوا إلـى التوبـة واإلبـن  عـب بـن مالـك ومـرارة بـن ربیـع وهـاللك

                                                   
 .١١٢ص  ٢١. الرازي ج ١٢٧ص  ٨البحر م  )١(
 .١٠٠من البحث سورة التوبة اآلیة  ٤١اآلیة مرت ص  )٢(
 .١٥ص  ٦م  الجدول )٣(
 .٣٩١ص  ٢. الشوكاني ج ١٣٤ص  ١٦الرازي ج  )٤(
 .١٠٦سورة التوبة اآلیة :  )٥(
 .٢٩ص  ٦الجدول م  )٦(



 ٢١٤

عــن كالمهــم والســالم علــیهم فصــاروا مــرجئین ألمــره تعــالى إلــى أن  أصــحاب بــدر فنهــى النبــي

  .)١(یتجاوز عن سیئاتهم فهو وحده الذي یقبل التوبة ویتوب على العبد دون غیره

  عشر:  السادس  الموضع

ـــالى ــــه تعـــــــــــــــــــــ : قولــــــــــــــــــــ                              

   .  

  .)٣(أنتم: مبتدأ قوم خبره. مسرفون: نعت لقوم مرفوع بالواو :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد    صفة لقوم.  

اإلسراف هو الزیادة المفسدة، لما كانت عاداتهم اإلسراف أسرفوا حتـى فـي بـاب قضـاء : ىالمعن

  .)٤(الشهوة وتجاوزوا المعتاد إلى غیره

  الموضع السابع عشر:

: قوله تعالى                      .  

ــول بـــه. یـــأمن: مضـــا :اإلعـــراب ـــه إال أداة رع مرفـــوع. مكـــر: مفعـ اهللا: لفـــظ الجاللـــة مضـــاف إلی

  .)٦(حصر. القوم: فاعل مرفوع. الخاسرون: نعت لقوم مرفوع

 : قوله تعالى:الشاهد    نعت للقوم مرفوع.  

م ن خسـروا عقـولهفأنـه ال یـأمن ذلـك إال القـوم الـذیأیـاهم بالنعمـة؟  أي أفـأمنوا إسـتدراجه: المعنى

  س من البهائم. وقیل: "المؤمن یعمل بالطاعات وهو مشفق خوٕانسانیتهم فصاروا أ

                                                   
 .٤٠٢ص  ٢. الشوكاني ج ١٥٢ص  ١٦. الرازي ج ٢٩٥ص  ٢أبو السعود ج  )١(
 .٨١سورة األعراف اآلیة:  )٢(
 .٣٨٣ص  ٤الجدول م  )٣(
 .٢١٢ص  ٢. الشوكاني ج ٣٣٧ص  ٤البحر م  )٤(
 .٩٩سورة األعراف اآلیة:  )٥(
 .١٩ – ١٨ص  ٥الجدول م  )٦(



 ٢١٥

  .)١(خائف وجل، والفاجر یعمل بالمعاصي وهو مطمئن آمن

سـتعارة فـي قولـه تعـالى: ا: فـي اآلیـة البالغة   سـتعارة ألخـذه العبـد مـن حیـث ال اوهـو

  .)٢(یشعر

  الموضع الثامن عشر:

 ...: قوله تعالى            ....  

ر متفرقــون یــســتفهام. أربــاب: مبتــدأ مرفــوع خبــره خالســجن: مضــاف إلیــه. الهمــزة: لال :اإلعــراب

  .)٤(نعت ألرباب مرفوع بالواو

 : قوله تعالى:الشاهد     نعت ألرباب مرفوع.  

  .)٥(وال تستجیب لمن دعاها كاألصنام أي في السجن ألهه متعددة ال تنفع وال تضر: المعنى

  الموضع التاسع عشر:

ـــه تعــــــــالى : قولــــ                               

                  .  

ــل مرفـــوعإال: أداة ح :اإلعـــراب ـــوم: فاعــ ــر. الق ــا صـ ــل یـ ـــوم مرفــــوع ئسیللفعـ . الكــــافرون: نعـــت لق

  .)٧(بالواو

 : قوله تعالى:الشاهد     لقومصفة.  

                                                   
 .٢١٧ص  ٢. الشوكاني ج ٣٨ص  ٢المختصر ج  )١(
 .٣٥١ص  ٤البحر ج  )٢(
 .٣٩سورة یوسف اآلیة   ٢٤اآلیة مرت ص  )٣(
 .٢٧٣ص  ٥الجدول م  )٤(
 .٥٢ص  ٢صفوة التفاسیر ج  )٥(
 .٨٧سورة یوسف اآلیة:  )٦(
 .٤٣ص  ٧الجدول م  )٧(



 ٢١٦

أي أنــه ال یقــنط مــن رحمتـه تعــالى إال الجاحــدون المنكــرون لقدرتــه جــل وعــال ألن مــن : المعنــى

آلیــة دلیــل علــى ان القنــوط مــن صــفات الكــافر التكــذیب بالربوبیــة أو الجهــل بصــفات اهللا، وفــي ا

  .)١(الكبائر وهو الیأس

  : فــي قولــه تعـالى:البالغـة            إســتعارة حیـث أســتعیر الـروح وهــو تنســیم

ها ویطیــب نســیمها للفــرج الــذي یــأتي بعــد الكربــة والیســر الــذي یــأتي بعــد عیمتســالــریح التــي یلــذ 

  .)٢(الشدة

  الموضع العشرون:

: ه تعالىقول                           .  

  .)٤(مسحورون: صفة لقوم .خبرهنحن: ضمیر مبتدأ قوم  :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد    .صفة لقوم  

مـن  قلهم عنه شـيءم العظیم الذي ال یعوفي هذا بیان لعناده (ص) : أي سحرهم محمدالمعنى

األشیاء كائنًا ما كان، فإنهم إذ رأوا آیة توجب علـیهم اإلیمـان بـاهللا ومالئكتـه ورسـوله نسـبوا إلـى 

م قد سـحرت فصـار إدراكهـم غیـر السكر أو أن عقوله ضعار لأبصارهم أن إدراكها غیر حقیقي 

  .)٥(ةومن أبلغ في التعنت إلى هذا الحد فال تنفع فیه موعظة وال یهتدي بآی صحیح

  الموضع الحادي والعشرون:

 : قوله تعالى        .  

  .)١(. منكرون: صفة لقوممرفوع قوم: خبر إن :اإلعراب

                                                   
 .٦٥ص  ٢صفوة التفاسیر ج  .٣٢٤ص  ٥. البحر ج ٢٥٢ص  ٩القرطبي ج  )١(
 .١٧٤. تخلیص البیان ص ٦٦ص  ٢. صفوة التفاسیر ج ٤٩ص  ٥درویش ج  )٢(
 .١٥سورة الحجر اآلیة:  )٣(
 ٢٢٦ص  ٥درویش ج  )٤(
 .٤٣٦ص  ٤. البحر ج ٨ص  ١٠. القرطبي ج ١٢٣ص  ٣الشوكاني ج  )٥(
 .٦٢سورة الحجر اآلیة:  )٦(



 ٢١٧

 : قوله تعالى:الشاهد    .صفة لقوم مرفوع  

مـنهم  : فـي هـذه اآلیـة یخاطـب لوطـًا قومـه بـأنهم قـوم منكـرون ألنـه نكـرتهم نفسـه ونفـرتالمعنـى

  .)٢(فخاف على المرسلین من فتنة قومه، فهذا هو اإلنكار

  الموضع الثاني والعشرون:

ــــالى ــــه تع : قول                                

      .  

كــان: فعــل ماضــي. واو الجماعــة: أســمه. قومــًا: خبــره. عمــین: صــفة لقــوم منصــوب  :اإلعــراب

  .)٤(بالیاء

 : قوله تعالى:الشاهد   .صفة منصوبة  

ــوب، ال المعنـــــى ـــى القلـــ ــین أي عمــ ـــوم عمـــ ـــر ت: قــ ـــر غیــ ـــة وال یفیـــــدهم التزكیــ ـــیهم الموعظــ ـــع فــ نفــ

  .)٥(مستبصرین للحق ومعرفة اهللا تعالى وقدرته

اللة لــه وكانــت هــذه نســبة ناشــئة عــن عمــى البصــیرة أو ضــنســب قــوم نــوح ال: لمــا مقــام الحــال

ـــى وجــــه الحــــق فقــــال مؤكــــدًا إلنكــــارهم ...  ــر علــــیهم عل البصـــر ناســــب  ســــبحانه أن یقلــــب األمــ

  .)٦(اآلیة

  

                                                                                                                                                        
 .٢٤٩ص  ٥درویش م  )١(
 .١٣٥ص  ٣. الشوكاني ج ٣٨ص  ١٠. القرطبي ج ٤٤٨ص  ٥البحر ج  )٢(
 .٦٤سورة األعراف اآلیة:  )٣(
 .٣٦٥ص  ٤الجدول م  )٤(
 .٢٠٧ص  ٢. الشوكاني ج ٢٣٥ص  ٧. القرطبي ج ٣٢٦ص  ٤البحر ج  )٥(
 .٤٣٢ص  ٧نظم الدرر ج  )٦(



 ٢١٨

  الموضع الثالث والعشرون:

 ...: قوله تعالى        ....  

    :)٢(اإلعراب

 تعالى: : قولهالشاهد     لقومصفة.  

ترامهم علــى اهللا تعــالى وعلــى جفــي اآلیــة الكریمــة أخبــار منــه ســبحانه وتعــالى عــنهم بــإ: المعنــى

  .)٣(عباده ألنهم ال یهتدون إلى حق وال ینزعون عن باطل

لما كانت الحقیقة یتسبب عنهـا اإلیمـان عنـد سـالمة القلـب سـبب عنهـا قولـه تعـالى : مقام الحال

أ   ٤(مبینًا أن الذي منعهم من اإلیمان مرض القلب بالكبر والطغیان(.  

  الموضع الرابع والعشرون:

: قوله تعالى                       .  

    )٦(:اإلعراب

  .صفة لقردة  : قوله تعالى:الشاهد

  .)٧(وا وتمادوا في الطغیان مسخوا قردةعیرتد لم لماطا: أنهم عذبوا أوًال بعذاب شدید المعنى

  الموضع الخامس والعشرون:

: قوله تعالى                                 .  

                                                   
 .١٣٣یة: سورة األعراف اآل ٢٠٨اآلیة مرت ص   )١(
 اإلعراب مر في الموضع السابق. )٢(
 .٢٢٧ص  ٢. الشوكاني ج ٣٧٣ص  ٤البحر ج  )٣(
 .٤٤ص  ٧نظم الدرر ج  )٤(
 .١٦٦سورة األعراف اآلیة :  )٥(
 ٢١٦ مرت ص )٦(
 .٤٧٩ص  ١صفوة التفاسیر ج  )٧(
 .٥٣سورة التوبة اآلیة:  )٨(



 ٢١٩

    )١(:اإلعراب

 عالى:: قوله تالشاهد  صفة لقوم منصوب بالیاء.  

  .)٢(الفسق والتمرد والعتو وفي اآلیة تعلیل لعدم قبول نفقاتهم بالفسق: المعنى

  الموضع السادس والعشرون:

ـــه تعـــالى : قول                            

       .  

    :)٤(اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد    .صفة لقوم منصوب بالیاء  

: أي بعثنــا مـن بعــد أولئــك الرســل بآیاتنـا وهــي المعجــزات التــي ظهـرت علــى یدیــه لعامــة المعنــى

  .)٥(رءوا على ردهافهم، فإستكبروا وتعاظموا عن قبولها وٕاجتو قوم فرعون شریفهم ومشر 

  الموضع السابع والعشرون:

ـــالى ـــه تع : قول                                     

 .  

  .)٧(:اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد    .صفة لقوم منصوبة  

                                                   
 ٢١٦ اإلعراب مر ص )١(
 .٣٥٢ص  ٢ي ج . الشوكان٥٤ص  ٥البحر ج  )٢(
 .٧٥سورة یونس اآلیة:  )٣(
 ٢١٦ اإلعراب مر ص )٤(
 .٤٤٣ص  ٢. الشوكاني ج ١٨٠ص  ٥البحر ج  )٥(
 .٩سورة یوسف اآلیة :  )٦(
 ٢١٦ اإلعراب مر ص )٧(



 ٢٢٠

مًا صالحین فـي أمـور دیـنكم وطاعـة ألبـیكم او صـالحین فـي أمـور دیـنكم لـذهاب مـا : قو المعنى

ثیره علــیكم هـو وأخــوه أو المــراد و الحسـد لیوســف وتكــدر خـواطركم بتــأكـان یشــغلكم عـن ذلــك وهــ

  .)١(بالصالحین: التائبون من الذنب

راقهم للزمان غتسا: لما كان أخوة یوسف عالمین بأن الموت البد منه، فهو مانع من مقام الحال

  .)٢(صالة والسالمفقالوا من بعد أي یوسف علیه ال اآلتي أدخلوا الجار

  الموضع الثامن والعشرون:

: قوله تعالى            .  

رفوع بالضـمة المقـدرة علـى ماهللا: لفظ الجاللة مبتدأ مرفوع. ال: نافیه. یهدي: مضارع  :اإلعراب

ـــدأ. الظـــالمین: نعـــت لقـــوم منصـــوب الیـــ اء الفاعـــل (هـــو). القـــوم: مفعـــول بـــه، الجملـــة خبـــر مبت

  .)٤(بالیاء

 : قوله تعالى:الشاهد   .صفة لقوم منصوبة  

یئًا أي الذین زعموا أنهم أهل العمارة فسماهم ظالمین بشركهم فلم تغن عـنهم العمـارة شـ: المعنى

مــان وبمــا جــاء بــه الرســول وظلمــوا المســجد الحــرام، إذ جعلــه اهللا یألنهــم ظلمــوا أنفســهم بتــرك اإل

  .)٥(متعبدًا له فجعلوه متعبدًا ألوثانهم

  الموضع التاسع والعشرون:

ـــالى ـــــــــــه تعــــــــ : قول                           

                                     

                                                   
 .٨ص  ٣الشوكاني ج  )١(
 .٢٤ص  ١٠نظم الدرر ج  )٢(
 .١٩من البحث . سورة التوبة اآلیة:  ١٩اآلیة مرت ص   )٣(
 .٢٦٠ص  ٤ل م الجدو  )٤(
 .٣٣٠ص  ٢. الشوكاني ج ٢٢ص  ٥البحر المحیط ج  )٥(



 ٢٢١

                                 .  

    :)٢(اإلعراب

 عالى:: قوله تالشاهد    .صفة لقوم  

: أي ال یهدي اهللا سبحانه وتعالى الخـارجین عـن طاعتـه إلـى طریـق السـعادة وهـذا وعیـد المعنى

  .)٣(على الهجرة والجهاد وطنهلمن أثر أهله، أو ما له أو 

  الموضع الثالثون:

: قولـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى                              

                                         

            .  

  .)٥(:اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد   .صفة لقوم  

: أي المصرین على كفرهم المستمرین علیه فال یهدیهم اهللا تعالى الهدایة التـي توصـلهم المعنى

  .)٦(هم وال یلطف بهملذإلى المطلوب بل یخ

  الموضع الحادي والثالثون:

: قوله تعالى                                              

                                                   
 .٢٤سورة التوبة اآلیة:  )١(
 مر في الموضع السابق. )٢(
 .٥٢٩ص  ٢. صفوة التفاسیر ج ٣٣١ص  ٢. الشوكاني ج ٢٤ص  ٥البحر ج  )٣(
 .٣٧سورة التوبة اآلیة:  )٤(
 ٢١٩ اإلعراب مر في ص )٥(
  .٥٣٥ص  ١وة ج . الصف٣٤٣ص  ٢الشوكاني ج  )٦(



 ٢٢٢

                          .  

    :)٢(اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد    .صفة لقوم  

متجـاوزین لحـدودها وهـذا مـا مـنعهم مـن الهدایـة : أي المتمردین الخارجین عن الطاعـة الالمعنى

  .)٣(الموصلة للسعادة

  الموضع الثاني والثالثون:

: قوله تعالى            ....  

    :)٥(اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد   .صفة لقوم  

  .)٦( یهدیهم سبیل الرشاد: أي ال یوقف الظالمین إلى السداد والالمعنى

  الموضع الثالث والثالثون:

: قوله تعالى               ....  

أن: حرف نصب. لفظ الجاللة: اسم أن. ال: نافیه. یهدي: مضارع منصوب بالضمة  :اإلعراب

  .)٨(ت للقومالمقدرة. القوم: مفعول به. الجملة خبر أن. الكافرین: نع

                                                   
 .٨٠سورة التوبة اآلیة:  )١(
 ٢١٩ اإلعراب مر ص )٢(
 .٥٥٢ص  ١. الصفوة ج ٣٦٩ص  ٢. الشوكاني ج ٧٩ص  ١البحر ج  )٣(
 .١٠٩من البحث، سورة التوبة اآلیة:   ١٢اآلیة مرت ص  )٤(
 ٢١٩ اإلعراب مر ص )٥(
 .٥٦٢ص  ١صفوة التفاسیر ج  )٦(
 .١٠٧ة النحل اآلیة: من البحث، سور  ٦٦ اآلیة مرت ص )٧(
 .٣٣٠ص  ٨الجدول م  )٨(



 ٢٢٣

 : قوله تعالى:الشاهد   .صفة لقوم  

  .)١(: أي ال یوفقهم إلى اإلیمان وال یعصمهم من الزیغ والضاللالمعنى

  الموضع الرابع والثالثون:

ـــالى ــــه تعـــــ : قولــــ                                   

                       .  

نجـــزي: مضـــارع مرفـــوع بالضـــمة المقـــدرة علـــى الیـــاء. الفاعـــل ضـــمیر مســـتتر تقـــدیره  :اإلعـــراب

  .)٣((نحن)، القوم: مفعول به. المجرمین: نعت له منصوب مثله

 : قوله تعالى:الشاهد      .صفة لقوم  

: أي مثل ذلك الجزاء نجـزي القـوم المجـرمین، وهـو االستئصـال الكلـي لكـل مجـرم، وهـذا المعنى

  .)٤(وعید شدید لمن كان في عصر الرسول  من الكفار أو لكفار مكة على الخصوص

  الموضع الخامس والثالثون:

: قولـــــــــــه تعــــــــــــالى                          

  .  

ال: ناهیة. تجعل: مضارع مجزوم فاعله الضمیر تقدیره (هو). نـا: ضـمیر مفعـول بـه  :اإلعراب

أول مــع ظــرف مكــان متعلــق بمحــذوف مفعــول بــه. القــوم: مضــاف إلیــه، الظــالمین: نعــت للقــوم 

  .)٦(مجرور بالیاء

                                                   
 .١٤٤ص  ٢صفوة التفاسیر ج  )١(
 .١٣سورة یونس اآلیة:  )٢(
 .٧٤ص  ٦الجدول م  )٣(
 .٥٧٦- ٥٧٤ص  ١. صفوة التفاسیر ج ١٣٥ص  ٥. البحر ج ٤٠٩ص  ٢الشوكاني ج  )٤(
 .٤٧سورة األعراف اآلیة:  )٥(
 .٣٦٠ص  ٣درویش م  )٦(



 ٢٢٤

 : قوله تعالى:الشاهد   .صفة لقوم مجرور  

سـتوت حسـناتهم وسـیئاتهم ا: الضـمیر فـي أبصـارهم عائـد علـى رجـال األعـراف وهـم قـوم المعنى

سوا من أهل الجنة وال من أهل النـار یجلسـون علـى سـرر حتـى یقضـي فـیهم فـإذا نظـروا إلـى یفل

  .)١(النار دعوا اهللا أال یجعلهم منهم أهل الجنة سلموا علیهم وٕاذا نظروا إلى أهل

  والثالثون:  السادس  الموضع

: قولـــــه تعـــــالى                                 

                                        

                               .  

    )٣(:اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد   مجرور صفة لقوم.  

ه موسى فبدأ أوًال سؤال أخیه أنـه ال یشـمت األعـداء، افي هذه اآلیة یخاطب هارون أخ: نىالمع

ألن مـــا یوجـــب الشـــماتة هـــو فعـــل مكـــروه فیشـــمتوا بـــه ثـــم ســـأله أال یجعلـــه وال یعتقـــده واحـــد مـــن 

  .)٤(الظالمین الذین عبدوا العجل

  والثالثون:  السابع  الموضع

ــــه تعــــالى : قول                                

   .  

                                                   
 .٤٤٧ص  ١. الصفوة ج ٢٠٨ص  ٢الشوكاني ج . ٣٥ض  ٤البحر ج  )١(
 ١٥٠سورة األعراف اآلیة:  )٢(
 اإلعراب مر في الموضع السابق. )٣(
 .٢٧٣ص  ١. صفوة التفاسیر ج ٢٤٩ص  ٢. الشوكاني ج ٣٩٥ص  ٤البحر ج  )٤(
 .١٤سورة التوبة اآلیة:  )٥(



 ٢٢٥

، )١(الــواو: عاطفــة. یشــف: فعــل مضــارع مجــزوم معطــوف علــى یعــذب جــواب الشــرط :اإلعــراب

وعالمــة الجــزم حــذف حــرف العلــة الفاعــل ضــمیر تقــدیره (هــو). صــدور: مفعــول بــه منصــوب 

  .)٢(ف إلیه. مؤمنین: نعت لقوموقوم: مضا

 : قوله تعالى:الشاهد    .صفة لقوم مجرور  

بن عباس: "هم ایهم قال ز أي یشف قلوب المؤمنین بإعالء دین اهللا وتعذیب الكفار وخ: المعنى

قوم من الیمن قدموا مكة فأسلموا فلقوا مـن أهلهـا أذى كثیـرًا فشـكوا إلـى رسـول اهللا  فقـال أبشـروا 

  .)٣(الفرج قریب فإن

  الموضع الثامن والثالثون:

ـــالى : قولــــــه تعـــ                                  

       .  

  .)٥(عت لقوم مجرور: فعل مضارع. على قوم: جار ومجرور. الكافرین: نىأس :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد  .صفة لقوم  

: أي كیـف أحـزن علــى مـن ال یسـتحق أن یحـزن علیـه ونبــه سـبحانه علـى العلـة التــي ال المعنـى

  .)٦(تبعث على الحزن وهي الكفر بوحدانیة اهللا وكذبوا رسوله

  الموضع التاسع والثالثون:

: قوله تعالى                                 

                                                   
(فعل الشرط في قوله تعالى:  )١(       ...(   :١٢التوبة اآلیة 

 .٢٥٥ص  ٥الجدول م  )٢(
 .٢٥٨ص  ٢. أبو السعود ج ١٨ص  ٥البحر المحیط ج  )٣(
 .٩٣سورة األعراف اآلیة:  )٤(
 .١٢ص  ٥الجدول م  )٥(
 .٢٢٦ص  ٢. الشوكاني ج  ٧ص  ٦. الطبري ج ٣٤٩ص  ٤البحر ج  )٦(



 ٢٢٦

    .  

    )٢(:اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد    .صفة لقوم  

: أي فـــإن رضــیتم عـــنهم فـــإن رضـــاكم ال یــنفعهم ألن اهللا ســـاخط علـــیهم والمقصـــود مـــن المعنـــى

ســبحانه بعــدم رضــاه عــنهم نهــى المــؤمنین عــن ذلــك الرضــا علــى مــن ال یرضــى اهللا  أخبــار اهللا

  .)٣(علیه مما ال یفعله مؤمن

  الموضع األربعون:

: قوله تعالى                         .  

  .)٥(مین: نعت مجرور بالیاءللقوم: جار ومجرور. الظال :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد   .صفة لقوم  

ــن دیننــــا وال تجعلنــــا فتنــــة یفتنــــون بنــــا المعنــــى : أي ال تســــلطهم علینــــا فیعــــذبونا حتــــى یفتنونــــا عــ

  .)٦(غیرنا

  الموضع الحادي واألربعون:

: قوله تعالى                  .  

    )٨(:اإلعراب

                                                   
 .٩٦سورة التوبة اآلیة :  )١(
 ق.اإلعراب مر في الموضع الساب )٢(
 ٣٠ص  ٩نظم الدرر ج  .٣٩٥ص  ٢الشوكاني ج  )٣(
 .٨٥سورة یونس اآلیة:  )٤(
 .١٥٧ص  ٦الجدول م  )٥(
 .٤٩٦ص  ٢. الشوكاني ج ١٨٤ص  ٥البحر ج  )٦(
 .٨٦سورة یونس اآلیة:  )٧(
 مر في الموضع السابق )٨(



 ٢٢٧

 : قوله تعالى:الشاهد    .صفة لقوم  

: أي خلصنا وأنقذنا بفضلك وأنعامك من كید فرعـون وأنصـاره الجاحـدین وفـي هـذه اآلیـة المعنى

  .)١(دلیل على أنه كان لموسى وأخیه اهتمام بأمر الدین فوق اهتمامهم بسالمة أنفسهم

  الموضع الثاني واألربعون:

: لـــــه تعـــــالىقو                            

                  .  

عاء. للقــوم: جــار بعــد: مفعــول بــه مطلــق لفعــل محــذوف أي أبعــدوا أو بعــدوا علــى الــد :اإلعــراب

  .)٣(ومجرور متعلق ببعدًا. الظالمین: نعت للقوم مجرور بالیاء

 : قوله تعالى:الشاهد   .صفة لقوم  

هالكًا وخسارة لمن كفر باهللا وهي جملة دعائیـة وال یخفـى مـا فـي اآلیـة مـن الداللـة : أي المعنى

ا عدا أهـل السـفینة ویـدل علیـه مـا على عموم هالك الكفرة بل على عموم هالك أهل األرض م

امــرأة معهــا صــبي لهــا فوضــعته علــى صــدرها فلمــا بلغهــا المــاء وضــعته اب غــرق أصــروى أن ال

  .)٤(على منكبیها فلما بلغها الماء رفعته بیدیها فلو رحم اهللا أحدًا من أهل األرض لرحمها

احة منهم، وقد عبر بالمصدر بهوان المهلكین والر  إعالماً  اً : قال سبحانه وتعالى بعدمقام الحال

  .)٥(واالختصاصلتعلیقه باألم الدالة على االستحقاق 

  : في هذه اآلیة الكریمة ضروب من البالغة وهي:البالغة

                                                   
 .٥٩٤ص  ٢. صفوة التفاسیر ج ٤٤٦ص  ٢الشوكاني ج  )١(
 .٤٤سورة هود اآلیة:  )٢(
 .٢٤٣ص  ٦الجدول م  )٣(
 .٦٢ص  ١٢ج  روح المعاني. ٢٢٩ص  ٥البحر المحیط ج  )٤(
 .٢٩٢ص  ٩نظم الدرر ج  )٥(



 ٢٢٨

المناســبة التامــة بــین   و     والمطابقــة بــذكراألرض والس��ماء  والمجــاز فــي قولــه

      ــي ــ ــارة فـ ــ ــالى: واإلشـ ــ ـــه تعــ قولــ      ـــاتین ــار بهـــ ــ ــبحانه أشـ ــ ـــه سـ فإنــ

ــاء مـــن مطـــر الســـماء ونبـــع األرض، وذهـــاب المـــاء الـــذي كـــان  انقطـــاعاللفظتـــین إلـــى  مـــادة المـ

المـاء، والتمثیــل فــي قولــه ذلــك لمــا فــاض  نلــم یكـ ذلــوقبـل اإلخبــار أحاصـًال علــى وجــه األرض 

تعالى:        لهالكین ونجاة الناجین بلفظ فیه بعـد عـن لفـظ المعنـى فإنه عبر هالك ا

ــه تعـــالى:  الموضــوع لـــه. واإلرداف فـــي قول        فإنـــه عبــر عـــن اســـتقرارها ،

بهذا المكان، وجلوسها جلوس متمكنًا ال زیغ فیه وال میل، بلفظ قریـب مـن لفـظ المعنـى والتعلیـل 

صــحة التقســیم إذ اســتوعب ســبحانه أقســام أحــوال المــاء حالــة ألن غــیض المــاء علــة االســتواء و 

نقصــه إذ لــیس احتبــاس مــاء الســماء، واحتفــاظ المــاء الــذي ینبــع مــن األرض وغــیض الحاصــل 

علـــى ظهرهـــا واالحتـــراس فـــي قولـــه تعـــالى:               ــعر ، إذا الـــدعاء یشـ

ضــعیف یتــوهم أن الهــالك لعمومــة ربمــا شــمل مــن یســتحق بــأنهم مســتحقوا الهــالك احتراســًا مــن 

ومـن ال یسـتحق وحسـن النسـق ألنـه سـبحانه عطـف القضـایا بعضـها علـى بعـض بحسـن ترتیــب 

  .)١(ما وقعت حسب

  الموضع الثالث واألربعون:

ـــالى ــــه تعـــــ : قولــــ                             

                     .  

  إن: حرف مشبه بالفعل. الهاء: أسمه. من عبادنا: جار ومجرور خبر أن مضاف  :اإلعراب

                                                   
 .٦١١ص  ٢تحریر التجبیر ج  )١(
 .٢٤سورة یوسف اآلیة:  )٢(



 ٢٢٩

  .)١(إلیه. المخلصین: نعت لعباد مجرور وعالمة الجر الیاء

 : قوله تعالى:الشاهد    .صفة عباد  

: قـــد قـــرأت المخلصـــین بكســـر الـــالم وتأویلهـــا أخلصـــوا طاعـــة اهللا، وقـــرأت بفـــتح الـــالم، المعنـــى

وتأویلها الذین أخلصهم اهللا لرسالته وقد كان یوسف  بهاتین الصفتین ألنه كان من مخلصًا في 

  .)٢(عصمتهطاعة اهللا تعالى، ملتزمًا لرسالة اهللا تعالى، وكونه من المخلصین دلیل على 

  الموضع الرابع واألربعون:

: قولـــــــه تعـــــــالى                                

                    .  

  .)٤(بالیاء رالمجرمین: نعت مجرو عن القوم: جار ومجرور.  :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد    .صفة لقوم  

: أي ال یــرد عــذابنا وبطشــنا عــن المجــرمین إذ نــزل بهــم وفــي اآلیــة بیــان مــن یشــاء اهللا المعنــى

  .)٥(نجاته من العذاب وهم من غیر المجرمین

  الموضع الخامس واألربعون:

: قوله تعالى            .  

    )٧(:اإلعراب

                                                   
 .٣٥٦ص  ٦الجدول م  )١(
 .٢٩٦ص  ٥. البحر ج ١٧٠ص  ٩القرطبي ج  )٢(
 .١١٠سورة یوسف اآلیة:  )٣(
 .٦٦ ص ٧الجدول م  )٤(
 .٧٠ص  ٢. صفوة التفاسیر ج ٦ص  ١الشوكاني ج  )٥(
 .٥٨سورة الحجر اآلیة:  )٦(
 مر في الموضع السابق )٧(



 ٢٣٠

 : قوله تعالى:الشاهد    .صفة لقوم  

: أي إلى قوم أجرام فیـدخل تحـت ذلـك الشـرك ومـا هـو دونـه وهـؤالء القـوم هـم قـوم لـوط. المعنى

  .)١(وقد ذكر سبحانه قومًا وصفتهم تقلیًال لهم واستهانة بهم

                                                   
 .٤٤٧ص  ٥. البحر ج ١٣٥ص  ٣الشوكاني ج  )١(



 ٢٣٠

ا ا  

 ا  

سـمیة االجملـة إمـا أن تكـون النعت بالجملة هو القسم الثاني من أقسـام النعـت الحقیقـي و 

هـا أن تكـون خبریـة ویكـون بهـا ببـالنكرة ویجـب عنـد النعـت  أو فعلیة وقد تقع نعتًا ، وهي مؤولـة

بــرًاَ◌ وحــاًال، وهــي تقــع الجملــة نعتــًا كمــا تقــع خ(ابــن عقیــل:  فــيضــمیر یعــود إلــى الموصــوف، 

لنكـــرة، مـــن حیـــث یصـــح لها توذلـــك لمناســـب( ،)١()ولـــذلك ال ینعـــت بهـــا إال النكـــرة ،مؤولـــة بـــالنكرة

المفــرد هــب. وكــل جملــة یصــح وقــوع اتأویلهــا بــالنكرة، كمــا تقــول قــام رجــل ذهــب أبــوه أو أبــوه ذ

اف إلیــه. لهــا موضــع مــن اإلعــراب، كخبــر المبتــدأ والحــال والصــفة والمضــ فتلــك الجملــة مقامهــا

خبریـــة ألنـــك تجـــيء بالصـــفة لتعـــرف  كونهـــا أو صـــلةصـــفة  هـــيوجـــب فـــي الجملـــة التـــي وٕانمـــا 

ـــین  ـــط بــ ـــه ربـ ــل بــ ــفة لیحصــ ــــي الصـــ ـــمیر ف ــود ضـ ـــترط وجـــ ـــبهم. ویشـ ــوف المــ ـــب بالموصــ المخاطـ

  .)٢(ف هذا الضمیر)ذالموصوف وصفته نحو: مررت برجل قام عمرو في داره. وقد یح

  النعت بالجملة الفعلیة: -١

عًا منها تسـعة ضمو  نیثمانیة وثمانهذا النوع من النعت في الربع الثاني من القرآن في  وقد ورد

  عشر موضعًا فعلها ماض وتسعة وستون موضعًا فعلها مضارع وٕالیك التفاصیل:

  النعت بجملة فعلیة فعلها ماض:

  :األول  الموضع

ــالى ــــــــــــــــ ــــه تع : قولــــــــــــــ                                

   ٣.  

                                                   
 ١٩٥ص  ٢شرح بن عقیل ج  )١(
 .٢٩٩ – ٢١٨ص  ٢الرضي ج )٢(
 "٢عراف اآلیة: " سورة األ )٣(



 ٢٣١

مبنــي للمجهــول،  تقــدیره هــذا أو هــو. أنــزل: فعــل مــاضٍ وف ذمبتــدأ محــلكتــاب: خبــر  :اإلعــراب

 نائب الفاعل ضمیر تقدیره هـو. إلیـك: جـار ومجـرور. جملـة أنـزل: فـي محـل رفـع نعـت كتـاب.

  .)١(مبتدأ وكتاب خبر صلماقیل قوله 

 : قوله تعالى:هدالشا       ٍصفة لكتاب جملة فعلیه فعلها ماض.  

)٢(أي كتاب أنزل من عند اهللا تعالى صفة له مشرفة لقدره وقدر من أنزل إلیه : المعنى
.  

  الموضع الثاني:

ـــالى  : قولـــــه تعــ                                  

           .  

أنــزل: فعــل مــاض مبنــي علــى الســكون (نــا) ضــمیر مبنــي فاعــل. الهــاء مفعــول بــه. : اإلعــراب

  )٤(الجملة نعت لكتاب

 جملة : قوله تعالى:الشاهد  .في محل رفع نعت لكتاب  

 اإلتـزال إلـى نـون العظمـة ومخاطبتـه تعـالى بقولـه إلیـك وٕاسـناد مـة إسـناد: فـي اآلیـة الكریالمعنى

حیــث المشــاركة فــي تحصــیل الهدایــة  ، تنویــه عظــیم وتشــریف لــه اإلخـراج إلیــه علیــه الســالم

  .)٥(رلیه السالم إذ هو الداعي والمنذبإنزاله تعالى وبإخراجه ع

في قوله تعالى: اإلستعارة : البالغة                  حیث استعار  

  .)١(لهدى واألیمانلالظلمات الكفر والضالل والنور 

                                                   
 .١٤ص  ١٣. الرازي ج ٢٩١ص  ٤الجدول م )١(
  .٧٥ص  ٨روح المعاني ج  )٢(
 ".١سورة إبراهیم اآلیة: "  )٣(
 ١٢٢ص  ٧الجدول م  )٤(
 ٣٩٢ص  ٥البحر ج  )٥(



 ٢٣٢

  الموضع الثالث:

: قوله تعالى      .  

قتــرفتم: فعــل ماضــي مبنــي علــى ااء. آبــالــواو: حــرف عطــف. أمــوال: معطــوف علــى  :اإلعــراب

لــواو: زائــدة هــي إلشــباع حركــة المــیم وهــاء: ضــمیر مفعــول بــه. وجملــة الســكون. تــم: فاعــل. ا

  .)٣(رفع نعت ألموالإقترفتموها في محل 

 : قوله تعالى:الشاهد      صفة ألموال.  

كتســبتموها، ألن اتقتضـي الحــض علـى الهجــرة والمعنـى: أي أمــوال اآلیـة الكریمــة  هــذه: المعنـى

  .)٤(قرابة بل حبها أشداألموال یعادل حبها حب ال

ــل ال: البالغـــة ـــرافأصـ ــاء عـــن القـــرف واالقت ــر اللحـ ـــم ، قشـ ـــد عـــن الجـــرح ث ــجر والجل ســـتعیر اشـ

  .)٥(اإلقتراف لإلكتساب مطلقاً 

  الموضع الرابع:

ـــه تعـــالى  : قول                                    

                       .  

: لإلبتــداء. مســجد: مبتــدأ مرفــوع. أســس: ماضــي مبنــي للمجهــول نائــب الفاعــل مالالــ :اإلعــراب

  .ضمیر تقدیره هو. على التقوى: جار ومجرور. جملة أسس في محل رفع نعت لمسجد

                                                                                                                                                       
 ٩٣ص  ٢. صفوة التفاسیر ج ٣٩٢ص  ٥البحر ج  )١(
 .٢٤من البحث. سورة التوبة اآلیة  ٢٢٠األیة مرت ص  )٢(
 .٢٦٦- ٢٦٥ ص ٥دول ج الج )٣(
 .٥٢٨ص  ٢. صفوة التفاسیر ج ٢٤ص  ٥البحر ج  )٤(
 .٨٥ص  –م ١٩٧٩ –هـ ١٣٩٩ / التفسیر الوسیط للقرآن الكریم تفسیر سورة التوبة للدكتور محمد سید طنطاوي )٥(
 )١٠٨سورة التوبة اآلیة: ( )٦(



 ٢٣٣

 ى:: قوله تعالالشاهد   ١(نعت لمسجد(.  

  .)٢(ء الذي بني على تقوى اهللا وطاعتهأي لمسجد قبا: المعنى

قال مؤكدًا تعریفًا بما لـه مـن الحـق ولمـا  لما ذكر سبحانه وصف مسجد النبي : مقام الحال

  .)٣(للمنافقین من تكذیب

  الموضع الخامس:

ـــــــــالى ـــــــــه تع : قول                             

          .  

ـــاء: ضـــوف تقـــدیره موجـــود. ســـبقت: فعـــل ماذكلمـــة: مبتـــدأ مرفـــوع والخبـــر محـــ :اإلعـــراب ي. الت

مجرور. الكـاف للتأنیث. والفاعل هي. وجملة سبقت في محل رفع نعت لكلمة. من ربك جار و 

  .)٥(مضاف إلیه

 : قوله تعالى:الشاهد      لكلمةنعت جملة فعلیة.  

قتضـت تلـك ا ةإن تلك الكلمة هي قوله "سبقت رحمتي غضبي" فلما كانت رحمته غالیـ :المعنى

  .)٦(الرحمة إسبال الستر على الجاهل الضال وتأخیر الجزاء إلى یوم القیامة

  الموضع السادس:

: قوله تعالى                                  .  

                                                   
 ٢٦ص  ٥الجدول م )١(
 ٥٦٢ص  ١صفوة التفاسیر ج  )٢(
 ١٩ص  ٩نظم الدرر ج  )٣(
 )١٩سورة یونس اآلیة: ( )٤(
 ٨١ص  ٥الجدول م )٥(
 .٥٧٧ص  ١. صفوة التفاسیر ج  ٥٢ص  ١٧. الرازي ج ١٣٩ص  ٥البحر ج  )٦(



 ٢٣٤

: خبرها مرفوع. آمنوا: فعل ماضي. الواو: سمها. فتیةاإن: حرف توكید ونصب. هم:  :اإلعراب

  .)٢(فاعل. الجملة في محل رفع نعت لفتیة

  .لفتیةجملة فعلیة نعت   : قوله تعالى:الشاهد

  .)٣(على الدین وزدناهم یقیناأي أنهم جماعة من الشباب آمنوا بربهم فثبتناهم : المعنى

ختالف فــي امشــعرًا بــ )لــنعلم(قولــه  )٤(وتعــالى فــي اآلیــة الســابقة: لمــا ذكــر ســبحانه مقــام الحــال

خبرهم بالحق أي على وجه  ه على رسول هو الذي یقص شیئًا فشیئاً أمرهم عقب بأنه تعالى 

منـوا بـربهم ففیـه إضـافة للـرب وهـو آ، وجاء لفظ نحن نقص موازیًا لقولـه (لـنعلم) ثـم قـال صدقال

  .)٥(السید والناظر في مصلحة عبیده

  الموضع السابع:

ــالى ـــ ـــــه تع  : قول                              

                            .  

قومـًا: مفعـول بـه للفعـل تقاتـل. نكثـوا: ماضـي مبنـي علـى الضـم. الـواو: فاعـل إیمـانهم  :اإلعراب

  .)٧(مفعول به. هم: مضاف إلیه. الجملة في محل نصب نعت لقوم

 : قوله تعالى:هدالشا    .صفة لقوم  

                                                                                                                                                       
 )١٣سورة الكهف اآلیة: ( )١(
 ١٢٠ص  ٨الجدول م )٢(
 ١٨٤ص  ٢. صفوة التفاسیر ج ٨٣ص  ٢١الرازي ج  )٣(
 قصي لما لبثوا أمدًا )قوله تعالي " ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبین أ )٤(
 ١٠٢ص  ١البحر المحیط ج )٥(
 ١٣سورة التوبة اآلیة:  )٦(
 . ٢٥٣ص  ٥الجدول م )٧(



 ٢٣٥

طعنوا فـي كریمة تحریض المؤمنین على قتال الناكثین الذین نقضوا العهد و في اآلیة ال :المعنى

  .)١(ال غیرهم من الكفار لیكون ذلك زجرًا لغیرهمتقدینهم فقتالهم أولي من 

الــذین نكثــوا إیمــانهم بــأمور  : شــرع اهللا ســبحانه وتعــالى یقــیم الــدلیل علــى قتــال القــوممقــام الحــال

ل منها بسبب باعـث علـى اإلقـدام علـیهم ویحـث علـى قتـالهم فـي صـورة تعجـب ممـن كإرتكبوها 

  .)٢(یتوانى فیه

  الموضع الثامن:

: قولــــــــــــه تعــــــــــــالى                                     

                                     

         .  

أحاط: فعل ماض. بهم: جار ومجرور. سـرادقها: فاعـل مرفـوع. الهـاء: مضـاف إلیـه.  :اإلعراب

  .)٤(في محل نصب نعت لنارالجملة 

  : قوله تعالى:الشاهد        .نعت لنار  

انه وتعـالى أنـه أعـد للكـافرین بـاهللا ورسـوله نـارًا حامیـة شـدیدة أخبـر سـبح: فـي هـذه اآلیـة المعنـى

  .)٥(أحاط بهم سورها كإحاطة السوار بالمعصم إذ ال مخلص لهم منها

بــاق بــین قولــه تعــالى:فــي هــذه اآلیــة ط: البالغــة    ...       :وقولــه        

     ١(مفصل لذكر األداة ووجه الشبه تشبیه مرسل(.  

                                                   
 ٥٢٤ص  ٢. صفوة التفاسیر ج  ١٨٧ص  ١٥الرازي ج )١(
 ١٨ص   ٥. البحر المحیط ج ٣٩٢ص  ٨نظم الدور ج )٢(
 ٢٩سورة الكهف اآلیة:  )٣(
 .١٤٣ص  ٨الجدول م  )٤(
 ١٩٠ص  ٢صفوة التفاسیر ج – ١٠٢ص  ٢١الرازي ج )٥(



 ٢٣٦

  الموضع التاسع:

ـــالى : قولــــــــه تعـــــ                           

              .  

مــثًال: مفعــول بــه. رجلــین: مضــاف إلیــه جعلنــا فعــل ماضــي وفاعلــه. ألحــدهما: جــار  :اإلعــراب

  .)٣(ومجرو. جنتین: مفعول به وجملة جعلنا نعت لرجلین

 : قوله تعالى:الشاهد   .جملة فعلیة نعت لرجلین  

ز أن یكـــون موضـــعه نعتـــًا علنـــا تفســـیر للمثـــل فـــال موضـــع لـــه مـــن اإلعـــراب، ویجـــو : جالمعنـــى

أبهــم سـبحانه فــي قولـه لـرجلین، و           وتبــین أنـه كــافر شـاك فــي البحـث وأبهــم

  .)٤(ینه كبیرة فائدةتعالى مكان الجنتین إذ ال یتعلق بتعی

  الموضع العاشر:

: قوله تعالى                                  .  

ي مبني على السكون. نا: فاعل الضمیر. (هـا): مفعـول بـه. رحمـة: ضأتیناه: فعل ما :اإلعراب

  .)٦(مفعول به ثاٍن. جملة أتیناه في محل نصب نعت لعبداً 

 : قوله تعالى:الشاهد  .صفة لعبد  

                                                                                                                                                       
 ١٩٥ص  ٢صفوة التفاسیر ج )١(
 ٣٢سورة الكهف اآلیة:  )٢(
 ١٤٨ص  ٨الجدول م )٣(
 ١٩١ص  ٢. صفوة التفاسیر ج٢٧٣ص  ١٥. روح المعاني ج  ١١٨ص  ٦البحر ج )٤(
 ٦٥سورة الكهف اآلیة :  )٥(
 ١٨١ص  ٨الجدول م )٦(



 ٢٣٧

: أي وهبنـــاه نعمـــة عظیمـــة وفضـــًال كبیـــرًا وهـــي الكرامـــات التـــي أظهرهـــا اهللا علـــى یـــدي المعنـــى

  .)١(الخضر

  الموضع الحادي عشر:

ــالى ــــــــــه تعــــــــ : قول                               

                                        

  .  

في أسماء: جار ومجرور. سـمیتموها: فعـل مـاض مبنـي علـى السـكون. التـاء: فاعـل.  :اإلعراب

  .)٣(ت ألسماءالواو: زائدة. الهاء: ضمیر مفعول به جملة سمیتموها في محل جر نع

 : قوله تعالى:الشاهد      صفة ألسماء.  

ـــع، مـــا أنــــزل اهللا بعباتهـــا مـــن حجــــة أو : أي المعنـــى تخاصـــمونني فـــي أصــــنام ال تضـــر وال تنف

  .)٤(برهان

  الموضع الثاني عشر:

ــــــه تعــــــالى : قول                                

              .  

                                                   
 ١٩٨ص  ٢صفوة التفاسیر ج )١(
 ٧١اآلیة:  سورة األعراف )٢(
 ٣٧٢ص  ٤الجدول م )٣(
 ٤٥٤ص  ١صفوة التفاسیر ج )٤(
 ١١٤سورة التوبة اآلیة:  )٥(



 ٢٣٨

میر مفعـول بـه. ضـي. والهـاء: ضـعن موعدة: جـار ومجـرور خبـر كـان. وعـد فعـل ما :اإلعراب

نعــت  أیـاه: ضــمیر منفصــل فــي محــل نصـب مفعــول بــه ثــان. وجملــة وعـدها أیــاه فــي محــل جــر

  .)١(لموعدة

 : قوله تعالى:الشاهد   .جملة صفة لموعدة  

: فـي اآلیـة الكریمـة قـوالن. األول: أن یكـون الواعـد أبـا إبـراهیم علیـه السـالم والمعنـى أن المعنى

أباه وعده أن یؤمن فكان إبراهیم علیه السالم یستغفر له ألجل أن یحصل اإلیمان فلما تبـین لـه 

  نه عدو هللا تبرأ منه وترك ذلك اإلستغفار.أنه ال یؤمن وا

الثاني: أن یكون الواعد إبراهیم علیه السالم، وذلك أنـه وعـد أبـاه أن یسـتغفر لـه رجـاء إسـالمه، 

. والمواعـدة التـي وعـدها إبـراهیم أبـاه هـي قولـه )٢(فلما تبین لـه أنـه عـدو هللا تبـرأ منـه      

  .  

ا كـــان إســـتغفار إبـــراهیم ألبیـــه بصـــدد أن یقتـــدى بـــه، ولـــذلك قـــال جماعـــة مـــن : لمـــمقـــام الحـــال

المــؤمنین: نســتغفر لموتانــا كمــا إســتغفر إبــراهیم ألبیــه بــین ســبحانه وتعــالى العلــة مــن إســتغفار 

  .)٤(هللا تبرأ منه إبراهیم تهو اإبراهیم ألبیه، وذكرانه حین أتضحت له عد

: في قوله تعالى:البالغة      ٥(جناس إشتقاق(.  

  الموضع الثالث عشر:

...: قوله تعالى      ....  

                                                   
 ٣٥ص  ٦الجدول م )١(
 ١٠٨ص  ٦. البحر ج١٦٧ص  ١٦الرازي ج )٢(
 " قوله تعالي ( قال سالم علیك ساستغفر لك اهللا ربي إنه كان بي حفیاً  ٤٧مریم اآلیة "  )٣(
  ١٠٨ص  ١أنظر البحر ج )٤(
 ٥٧٠ص  ١صفوة التفاسیر ج )٥(



 ٢٣٩

ضرب بمعنى أجعل. أنزلناه: فعل ماض اكماء: جار ومجرور مفعول به ثان. عامله  :اإلعراب

  .)١(وفاعله ومفعوله. جملة أنزلناه في محل جر نعت لماء

 : قوله تعالى:الشاهد   جملة صفة لماء.  

یا محمد للناس مثل هذه الحیاة في زوالها وفنائها وٕانقضائها بماء أنزل من  بضر اأي : المعنى

  .)٢(ًا من كثرته وتكاتفهضالسماء فخرج به النبات وافیًا عزیزًا وخالط بعضه بع

  الموضع الرابع عشر:

...: قوله تعالى      ....  

  )٤( :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد   .جملة صفة لماء  

: أي صفة الحیاة الدنیا وحالها العجیبة في فنائها وزوالها وذهـاب نعیمهـا وٕاغتـرار النـاس المعنى

بهــا كمثــل مطــر نــزل مــن الســماء فنبــت بــه أنــواع مــن النبــات مخــتلط بعضــها بــبعض قــال أبــن 

  .)٥(عباس: "أختلط فنبت بالماء كل لون"

  لموضع الخامس عشر:ا

 : قولـــه تعـــالى                            

                                

 .  

                                                                                                                                                       
 ٤٥الكهف اآلیة: من البحث سورة  ٧٦اآلیة مرت ص   )٦(
 ١٥٩ص  ٨الجدول م )١(
 ١٩٣ص  ٢صفوة التفاسیر ج )٢(
 ٢٤یونس اآلیة  من البحث ٧١اآلیة مرت ص  )٣(
 مر في الموضع السابق )٤(
 . ٥٨ص  ١صفوة التفاسیر ج . ٥٤٦ص  ٦الطبري ج  )٥(



 ٢٤٠

ال: نافیــه. یغــادر: مضــارع مرفــوع. الفاعــل ضــمیر تقــدیره (هــو) صــغیرة: مفعــول بــه  :اإلعــراب

: معطوف على صغیرة. إال أداة إستثناء. أحصاها: فعل ماضي كبیرة .منصوب. الواو: عاطفة

 لـة أحصـاهامبني على الفتح المقدرة. وهـا: ضـمیر مفعـول بـه. والفاعـل (هـو) أي "الكتـاب" وجم

  .)١(صغیرة وكبیرةنعت ل

 : قوله تعالى:الشاهد     لصغیرةجملة صفة.  

ســـواء كانـــت  يإال أحصـــاها عبـــارة عـــن اإلحاطـــة بمعنـــى ال یتـــرك شـــیئًا مـــن المعاصـــ: المعنـــى

  .)٢(صغیرة أو كبیرة إال وهي مذكروة مضبوطة ومحفوظة في هذا الكتاب

  الموضع السادس عشر:

ـــالى : قولــــــه تعـــ                                     

                .  

صـرف. من بعد: جار ومجرور. ضراء: مضاف إلیه مجرور بالفتحـة إلمتناعـه مـن ال :اإلعراب

بـه. وجملـة مسـتهم فـي محـل جـر نعـت ي. التاء: للتأنیث. وهم: ضمیر مفعـول ضمس: فعل ما

  .)٤(ضراءل

 : قوله تعالى:الشاهد    جملة صفة لضراء.  

سبع سنین حتى كادوا یهلكـون  علیهم القحط ة روى أن اهللا سلطالمراد بالناس كفار مك: المعنى

بالخصب ووعـدوه باإلیمـان فلمـا رحمهـم اهللا بـإنزال المطـر أن یدعو لهم  فطلبوا من الرسول 

                                                                                                                                                       
 ٤٩سورة الكهف اآلیة:  )٦(
 ١٦٤ص  ٨الجدول م  )١(
 ١١٤ص  ٢١. الرازي ج ١٢٨ص  ٦البحر المحیط ج  )٢(
 ٢١سورة یونس اآلیة:  )٣(
 ٨٥ ص ٦الجدول م )٤(



 ٢٤١

والعنـــاد والمعنـــى أذقنـــا هـــؤالء المشـــركین رخـــاء بعـــد شـــدة وخصـــبًا بعـــد جـــدب  الكفـــررجعـــوا إلـــى 

  .)١(أصابهم

: لما كان وجود النعمة ال یسـترق الزمـان الـذي یتعقـب النقمـة أدخـل سـبحانه وتعـالى مقام الحال

الجار فقال:             .  

: في قوله تعالى: البالغة     ٣(*تسمیة عقوبة اهللا مكرًا من باب المشاكلة(.  

  الموضع السابع عشر:

: قولـــه تعـــالى                                    

                   .  

لكل: جار ومجرور خبر مقدم. نفس: مضاف إلیه مجرور. ظلمت: فعل ماض مبني  :اإلعراب

ــل جــــر نعــــت  ــي محــ ــنفس. جملــــة ظلمــــت فـ ــل (هــــي) أي الـ ــتح. التــــاء: للتأنیـــث. والفاعــ ــى الفــ علـ

  .)٥(لنفس

 : قوله تعالى:الشاهد    جملة صفة لنفس.  

لــو أن لكــل نفــس كــافرة مــا فــي الــدنیا جمیعــًا مــن خزائنهــا واموالهــا، ومنافعهــا قاطبــة ال : المعنــى

  .)٦(یفلتون من العذاب

                                                   
 .٥٧٩ص  ١صفوة التفاسیر ج. ٥٣ص  ١٧الرازي ج  )١(
 ٩٦ص  ٩نظم الدرر ج  )٢(
  .٥٨٤ص  ١صفوة التفاسیر ج  )٣(

 ٣٩٣ول تدل علیه بتشاكل. تحریر التجبیر ج ص * المشكلة أن تأتي األسم في كل موضع مسمى غیر األ
 ٥٤سورة یونس اآلیة:  )٤(
 ١٢٥ص  ٦الجدول م )٥(
 ٥٨٧ص  ١صفوة التفاسیر ج )٦(



 ٢٤٢

ظلـم أیضـًا عنـد معاینتــه الأخبـرهم بحقیقـة العـذاب أخبــرهم بمـا یكـون مـنهم مـن : لمـا مقـام الحـال

ینفـع البـذل بعـد تـرك المـأمور بـه وهـو مـن أیسـر  بالسماح ، ببذل جمیع ما في األرض حیـث ال

  فقال: األشیاء وأحسنها           .  

  الموضع الثامن عشر:

: قوله تعالى                 .....  

ل مــاض مبنــي للمجهــول. التــاء: . خبیثــة: نعتهــا. إجتثــت: فعــركشــجرة: جــار ومجــرو  :اإلعــراب

للتأنیــث. نائــب الفاعــل ضــمیر مســتتر تقــدیره هــي. مــن فــوق: جــار ومجــرور. األرض: مضــاف 

  .)٣(إلیه مجرور. جملة أجتثت في محل جر نعت لشجرة

 : قوله تعالى:الشاهد    .جملة صفة لشجرة  

ــتؤ : معنــــى أجتثــــت أستالمعنــــى ــول وبقیــ ــزع األصــ ــي  صــــلت وأقتلعــــت حیثمــــا ینــ ایــــة الــــوهن غفــ

  .)٤(فتقلعها أقل ریح والضعف

  الموضع التاسع عشر:

: قوله تعالى           ....  

لبشـــر: جـــار ومجـــرور. خلقتـــه: فعـــل مـــاض. التـــاء: فاعـــل. الهـــاء: مفعـــول بـــه. مـــن  :اإلعـــراب

  .)٦(صلصال: جار ومجرور. جملة خلقته في محل جر نعت

                                                   
 ١٦٧ص  ٥. البحر ج ١٤٠ص  ٩نظم الدرر ج  )١(
 ٢٦من البحث  سورة إبراهیم اآلیة:  ٨٩اآلیة مرت  ص  )٢(
 ١٥١ص  ٧الجدول م )٣(
 ٩٦ص  ١٩ج . الرازي  ٤١٢ص  ٥البحر ج )٤(
 ٣٣من البحث الحجر اآلیة:   ١٤٠اآلیة مرت ص  )٥(
 ٢٣١ص  ٥درویش م  )٦(



 ٢٤٣

 ه تعالى:: قولالشاهد  .جملة صفة لبشر  

: قال إبلیس ال ینبغي وال یلیق لمثلي أن یسجد آلدم وهو مخلوق مـن طـین یـابس متغیـر المعنى

  .)١(وأنا مخلوق من نار

  النعت بجملة فعلیة فعلها مضارع

  الموضع األول:

ــــه تعـــــــالى : قولـــ                           

                    .  

رجـــال: مبتـــدأ مـــؤخر مرفـــوع. خبـــر الجـــار والمجـــرور علـــى األعـــراف. یعرفـــون: فعـــل  :اإلعـــراب

  .)٣(مضارع الواو: فاعله. جملة یعرفون في محل رفع نعت لرجال

 : قوله تعالى:الشاهد   .جملة صفة لرجال  

: قــال ابــن عبــاس: "األعــراف حجــاب بــین الجنــة والنــار، ورجــال یعرفــون كــل مــن فریقــي المعنــى

بهـا مـن بیـاض الوجـوه وحسـنها مـن أهـل الجنـة وسـوادها  الجنة والنـار بعالمـاتهم التـي میزهـا اهللا

  .)٤(وقبحها من أهل النار

لما تقدم كالم رجال األعراف ألهل الجنة بالسالم أخبر سبحانه أنهم یكلمـون أهـل  :مقام الحال

  .)٥(النار بالتوبیخ وٕاعالم

  

                                                   
 ١٠٩ص  ٢صفوة التفاسیر ج )١(
 ٤٦سورة األعراف اآلیة:  )٢(
 ٣٤٤ص  ٤الجدول م  )٣(
 ٥١٥ص  ٥. المحرر الوجیز ج  ٣٠٣ص  ٤البحر المحیط ج  )٤(
 ٤٠٧ص  ٧نظم الدرر ج  )٥(



 ٢٤٤

  الموضع الثاني:

: قولـــــــه تعـــــــالى                               

                                .  

هلـون فـي محـل جقوم: خبر إن مرفوع. تجهلون: مضارع مرفوع. الواو: فاعل. جملـة ت :اإلعراب

  .)٢(رفع نعت لقوم

 : قوله تعالى:الشاهد   .جملة صفة لقوم  

ه مــن الشــریك والنظیــر، وقیــل تجهلــون عظمــة اهللا ومــا یجــب أن ینــزه عنــ : أي أنكــم قــومالمعنــى

ــى مـــن قــــو تعجـــب  ــــرى حـــین جـــاوزوا البحــــر لموسـ ــا رأوا اآلیــــة العظمـــى والمعجـــزة الكب هم بعـــد مـ

  .)٣( جهل أعظم مما رأى منهم وال أشنعفوصفهم بالجهل المطلق وأكده ألنه ال

: قـــال ســـبحانه: مقـــام الحـــال   شـــعارًا بـــأن ذلـــك مـــنهم كـــالطبع والغریـــزه ال مضـــارعًا إ

  .)٤(ینتقلون عنه في الماضي وال المستقبل

  الموضع الثالث:

ــــه تعــــالى : قول                               

                                             

    .  

                                                   
 ١٣٨سورة األعراف اآلیة:  )١(
 ٢٦ص  ٥الجدول م )٢(
 ١٤٣ص  ٢. الكشاف ج ٣٧٧ص  ٤البحر المحیط ج  )٣(
 ٧٠ص  ٧نظم الدرر ج  )٤(
 ١٧٩سورة األعراف اآلیة  )٥(



 ٢٤٥

لهـــم: جـــار ومجـــرور خبـــر مقـــدم. قلـــوب: مبتـــدأ مـــؤخر. ال: نافیـــة. بفقهـــون: مضـــارع  :اإلعـــراب

  .)١(مرفوع. الواو فاعل. جملة یفقهون: نعت لقلوب

 عالى:: قوله تالشاهد    قلوبجملة صفة ل.  

  .)٢(لهم قلوب ال یفقهون بها الحق: أي المعنى

لما كان قیل ما لهم رضوا ألنفسهم طریق جهنم؟ قیـل: : مقام الحال         

   ٣(ولما كان السیاق للتفكیر بدأ بالقلوب(.  

  الموضع الرابع:

: قوله تعالى          ....  

  )٥( :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد  عینصفة أل.  

  .)٦(ال یبصرون بها دالئل قدرة اهللا لغیر أعتبار: أي المعنى

  الموضع الخامس:

: قوله تعالى           ....  

  

  

                                                   
 ١١٧ص:  ٥الجدول م )١(
 ٤٨٣ص  ١صفوة التفاسیر ج )٢(
 ١٣٧ص  ٧نظم الدرر ج  )٣(
 ٢٤٤ مرت ص ١٧٩سورة األعراف اآلیة:  )٤(
 مر في الموضع السابق )٥(
 ٤٨٣ص  ١التفاسیر ج صفوة )٦(
 .١٧٩ص األعراف اآلیة:  ٢٤٤ص اآلیة مرت  )٧(



 ٢٤٦

  )٨( :اإلعراب

 تعالى:: قوله الشاهد   .صفة ألذان  

: أي ال یســـمعون بهـــا اآلیـــات والمـــواعظ ســـماع تـــدبر وأتعـــاظ، ولـــیس المـــراد نفـــي هـــذه المعنـــى

  .)١(اإلدراكات عن هذه الحواس وٕانما المراد نفي اإلنتفاع بها فیما طلب منهم من اإلیمان

  الموضع السادس:

: قولـــه تعــــالى                                    

                               .  

  )٣( :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد   صفة ألرجل.  

إلستفهام في هذه اآلیة التـوبیخ والتقـریح والمعنـى هـل لهـذه األصـنام أرجـل تتحـرك بهـا ا: المعنى

  .)٤(؟وتمشي

: ولمــا أثبــت ســبحانه عجــزهم وأنهــم وأمثــالهم، دل علیــه وعلــى أنهــم دونهــم بأســلوب مقــام الحــال

إنكار وتعجـب مفصـًال لـبعض مـا نفـاه عـنهم فقـال مقـدمًا األرجـل ألن أول مـا یخشـى مـن الشـي 

  .)٥(لهإنتقا

: في قوله تعالى:البالغة           ٦(زیادة التقریع والتوبیخ تهإطناب وفائد(.  

                                                   
 مر في الموضع الثالث  )٨(
 ٤٨٣ص  ١. صفوة التفاسیر ج ٤٢٥ص  ٤البحر المحیط ج )١(
 ١٩٥سورة األعراف اآلیة:  )٢(
 ٢٤٥ مر في الموضع الثالث ص )٣(
 ٤٤١ص  ١البحر المحیط ج )٤(
 ٤٨٨ص  ١صفوة التفاسیر ج  )٥(



 ٢٤٧

  الموضع السابع:

 ...: قوله تعالى         ....  

  )٢( :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد    .صفة ألید  

  .)٣(أید تفتك وتبطش بمن أرادها بسوء : أي هل لهمالمعنى

  .)٤(: ذكر سبحانه الید لما كان المخشي بعد اإلنتقال مد الیدمقام الحال

  الموضع الثامن:

 ...: قوله تعالى        ....  

  )٦( :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد  .صفة ألعین  

  .)٧(عین تبصر بها األشیاء: أي هل لهم أالمعنى

  الموضع التاسع:

 ...: قوله تعالى         ....  

  

                                                                                                                                                       
 ١٩٦ص  ٧الدرر ج نظم )٦(
 ١٩٥من الحث.  األعراف اآلیة:  ٢٤٦اآلیة مرت ص   )١(
 مر في الموضع السابق )٢(
 ٤٨٨ص  ١صفوة التفاسیر ج )٣(
 ١٩٦ص  ٧نظم الدرر ج )٤(
 ١٩٥من البحث األعراف اآلیة:   ٢٤٦اآلیة مرت ص  )٥(
 من البحث ٢٤٥مر ص   )٦(
 ٤٨٨ص  ١صفوة التفاسیر ج )٧(
 ١٩٥من البحث األعراف اآلیة:  ٢٤٥اآلیة مرت ص  )٨(



 ٢٤٨

  )٩( :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد     ذانجملة صفة آل.  

  .)١(أذان تسمع بها األصوات: أي هل لهم المعنى

فـــي عبـــادة جمـــادات ال تســـمع وال عقـــولهم  هیفهـــم وتســـلالغـــرض فـــي المواضـــع الســـابقة بیـــان جه

تبصــر وال تغنـــي عابــدها شـــیئًا ألنهــا فقـــدت الحـــواس وفاقــد الشـــيء ال یعطیــه، واإلنســـان أفضـــل 

ألشــرق أن یشـــتغل ابكثیــر مــن هــذه األصـــنام لوجــود العقــل والحـــواس فیــه فكیــف یلیـــق باألكمــل 

  )٢(ضرة؟!بعبادة األخس الذي ال یحس منه فائدة أبدًا القى جلب منفعه وال في دفع م

  الموضع العاشر:

ـــالى : قولــــــه تعـــ                                

                                          

    .  

ــاء: حـــرف جـــر. أن: حـــرف توكیـــد ونصـــب. هـــم: أســـمه. قـــوم: خبـــره. ال: نافیـــه.  :اإلعـــراب البـ

  .)٤(یفهمون: مضارع مرفوع . الواو: فاعل. الجملة نعت لقوم

 : قوله تعالى:الشاهد    .صفة لقوم  

یفقهــون حكمــة اهللا وال ال لــة هم ج: أي لــیس لهــم فقــه یعلمــون بــه علــم الحــرب. وأنهــم قــو المعنــى

  .)٥(یعرفون طریق النصر. وسببه فهم یقاتلون على غیر إحتساب. وال طلب ثواب فلذلك یغلبون

                                                   
 من البحث ٢٤٥مر في ص  )٩(
 ٤٨٨ص  ١صفوة التفاسیر ج )١(
 ٤٤١ص  ٤البحر المحیط ج  )٢(
 ٦٥سورة األنفال اآلیة:  )٣(
 ٢٢٥ – ٢٢٤ص  ٥الجدول م )٤(



 ٢٤٩

  الموضع الحادي عشر:

ـــالى ــــه تعـــــ : قولــــ                             

                .  

  )٢( :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد   .صفة لقوم  

ــا : أي المعنــــى ــون مــ ــوم جهلــــة، ال یعلمــ ذلــــك األمــــر باإلجــــارة وٕابــــالغ المــــأمن، وبســــبب أنهــــم قــ

  .)٣(تدبروااإلسالم، وما حقیقة ما تدعو إلیه؟ فالبد من أمانهم حتى یسمعوا أو ی

  الموضع الثاني عشر:

: قوله تعالى          ....  

الــواو: عاطفــة. تجــارة: معطــوف علــى أبــاء مرفــوع. تخشــون: مضــارع مرفــوع. الــواو:  :اإلعــراب

  .)٥(فاعل. كسادها: مفعول به منصوب. الهاء: مضاف إلیه. الجملة في محل رفع نعت لتجارة

 قوله تعالى:: الشاهد    .جملة صفة لتجارة  

: أي تخافون عدم نفاقهـا والتجـارة ال تتهیـأ إال بـاألموال وجعـل تعـالى التجـارة سـببا لزیـادة المعنى

  .)٦(األموال ونمائها

                                                                                                                                                       
 ٥١٤ص  ١. صفوة التفاسیر ج٣٢٢ص  ٨نظم الدرر ج )٥(
 ٦سورة التوبة اآلیة:  )١(
 ٢٤٨ص  بقمر في الموضع السا )٢(
 ٣٨٣ص  ٨. نظم الدرر ج٥٢٢ص  ١. صفوة التفاسیر ج ١٤ص  ٥البحر المحیط ج )٣(
 ٢٤التوبة اآلیة:  –من البحث   ٢٢٠اآلیة مرت  ص   )٤(
 ٢٦٦ – ٢٦٥ص  ٥الجدول م )٥(
 ٥٢٨ص  ١. صفوة التفاسیر ج ٢٤ص  ٥البحر المحیط ج )٦(



 ٢٥٠

  الموضع الثالث عشر:

: قوله تعالى          ....  

مرفوع. یحبون: مضارع مرفوع. الواو: فاعل. إن: حرف مصدري  رجال: مبتدأ مؤخر :اإلعراب

ونصـب. یتطهــروا: مضــارع منصــوب بحـزف النــون. الــواو: فاعــل. جملـة یحبــون فــي محــل رفــع 

  .)٢(نعت لرجال

 : قوله تعالى:الشاهد   صفة لرجال.  

ویحبـون أن ر) یؤثرونـه ویحرصـون علیـه اقیـاء (هـم األنصـنفي مسـجد قبـاء رجـال أ: أي المعنى

  .)٣(ي بالتوبةصاعیتطهروا من الذنوب والم

  الموضع الرابع عشر:

ـــالى : قولـــــــــــه تعــــــــ                                    

                     .  

  )٥(:راباإلع

 : قوله تعالى:الشاهد    صفة لقوم.  

بســبب إنصــارفهم أو صــرف اهللا قلــوبهم وهــو أنهــم ال یتــدبرون القــرآن فیفقهــون مــا : أي المعنــى

  .)٦(إحتوى علیه من ما یوجب إیمانهم والوقوف عنده

                                                   
 ١٠٨من البحث التوبة اآلیة  ٢٣٢اآلیة مرت ص  )١(
 ٢٦ – ٢٥ص  ٥الجدول م )٢(
 ٥٦٩ص  ١. صفوة التفاسیر ج١٢٠ص  ٥البحر المحیط ج )٣(
 .١٢٧سورة التوبة اآلیة:  )٤(
  من البحث.  ٢٤٨مر في ص  )٥(
 .٥٦٩ص  ١. صفوة التفاسیر ج  ١٢٠ص  ٥البحر المحیط ج  )٦(



 ٢٥١

  الموضع الخامس عشر:

ــه تعــالى  : قول                                  

                                    .  

بقیـة مضـاف إلیـه  عالمه رفعه الواو فهـو ملحـق بجمـع مـذكر.و  اسم كان مرفوعأولوا:  :اإلعراب

مجــرور. ینهــون: مضــارع مرفــوع. الــواو: فاعــل. عــن الفســاد: جــار ومجــرور. جملــة ینهــون فــي 

  .)٢(محل رفع نعت ألولوا

 : قوله تعالى:الشاهد   جملة صفة ألولوا.  

 فلوال كان منهم أولوا مراقبه وخشیة مـن إنتقـام اهللا والفسـاد هنـا الكفـر ومـا إقتـرن بـه مـن :المعنى

  .)٣(المعاصي وفي ذلك تنبیه لهذه األمة وحض لها على تغییر المنكر

: لمـا كـان المـراد القـرون التـي تقـدم إهالكهـا وكانـت أزمنـتهم بعـض الزمـان الماضـي مقام الحال

: أتى سبحانه بالجار فقال      ...  أي أصحاب بقیـة أي حفـظ وخیـر ومراقبـه لمـا

  .)٤(یصلحهم

  ع السادس عشر:الموض

ــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــالى : قول                              

  .  

                                                   
 .١١٦سورة هود اآلیة:  )١(
 ٢٥٥ص  ٥م ج ١٩٩٨- هـ١٤١٨دار الثفكر  ٢حد صالح ط بهجت عبد الوا –اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل  )٢(
 ٢٧١ص  ٥البحر ج )٣(
 ٣٩٨ص  ٩نظم الدرر ج )٤(
 ١٠سورة النحل اآلیة:  )٥(



 ٢٥٢

شــجر: مبتـــدأ مــؤخر مرفـــوع. فیـــه: جــار ومجـــرور. تســـیمون: مضــارع مرفـــوع. الـــواو:  :اإلعـــراب

  .)١(فاعل. جملة تسیمون: في محل رفع نعت لشجر

 : قوله تعالى:لشاهدا  .جملة صفة لشجر  

مكم وتســیمون مــن الســمة وهــي العالمــة ألن ا: أي أخــرج لكــم منــه شــجرًا ترعــون فیــه أنعــالمعنــى

  .)٢(المواشي تؤثر عالمات في األرض واألماكن التي ترعى فیها

  الموضع السابع عشر:

: قولـــــــه تعـــــــالى                               

     .  

مالئكــة: إســم كــان مرفــوع. یمشــون: مضــارع مرفــوع. الــواو: فاعــل. جملــة یمشــون فــي  :اإلعــراب

  .)٤(محل رفع نعت لمالئكة

 : قوله تعالى:الشاهد   .جملة صفة لمالئكة  

هــم یـا محمـد لــو كـان أهـل األرض مالئكــة یتصـرفون فیهـا بالمشــي ولـیس لهــم : أي قـل لالمعنـى

صــعود إلــى الســـماء مســتقرین فیهـــا لنزلنــا علـــیهم رســوًال مـــن المالئكــة ولكـــن أهــل األرض بشـــر 

  .)٥(فالرسول إلیهم بشر من جنسهم

  الموضع الثامن عشر:

: قوله تعالى                         .  

                                                   
 ٢٤٢ص  ٨الجدول م )١(
 ١٢٠ص  ٢. صفوة التفاسیر ج ١٠٦ص  ١٤روح المعاني ج )٢(
 ٩٥سورة اإلسراء اآلیة:  )٣(
 ٩٤ص  ٨الجدول م )٤(
 ١٧٢ص  ١٤. روح المعاني ج١٧٧ص  ٢فوة التفاسیر ج. ص٧٩ص ٦البحر المحیط ج )٥(
 ٤٣سورة الكهف اآلیة:  )٦(



 ٢٥٣

فئة: إسم تكن مرفوع. ینصرونه: مضارع مرفوع. الـواو: فاعـل. الهـاء: ضـمیر مفعـول  :اإلعراب

  .)١(به. الجملة في محل رفع نعت لفئة

 : قوله تعالى:الشاهد   .جملة نعت لفئة  

  .)٢(: أي لم تكن له جماعة تنصره وتدفع عنه الهالكالمعنى

: لمــا إفتخــر بكثــرة مالــه وعــزة نفــره، أخبــر ســبحانه وتعــالى إنــه لــم تكــن لــه فئــة أي قــام الحــالم

  .)٣(جماعة تنصره وال كان منتصرًا بنفسه

  الموضع التاسع عشر:

: قوله تعالى          .....  

عــول بــه. الجملــة فــي مســاكن: معطوفــة علــى أبــاء بــالواو. ترضــونها: فعــل وفاعــل ومف :اإلعــراب

  .)٥(محل رفع نعت لمساكن

 : قوله تعالى:الشاهد     .جملة صفة لمساكن  

  .)٦(: أي مساكن تعجبكم اإلقامة فیها وهي قصور ودور تختارون اإلقامة بهاالمعنى

  الموضع العشرون:

: قولــــه تعــــالى                                  

            .  

                                                   
 ١٥٧ص  ٨الجدول م )١(
 ١٩٣ص  ٢صفوة التفاسیر ج )٢(
 ١٢٤ص  ٦البحر المحیط ج )٣(
 ٢٤التوبة اآلیة:  –من البحث  ٢٢٠ اآلیة مرت ص )٤(
 ٢٦٦ – ٢٦٥ص  ٥الجدول م )٥(
 ٥٢٩ص  ١ر ج. صفوة التفاسی ٢٤ص  ٥البحر المحیط ج )٦(
 ٦٤سورة التوبة اآلیة:  )٧(



 ٢٥٤

تنــزل: مضــارع مبنــي للمجهــول منصــوب بــأن. علــیهم: جــار ومجــرور. ســورة: نائــب  :اإلعــراب

. الفاعـــل: ضـــمیر مســتتر تقـــدیره (هـــي). بــه ضــمیر مفعـــولفاعــل. تنبـــئ: مضــارع مرفـــوع. هـــم 

  .)١(ة في محل رفع نعت لسورةالجمل

 : قوله تعالى:الشاهد      صفة لسورةجملة.  

یخشــى المنــافقون أن تنــزل فــیهم ســورة تكشـــف عمــا فــي قلــوبهم مــن النفــاق وتزیـــع : أي المعنــى

  .)٢(أسرارهم حتى یسمعوها مزاعة منتشرة فكأنها تخبرهم بها

  الموضع الحادي والعشرون:

...: قوله تعالى       ....  

میر مفعـول ضـیأتي: مضارع مرفوع وعالمة الرفع الفتحـة المقـدرة علـى الیـاء. والهـاء:  :اإلعراب

  .)٤(ل یأتیه، الفاعل (هو) الجملة نعت لعذابمثبه. عذاب: فاعل مرفوع. یجزیه: 

 : قوله تعالى:الشاهد    صفة لعذابجملة.  

هام مبتدأ، ویأتیه الخبر أي ینزل علیه عذاب یفضـحه أو یهلكـه أو ینزلـه أو من لإلستف: المعنى

  .)٥(یهینه وهو الفرق

  الموضع الثاني والعشرون:

ـــالى ـــه تع : قول                              

                       .  

                                                   
 ٣٢٤ – ٣٢٣ص  ٥الجدول م )١(
 ٥٤٦ص  ١. صفوة التفاسیر ج ٦٧ص  ٥البحر المحیط ج )٢(
 ٣٩من البحث سورة هود اآلیة  ١٠٨اآلیة مرت ص  )٣(
 ٢٦٣ص  ٦الجدول م )٤(
 ١٥ص  ٢. صفوة التفاسیر ج ٢٢٢ص  ١البحر المحیط   ج )٥(
 ٩٣سورة هود اآلیة:  )٦(



 ٢٥٥

  )١( :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد   .جملة صفة لعذاب  

  )٢(:المعنى

  الموضع الثالث والعشرون:

...: قوله تعالى          ....  

رف إســـتقبال. نمتـــع: أمـــم: مبتـــدأ مرفـــوع. خبـــره محـــزوف (أي مـــن ذریتـــك) الســـین حـــ :اإلعـــراب

مضارع مرفوع. وهـم: ضـمیر مفعـول بـه والفاعـل ضـمیر. وجملـة سـنمتعهم فـي محـل رفـع نعـت 

  .)٤(ألمم

 : قوله تعالى:الشاهد      .جملة صفة ألمم  

  .)٥(: أي أمم أخرى من ذریة من معك تمتعهم متاع الحیاة الدنیا وهم الكفرة المجرمینالمعنى

  لعشرون:الموضع الرابع وا

ـــالى ــــه تعـــــــــــ : قولـــــــــ                          

                     .  

 موعــد: مبتــدأ. ولــن حــرف نفــي ونصــب. یجــدوا: مضــارع منصــوب. مــن دونــه: جــار :اإلعــراب

  .)٧(ومجرور حال من موئًال. جملة یجدوا في محل رفع نعت لموعد

 : قوله تعالى:الشاهد   .جملة صفة لموعد  

                                                   
 ٢٥٤ص  مر في الموضع السابق )١(
 ٢٥٤ص  مر في الموضع السابق )٢(
 ٤٨من البحث سورة هود اآلیة:   ٣٠اآلیة مرت ص  )٣(
 ٢٤٩ص  ٦الجدول م )٤(
 ١٧ص  ٢صفوة التفاسیر ج )٥(
 . ٥٨سورة الكهف اآلیة:  )٦(
 ١٧٥ص  ٨الجدول م )٧(



 ٢٥٦

  .)١(جي: وأي لهم موعد آخر في القیامة یرون فیه األهوال لن یجدوا لهم فیه ملجأ وال منالمعنى

  الموضع الخامس والعشرون:

ــــــه تعــــــالى : قول                                  

                                   

                .  

ال: نافیه. تعلمون: مضارع مرفوع. الواو: فاعـل. وهـم: مفعـول بـه. والجملـة فـي محـل  :اباإلعر 

  .)٣(نصب نعت آلخرین

 : قوله تعالى:الشاهد     .جملة صفة آلخرین  

ــبة حـــد، وهـــو متعلـــق بالـــذوات، وا: العلـــم هنـــا كالمعرفـــة تعـــدى إلـــى المعنـــى ولـــیس متعلـــق بالنسـ

الخیل، ترهبون جنسـًا آخـر مـن غیـر بنـي آدم ال تعلمـون یها المؤمنون والمعنى: أي بإرتباطكم أ

أماكنهم، وال أعیانهم، وال أشخاصهم اهللا یعلمهم. قیل أن صهیل الخیل یرهب الجـن، وأن الجـن 

  .)٤(ال تقترب دارًا فیها فرس

  الموضع السادس والعشرون:

ـــــــه تعـــــــالى : قول                               

                        .  

                                                   
 ١٩٧ص  ٢صفوة التفاسیر ج )١(
 ٦٠سورة األنفال اآلیة:  )٢(
 ٢٢٠ – ٢١٩ص  ٥الجدول م )٣(
 ٢٧٧ص  ٦. الطبري ج ٥٠٨ص  ٤البحر المحیط ج )٤(
 ٢٩سورة هود اآلیة:  )٥(



 ٢٥٧

أرى: مضــارع مرفـوع وعالمــة الرفــع الضــمة المقــدرة علـى األلــف. كــم: ضــمیر مفعــول  :اإلعــراب

قومــًا مفعــول بــه. تجهلــون: مضــارع مرفــوع. الــواو: فاعــل. الجملــة فــي محــل بــه. والفاعــل (أنــا). 

  .)١(نصب نعت لقوماً 

 : قوله تعالى:الشاهد   .جملة صفة لقوم  

: فـــي اآلیــة الكریمـــة وصـــفهم ســبحانه وتعـــالى بالجهـــل لكـــونهم نبــوا أمـــرهم علـــى الجهـــل المعنـــى

ـــرار بـــالظواهر، أو ألنهـــم یتســـاف ــؤمنین بالعواقـــب، واإلغت ـــون طـــرد المـ لون علـــى المـــؤمنین وتطلب

  .)٢(وتظنون أنكم خیر منهم أو تجهلون لقاء ربكم

 انه وتعـالى بفـي تعبیـره سـبح: مقام الحال    دون (جـاهلین) إشـارة إلـى أن الجهـل

  .)٣(متجدد لهم وهو غیر عادتهم إستعطافًا لهم إلى الحلم

  الموضع السابع والعشرون:

 ...: قوله تعالى      ....  

الهـاء: مفعـول بـه حلیة: مفعول به منصوب. تلبسونها: مضارع مرفوع. الـواو: فاعـل.  :اإلعراب

  .)٥(الجملة في محل نصب نعت لحلیة

 : قوله تعالى:الشاهد     جملة صفة لحلیة.  

ان وتلبســونها خــاص بالنســاء والمعنــى جــر الجــواهر النفیســة كــاللؤلؤ والمن أي تســتخرجو : المعنــى

  .)٦(یلبسها نساؤكم، وأسند اللبس إلى الذكور ألن النساء یتزین لهم، فكأنها زینتهم ولباسهم

  

                                                   
 ص ٦الجدول م )١(
 ١٣ص  ٢. صفوة التفاسیر ج ٢١٩ – ٢١٨ص  ٥البحر المحیط ج )٢(
 ٢٧٥ص  ٩نظم الدرر ج )٣(
 ١٤من البحث . النحل اآلیة:  ١٢٦اآلیة مرت ص    )٤(
 ٢٤٥ص  ٨الجدول م )٥(
 ١٢١ص  ٢. صفوة التفاسیر ج ٤٦٥ص  ٥البحر المحیط ج )٦(



 ٢٥٨

  الموضع الثامن والعشرون:

: قولـــــــــــه تعــــــــــــالى                                     

                                         

.  

  )٢( :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد       .جملة صفة لبیوت  

  .)٣(وقات السفر والحضرأفي : أي تجدونها حفیفة المحمل سهلة المأخذ المعنى

لما كانت الخیام التـي هـي مـن جلـود األنعـام فـي ظلهـا الظلیـل تقـارب بیـوت القـرى : مقام الحال

  .)٤(جمعها سبحانه جمعاً 

: في قوله تعالى البالغة              ٥(طباق(.  

  الموضع التاسع والعشرون:

ـــالى : قولــــــه تعـــ                                       

         .  

  

  

                                                   
 ٨٠سورة النحل اآلیة:  )١(
 ٢٥٧ص  مر في الموضع السابق )٢(
 .٢٠٤ص  ١٤. روح المعاني ج  ٥٠٧ص  ٦البحر المحیط  ج )٣(
 ١٢٥ص  ١١نظم الدرر ج )٤(
 ١٤٠ص  ٢صفوة التفاسیر ج )٥(
 ١٠٣سورة التوبة اآلیة:  )٦(



 ٢٥٩

  )٧( :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد     .جملة صفة لصدقة  

هم صدقة تطهرهم بهـا مـن الـذنوب، ذنوببأي خذ من یا محمد من هؤالء الذین إعترفوا : المعنى

  .)١(تلك الصدقة حسناتهم حتى یرتقوا بها إلى مراتب المخلصین األبراربوتنمي 

رسـوله الكـریم بأخـذ الصـدقة أمـر سـبحانه  نالقربا وللما كان من شأن الرضوان قب: مقام الحال

  .)٢(تطهیرًا لهم وتطیبًا لقلوبهم

 : في قوله تعالى البالغة         تشبیه بلیغ حیث جعـل الصـالة نفـس السـكن

  .)٣(ف أداة التشبیه ووجه الشبهذواإلطمئنان وأصله كالسكن فح

  الموضع الثالثون:

... : قوله تعالى            ....  

مفعـول بـه. یغـیظ: مضـارع  ون: مضـارع مرفـوع. الـواو: فاعـل. موطئـًا:ؤ ال: نافیه. یطـ :اإلعراب

  .)٥(مرفوع الفاعل هو الكفار مفعول به. الجملة في محل نصب نعت لموطئاً 

 : قوله تعالى:الشاهد   .جملة صفة لموطئًا  

الفاعل في یغیظ عائد على المصدر وأما علـى مـوطئ أن كـان مصـدرًا، وأمـا علـى مـا : المعنى

فــار وطــؤهم. وأطلــق موطئــًا إذا كــان مكانــًا لــیعم یفهــم مــن مــوطئ إن كــان مكانــًا أي یغضــب الك

                                                   
 ٢٥٧ اإلعراب مر ص )٧(
 ٥٦٠ص  ١صفوة التفاسیر ج )١(
 ١٢ص  ٨نظم الدرر  ج )٢(
 ٥٦٣ص  ١صفوة التفاسیر ج )٣(
 .١٢٠من البحث سورة التوبة اآلیة:  ١١١اآلیة مرت ص   )٤(
 ٤٤ – ٤٣ص  ٦الجدول م )٥(



 ٢٦٠

كــل مــوطئ یغــیظ وطــؤه الكفــار، ســواء كــان مــن أمكنــة الكفــار أم مــن أمكنــة المســلمین إذا كــان 

  .)٦(سلوكه غیظهم

صــود مــن إجهــاد الــنفس بإصــابة الظمــأ والنصــب والمخمصــة أرغــام قلمــا كــان الم: مقــام الحــال

 مـانهم بالنیــل مــنهم أتبـع ذلــك قولــه : الكفـار بإقتحــام أرضــهم المتوصـل بــه إلــى إی  

         .  

  الموضع الحادي والثالثون:

ــالى ـــ ـــــه تع : قول                               

  .  

إال: أداة حصر. رجاًال: مفعول به للفعل أرسلنا. نوحي: مضارع مرفوع وعالمة الرفع  :راباإلع

الضـــمة المقـــدرة علـــى الیـــاء. والفاعـــل نحـــن للتعظـــیم. إلـــیهم: جـــار ومجـــرور. الجملـــة فـــي محـــل 

  .)٣(نصب نعت رجاالً 

  جملة صفة لرجال.  : قوله تعالى:الشاهد

یا محمد إلى األمم الماضیة إال بشـرًا نـوحي إلـیهم علـى ألسـنة : أي وما أرسلنا من قبلك المعنى

ینا إلیك. قال المفسرون أنكـر مشـركو قـریش نبـوة محمـد صـلى اهللا علیـه وسـلم حالمالئكة كما أو 

  .)٤(وقالوا: اهللا أعظم من أن یكون رسوله بشرًا، فهال بعث إلینا ملكًا فنزلت اآلیة

  

                                                   
 ٥٦٨ص  ١. صفوة التفاسیر ج ١١٥ص  ٦البحر المحیط ج )٦(
 ٤٥ص  ٨نظم الدرر ج )١(
 ٤٣سورة النحل اآلیة:  )٢(
 ٢٧١ص  ٧الجدول م )٣(
 ١٤٧ص  ١٤. روح المعاني ج٤٤٩ص  ٤زاد المسیر ج )٤(



 ٢٦١

  الموضع الثاني والثالثون:

...  :قوله تعالى       ....  

ال: نافیه. یقدر: مضارع مرفوع الفاعل (هو). على شـيء: جـار ومجـرور جملـة یقـدر  :اإلعراب

  .)١(في محل نصب نعت لعبداً 

 : قوله تعالى:الشاهد   .جملة صفة لعبد  

على األشـیاء المتعلقـة : أي هذا العبد المملوك عاجز عن التصرف في المال ألنه یقدر المعنى

  .)٢(كل والشرب والنومبنفسه من حركات كالقیام والقعود واأل

  الموضع الثالث والثالثون:

ـــالى ــــه تعـــــــــــ   : قولـــــــــ                          

     .  

ة: تمییز للضمیر فاعل كبـرت منصـوب. تخـرج: مضـارع مرفـوع والفاعـل هـي مـن كلم :اإلعراب

  .)٤(أفواههم. جار ومجرور. جملة تخرج في محل نصب نعت لكلمة

 : قوله تعالى:الشاهد    جملة صفة لكلمة.  

  نعها خرجت من أفواه أولئك المجرمین.شاي كلمة قبیحة ما أ: المعنى

لمـــة) بالنصـــب والظـــاهر إنتصـــابها علـــى التمییـــز، وفاعـــل كبـــرت وفـــي البحـــر: قـــرأ الجمهـــور (ك

 مضــمر یعــود علــى المقالــة المفهومــة مــن قولــه            ) وفــي ٤الكهــف اآلیــة (

                                                   
 ٧٥النحل اآلیة:  –من البحث   ١٠٤اآلیة مرت ص  )٥(
 ٢٩٨ص  ٧الجدول م )١(
 .١٣٦ص  ٢. صفوة التفاسیر ج ١٩٦ص  ١٤. روح المعاني ج  ٥٠٣ص  ٤البحر المحیط ج )٢(
 .٥سورة الكهف اآلیة:  )٣(
 .٩٥ص  ٦البحر المحیط ج  .١١٤ص  ٨الجدول م  )٤(



 ٢٦٢

ترائهم على النطق بها وٕاخراجهـا جذلك معنى التعجب والجملة بعدها صفة لها تفید اإلستعظام إ

  .)٥(من افواههم

  ابع والثالثون:الموضع الر 

: قولــــه تعــــالى                               

                    .  

وجــزم. تــروا: مضــارع مجــزوم بحــزف فعــل أنــزل. لــم: حــرف نفــي للجنــودًا: مفعــول بــه : اإلعــراب

  .)٢(ها: في محل نصب نعت لجنودالها: مفعول به جملة ترو النون. الواو: فاعل 

 : قوله تعالى:الشاهد   جملة صفة لجنود.  

  .)٣(أنزل المالئكة وقیل كانوا ثمانیة أالف وقیل خمسة االف وقیل ستة عشر ألفاً : اي المعنى

  الموضع الخامس والثالثون:

: قولـــــــــه تعـــــــــالى                                 

                                         

                                            

      .  

                                                   
 .٢٠٤ص  ١٤. روح المعاني ج  ٩٥ص  ٦البحر المحیط ج  )٥(
 .٢٦سورة التوبة اآلیة:  )١(
 .٢٧٠ص  ٥الجدول م  )٢(
 .٢٦ص  ٥. البحر المحیط ج ٢٥٢ص  ٢الكشاف ج  )٣(
 .١٦سورة الرعد اآلیة:  )٤(



 ٢٦٣

جملـة فعـول بـه للفعـل أتخـذ. ال: نافیـه. یملكـون: مضـارع مرفـوع الـواو فاعـل مأولیـاء: : اإلعـراب

  .)٥(یملكون في محل نصب نعت ألولیاء

 : قوله تعالى:الشاهد   جملة صفة ألولیاء.  

ر عنها فكیـف یسـتطیعون دفـع أولیاء ال یستطیعون على نفع أنفسهم وال على دفع الضُ : المعنى

  .)١(صفهم سبحانه بالعجزو الضر لغیرهم. فقد 

ــــة ـــالى البالغـ ـــه تعــ ــي قولــ ــ : فـ                          

ـــث  ـــتعارة حیــ ـــر و اإسـ ـــات للكفــ ـــافر والظلمــ ــى للكــ ـــتعار األعمــ ــؤمن والنـــــور اســ ـــیر للمـــ ـــتعار البصــ سـ

  .)٢(لإلیمان

  الموضع السادس والثالثون:

 ...: قوله تعالى                ....  

جنات: مفعول به للفعل وعد. تجري: مضارع مرفوع بالضمة المقدرة علـى الیـاء. مـن ب: اإلعرا

تحــت: جـــار ومجـــرور. الهـــاء: مضـــاف إلیـــه. علـــى حـــزف المضـــاف. أي مـــن تحـــت أشـــجارها. 

  .)٤(األنهار: فاعل الجملة في محل نصب نعت لجنات

 : قوله تعالى:الشاهد   .جملة صفة لجنات  

مــانهم جنــات تجــري مــن تحــت أشــجارها  ســبحانه وتعــالى المــؤمنین علــى إیأي وعــد اهللا: المعنــى

  .)٥(األنهار

                                                   
 .٨٧ص  ٦الجدول م  )٥(
 .٥٢٢ ص ٢. الكشاف ج ٣٧ص  ٥البحر المحیط ج  )١(
 .٧٨ص  ٢صفوة التفاسیر ج  )٢(
 .٧٢ة: یمن البحث. سورة التوبة اآل   ٤٠اآلیة مرت ص    )٣(
 .٣٥٥ص  ٥الجدول م  )٤(
 .٥٤٨ص  ١صفوة التفاسیر ج  )٥(



 ٢٦٤

وصف العزة والحكمة. المناسب إلفتتاح اآلیة بـالمواالة وتفصـیلها ب )٦(لما ختم اآلیة: حالالمقام 

  .)٧(ام بها بیانًا للرحمةتئِ لإد الرحمة إجماًال، أتبعها بما هو أشبآیة الجهاد وذلك بعد الوعد ب

  الموضع السابع والثالثون:

…: قوله تعالى            ....  

  )٢(اإلعراب والمعنى: 

 : قوله تعالى:الشاهد   .جملة صفة لجنات  

لمـا كـان السـیاق لـبخلهم بـالنفس والمـال وسـلب النفـع مـن أمـوالهم وأوالدهـم أقتصــر : مقـام الحـال

  .)٣(على الجهاد بالنفس والمال ثم بین األفالح األعظمفي مدح أولیائه 

  الموضع الثامن والثالثون:

…: قوله تعالى            ....  

  )٥(اإلعراب والمعنى: 

 : قوله تعالى:الشاهد   .جملة صفة لجنات  

  

  

  

                                                   
 . قال تعالى: (... أولئك سیرحمهم اهللا إن اهللا عزیز حكیم). ٧١اآلیة التوبة :  )٦(
 .٥٤٦ص  ٨نظم الدرر ج  )٧(
 .٨٩. سورة التوبة اآلیة   ٤١رت ص اآلیة م )١(
 ٢٦٣ مر في الموضع السابق ص )٢(
 .٥٧١ص  ٨نظم الدرر ج  )٣(
 ٤١ سورة التوبة مرت ص ١٠٠اآلیة :  )٤(
 ٢٦٣ اإلعراب والمعنى مر ص )٥(



 ٢٦٥

  الموضع التاسع والثالثون:

: قولـــــــــه تعـــــــــالى                         

                      .  

  )٧(:والمعنى اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد   .جملة صفة لجنات  

ذكــر شــیئًا مــن احــوال  وب��رزوا � جمیع��اً فــي قولــه تعــالى: لمــا جمــع الفــریقین  :مقــام الحــال

یبقـى العبـد بـین الرهبـة والرغبـة، وبـین لالكفار واألشقیاء، وذكر بعدهم أحـوال المـؤمنین السـعداء 

  .)٢(الخوف والرجاء فقال بانیًا للمفعول ألن الدخول هو المقصود بالذات وأدخل .....)

  الموضع األربعون:

: قولـه تعــالى                                       

                                  

   .  

ل بــه للفعــل جعــل. تقــیكم: مضــارع مرفــوع بالضــمة المقــدرة علــى الیــاء. ســرابیل: مفعــو اإلعــراب: 

الفاعل (هي) كم: مفعول به أول. والحر: مفعول بـه ثـاٍن. وجملـة تقـیكم الحـر فـي محـل نصـب 

  .)٤(نعت لسرابیل

                                                   
 .٢٣سورة إبراهیم اآلیة:  )٦(
 ٢٦٣ اإلعراب والمعنى مر ص )٧(
 .٢١سورة إبراهیم اآلیة:  )١(
 .٤٠٨ص  ١٠. نظم الدرر ج ٩٦ص  ٢. صفوة التفاسیر ج ٤١٠ص  ٥ج البحر المحیط  )٢(
 .٨١سورة النحل اآلیة:  )٣(
 .٣٠٤ص  ٧الجدول م  )٤(



 ٢٦٦

 : قوله تعالى:الشاهد    جملة صفة لسرابیل.  

البـرد.  يالحر یقـ يقیحر أما ألنه ما س على البدن. وأقتصر على ذكر البل ما لسربا: المعنى

والمعنى أي جعل لكم الثیاب مـن  )٦(أو حزف البرد داللة ضده علیه قاله المبرد )٥( الزجاج هقال

  .)٧(القطن والصوف والكتان لتخلصكم من الحر والبرد

: لمـا ذكـر سـبحانه وتعـالى الظـالل مـن األشـجار واألكنـان مـن الجبـال أتبـع ذلـك مـا مقام الحـال

اهم إلیــه عوضــًا لمــا جعلــه لســائر الحیــوان مــن األصــواف واألنیــاب واألظفــار ذلــك یمنــع مــن هــد

  .)١(سالح العدوالحر والبرد ومن 

: في قوله تعالى: البالغة         إیجاز بـالحزف حیـث حـزف البـرد إسـتغناء

  .)٢(بذكر الحر

  الموضع الحادي واألربعون:

: قوله تعالى        ....  

  )٤(اإلعراب: 

 : قوله تعالى:الشاهد    .جملة صفة لسرابیل  

  .)٥(: السرابیل هنا عام یقع على ما كان من حدید وغیره والمعنى تحمیكم أذى الحربالمعنى

                                                   
 هـ. ٣١١هو إبراهیم بن السري بن السهل توفى سنة  )٥(
 هـ.٢٨٦هو محمد بن یزید توفى سنة  )٦(
 .١٣٨ص  ٢. صفوة التفاسیر ج ٥٠٨ص  ٦البحر المحیط ج  )٧(
 .٢٢٧-٢٢٦ص  ١١ر ج نظم الدر  )١(
 .١٤٠ص  ٢صفوة التفاسیر ج  )٢(
 .٨١اآلیة مرت في الموضع السابق . النحل اآلیة :  )٣(
 اإلعراب مر في الموضع السابق. )٤(
 .٥٠٨ص  ٦البحر المحیط ج  )٥(



 ٢٦٧

  الموضع الثاني واألربعون:

: قوله تعالى    .  

لقــوم: جــار ومجــرور. یعلمــون: مضــارع مرفــوع. الــواو: فاعــل. الجملــة فــي محــل جــر إلعــراب: ا

  .)٧(نعت لقوم

 : قوله تعالى:الشاهد    .جملة صفة لقوم  

یل إال مـن لــه تشـریعه ألنـه ال ینتفـع بـذلك التفصـ : أي لقـوم یتـدبرون حكمـة اهللا ویفقهـونالمعنـى

  .)١(علم

ه تعــالى: كــان قولــ : لمــامقــام الحــال       مــن دقــائق المعــاني أتبعــه قولــه   

 ٢(جوابًا لمن یقول إن هذا التفصیل فائق فهل یفصل غیره هكذا؟(  

  الموضع الثالث واألربعون:

: قوله تعالى                          .  

  )٤(اإلعراب: 

 : قوله تعالى:الشاهد   .جملة صفة لقوم  

  .)٥(: أي لقوم یؤمنون باهللا وبكتابه الذي أنزل مفصالً المعنى

                                                   
 ٦٧ مرت ص ٣٢سورة األعراف اآلیة:  )٦(
 .٣٢٤ص  ٤الجدول م  )٧(
 .٤٤٤یر ج . صفوة التفاس٢٩٤ص  ٤البحر المحیط ج  )١(
 .٣٩ص  ٧نظم الدرر ج  )٢(
  ٥٢سورة األعراف اآلیة:  )٣(
 مر في الموع السابق. )٤(
 ٤٥٠ص  ١. صفوة التفاسیر ج ٣٠٨ص  ٤البحر المحیط ج  )٥(



 ٢٦٨

  الموضع الرابع واألربعون:

: قوله تعالى      .  

  )٧(اإلعراب: 

 : قوله تعالى:الشاهد    .جملة صفة لقوم  

الشــاكرین بهــا ألنهــم هــم المنتفعــون  عمــة التــي ال یحــاد توازنهــا نعمــة خــصهــذه الن: أي المعنــى

بهذه النعم على ما ینبغـي وهـم الـذین ینتفعـون باآلیـات وتصـرفها ألن مـن ال یفكـر فـي الـنعم وال 

  .)١(یشكر وال ینتفع باآلیات

ومبشـرات سـببًا ألیجـاد النبـات الـذي هـو سـبب  من إرسال الریاح منتشرات: لما كان مقام الحال

: وجود الحیاة ودیمومتها كان ذلك أكبر نعم اهللا على الخلق فقال      

  الموضع الخامس واألربعون:

ــــــه تعــــــالى : قول                                   

                     .  

  )٤(اإلعراب: 

 : قوله تعالى:الشاهد   .جملة صفة لقوم  

  .)٥(: أي الهدایة والرحمة للمؤمنین ألنهم المقتبثون من أنواره والمنتفعون من أحكامهالمعنى

                                                   
 ٨٦ مرت ص ٥٨سورة األعراف اآلیة :  )٦(
 ٢٦٦ مر ص )٧(
 .٤٥٢ص  ١. صفوة التفاسیر ج ١٤٨ص  ٨روح المعاني ج  )١(
 .٣٢٣ص  ٤ج  البحر المحیط )٢(
 .٢٠٣سورة األعراف اآلیة:  )٣(
 ٢٦٦ مر ص )٤(
 .٤٨٩ص  ١صفوة التفاسیر ج  )٥(



 ٢٦٩

: في قوله تعالى: البالغة           فیه تشبیه بلیغ حذفت اآلداة ووجه الشبه

ویرى بعض العلماء أنه من قبیل المجاز المرسل حیـث أطلـق المسـبب علـى السـبب ألن القـرآن 

  .)٦(لما كان سببًا لتنویر العقول أطلق علیه لفظ البصیره

  :الموضع السادس واألربعون

 : قوله تعالى                                    

                                   .  

  )٢(اإلعراب: 

 قوله تعالى:: الشاهد   .جملة صفة لقوم  

اآلیــات ألنهـــم یعلمــون قــدرة اهللا فـــي إبــداع الكائنـــات  تفصــیلبحانه مــن یعلـــم خـــص ســ :المعنــى

  .)٣(فیستدلون بذلك على شئون مبدعها جل وعال

  الموضع السابع واألربعون:

  : قولــــــه تعــــــالى                             

    .  

  )٥(اإلعراب: 

 : قوله تعالى:الشاهد     .جملة صفة لقوم  

  .)٦(: لقوم یتقون اهللا ویخافون عذابه ویحذرونه فیدعوهم الخوف والحزر للتدبر والنظرالمعنى

                                                   
 .٤٩٠ص  ١صفوة التفاسیر ج  )٦(
 ٥سورة یونس اآلیة:  )١(
 ٢٦٦ مر ص )٢(
 .٥٧٤ص  ١. صفوة التفاسیر ج ٣١٠ص  ٢. أبو السعود ج ١٣٠ص  ٥البحر المحیط ج  )٣(
 ٦سورة یونس اآلیة:  )٤(
 ٢٦٦ مر ص )٥(



 ٢٧٠

  الموضع الثامن واألربعون:

: قوله تعالى      .  

  )٨(اإلعراب: 

 : قوله تعالى:الشاهد    .جملة صفة لقوم  

من الصنیع العجیـب  : خص سبحانه وتعالى المتفكرین ألن ما أحتوت علیه هذه اآلیاتالمعنى

  .)١(إال بالتفكیرال یدرك 

  الموضع التاسع واألربعون:

 : قولـــه تعـــالى                            

       .  

  )٣(اإلعراب: 

 : قوله تعالى:الشاهد         .جملة صفة لقوم  

  .)٤(یعتبرون بهأي لعالمات ودالالت على وحدانیة اهللا لقوم یتدبرون ما یسمعون و : المعنى

: لمـــا كانـــت هـــذه اآلیـــات مـــن الظهـــور بحیـــث ال یحتـــاج ألكثـــر مـــن ســـماعها قـــال مقـــام الحـــال

   سبحانه:          .  

  

                                                                                                                                                       
 .٥٧٤ص  ١. صفوة التفاسیر ج ١٣١ص  ٥. البحر المحیط ج ٣١ص  ١٧الرازي ج  )٦(
 ٧١ مرت ص ٢٤سورة یونس اآلیة:  )٧(
 ٢٦٦ مر ص )٨(
 ٥٨٠ص  ٢صفوة التفاسیر ج  )١(
 .٦٧سورة یونس اآلیة:  )٢(
 ٢٦٦ مر ص )٣(
 .٥٩٠ص  ١. صفوة التفاسیر ج ١٦ص  ١٧. الرازي م ١٧٥ص  ٥البحر المحیط ج  )٤(
 .١٥٨ص  ٩نظم الدرر ج  )٥(



 ٢٧١

  الموضع الخمسون:

: قولــــه تعـــــالى                                     

                               .  

  )٧(اإلعراب: 

 : قوله تعالى:الشاهد     .جملة صفة لقوم  

یه هذه اآلیات من الصنیع العجیـب : خص سبحانه وتعالى المتفكرین ألن ما أحتوت علالمعنى

  .)١(ال یدرك إال بالتفكیر

: نبــه ســبحانه وتعــالى علــى أن المقــام یحتــاج إلــى تعــب بتجریــد الــنفس مــن الهــوى مقــام الحــال

وتحكیم العقل فقال:          .  

: فـــي قولـــه تعـــالى: البالغـــة          نـــور النهـــار  ةأذالـــ شـــبه إســـتعارة تبعیـــة حیـــث

بواسـطة ظلمــة اللیـل بالغطــاء الكثیــف وٕاسـتعارة لفــظ یغشـى المشــیر إلــى تغطیـة األشــیاء الظــاهرة 

  .)٣(باألغطیة الحسیة لألمور المعنویة

  الموضع الحادي والخمسون:

: قوله تعالى       .  

  

  
                                                   

 .٣سورة الرعد اآلیة:  )٦(
 ٢٦٦ مر ص )٧(
 .٧٤ص  ٢. صفوة التفاسیر ج ٦ص  ١٩. الرازي م ٣٥٦ص  ٥البحر المحیط ج  )١(
 .٢٧٧ص  ١٠نظم الدرر ج  )٢(
 .٧٨ص  ٢صفوة التفاسیر ج  )٣(
 ٨٣ مرت ص ٤سورة الرعد اآلیة:  )٤(



 ٢٧٢

  )٥(اإلعراب: 

 : قوله تعالى:الشاهد   .جملة صفة لقوم  

  .)٦(لة فیستدلون بها علىوحدانیة الصانع القادرد: أي دالالت لقوم یعلمون األالمعنى

: لمـا كـان اإلسـتدالل فـي هـذه اآلیـة بأشـیاء فـي غایـة الوضـوح، مـن مشـاهدة تجـاور مقام الحـال

: ات وسقیها وتفضیلها جاء ختمها بقولهجنوال القطع       .  

  ع الثاني والخمسون:الموض

: قولــــه تعــــالى                                

           .  

  )٢(اإلعراب: 

 : قوله تعالى:الشاهد         م.جملة صفة لقو  

ــى : أي أن فــي إنــزال المــاء وٕاخــراج الثمــار لداللــة واضــحة علــى قــدرة اهللا ووحدانیتــه لقــوم المعن

یتدبرون في صنیعه فیؤمنون. قال أبو حیان: "خـتم اآلیـة بقولـه (یتفكـرون) ألن النظـر فـي ذلـك 

  .)٣()یحتاج إلى فضل تأمل وٕاستعمال فكر

  

  

  

                                                   
 ٢٦٦ مر ص )٥(
 ٧ص  ١٩. الرازي م ٣٥٧ص  ٥البحر المحیط ج  )٦(
 .٣٥٧ص  ٥البحر المحیط ج  )٧(
 .١١سورة النحل اآلیة:  )١(
 ٢٦٦ مر ص )٢(
 ١٢١ص  ٢. صفوة التفاسیر ج ٤٦٥ص  ٥البحر المحیط ج  )٣(



 ٢٧٣

  الموضع الثالث والخمسون:

: قولـــــــــه تعـــــــــالى                                  

             .  

  )٥(اإلعراب: 

 : قوله تعالى:الشاهد       .جملة صفة لقوم  

لدالئل باهرة عظیمة، ألصحاب العقول السلیمة الذین : أي أن في ذلك التسخیر والخلق المعنى

یعلمـــون أن القـــول بالتسلســـل باطـــل وال بـــد مـــن اإلنتهـــاء فـــي آخـــر األمـــر إلـــى الفاعـــل المختـــار 

  .)٦(القدیر

  الموضع الرابع والخمسون:

: قوله تعالى      .  

  )٢(اإلعراب: 

 : قوله تعالى:الشاهد    لة صفة لقوم.جم  

ق طـرأ علیـه النسـیان، فقیـل یــذكرون بیـذكرون اإلعتبـار واإلتعـاظ كـأن علمهـم بـذلك سـا: المعنـى

  .)٣(مانسوا من تسخیر هذه المكونات في األرض أي یتذكرون

  

  

                                                   
 .١٢سورةالنحل اآلیة:  )٤(
 ٢٦٦ مر ص )٥(
 .١٢١ص  ٢. صفوة التفسیر ج ٤ص  ٢٠الرازي م  )٦(
 ٨ ص ت. مر  ١٣سورة النحل اآلیة :  )١(
 ٢٦٦ مر ص )٢(
 .١٢١ص  ٢. صفوة التفاسیر ج ٤٦٥ص  ٥البحر المحیط ج  )٣(



 ٢٧٤

  الموضع الخامس والخمسون:

: قولــه تعــالى                                   

  .  

  )٥(اإلعراب: 

 : قوله تعالى:الشاهد       .جملة صفة لقوم  

: أي أنـزل اهللا ســبحانه وتعـالى القــرآن هدایــة للقلـوب محــل التصـدیق،ورحمة وشــفاء لمــن المعنــى

  .)٦(آمن به

  ن:الموضع السادس والخمسو 

: قوله تعالى                                    

   .  

  )٢(اإلعراب: 

 : قوله تعالى:الشاهد     .جملة صفة لقوم  

م قـــدرة اهللا ســـبحانه وتعـــالى لقـــوم یســـمعون : أي أن فـــي هـــذا األحیـــاء لداللـــة علـــى عظـــیالمعنـــى

  .)٣(سماع أنصاف وتدبر

: في قوله تعالى: البالغة             ٤(طباق بین أحیا وموت(.  

                                                   
 .٦٤سورة النحل اآلیة:  )٤(
 ٢٦٦ مر ص )٥(
 .١٣٢ص  ٢. صفوة التفاسیر ج ٤٩١ص  ٥البحر المحیط ج  )٦(
 ٦٥النحل اآلیة:  )١(
 ٢٦٦ مر ص )٢(
 .١٣٢ص  ٢ . صفوة التفاسیر ج١٥٢ص  ٢٠. الرازي م ٤٩١ص  ٥البحر المحیط ج  )٣(



 ٢٧٥

  الموضع السابع والخمسون:

…: قوله تعالى     .  

  )٦(اإلعراب: 

 : قوله تعالى:الشاهد   .جملة صفة لقوم  

: لقوم یتدبرون بعقولهم ألنه ال یعتبـر إال ذو العقـول وفـي المختصـر "ناسـب ذكـر العقـل المعنى

ــا فـــي اإلنســـان، ولهـــذا حـــرم اهللا علـــى هـــذه األمـــة األشـــربة المســـكرة صـــیانه  هنـــا ألنـــه أشـــرف مـ

  .)٧(لعقولها

  الموضع الثامن والخمسون:

…: قوله تعالى       ٨.  

  )١(اإلعراب: 

… : قوله تعالى:الشاهد          .جملة صفة لقوم  

  .)٢(: أي لعبرة لقوم یتأملون ویتدبرون في عظیم قدرة اهللا، وبدیع صنعهالمعنى

ــام الحــال بنائهــا البیــوت المسدســة وفــي أكلهــا مــن أنــواع : ولمــا كــان أمــر النحــل عجیبــًا فــي مق

ولمـــن یملكهـــا فـــي النقلـــه معـــه،  الحـــامض والمـــر والضـــار، وطوعیتهـــا ألمیرهـــااألزهـــار واألوراق 

                                                                                                                                                       
 .١٣٥ص  ٢ج ٣صفوة التفاسیر  )٤(
 ١٠٤ . مرت ص٦٧سورة النحل اآلیة:  )٥(
 ٢٦٦ مر ص )٦(
 .٣٣٦ص  ٢. مختصر بن كثیر ج ٥٦ص  ٢٠. الرازي م ٤٩٥ص  ٥البحر المحیط ج  )٧(
 ٨ . مرت ص٦٩سورة النحل اآلیة:  )٨(
 ٢٦٦ مر ص )١(
 .١٣٣ص  ٢صفوة التفاسیر ج  )٢(



 ٢٧٦

    : وكــان النظــر فــي ذلــك یحتــاج إلــى تأمــل و زیــادة تــدبر خــتم ســبحانه بقولــه

       .  

  الموضع التاسع والخمسون:

 : قولــه تعــالى                                 

        .  

  )٥(اإلعراب: 

 : قوله تعالى:الشاهد  .جملة صفة لقوم  

: اآلیــة الكریمــة تتضــمن أن المســخر والممســك للطیــر هــو اهللا، فهــو أخبــار منــه تعــالى المعنــى

  .)٦(یصدق به إال المؤمن الذي ال ینتفع إال باإلعتبارما

  

  الموضع الستون:

: قولـــــه تعـــــالى                            

  .  

ــون: ال: نافیـــه. یؤمنـــ :عـــن قـــوماإلعـــراب:  ـــواو: جـــارومجرور. ال یمؤمنـ ــارع مرفـــوع. ال ون: مضـ

  . )٢(فاعل. جملة ال یؤمنون في محل جر نعت لقوم

                                                   
 .٦٠ص  ٢٠الرازي م  )٣(
 .٧٩سورة النحل اآلیة:  )٤(
 ٢٦٦ مر ص )٥(
  .١٣٧ص  ٢. صفوة التفاسیر ج ٥٠٧ص  ٥. البحر المحیط ج ٧٤ص  ٢٠الرازي م  )٦(
 .١٠١سورة یونس  اآلیة:  )١(
 .١٧٥-١٧٤ص  ٦الجدول م  )٢(



 ٢٧٧

 : قوله تعالى:الشاهد  .جملة صفة لقوم  

إنه تعالى لما أمر بهذا التفكیـر والتأمـل بـین بعـد ذلـك أن هـذا التفكیـر والتـدبر فـي هـذه : المعنى

  .)٣(زل بالشقاء والضاللاآلیات ال ینفع في حق من حكم اهللا تعالى علیه في األ

  الموضع الحادي والستون:

  : قولــــه تعــــالى                             

                                  .  

ملــة: مفعــول بــه للفعــل تــرك. قــوم: مضــاف إلیــه مجــرور. ال یومنــون: مــر اإلعرابهــا. اإلعــراب: 

  . )٥(الجملة في محل جر نعت لقوم

 : قوله تعالى:الشاهد  .جملة صفة لقوم  

ني رفضت ملة أولئك وأتبعـت ملـة أي علمني ذلك وأوحى إلي أل هلب: الكالم تعلیل لما قالمعنى

  .)٦(المشركین األنبیاء المذكورین، وهي الملة الحنیفیة، وأراد بأؤلئك الذین ال یؤمنون

  الموضع الثاني والستون:

ـــالى ــــه تعـــــ ــــ : قول                                 

    .  

لم: حرف نفي وجزم. تكونوا: مضارع مجزوم بحزف النون. الواو: إسم تكـون بالغیـه: اإلعراب: 

  . )٢(خبر منصوب. والهاء مضاف إلیه. الجملة الفعلیة في محل جر نعت لبلد

                                                   
 .١٩٣ص  ٥البحر المحیط ج  )٣(
 .٣٧سورة یوسف اآلیة:  )٤(
 .٣٧١ص  ٦الجدول م  )٥(
 .٤٥٢ ص ٢الكشاف ج  )٦(
 .٧سورة النحل اآلیة:  )١(
 .٤٦٢ص  ٥. البحر المحیط ج ٢٣٨ص  ٧الجدول م  )٢(



 ٢٧٨

 : قوله تعالى:الشاهد  .جملة صفة لبلد  

البلـــد وٕانـــه مـــع اإلســـتعانة بالـــدواب لحمـــل األثقـــال  : فـــي اآلیـــة الكریمـــة تنبیـــه علـــى بعـــدالمعنـــى

  .)٣(واألمتعه التي یعجزون عن حملها إلى بلد بعید لم یكونوا لیصلوا إلیه إال بجهد ومشقة

  الموضع الثالث والستون:

ــه تعــالى  : قول                                 

                                    

                                  

   .  

أیده: فعل ماضي. الهاء: مفعول به. أي الرسول صلى اهللا علیه وسلم. بجنـود: جـار اإلعراب: 

ومجــرور. لــم: حــرف نفــي وجــزم. تروهــا: مضــارع مجــزوم بحــزف النــون. الــواو: فاعــل. الهــاء: 

  . )٥(مفعول به. الجملة في محل جر نعت لجنود

 : قوله تعالى:الشاهد   ة صفة لجنود.جمل  

ون البشـــارة فـــي قلبـــه قـــ: أي قـــواه بجنـــود مـــن عنـــده مـــن المالئكـــة یحرســـونه فـــي الغـــار یلالمعنـــى

  .)١(ویصرفون وجوه الكفار عنه

: فــي قولــه تعــالى:البالغــة         ...     إســتعارة حیــث إســتعار

  .)٢(ن والتوحیدكلمة الذین كفروا للشرك وكلمة اهللا لإلیما

                                                   
 .١٨٢ص  ١٩. الرازي ج ٤٦٢ص  ٥البحر المحیط ج  )٣(
 ٤٠سورة التوبة اآلیة:  )٤(
 .٢٩٣ – ٢٩٢ص  ٥الجدول م  )٥(
 .٥٣٦ص  ١. صفوة التفاسیر ج ٤٥ص  ٥البحر المحیط ج  )١(
 .٥٣٨ص  ١صفوة التفاسیر ج  )٢(



 ٢٧٩

  الموضع الرابع والستون:

: قوله تعالى       ....  

بغیر: جار ومجرور حال من السموات. عمـد: مضـاف إلیـه. ترونهـا: مضـارع مرفـوع اإلعراب: 

  . )٤(الواو: فاعل. الهاء: مفعول به. الجملة نعت لعمد

 : قوله تعالى:الشاهد    ة صفة لعمدجمل.  

بغیــر عمــد مرئیــه دلیــل علــى أي خلقهــا ســبحانه وتعــالى مرتفعــة البنــاء، قائمــة بقدرتــه، : المعنــى

محــیط بالـــدنیا  زبرجـــد وجــود الخــالق المبـــدع. وقــالوا ولهـــا عمــد علـــى جبــل قـــاف وهــو جبـــل مــن

  .)٥(ترونها ولكنكم ال

  الموضع الخامس والستون:

: قوله تعالى          ....  

. مــن ربــك: جــارومجرور نعــت لرحمــة والكــاف مضــاف ررحمــة: مضــاف إلیــه مجــرو اإلعــراب: 

إلیــه. ترجوهــا: مضــارع مرفــوع بالضــمة المقــدرة علـــى الــواو. الفاعــل أنــت، والهــاء: مفعــول بـــه. 

  . )١(الجملة نعت ثاٍن لرحمة

 : قوله تعالى:الشاهد   .جملة صفة لرحمة  

أي عند حصول الفقر والقلة ال تترك تعهدهم بالقول الجمیل والكالم الحسن بل تعـدهم  :المعنى

  .)٢(بالوعد الجمیل

                                                   
 ١١٣ مرت ص ٢سورة الرعد اآلیة:  )٣(
 .١٨٦ص  ٨. الرازي م  ٧٠ص  ٧الجدول م  )٤(
 .٣٥٣ص  ٥. البحر المحیط ج ١٨٦ص  ١٨الرازي م  )٥(
 ١٤٢ مرت ص ٢٨سورة اإلسراء اآلیة:  )٦(
 .٣٣ص  ٨الجدول م  )١(



 ٢٨٠

: في قوله تعالى:البالغة      ...  كنایة عـن الفقـر، ألن فاقـد المـال یطلـب رحمـة اهللا

لق السبب على المسبب فسمى وٕاحسانه، فلما كان فقد المال سببًا لهذا الطلب ولهذا اإلبتغاء أط

  .)٣(الفقر بإبتغاء رحمة اهللا تعالى

  والستون:  الموضع السادس

ــالى : قولـــــه تعـــ                                  

                          .  

إلـــى جبـــل: جـــارومجرور متعلـــق ب(أوي). یعصـــمني: فعـــل مضـــارع مرفـــوع. النـــون: اإلعـــراب: 

  . )٥(للوقایة. الیاء: مفعول به والفاعل (هو) وجملة یعصمني في محل جر نعت لجبل

 : قوله تعالى:الشاهد     جملة صفة لجبل.  

تحصــن بــه مــن الغــرق ظنــًا منــه أن المــاء ال یصــل إلــى سأصــعد إلــى رأس جبــل وأ: أي المعنــى

  .)١(رؤوس الجبال

أنه تعالى لما حكى عن نوح علیه السالم وأنه سبحانه دعاه إلى أن یركب السفینة : حالالمقام 

  . )٢(حكى عن أبنه الذي كان متمادیًا في الكفر مصرًا علیه مكذبًا ألبیه فیما أخبر عنه

  

  

  

                                                                                                                                                       
 .١٥٥ص  ٢٠الرازي ج  )٢(
 .١٥٥ص  ٢٠المرجع السابق ج  )٣(
 .٤٣سورة هود اآلیة:  )٤(
 .٢٤٣ص  ٥الجدول م  )٥(
 .١٦ص  ٢صفوة التفاسیر ج  )١(
 .٢٢٧ص  ٥. الحبر المحیط ج ١٨٦ص  ١٧الرازي م  )٢(



 ٢٨١

  الموضع السابع والستون:

  

ـــالىقولــــــــــــــ  : ه تعـــــــــــ                           

    .  

تــؤتي: مضــارع مرفــوع وعالمــة الرفــع الضــمة المقــدرة علــى الیــاء، والفاعــل (هــي) أي اإلعــراب: 

  . )٥(ة تؤتي في محل جر نعت لشجرةأكلها: مفعول به. الهاء: مضاف إلیه. جمل )٤(الشجرة

  .جملة صفة لشجرة  : قوله تعالى:الشاهد

ســاعة لــیًال أو  كــل أي تعطــي ثمرهــا كــل وقــت بتیســیر الخــالق وتكوینــه وینتفــع بهــا فــي: المعنــى

  .)٦(نهارًا أو شتاًء أو صیفاً 

  الموضع الثامن والستون:

ـــه تعــــــــــــالى  : قولـــــــــ                               

     .  

لیــوم: جــار ومجـرور. تشــخص: مضـارع مرفــوع فاعلـه األبصــار. فیـه: جــار ومجــرور اإلعـراب: 

  . )١(متعلق بتشخص. الجملة في محل جر نعت لیوم

 : قوله تعالى:الشاهد    م.جملة صفة لیو  

                                                   
 .٢٥سورة إبراهیم اآلیة:  )٣(
 .٢٤الشجرة في قوله تعالى: (... كشجرة طیبة أصلها ثابت وفروعها في السماء) إبراهیم اآلیة:  )٤(
 .١٥٠ص  ٧الجدول م  )٥(
 .٩٦ص  ٢. صفوة التفاسیر ج ٩٥ص  ١٩. الرازي م ٤١١ ص ٥البحر ج  )٦(
 .٤٢سورة إبراهیم اآلیة :  )٧(
 .١١٦ص  ٥الجدول م  )١(



 ٢٨٢

أي یـؤخرهم لیـوم القیامـة یـوم ، : شخوص البصر یدل على الحیـرة والدهشـة وسـقوط القـوةالمعنى

رهیـب عصـیب، تشــخص فیـه األبصــار مـن الفــزع والهلـع وتبقــى مفتوحـة ال تتحــرك أجفـانهم مــن 

  .)٢(هول ما یرونه

طلـب مـن ه أنـإبـراهیم علیـه السـالم عـن ى دالئل التوحید وحك )٣(: أنه تعالى لما بینمقام الحال

اهللا أن یصـــونه عـــن الشـــرك ویوفقـــه لألعمـــال الصـــالحة وأن یخصـــه بالرحمـــة والمغفـــرة فـــي یـــوم 

  .)٤(القیامة ذكر بعد ذلك ما یدل على وجود یوم القیامة وما یدل على صفة یوم القیامة

  الموضع التاسع والستون:

: قوله تعالى      ....  

ع مرفـوع بالضـمة المقـدرة علـى الیـاء. الفاعـل (هـو). الوجـوه: مفعـول بـه یشوي: مضار اإلعراب: 

  .)٦(لماء وب. جملة یشوي في محل جر نعت ثانمنص

وفي البحر یشوي فـي موضـع الصـفة لمـاء أو موضـع حـال منـه ألنـه قـد وصـف فحسـن مجـيء 

  .الحال منه وصف بكالمهل

 : قوله تعالى:الشاهد  .جملة صفة لماء  

  .)١(الظالمون في نار جهنم یغاثون بماء یشوي الوجوه إذا قرب منهم من شدة الحر: المعنى

  

  

                                                   
 .١٠١ص  ٢. صفوة التفاسیر ج ١٣٣ص  ٣. أبو السعود ج ١١١ص  ١٩الرازي م  )٢(
ل دعاء) وقوله: (ربنا ) قوله تعالى: (رب أجعلني مقیم الصالة ومن زریتي ربنا وتقب٤في اآلیة السابقة إبراهیم ( )٣(

 )٤١أغفر لي ولوالدي وللمؤمنین یوم یقوم الحساب) (
 .١١١ص  ١٩الرازي م  )٤(
 ٢٣٥ . اآلیة مرت ص٢٩سورة الكهف اآلیة:  )٥(
 .١١٥ص  ٦. البحر المحیط ج ١٤٤ص  ٨الجدول م  )٦(
 .١٩٠ص  ٢صفوة التفاسیر ج  )١(



 ٢٨٣

  سمیةالنعت بالجملة اال -٢

 فقـــط  قـــد ورد هـــذا النـــوع مـــن النعـــت فـــي الربـــع الثـــاني مـــن القـــرآن الكـــریم فـــي موضـــعین

  تفاصیلهما كاآلتي:

  الموضع األول:

: قوله تعالى    ....  

أصــلها: مبتــدأ مرفــوع. الهــاء: ضــمیر مضــاف إلیــه. ثابــت: خبــر مرفــوع. الجملــة فــي  اإلعــراب:

   .)٣(شجرةمحل جر نعت ل

 : قوله تعالى:الشاهد        سمیة صفة لشجرة.اجملة  

: أي في األرض ضارب بعروقه فیها. وأنه لما قیل الشجرة طیبة ثابته تبـادر للـذهن مـن المعنى

ة صـور كـأن شـیئًامن الشـجرة متصـف بالثبـات ثـم لمـا قیـل (أصـلها) علـم جعل ثابت صفة لشـجر 

صریحًا أن الثبات صفة أصل الشجرة. ووصفت الشجرة برسوخ أصـلها وذلـك یـدل علـى تمكنهـا 

  .)٤(وأن الریاح ال تقتلعها فهي بطیئة الفناء

  الموضع الثاني:

ــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــالى : قول                              

  .  

بتـدأ ملكـم: جـار ومجـرور خبـر مقـدم. منـه: جـار ومجـرور حـال. مـن شـراب: شـراب: اإلعراب: 

  .)١(محل نصب نعت لماء في مؤخر مرفوع. الجملة المكونة من المبتدأ والخبر

                                                   
 .٨٨وردت ص  .٢٤سورة إبراهیم اآلیة:  )٢(
 .١٥٠ص  ٥ول م الجد )٣(
 .٢١٣ص  ١٣. روح المعاني ج ١٠٦ص  ٣. الشوكاني ج ٤١١ص  ٥البحر المحیط ج  )٤(
 .١٠سورة النحل اآلیة:  )٥(



 ٢٨٤

فیتعلــق بمحــزوف ویرتفــع شــراب بــه. وفــي البحــر: الظــاهر أن (لكــم) فــي موضــع الصــفة ألمــاء. 

نزل ویجـــوز أن یكـــون إســـتئنافًا، وشـــراب بـــأإلـــى مـــاء كائنـــًا لكـــم منـــه شـــراب، ویجـــوز أن یتعلـــق 

  .)٢(مبتدأ

 : قوله تعالى:الشاهد         صفة لشجرة. جملة  

  .)٣(أنزله عزبًا فراتًا لتشربوه فتسكن حرارة العطش: أي المعنى

كان ما ذكـر فـي اآلیـات السـابقة مـن خلـق األنعـام والخیـل والبغـال كفـیًال ببیـان  : لمامقام الحال

أنه الواحد المختار شرع یوضح ذلك بتفصیل اآلیات أیضـاحًا یدعـه فـي أتـم إنكشـاف فـي سـیاق 

  .)٤(معدد للنعم مذكرًا بها داع لشكرها

  

                                                                                                                                                       
 .١٥١ص  ٣. الشوكاني ج ٢٤٢ص  ٨الجدول م  )١(
 .٥٦٤ص  ٥البحر المحیط ج  )٢(
 .١٢٠ص  ٢صفوة التفاسیر ج  )٣(
 .١١٦ص  ١١نظم الدرر ج  )٤(



 ٢٨٤

اا ا  

 ا ا  

هـو النعـت الـذي یكـون أقسـام النعـت الحقیقـي و  منالنعت بشبه الجملة هو القسم الثالث 

بحــرف الجــر ومجــروره أو بــالظرف وقــد ورد هــذا النــوع مــن النعــت فــي الربــع الثــاني مــن القــرآن 

ثالثـــة مواضـــع العظـــیم فـــي تســـعین موضـــعًا منهـــا ســـبعة وثمـــانون موضـــعًا بالجـــار والمجـــرور، و 

  :بالظرف. وٕالیك التفصیل

  :األول  الموضع

... : قوله تعالى    ....  

  .)٢(من النار: جار ومجرور نعت لعذاب :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد    صفة لعذاب.  

  .)٣(هم عذابًا كائنًا من نار جهنمتأي أ: المعنى

  الموضع الثاني:

... : قوله تعالى         ....  

  .)٥(رجزًا: مفعول به للفعل أرسل. من السماء: جار ومجرور نعت لرجز :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد      .صفة لرجز  

                                                   
 ١٣١ وردت ص ٣٨سورة األعراف اآلیة:  )١(
 ١١٧ص  ٧. روح المعاني ج ٣٣٢ص  ٤الجدول م  )٢(
 ٤٤٥ص  ١صفوة التفاسیر ج  )٣(
 ١٥٩ وردت ص ١٦٢سورة األعراف اآلیة:  )٤(
  ٩٣ص  ٥الجدول م  )٥(



 ٢٨٥

: أي أرســلنا علـــیهم عـــذابًا مــن الســـماء كائنـــًا منهــا بســـبب ظلمهـــم وقیــل المـــراد بالعـــذاب المعنـــى

  .)١(الطاعون

  الموضع الثالث:

... : قوله تعالى           ....  

وف. مـــن اهللا: جـــار ذف مضـــاف أي حكـــم خبـــره محـــذكتـــاب: مبتـــدأ مرفـــوع علـــى حـــ :اإلعـــراب

  .)٣(ومجرور نعت لكتاب. سبق: فعل ماضي فاعله هو

 : قوله تعالى:الشاهد     .صفة لكتاب  

ــوال حكــــم منــــه تعــــالمعنــــى ـــي : أي لــ ــيء فـ ــوح المحفــــوظ وهــــو أال یعــــذب مخطــ الى ســــبق فــــي اللــ

  .)٤(إجتهاده

  الموضع الرابع:

: قوله تعالى                            .  

 وف تقــدیره هــذه. مــن اهللا: جــار ومجــرور. نعــت لبــراءة. فــيذبــراءة: خبــر لمبتــدأ محــ :اإلعــراب

البحــر: إرتفــع بــراءة علــى اإلبتــداء والخبــر إلــى الــذین عاهــدتهم. ومــن اهللا صــفة مســوغة لجــواز 

  .)٦(اإلبتداء بالنكرة

 : قوله تعالى:الشاهد     .صفة لبراءة  

  .)٧(: أي هذه براءة من المشركین ومن عهدهم كائنة من اهللا ورسولهالمعنى

                                                   
 ٨٩ص  ٩. روح المعاني ج ٢٠٥ص  ٢أبو السعود ج  )١(
 ٣٩ وردت ص ٦٨ألنفال اآلیة: سورة ا )٢(
 ٢٢٨ص  ٥الجدول م  )٣(
 ٥١٥ص  ١. صفوة التفاسیر ج ١٦١ص  ١٥. الرازي ج ٣٤ص  ١٠روح المعاني ج  )٤(
 )١(سورة التوبة اآلیة:  )٥(
 .  ٦٣٤ص  ٤. الجدول م ٦٣٤ص  ١التبیان في إعراب القرآن ج  )٦(
 ٥٢١ص  ١صفوة التفاسیر ج  )٧(



 ٢٨٦

قولـــه تعـــالى: البالغـــة:           للتفخـــیم بأنهـــا مـــن اهللا ورســـوله لزیـــادة  التنـــوین

  .)١(التفخیم والتهویل

  الموضع الخامس:

: قوله تعالى      ....  

  .)٣(أذان: مبتدأ. من اهللا: جار ومجرور نعته :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد    . .(أذان) صفة  

  .)٤(م إلى كافة الناس لتبرئ اهللا ورسوله من المشركین: أي إعالالمعنى

لمــا أنــزل البــراءة أمـر ســبحانه بــاإلعالم بهــا فـي المجمــع األعظــم لیقطــع الحجــج ، مقــام الحــال: 

فقــال عاطفــًا ظهــرة الجملــة إلــى مضــمونها: األخبــار بوجــوب اإلعــالم بمــا ثبــت بالجملــة األولــى 

  .)٥(المعطوفة علیها من البراءة

  سادس:الموضع ال

 : قوله تعالى   ...٦.  

  )٧( :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد     .صفة لرضوان  

: رضــوان مبتــدأ وجـــاز اإلبتــداء بــه لقولــه تعــالى: المعنــى     وأتـــى بــه نكــره لیــدل علـــى

  .)٨(مطلق أي شيء من رضوانه أكبر من كل ماذكر

                                                   
 ٥٢٦ص  ١صفوة التفاسیر ج  )١(
 وردت ص ٣سورة التوبة اآلیة:  )٢(
 ٤٤١ص  ٥الجدول م  )٣(
 ٣٠٩ص  ٦الطبري ج  )٤(
 ٣٧٢ص  ١نظم الدرر ج  )٥(
 ٤١ وردت ص ٧٢سورة التوبة اآلیة:  )٦(
 مر في الموضع السابق )٧(
 ٥٤٩ص  ١. صفوة التفاسیر ج ٧٢ص  ٤البحر المحیط ج  )٨(



 ٢٨٧

سـبحانه صـفات المنـافقین الذمیمـة ومـا أعـده لهـم مـن عـذاب أعقبـه بـذكر  لما ذكـرمقام الحال: 

  .)١(صفات المؤمنین المحموده وما أعده لهم من الثواب الدائم والنعیم المقیم

  الموضع السابع:

: قوله تعالى     ....  

    )٣(:اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد     صفة لغضب.  

  .)٤(لهم غضب كائن من اهللا تعالى: المعنى

  الموضع الثامن:

: قوله تعالى        ....  

أحـــد: فاعـــل لفعـــل محـــزوف یفســـره إســـتجارك. مـــن المشـــركین: جـــار ومجـــرور نعـــت  :اإلعـــراب

  .)٦(ألحد

 : قوله تعالى:الشاهد      .صفة ألحد  

  .)٧(لب مجاورتك بعد إنقضاء األجل المضروب: أي إستأمنك وطالمعنى

بعـد أن أوجـب اهللا تعـالى قتـال المشـركین بعـد مهلـة األمـان التـي هـي أربعـة أشـهر مقام الحال: 

حرم لنقضهم العهود أبان تعالى المطالبة باإلسالم أو القتل ال یعني عدم تمكین المشـركین مـن 

                                                   
 ٣٠٣ص  ١٠یلي ج حالز  )١(
 ٤٤ . وردت ص١٠٦: سورة النحل اآلیة )٢(
  ٢٨٦ مر ص )٣(
 ١٤٤ص  ٢صفوة التفاسیر ج  )٤(
 ٢٤٩ وردت ص ٦سورة التوبة اآلیة:  )٥(
 ٢٤٥ص  ٥الجدول م  )٦(
 ٥٢٢ص  ١. صفوة التفاسیر ج ٥٣ص  ١٠روح المعاني ج  )٧(



 ٢٨٨

لیل والحجـة أو جـاء طالبـًا إسـتماع القـرآن سماع أدلة األیمان، فلـو طلـب أحـد مـن المشـركین الـد

  .)١(فإنه یجب إمهاله ویحرم قتله، ویجب إیصاله إلى مأمنه، لیكون على بینة وعلم من أمره

  الموضع التاسع:

لھم : قوله تعالى      ....  

  .)٣(ت لشراب. من حمیم: جار ومجرور نعخبره شبه الجملة لهم شراب: مبتدأ مؤخر :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد     .صفة لشراب  

  .)٤(: أي یجزي الذین كفروا بشراب من ماٍء حارالمعنى

  الموضع العاشر:

 : قوله تعالى                             .  

  .)٦(حجارة: مفعول به للفعل أمطر. من سجیل: جار ومجرور نعت لحجارة :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد        لحجارة.صفة  

  .)٧(أرسلنا على أهل تلك المدن حجارة صلبة شدیدة من نار وطین: أي المعنى

  الموضع الحادي عشر:

: قوله تعالى                          .  

  

                                                   
 ١٣ص  ٥. البحر المحیط ج ١١٢ص  ١٠یلي ج حالز  )١(
 ٢٩ وردت ص  ٤سورة یونس اآلیة:  )٢(
 ٦٢ص  ٦م  الجدول )٣(
 ٦٧ص  ١١روح المعاني ج  )٤(
 ٨٢سورة هود اآلیة:  )٥(
 ٢٨٦ص  ٦الجدول م  )٦(
  ٢٨ص  ٢صفوة التفاسیر ج  )٧(
 ٧٤سورة الحجر اآلیة:  )٨(



 ٢٨٩

  )١(:اإلعراب والمعنى

 : قوله تعالى:الشاهد       .صفة لحجارة  

  الموضع الثاني عشر:

: قوله تعالى       ....  

  .)٣(اتوجنات: معطوف على قطع بالواو. من أعناب: جار ومجرور نعت لجن :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد    .  

  .)٤(: أي بساتین كثیرة من أشجار العنبالمعنى

بعد أن ذكر سبحانه وتعـالى أن أكثـر النـاس ال یؤمنـون أعقبـه ببیـان مـا یـدل علـى مقام الحال: 

وائح أشـجار مختلفـة الطعـوم والـر التوحید والمعاد باإلستدالل بأحوال النبات من الـزروع والثمـار و 

  .)٥(واأللوان

  الموضع الثالث عشر:

: قوله تعالى      ....  

  .)٧(جنتین: مفعلول به للفعل جعل. من أعناب: جار ومجرور نعت لجنتین :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد     .صفة لجنتین  

  كروم متنوعة فالكالم على ما قیل أما : أي جعلنا ألحدهما وهو الكافر بستانین من المعنى

                                                   
  ٢٨٨ص  ورد في الموضع السابع )١(
 ٢٠٧ وردت ص ٤سورة الرعد اآلیة:  )٢(
 ٧٢ص  ٧الجدول م  )٣(
 ٧٤ص  ٢صفوة التفاسیر ج  )٤(
 ١٠٣ص  ١٣ج  یليحالز  )٥(
 ٢٣٦ وردت ص ٣٢سورة الكهف اآلیة:  )٦(
 ١٤٨ص  ٨الجدول م  )٧(



 ٢٩٠

  .)١(على تقدیر مضاف وأما األعناب فیه مجاز عن الكروم وهي أشجار العنب

  الموضع الرابع عشر:

: قوله تعالى          ....  

ر نعــت ار ومجــرور خبــر المبتــدأ. مــن عــذاب: جــار ومجــرو جــویــل: مبتــدأ. للكــافرین:  :اإلعــراب

  .)٣(لویل

 : قوله تعالى:الشاهد     .صفة لویل  

: ویــل كلمــة تقــال للعــذاب والتهلكــة: أي هــالك ودمــار للكــافرین ویــاویلهم مــن عــذاب اهللا المعنــى

  .)٤(األلیم

  الموضع الخامس عشر:

: قوله تعالى       ....  

  .)٦(من حماء: جار ومجرور نعت لصلصالمن صلصال: جار ومجرور.  :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد     .صفة لصلصال  

  .)٧(: أي خلق اإلنسان من طین أسود متغیرالمعنى

  الموضع السادس عشر:

: قوله تعالى       ....  

                                                   
 ١٩١ص  ٢. صفوة التفاسیر ج  ٢٧٤ص  ١٤روح المعاني ج  )١(
 ٩٢ وردت ص ٢سورة إبراهیم اآلیة:  )٢(
 ١٨٣ص  ١٣. روح المعاني ج  ١٢٤ص  ٧الجدول م  )٣(
 ٩٠ص  ٢. صفوة التفاسیر ج ٣٣٩ص  ٩القرطبي ج  )٤(
 ١٣٩ . وردت ص ٢٦رة الحجر اآلیة: سو  )٥(
 ٥٧٦ص  ٢. الكشاف ج ٢٣٧ص  ٧الجدول م  )٦(
  ١٠٨ص  ٢صفوة التفاسیر ج  )٧(
 ١٣٩ . وردت ص ٢٨سورة الحجر اآلیة  )٨(



 ٢٩١

  )١( :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد     .صفة لصلصال  

أذكر یا محمد وقت قول ربك للمالئكة إني خالق بشرًا من طـین أسـود متغیـر. فـي : أي المعنى

  .)٢(اآلیة تنویه بذكر آدم في المالئكة قبل خلقه سبحانه وتعالى له

  الموضع السابع عشر:

: قوله تعالى       ....  

    )٤(:اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد     .صفة لصلصال  

: أي قــال إبلــیس ال ینبغــي وال یلیــغ لمثلــي أن یســجد آلدم وهــو مخلــوق مــن طــین یــابس المعنــى

  .)٥(متغیر

  الموضع الثامن عشر:

 : قوله تعالى                            .  

  .)٧(سم تكون مرفوع. من نخیل: جار ومجرور نعت لجنةجنة: أ :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد     .صفة لجنة  

  : اآلیة الكریمة واحدة من اإلقتراحات التي أقترحها الكفار على رسول اهللا صلى اهللا المعنى

  م كانا الغالب على بالده ماعلیه وسلم حتى یؤمنوا. بأن تكون له جنة من نخیل وعنب وه

                                                   
 ٢٩٠ص  مر في الموضع السابق )١(
 ١٠٨ص  ٢. صفوة التفاسیر ج ٣١١ص  ٢المختصر ج  )٢(
 ١٤٠ . وردت ص ٣٣سورة الحجر اآلیة:  )٣(
  ٢٩٠ إلعراب مر صا )٤(
 ١٠٩ص  ٢صفوة التفاسیر ج  )٥(
 ٩١سورة اإلسراء اآلیة:  )٦(
 ٩١ص  ٨الجدول م  )٧(



 ٢٩٢

  .)١(تنونقومن أعظم ما ی

  الموضع التاسع عشر:

...: قوله تعالى       ....  

  )٣( :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد      .صفة لبیت  

  .)٤(: اآلیة الكریمة إقتراح آخر أي یكون لك قصر مشید من ذهب ال من حجر أو طینالمعنى

  الموضع العشرون:

: لىقولــه تعــا                            

                                     

   .  

  .)٦(من أساور: جار ومجرور متعلق بیحلون. من ذهب: جار ومجرور نعت ألساور :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد   .صفة ألساور  

: أي یحلون في الجنة بأسـاور الـذهب، قـال المفسـرون لـیس أحـد مـن أهـل الجنـة إال فـي المعنى

  .)٧(فضة، وسوار من اللؤلؤیدیه ثالثة أساور: سوار من الذهب، وسوار من ال

  

  

                                                   
 ٦٩٣ص  ٢. الكشاف ج ٧٨ص  ٦البحر المحیط ج  )١(
 ١٤٥ وردت ص ٩٣سورة اإلسراء اآلیة:  )٢(
 ٢٩١ص  مر في الموضع السابق )٣(
 ١٧٦ص  ٢. صفوة التفاسیر ج ١٦٩ص  ١٤روح المعاني ج  )٤(
  ٣١سورة الكهف اآلیة  )٥(
 ١٤٦ص  ٨الجدول م  )٦(
 ١٩٠ص  ٢. صفوة التفاسیر ج ٤١٦ص  ٢المختصر ج  )٧(



 ٢٩٣

  الموضع الحادي والعشرون:

...: قوله تعالى            ....  

  .)٢(رًا: نعت لثیاب من سندس. جار ومجرور نعت ثان لثیابضثیابًا:مفعول به. خ :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد      .صفة لثیاب  

  .)٣(لوان من الحریر الرقیق: أي هم رافلون في أالمعنى

  الموضع الثاني والعشرون:

: قولـــه تعـــالى                                   

  .  

لكـم: ضـمیر مضـاف ذكـر: فاعـل للفعـل جـاء. مـن ربكـم: جـار ومجـرور نعـت لـذكر.  :اإلعراب

  .)٥(إلیه

 : قوله تعالى:الشاهد      .صفة لذكر  

  .)٦(: أي ذكر كا ئن من مالك أموركم ومربیكمالمعنى

  الموضع الثالث والعشرون:

: قولــه تعــالى                                 

                                         

                                                   
 ٢٩٢ وردت ص ٣١سورة الكهف اآلیة  )١(
 ١٤٦ص  ٨الجدول م   )٢(
 ١٩١ص  ٢. صفوة التفاسیر ج ٢٤٣ص  ١٥٤الطبري ج  )٣(
 ٦٣سورة األعراف اآلیة:  )٤(
 ١٥٣ص  ٨ج  . روح المعاني٣٥٥ص  ٣درویش م  )٥(
 ١٥٣ص  ٨روح المعاني ج  )٦(



 ٢٩٤

   .  

  )٢(:اإلعراب والمعنى

 : قوله تعالى:الشاهد      .صفة لذكر  

  الموضع الرابع والعشرون:

: قوله تعـالى                                  

   .  

  .)٤(من ربكم: جار ومجرور نعت لبینةببینة: جار ومجرور.  :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد      .صفة لبینة  

  .)٥(: أي جئتكم بحجة قاطعة من اهللا تشهد على صدقيعنىالم

 : لما كـان قولـه تعـالى:مقام الحال                  أردفهـا سـبحانه

على صحتها وهو قوله تعالى:  لبما ید               .  

  ون:الموضع الخامس والعشر 

 ...: قوله تعالى        ....  

  .)٨(بالء: مبتدأ مؤخر.من ربكم: جار ومجرور نعت له :اإلعراب

                                                   
 ٦٩سورة األعراف اآلیة:  )١(
  ٢٩٣ص  مر في الموضع السابق )٢(
 ١٠٥سورة األعراف اآلیة:  )٣(
 ٢٥ص  ٤الجدول م  )٤(
 ٤٦٢ص  ١صفوة التفاسیر ج  )٥(
 ٣٥٥ص  ٤البحر المحیط ج  )٦(
 ٣٨ وردت ص ١٤١سورة األعراف اآلیة:  )٧(
 ٥٩ص  ٤الجدول م  )٨(



 ٢٩٥

 : قوله تعالى:الشاهد      .صفة لبالء  

  .)١(: أي وفي هذا العذاب إختبار من اهللا ربكم ونعمة عظیمةالمعنى

نعمـــه الأنـــواع نعمـــه علـــى بنـــي إســـرائیل أتبـــع ذلـــك ب: بعـــد أن بــین ســـبحانه وتعـــالى مقـــام الحـــال

العظمى. وهي ان اهللا جاوز بهم البحر مع السالمة. ثم إرتدوا فـي هـذا تسـلیة لنبیـه الكـریم عمـا 

رأه مــن یهــود المدینــة، وبیــان ذلــك تــذكیر للمــؤمنین أن یشــكروا نعمــة اهللا، وأال یكونــوا مثــل بنــي 

  .)٢(إسرائیل

  الموضع السادس والعشرون:

 ...: له تعالىقو         ....  

  )٤( :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد      .صفة لبالء  

وفــي تلــك المحنــة إبــتالء وٕاختبــار لكــم مــن ربكــم وقیــل كــان ســبب قتــل الــذكور أن : أي المعنــى

یـده. فـأمر بقتـل  علـى كالكهنة قالوا لفرعون أن مولـودًا یولـد مـن بنـي إسـرائیل یكـون ذهـاب ملكـ

  .)٥(كل مولود، وفي الكشاف تمكین وٕامهال آل فرعون حتى فعلوا ما فعلوا إبتالء من اهللا

لمـا تقـدم أمـره تعـالى لموسـى بالتـذكیر بأیـام اهللا ذكـرهم بمـا أنعـم تعـالى علـیهم مــن : مقـام الحـال

  .)٦(نجاتهم من آل فرعون، ومن ضمنها تعداد شيء مما جرى علیهم من نعم اهللا

  

                                                   
 ٤٦٩ص  ١. صفوة التفاسیر ج ٤٧ص  ٦الطبري ج  )١(
 ٧٥ص  ٩الزمیلي ج  )٢(
 ٤٣ وردت ص ٦سورة إبراهیم اآلیة:  )٣(
 ٢٩٤ص  مر في الموضع السابق )٤(
 ١٩١ص  ٢. صفوة التفاسیر ج ٥٢٠ص  ٢الكشاف ج  )٥(
 ٣٩٦ص  ٥البحر المحیط ج  )٦(



 ٢٩٦

  لموضع السابع والعشرون:ا

 ...: قوله تعالى              ....  

الـالم: للتعلیـل. یغفـر: مضـارع منصـوب بـأن مضـمرة والفاعـل هـو لكـم جـار ومجـرور  :اإلعراب

  .)٢(وف تقدیره شیئاً ذمتعلق (بیغفر). من ذنوبكم: جار ومجرور نعت للمفعول مح

 : قوله تعالى:الشاهد      وف تقدیره بعض.ذصفة للمفعول المح  

: أي یـدعوكم إلـى اإلیمـان الكامـل بـه، مـن أجـل أن یغفـر لكـم ذنـوبكم فـي الـدار اآلخـره. المعنى

  .)٣(فهو یغفر الذنوب المتعلقة به سبحانه ال الذنوب التي لها صلة بحقوق العباد

  الموضع الثامن والعشرون:

 ...: قوله تعالى        ....  

رســـول: فاعـــل مرفـــوع للفعـــل جـــاء. مـــن انفســـكم: جـــار ومجـــرور نعـــت لرســـول. كـــم:  :اإلعـــراب

  .)٥(مضاف إلیه

 : قوله تعالى:الشاهد      .صفة لرسول  

قـریش، یـبلغكم رسـالة  ي: أي لقد جاءكم أیها القوم رسول عظیم القـدر، مـن جنسـكم عربـالمعنى

كونه صـلى اهللا علیـه وسـلم مـن جنسـكم ومـن أنفسـكم وهـي صـفة مـؤثرة فـي التبلیـغ والفهـم اهللا، و 

  .)٦(عنه والتأنس به

                                                   
 ١٤ وردت ص ١٠سورة إبراهیم اآلیة:  )١(
 ١٣٣ص  ٧الجدول م  )٢(
 ١٩٦ص  ١٣. روح المعاني ج ٢١٨ص  ١٣الزمیلي ج  )٣(
 ٢٣ . وردت ص١٢٨سورة التوبة اآلیة  )٤(
 ٥٤ص  ٦الجدول م  )٥(
 ٥٦٩ص  ١. صفوة التفاسیر ج ١٢٠ ص ٥البحر المحیط ج  )٦(



 ٢٩٧

: لمــا بــدأ ســبحانه الســورة ببــراء ة مــن اهللا ورســوله مــن المشــركین قــص فیهــا أحــوال مقــام الحــال

ونه جاءهم المنافقین شیئًا فشیئًا، خاطب العرب على سبیل تعداد النعم علیهم والمن علیهم، وبك

  .)١(رسول من جنسهم أو من نسبهم عربیًا قرشیًا یبلغهم عن اهللا

  الموضع التاسع والعشرون:

 ...: قوله تعالى             ....  

منصـوب بالیـاء. مـن دونهـم: جـار  والـواو: حـرف عطـف. آخـرین: معطـوف علـى عـد :اإلعـراب

  .)٣(خرین. هم مضاف إلیهومجرور نعت آل

 : قوله تعالى:الشاهد    .صفة آلخرین  

بإرتبــاطكم الخیــل ترهبــون عــدو اهللا وأعــداءكم مــن بنــي : فــي اآلیــة خطــاب للمــؤمنین أي المعنــى

أدم، وترهبــون بــذلك جنســًا آخــر مــن غیــر بنــي آدم ال تعلمــون أمــاكنهم واحــوالهم وقیــل عنــى بــه 

  .)٤(الجن

  ثون:الموضع الثال

...: قوله تعالى           ....  

  .)٦(غضب: فاعل مرفوع للفعل ینال. من ربهم: جار ومجرور نعت لغضب :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد       .صفة لغضب  

                                                   
 ١٢١ص  ٥البحر المحیط ج  )١(
  ٢٥٦ وردت ص ٦٠سورة األنفال اآلیة:  )٢(
 ٢١٩ص  ٥الجدول م  )٣(
 ٢٦١ص  ١٠. روح المعاني ج ٢٧٧ص  ٦ري ج الطب )٤(
 ٦٧ وردت ص ١٥٢سورة األعراف اآلیة:  )٥(
 ٧٦ص  ٤الجدول م  )٦(



 ٢٩٨

الـذي لـم  سیصیبهم غضب شـدید مـن الـرحمن.: أي أن الذین عبدوا العجل وٕاتخذوه إلهًا المعنى

  .)١(یقبل لهم توبة حتى قتل بعضهم بعضاً 

  الموضع الحادي والثالثون:

...: قوله تعالى        ....  

  .)٣(. من ربك: جار ومجرور نعت لكلمةكلمة: مبتدأ، جملة سبقت: نعتها :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد    صفة لكلمة.  

وال أنه سبق من اهللا أنه ال یهلك قومًا إال بعد إنقضاء أجلهـم، وتـأخیر الجـزاء إلـى ل: أي المعنى

  .)٤(یوم القیامة یوم الفصل والجزاء

  الموضع الثاني والثالثون:

...: قوله تعالى         ....  

  .)٦(رحمة: مضاف إلیه. من ربك جار ومجرور نعت لرحمة :اإلعراب

 عالى:: قوله تالشاهد    .صفة لرحمة  

: أي إبتغ رحمة اهللا التي ترجوها برحمتك علیهم. وفي البحر: أي نصرتك او هدایة من المعنى

  .)٧(اهللا لهم

  

                                                   
 ٤٧٤ص  ١. صفوة التفاسیر ج ٥٢ص  ٢المختصر ج  )١(
 ٢٣٣ وردت ص ١٩سورة یونس اآلیة:  )٢(
 ٨١ص  ٦الجدول م  )٣(
 ٥٧٧ص  ٢ . صفوة التفاسیر ج٩٠ص  ١١. روح المعاني ج ٥٤٣ص  ٦الطبري ج  )٤(
 ١٤٢ وردت ص ٢٨سورة اإلسراء اآلیة:  )٥(
 ٣٢ص  ٨الجدول م  )٦(
 ٢٨ص  ٦. البحر المحیط ج ٦٣٦ص  ٢ج  كشافال )٧(



 ٢٩٩

  الموضع الثالث والثالثون:

ــالى : قولـــــه تعـــ                                   

                                             

                         .  

  .)٢(بینة: جار ومجرور خبر كان. من ربه: مثله ونعت لهعلى  :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد       (بینة).ل صفة  

ح، وبرهـان سـاطع مـن اهللا تعـالى فیمـا یأتیـه، ویـدخل فـي ضـ: أي أفمن كـان علـى نـور واالمعنى

  .)٣(ذلك اإلسالم دخوًال أولیًا، وٕاقتصر علیه بعضهم على أنه المناسب لما یعده

: لما ذكر سبحانه وتعالى من كلن یرید الدنیا وزینتها وال یهـتم بـاآلخره، أعقبـه بـذكر مقام الحال

  .)٤(معه شاهد على صدقه وهو القرآنو من كان یرید اآلخره ویعمل لها 

  الموضع الرابع والثالثون:

: قولــه تعــالى                                      

          .  

  .)٦(آیة: نائب فاعل مرفوع للفعل (أنزل). من ربه: جار ومجرور نعت لها :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد      .صفة آلیة  

                                                   
 ١٧سورة هود اآلیة:  )١(
 ٢٠٩ص  ٦الجدول م  )٢(
 ١٠ص  ٢. صفوة التفاسیر ج  ٢٦ص  ١٢. روح المعاني ج ٢١١ص  ٥البحر المحیط ج  )٣(
 ٤٠ص  ١٢یلي ج حالز  )٤(
  ٢٧سورة الرعد اآلیة:  )٥(
 ١٠٠ص  ٧الجدول م  )٦(



 ٣٠٠

من ربه مثل معجـزة موسـى مـن خلـق  : أي یقول كفار مكة هال أنزل على محمد معجزةالمعنى

  .)١(حر. ومعجزة عیسى من أحیاء الموتىالب

  الموضع الخامس والثالثون:

ــالى ـــ : قولـــــه تع                                

                .  

  .)٣(رحمة: مفعول به للفعل أتى. من عند: جار ومجرور نعت لها :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد       .صفة لرحمة  

ــى : الرحمــة هــي النبــوة علــى مــا روى عــن أبــن عبــاس رضــي اهللا عنهمــا وجــوز أن تكــون المعن

  .)٤(كونها من اهللا تعالى رحمة ونعمة عظیمة منه سبحانه بها إیزانًا بأنها مع ِجئالبینة نفسها 

ذكـر مجموعـة : بعد أن بین حال فریقـي المـؤمنین والكـافرین، وحـض علـى اإلعتبـار مقام الحال

ة والتـذكیر وبیـان إشـتراك النبـي علیـه السـالم مـع مـا قبلـه مـن األنبیـاء من قصص األنبیـاء للعظـ

ألنبیـــاء وهـــي عبـــادة اهللا وحـــده واإلیمـــان بالبعـــث فـــي الـــدعوة إلـــى اصـــول واحـــدة مشـــتركة بـــین ا

  .)٥(له على مالزمة الصبر على أزى الكفار إلى أن یكفیه اهللا أمرهم اً هتنبیوالجزاء 

 : في قوله تعالى:البالغة          ستعارة تمثیلیة حیث شبه الذي ال یهتدي بالحجـة ا

  .)٦(قها ومسالكها، وأتبع دلیًال أعمى فیهالخفائها علیه، بمن سلك مفازة ال یعرف طر 

  

                                                   
 ٨٢ص  ٢صفوة التفاسیر ج  )١(
 ٢٨سورة هود اآلیة:  )٢(
 ٢٢٣ص  ٦الجدول م  )٣(
 ١٣ص  ٢. صفوة التفاسیر ج ٣٩ص  ١٢روح المعاني ج  )٤(
 ٥٥ص  ١٢یلي ج حالز  )٥(
 ١٧ص  ٢. صفوة التفاسیر ج ٣٩ص  ١٢روح المعاني ج  )٦(



 ٣٠١

  الموضع السادس والثالثون:

...: قوله تعالى        ....  

  .)٢(رحمة: مفعول به للفعل أتى. من عندنا: جار ومجرور نعت لها. نا: فاعل :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد     .صفة لرحمة  

عمة عظیمة وفضـًال كبیـرًا وهـي الكامـات التـي أظهرهـا اهللا علـى یدیـه وقیـل : أي وهبناه نالمعنى

  .)٣(الرحمة هي العیش الرغد والرزق الحالل

  الموضع السابع والثالثون:

...: قوله تعالى         ....  

  .)٥(عبدًا: مفعول به ببفعل وجد. من عبادنا: جار ومجرور نعت لعبد :اإلعراب

 : قوله تعالى:شاهدال     .صفة لعبد  

: العبد هنا مقصود به الخضر وٕاضافة نا تشریفًا وٕاختصاصـًا ، أي وجـداه عنـد الصـخرة المعنى

  .)٦(التي فقد عنها الحوت وهو مسحوب في توبة مستلقیًا على األرض

ث أردف اهللا بقصـة ثبات قدرتـه علـى البعـإلبعد أن ذكر اهللا قصة أصحاب الكهف :مقام الحال

وذلك لیفهم المشركون أن موسى النبي كلیم  موسى مع الخضر لیتعلم منه العلم ثانیة هي قصة

ن یـتعلم مــن العبـد الصـالح الخضــر ممـا یـدل علــى أن التواضـع خیــر مـع كثـرة علمــه، امـر أ اهللا

  .)٧(من الكبر

                                                   
 ٢٣٦ وردت ص ٦٥: سورة الكهف اآلیة  )١(
 ١٨١ص  ٨الجدول م  )٢(
 ١٩٨ص  ٢. صفوة التفاسیر ج ٣٢٠ص  ١٤روح المعاني ج  )٣(
 ٢٣٦ وردت ص ٦٥سورة الكهف اآلیة  )٤(
 ١٨١ص  ٨الجدول م  )٥(
 ١٩٨ص  ٢. صفوة التفاسیر ج ١٣٩ص  ٦البحر المحیط ج  )٦(
 ٢٨٩ص  ١٥یلي ج حالز  )٧(



 ٣٠٢

  الثالثون:و   الموضع الثامن

: قولـــــــــه تعـــــــــالى                                    

                               .  

الفعـل نفـر نعـت تقـدم . مـن كـل: جـار ومجـرور نعـت لطائفـة، فاعـل ضينفر: فعل ما :اإلعراب

  .)٢(على المنعوت، فرقه مضاف إلیه

 : قوله تعالى:الشاهد     صفة لطائفة.  

وانـه ال یمكـن أن یرحـل  لما جـاءت اآلیـة للحـض علـى طلـب العلـم والنفقـة فـي دیـن اهللا: المعنى

  .)٣(هم لطلبهلكالمؤمنون 

  الموضع التاسع والثالثون:

ــه تعــالى : قول                               

                                         

  .  

اًال: مفعـــول بـــه. نـــوحي: فعـــل مضـــارع. إلـــیهم: جـــار ومجـــرور. مـــن أهـــل: جـــار رجـــ :اإلعـــراب

  .)٥(ومجرور نعت لرجاًال. القرى: مضاف إلیه

 : قوله تعالى:الشاهد     صفة لرجال.  

                                                   
 ١٢٢سورة التوبة اآلیة  )١(
 ٤٧ص  ٥م  الجدول )٢(
 ٥٦٨ص  ٢. صفوة التفاسیر ج ١١٤ص  ٤البحر المحیط ج  )٣(
  ١٠٩سورة یوسف اآلیة:  )٤(
 ٦٤ص  ٧الجدول م  )٥(



 ٣٠٣

ــاًال ال نســــاء، و : المعنــــى مالئكــــة نــــوحي أیاتنــــا للــــدعاء إلــــى ال أي مــــا أرســــلنا مــــن قبلــــك إال رجــ

  .)١(طاعتنا

  بعون:الموضع األر 

ــه تعــالى : قول                                            

                                              

   .  

ــؤخرضـــمـــن أمـــر: فـــي مو  :اإلعـــراب ـــدأ مـ ـــره الجـــار  معقبـــات ع رفـــع ألنـــه صـــفة لمرفـــوع مبت خب

  .)٣(. وأسم الجاللة مضاف إلیه)له(والمجرور 

 : قوله تعالى:الشاهد      صفة لمعقبات.  

ر اهللا وبأذنـه یحفظونه بـأم نه قیلأ(من) هنا للسبب ویكون معناها ومعنى الباء سواء ك: المعنى

  .)٤(حفظهم أیاه متسبب عن امر اهللا لهم بذلكف

  الموضع الحادي واألربعون:

...: قوله تعالى                       ....  

مــن الجــن: جــار ومجــرور. اإلنــس:  وا: فعــل وفاعــل . فــي أمــم: جــار ومجــرور.لــدخا :اإلعــراب

  .)٦(. في النار جار ومجرور نعت ألمممعطوف على الجن بالواو

  : قوله تعالى:الشاهد   فة ألممص.  

                                                   
 ٧٠ص  ٢. صفوة التفاسیر ج ٨٠ص  ١٣الطبري ج  )١(
 ١١سورة الرعد اآلیة:  )٢(
 ٣٦٤ص  ٥. البحر المحیط ج ٨٠ص  ٧الجدول م  )٣(
 ٣٦٤ص  ٥البحر المحیط ج  )٤(
 ١٣١ وردت ص ٣٨األعراف اآلیة:  سورة )٥(
 ١١٦ص  ٨. روح المعاني ج ٢٩٧ص  ٤. البحر المحیط ج ١٣١ص  ٤الجدول م  )٦(



 ٣٠٤

  .)١(الجن واإلنس كائنة في النار نمأي أمم سابقة في الزمان : المعنى

محـل الـدخول فقـال فـي  لما كان الجن األصل في األغـواء قـومهم سـبحانه ثـم ذكـرمقام الحال: 

  .)٢(النار

  الموضع الثاني واألربعون:

...: قوله تعالى            ....  

وعد: مفعول مطلق مؤكد للفعل. علیه: جـار ومجـرور. حقـًا: صـفة وعـد. فـي التـوراة:  :اإلعراب

  .)٤(جار ومجرور نعت لوعد

  : قوله تعالى:الشاهد   .صفة لوعد  

  .)٥(: أي وعدًا ثابتًا في الكتب المقدسة والوعد هنا دخول الجنةالمعنى

  الموضع الثالث واألربعون:

...: قوله تعالى       ....  

  .)٧(متاع: خبر لمبتدأ محزوف تقدیره أفتراهم. في الدنیا: جار ومجرور نعت لمتاع :اإلعراب

  تعالى:: قوله الشاهد     .صفة لمتاع  

  اء له یتمتعون به مدة حیاتهم ثم یلقون الشقاء قب: أي ولهم متاع في الدنیا زائل ال المعنى

  

                                                   
 ٢٩٧ص  ٤البحر المحیط ج  )١(
 ٣٩٧ص  ٨نظم الدرر ج  )٢(
 ٤٢ وردت ص ١١١سورة التوبة اآلیة:  )٣(
 .٣١ص  ٥الجدول م . ٦٦١ص  ٢التبیان ج  )٤(
 ٥٦٤ص  ١. صفوة التفاسیر ج ٢٩ص  ١١ح المعاني ج . رو ١٠٦ص  ٥البحر المحیط ج  )٥(
 ٩١ وردت ص ٧٠سورة یونس اآلیة :  )٦(
 ١٤٢ص  ٥الجدول م  )٧(



 ٣٠٥

  .)١(المؤبد في اآلخرة

  الموضع الرابع واألربعون:

...: قوله تعالى       ....  

لفظـــًا مرفـــوع محـــًال مبتـــدأ. فـــي األرض: جـــار  مـــن: حـــرف جـــر زائـــد. دابـــة: مجـــرور :اإلعـــراب

  .)٣(ومجرور نعت لدابة

  : قوله تعالى:الشاهد   .صفة لدابة  

  .)٤(اهللا رزقه ل: أي ما من شيء یدب على وجه األرض من إنسان أو حیوان إال تكفالمعنى

دواخـل صــدورهم لعلـم بضــمائر القلـوب التــي د أن ذكـر سـبحانه أنــه علـیم بــالغ ا: بعــمقـام الحــال

  .)٥(أتبع ذلك بما یدل على شمول العلم والقدرة معاً 

  واألربعون:  الخامس  الموضع

...: قوله تعالى         ....  

  .)٧(الواو: لإلستئناف. قال نسوة: فعل وفاعله. في المدینة: جار ومجرور نعت لنسوة :اإلعراب

  : قوله تعالى:الشاهد      صفة لنسوة.  

  .)٨(جماعة من النساء في مصر أشاعوا حب أمرأة العزیز لیوسف: أي المعنى

  الموضع السادس واألربعون:

 : قوله تعالى                   ....  

                                                   
 ٥٩١ص  ٢. صفوة التفاسیر ج ١٧٥ص  ٥البحر المحیط ج  )١(
 ٥٧ وردت ص ٦سورة هود اآلیة:  )٢(
 ١٩٦ص  ٥الجدول م  )٣(
 ٧ص  ٢. صفوة التفاسیر ج  ٢ص  ١٢روح المعاني ج  )٤(
 ٢٣٦ص  ٩نظم الدرر ج  )٥(
 ٥٩ وردت ص ٣٠سورة یوسف اآلیة:  )٦(
 ٣٦١ص  ٦الجدول م  )٧(
 ٧٠ص  ١٠. نظم الدرر ج ٤٩ص  ٢. صفوة التفاسیر ج ٣٠١ص  ٥البحر المحیط ج  )٨(



 ٣٠٦

آللــف. عشــر: لفــظ عــددي ال محــل لــه. شـــهرًا: ا: خبــر إن مرفــوع وعالمــة رفعــه اأثنــ :اإلعــراب

  .)٢(ا عشر شهرًا. أسم الجاللة مضاف إلیهفي كتاب اهللا: جار ومجرور نعت ألثن تمییز.

  : قوله تعالى:الشاهد   ا عشر.صفة ألثن  

: في كتاب اهللا أي في اللوح المحفوظ. قال أبن عباس: "وقیل القرآن ألن السـنة المعتبـرة المعنى

  .)٣(ي هذه الشریعة هي السنة القمریةف

  الموضع السابع واألربعون:

... : قوله تعالى    ....  

  .)٥(في جنات: جار ومجرور نعت لمساكن. عدن: مضاف إلیه مجرور :اإلعراب

  : قوله تعالى:الشاهد    .صفة لمساكن  

ــى قوت والزبرجــد یطیــب فیهــا العــیش فــي جنــات : أي هــي منــازل وقصــور مــن الؤلــؤ والیــاالمعن

  .)٦(الخلد

  الموضع الثامن واألربعون:

: قولـــه تعـــالى                                 

                                       

  .  

                                                                                                                                                       
 ١٠٩وردت ص ٣٦سورة التوبة اآلیة :  )١(
 ٨٩ص  ١٠. روح المعاني ج ٢٨٤ص  ٥الجدول م  )٢(
 ٨٩ص  ١٠. روح المعاني ج  ٤١ص ث ٤البحر المحیط ج  )٣(
 ٤١ وردت ص ٧٢سورة التوبة اآلیة:  )٤(
  ٣٣٥ص  ٦الجدول م  )٥(
 ٥٤٨ض  ١صفوة التفاسیر ج  ٢٨٩ص  ٢الكشاف ج  )٦(
 ٦٨سورة یوسف اآلیة:  )١(



 ٣٠٧

إال: أداة حصـــر. حاجـــة منصـــوب علـــى اإلســـتثناء. فـــي نفـــس: جـــار ومجـــرور نعـــت  :اإلعـــراب

  .)٢(لحاجة. یعقوب: مضاف إلیه مجرور

  : قوله تعالى:الشاهد   صفة لحاجة.  

  .)٣(أظهرها ووصاهم بها دفعًا للخطریه نبال خشیة العین وشفقته على إ: أي المعنى

  الموضع التاسع واألربعون:

: قوله تعالى                    .  

  .)٥(آیات: إسم كان مؤخر مرفوع. للسائلین: جار ومجرور نعت آلیات :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد     ات.صفة آلی  

: أي في خبر یوسف وأخوته عبر وعظات ودالئل على قدرة اهللا تعالى وحكمته فـي كـل المعنى

  .)٦(شيء للسائلین عن أخبارهم

  الموضع الخمسون:

: قوله تعالى                           .  

  .)٨(مرفوع. للعاملین: جار ومجرور نعت لذكرأن بر إال: أداة حصر. ذكر: خ :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد   صفة لذكر.  

  .)١(ما هذا القرآن إال عظة وتزكیر للعاملین كافة: أي المعنى

                                                   
 ٢١ص  ٧الجدول م  )٢(
 ٢١ص  ١٣. روح المعاني ج ٥٩ص ٢صفوة التفاسیر ج  )٣(
 ٧سورة یوسف اآلیة:  )٤(
 ٣٣٤ص  ٦ الجدول م )٥(
 .٤٢ص  ٢صفوة التفاسیر ج . ٤٢٨ص ٢. الكشاف ج ٢٨٢ص  ٤البحر المحیط ج  )٦(
 ١٠٤سورة یوسف اآلیة:  )٧(
 ٦١ ص ٧الجدول م  )٨(



 ٣٠٨

  .)٢(رض دنیويغ: لما نفى عنهم سؤالهم الألجر، نفى عن هذا الذكر كل مقام الحال

  الموضع الحادي والخمسون:

 ...: عالىقوله ت       ....  

  .)٤(هذا: مبتدأ. بالغ: خبره. للناس: جار ومجرور صفة لبالغ :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد  صفة لبالغ.  

  .)٥(أي هذا القرآن بالغ لجمیع الخلق، وكفایة في التذكیر والموعظة: المعنى

  الموضع الثاني والخمسون:

 : ىقوله تعال          .  

  .)٧(آلیات: الم مزحلقة. آیات: إسم إن. للمتوسمین: جار ومجرور نعت آلیات :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد     .صفة آلیات  

: أي لعالمات للمتوسمین المتفرسین المتأملین النظار المتثبتـون فـي نظـرهم حتـى یعرفـوا المعنى

  .)٩(مؤمن فإنه ینظر بنور اهللا تعالى". وفي الحدیث: "أتقوا فراسة ال)٨(حقیقة سمة الشيء

  

  

  

                                                                                                                                                       
 ٦٩ص  ٢. صفوة التفاسیر ج  ٦٥ث  ١٣روح المعاني ج  )١(
 ٢٣٧ص  ١٠نظم الدرر ج  )٢(
 ٨٤ وردت ص ٥٢سورة إبراهیم اآلیة:  )٣(
 ٢٠٨ص  ٥درویش ج  )٤(
 ١٠٢ص  ٢. صفوة التفاسیر ج ٥٦٣ص  ٢الكشاف ج  )٥(
 ٧٥سورة الحجر اآلیة:  )٦(
 ٢٥٥ص  ٧الجدول م  )٧(
 ٧٤ص  ١٤. روح المعاني ج ٥٤٦ص  ٢الكشاف ج  )٨(
 أخرجه الترمزي من حدیث أبي سعید مرفوعاً  )٩(



 ٣٠٩

  الموضع الثالث والخمسون:

 : قولـــه تعـــالى                            

      .  

  .)٢(لسابق. لقوم: جار ومجرور نعت لهاآلیات: مر إعرابها في الموضع ا :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد     .صفة آلیات  

  .)٣(عتبار: أي لعالمات ودالالت على وحدانیة اهللا، لقوم یسمعون سمع إالمعنى

: لمــا كانــت هــذه اآلیــات مــن الظهــور بحیــث ال تحتــاج إلــى أكثــر مــن ســماعها قــال مقــام الحــال

      .  

  وهنالك ثمانیة مواضع الشاهد فیها شبه جملة لقوم ورد إعرابها في الموضع السابق:

  الموضع الرابع والخمسون:

... : قوله تعالى        .     .صفة آلیة  

  .)٦(ألن النظر في إنزال الماء وٕاستخراج النبات یحتاج إلى فضل تأمل وٕاستعمال فكر: المعنى

  الموضع الخامس والخمسون:

... : قوله تعالى     ٧ .     .صفة آلیات  

  .)١(سخیر لدالئل باهرة عظیمة ألصحاب العقولالمعنى أي أن في ذلك الخلق والت: المعنى

                                                   
 ٦٧سورة یونس اآلیة:  )١(
 ١٣٩ص  ٦الجدول م  )٢(
 ٥٩٠ص  ١صفوة التفاسیر ج  )٣(
 ١٥٩ص  ٩نظم الدرر ج  )٤(
 ٢٧٢ ردت ص ١١سورة النحل اآلیة:  )٥(
 ٤٦٥ص  ٥البحر المحیط ج  )٦(
 ٢٧٢ وردت ص ١٢سورة النحل اآلیة:  )٧(



 ٣١٠

  الموضع السادس والخمسون:

... : قوله تعالى     ٢ .     .صفة آلیة  

  .)٣( أي لعبرة لقوم یتعظون: المعنى

  الموضع السابع والخمسون:

... : قوله تعالى      ٤ .    .صفة آلیة  

  .)٥(:المعنى

  الموضع الثامن والخمسون:

... : قوله تعالى     ٦ .    .صفة آلیة  

  .)٧(:المعنى

  الموضع التاسع والخمسون:

... : قوله تعالى       ٨ .    .صفة آلیة  

  

  

  

  

                                                                                                                                                       
 ١٢١ص  ٢صفوة التفاسیر ج  )١(
 ٨ وردت ص ١٣سورة النحل اآلیة:  )٢(
 ١٢١ص  ٢صفوة التفاسیر ج  )٣(
 ٢٧٤ وردت ص ٦٥سورة النحل اآلیة:  )٤(
 ٣٠٩ص ورد )٥(
 ١٠٤ وردت ص ٦٧سورة النحل اآلیة:  )٦(
 ٣٠٩ ص ورد )٧(
 ٨ وردت ص ٦٩سورة النحل اآلیة:  )٨(



 ٣١١

  .)٩(:المعنى

  :الموضع الستون

... : قوله تعالى     ١ .     .صفة آلیات  

ــوم یصـــدقون بمـــا جـــاءت بــــه : المعنـــى ـــة اهللا لقـ ـــى وحدانی ـــاهرة عل ــاهرة وعالمـــات ب ـــات ظـ أي آی

  .)٢(الرسل

  

  الموضع الحادي والستون:

...: قوله تعالى          ٣ .    .صفة هدى ورحمة  

  .)٤(أي أنزلنا القرآن هدایة للقلوب، ورحمة، وشفاء لمن آمن به: المعنى

  

  الموضع الثاني والستون:

ــالى  : قولــه تع                          

             ٥.  

  .)٦(في موج: جار ومجرور حال من فاعل تجري. كالجبال: جار ومجرور نعت لموج :اإلعراب

                                                   
 ٣٠٩ ورد ص )٩(
 ٢٧٥ وردت ص ٧٩سورة النحل اآلیة:  )١(
 ١٣٧ص  ٢صفوة التفاسیر ج  )٢(
 ٢٧٣ وردت ص ٦٤سورة النحل اآلیة:  )٣(
 ١٣٢ص  ٢صفوة التفاسیر ج  )٤(
 ٤٢سورة هود اآلیة:  )٥(
 ٢٣٩ص  ٦جدول م ال )٦(



 ٣١٢

 : قوله تعالى:الشاهد    .صفة لموج  

  .)١(واج التي هي كالجبال في العظم واإلرتفاعم: أي السفینة تسیر بهم وسط األالمعنى

  الموضع الثالث والستون:

 ...: تعالىقوله         ...٢.  

  .)٣(. كالمهل: جار ومجرور نعت لماءیغاثوابماء: جار ومجرور متعلق  :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد     .صفة لماء  

ر كـوا بماء شدید الحرارة كالنحـاس المـذاب أو كعیث: أي إذا إستغاثوا من شدة العطش أغالمعنى

  .)٤(الزیت المحمى

  الموضع الرابع والستون:

 ... : قوله تعالى                ....  

كر علــى تقــدیر محــزوف أي علــى لســان رجــل. ذعلــى رجــل: جــار ومجــرور صــفة لــ :اإلعــراب

  .)٦(منكم: جار ومجرور نعت لرجل

  : قوله تعالى:الشاهد   كر.ذصفة ل  

: أي مــن  جملــتكم أو مــن جنســكم فــإنهم كــانوا یتعجبــون مــن إرســال البشــر ویقولــون لــو المعنــى

  .)٧(شاء اهللا ألنزل مالئكته ما سمعنا بهذا في آبائنا اآلولین

                                                   
 ١٦ص  ٢صفوة التفاسیر ج  )١(
 ٢٣٥ وردت ص ٢٩سورة الكهف اآلیة:  )٣(
 ١٤٤ص  ٨الجدول م  )٣(
 ٢٦٨ص  ١٤. روح المعاني ج ١٩٠ص  ٢صفوة التفاسیر ج  )٤(
 ٢٩٣ وردت ص ٦٣سورة األعراف اآلیة:  )٥(
 ٣٧٥ص  ٣درویش م  )٦(
 -هـ ١٣٧٩  شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالدهتألیف سلیمان بن عمر الجمل  الفتوحات اإللهیة )٧(

 ٤٥٢ص  ١. صفوة التفاسیر ج ١٥٥ص  ٢ج م ١٩٥٩



 ٣١٣

  الموضع الخامس والستون:

: قولــــــه تعــــــالى                                    

                                    .  

    )٢(:اإلعراب والمعنى

  الموضع السادس والستون:

 ... : قوله تعالى     ....  

  :)٤(اإلعراب والمعنى

 : قوله تعالى:الشاهد  .صفة لرجل  

  الموضع السابع والستون:

 ... : قوله تعالى     ....  

  :)٦(اإلعراب والمعنى

 : قوله تعالى:الشاهد  .صفة لرجل  

  الموضع الثامن والستون:

ـــالى : قولـــــه تعــ                                      

            .  

  .)٨(رسل: فاعل مرفوع، الفعل یأتي. منكم: جار ومجرور نعت لرسل :اإلعراب

                                                   
  ٦٩سورة األعراف اآلیة:  )١(
 ٣١١ص  مر ا في الموضع السابق )٢(
 ٢٩٣ وردت ص ٦٣سورة األعراف اآلیة:  )٣(
 ٣١١ مرا ص )٤(
 وردت في الموضع السابق ٦٩سورة األعراف اآلیة:  )٥(
 ٣١١ وردا ص )٦(
 ٣٥سورة األعراف اآلیة :  )٧(
 ٣٢٧ص  ٤الجدول م  )٨(



 ٣١٤

 : قوله تعالى:الشاهد   صفة لرسل.  

: أي أن یجیــئكم رســلي مــن جنســكم ونــوعكم، الــذین أرســلتهم إلــیكم یبینــون لكــم األحكــام المعنــى

  .)١(والشرائع

ـــام الحـــال ــوى مـــن الحجـــة قـــال ســـبحانه:مق ــع للقـــدر وأقـ ـــرة بالرســـل أقطـ ــا كانـــت زیـــادة الخب  : لمـ

    ٢(أي من نوعكم من عند ربكم(.  

  الموضع التاسع والستون:

 : قولــــه تعـــــالى                                       

          .  

  .)٤(عن طائفة: جار ومجرور متعلق بنعف. منكم: جار ومجرور نعت طائفة :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد   .صفة لطائفة  

  .)٥(: أي أن نعف  عن فریق منكم لتوبتهم وأخالصهمالمعنى

  الموضع السبعون:

 : قوله تعالى                         .  

  .)٧(فریق: مبتدأ مرفوع وجاز اإلبتداء به ألنه وصف بالجار والمجرور منكم :اإلعراب

 ه تعالى:: قولالشاهد   .صفة لفریق  

                                                   
 ٣٩٤ص  ٧. نظم الدرر ج ٤٤٤ص  ١صفوة التفاسیر ج  )١(
 ٣٩٤ص  ٧نظم الدرر ج  )٢(
 ٦٦سورة التوبة اآلیة:  )٣(
 ٣٢٦ص  ٥الجدول م  )٤(
 ٥١٨ص  ٨. نظم الدرر ج ٥٤٦ص  ١صفوة التفاسیر ج  )٥(
 ٥٤سورة النحل اآلیة:  )٦(
 ٢٧٩ص  ٧الجدول م  )٧(



 ٣١٥

  .)١(: أي إذا رفع عنكم البالء رجع فریق منكم إلى اإلشتراك باهللا بعد النجاة من الهالكالمعنى

  الموضع الحادي والسبعون:

 ...: قوله تعالى         ....  

جـــار ومجـــرور نعـــت قـــال فعـــل ماضـــي. التـــاء: للتأنیـــث. امـــة: فاعـــل مرفـــوع. مـــنهم:  :اإلعـــراب

  .)٣(ألمة

 : قوله تعالى:الشاهد    .صفة ألمة  

: عبر اهللا تعالى عـن أهـل هـذه القریـة أنهـم صـاروا ثالثـة فـرق، فرقـة أرتكبـت المحظـور، المعنى

وٕاحتـالوا علـى إصـطیاد الســمك یـوم السـبت، وفرقــة نهـت عـن ذلـك وٕاعتــزلتهم، وفرقـة سـكتت فلــم 

ون هـــؤالء وقـــد علمـــتم أنهـــم قـــد هلكـــوا وٕاســـتحقوا نهـــللمنكـــرة، لـــم تولكنهـــا قالـــت  ونولـــم تنهـــفعـــل ت

  .)٤(العقوبة من اهللا فال فائدة من نهیكم إیاهم

  الموضع الثاني والسبعون:

ــالى ـــــه تعـــ : قول                                   

                                    .  

  .)٦(:اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد    .صفة لطائفة  

                                                   
 ١٣٠ص  ٢. صفوة التفاسیر ج ١١٥ص  ١٠القرطبي ج  )١(
 ٩٠ وردت ص ١٦٤سورة األعراف اآلیة:  )٢(
 ٩٦ص  ٤الجدول م  )٣(
 ٤٧٨ص  ١. صفوة التفاسیر ج ٥٨ص  ٢المختصر ج  )٤(
 ٨٣سورة التوبة اآلیة:  )٥(
  ٣١٣ مرا ص )٦(



 ٣١٦

: أي إذا رجعـت مـن سـفرك هـذا إلـى فریـق مـن الـذین تخلفـوا عـن القتـال وطلبـوا منـك أن المعنى

  .)١(یخرجوا معك فقل لن تخرجوا معي أبداً 

  الموضع الثالث والسبعون:

ـــه تعـــــــــــــالى  : قولــــــــــ                                  

          .  

  .)٣(رور متعلق بال تصل. منهم: جار ومجرور نعت ألحدعلى أحد: جار ومج :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد    .صفة ألحد  

: أي ال تصل على أحد من هؤالء المنافقین إذا مات ألن صالتك رحمة وهم لیسوا أهًال المعنى

  .)٤(لها

كان  لمتخلفین، وأتم سبحانه الكالم في اإلستغفار وتعلیله إلى أن ختم بإهانة ا : لمامقام الحال

القتــل المســبب عــن الجهــاد ســببًا لتــرك الصــالة علــى الشــهید تشــریفًا لــه، جعــل ســبحانه المــوت 

  .)٥(الواقع في قعود المرضى به عن الجهاد سببًا لترك الصالة إهانة لذلك القاعد

  الموضع الرابع والسبعون:

 ...: قوله تعالى              ....  

  .)٧(منهم: جار ومجرور نعت لفرقةفرقة : مضاف إلیه.   :اإلعراب

                                                   
 ٥٦٤ص  ٨نظم الدرر ج  )١(
 ٨٤:  سورة التوبة اآلیة )٢(
 ٣٥١ص  ٥الجدول م  )٣(
 ٥٥٤ص ث ١صفوة التفاسیر ج  )٤(
 ٥٦٥ص  ٨نظم الدرر ج  )٥(
 ٣٠٢ وردت ص ١٢٢سورة التوبة اآلیة:  )٦(
 ٤٧ص  ٦الجدول م  )٧(



 ٣١٧

 : قوله تعالى:الشاهد    .صفة لفرقة  

  .)١(: أي فإذا لم یكن نفیر الجمیع للجهاد فلتنفر من كل جماعة فئة قلیلةالمعنى

  الموضع الخامس والسبعون:

 : قوله تعـالى                                    

    .  

  .)٣(قال: فعل ماض. قائل: فاعله. منهم: جار ومجرور نعت لقائل :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد    .صفة لقائل  

  .)٤(ألقوه في قعر الجب وغوره: أي قال لهم أخوهم: ال تقتلوا یوسف بل المعنى

  الموضع السادس والسبعون:

: قوله تعالى                          .  

  .)٦(. منهم: جار ومجرور نعت لهللفعل جاء رسول: فاعل مرفوع :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد    .صفة لرسول  

: أي رســول مــن جنســهم یعرفونــه بأصـــله ونســبه فــأخبرهم بوجــوب الشــكر علــى النعمـــة المعنــى

  .)٧(وأنزرهم بسوء عاقبة ما هم علیه

  

                                                   
 ٥٦٨ص  ١صفوة التفاسیر ج  )١(
 ١٠سورة یوسف اآلیة  )٢(
 ٣٣٦ص  ٦الجدول م  )٣(
 ١٣٢ص  ٩. القرطبي ج  ٢٨١ص  ٥البحر المحیط ج  )٤(
 ١١٣سورة النحل اآلیة:  )٥(
 ٣٣٥ص  ٧الجدول م  )٦(
 .١٤٦ص  ٢صفوة التفاسیر ج . ٢٤٥ص  ١٤روح المعاني ج  )٧(



 ٣١٨

  الموضع السابع والسبعون:

: قولـــــــه تعـــــــالى                                    

     .  

  .)٢(برحمة: جار ومجرور. منا: جار ومجرور نعت لرحمة :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد   .صفة لرحمة  

  .)٣(: أي أنجینا هؤالء والذین معه من المؤمنین رحمة منا لهمالمعنى

  الموضع الثامن والسبعون:

 ...: قوله تعالى        ....  

أهبط: فعل أمر الفاعل أنت. بسالم: جار ومجـرور حـال مـن فاعـل أهـبط. منـا: جـار  :اإلعراب

  .)٥(ومجرور متعلق بمحزوف نعت لسالم

 : قوله تعالى:الشاهد   .صفة لسالم  

  .)٦(أمن: في اآلیة الكریمة خطاب لنوح علیه السالم أي أهبط من السفینة بسالم و المعنى

  الموضع التاسع والسبعون:

 ...: قوله تعالى       ....  

  

  
                                                   

 ٧٢سورة األعراف اآلیة:  )١(
 ٣٨٦ص  ٣درویش م  )٢(
 ٤٥٤ص  ١صفوة التفاسیر ج  )٣(
 ٣٠ وردت ص ٤٨سورة هود اآلیة :  )٤(
 ٢٤٨ص  ٦الجدول م  )٥(
 ١٧ص  ٢صفوة التفاسیر ج  )٦(
 ١١٤ وردت ص ٥٨سورة هود اآلیة:  )٧(



 ٣١٩

  )٨( :اإلعراب والمعنى

 : قوله تعالى:الشاهد   .صفة لرحمة  

  الموضع الثمانون:

: قولـــــــه تعـــــــالى                                    

               .  

  النجاة هنا لصالح والذین معه. )٢(:اإلعراب والمعنى

 : قوله تعالى:الشاهد   .صفة لرحمة  

 : في قوله تعالى:البالغة        ٣(األمر هنا كنایة عن العذاب(.   

  لحادي والثمانون:الموضع ا

ـــــــــالى ـــــــــه تع : قول                                      

              .  

  آمنوا معه. النجاة هنا لشعیب والذین)٥( :اإلعراب والمعنى

 : قوله تعالى:الشاهد   .صفة لرحمة  

  

  

  

                                                   
 مرا في الموضع السابع والسبعون )٨(
 ٦٦سورة هود اآلیة:  )١(
  ٣١٧ مرا في ص )٢(
 ٢٥ص  ٢صفوة التفاسیر ج  )٣(
 ٩٤سورة هود اآلیة :  )٤(
 ٣١٧ مرا ص )٥(



 ٣٢٠

  الموضع الثاني والثمانون:

 ...: قوله تعالى     ....  

    )٧(:اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد  .صفة لرحمة  

قــد  : یبشــر اهللا ســبحانه وتعــالى الــذین آمنــوا وهــاجروا فــي ســبیل اهللا برحمــة منــه لهــم أنــهالمعنــى

  .)١(رحمهم من أن یعذبهم

  الموضع الثالث والثمانون:

 ...: قوله تعالى       ....  

  .)٣(شاهد: فاعل مرفوع للفعل یتلو. منه: جار ومجرور نعت لشاهد :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد  .صفة لشاهد  

صــلى اهللا علیــه وســلم قــال أبــن عبــاس: "هــو  : أي ویتبعــه شــاهد مــن اهللا تعــالى بصــدقهالمعنــى

  .)٤(جبریل علیه السالم"

  الموضع الرابع والثمانون:

 ...: قوله تعالى       ....  

                                                   
 ١٠٧ وردت ص ٢١سورة التوبة اآلیة  )٦(
  ٣١٧ األعراب مر ص )٧(
 ٣٣٨ص ث ٦الطبري ج  )١(
 ٢٩٩ وردت ص ١٧سورة هود اآلیة:  )٢(
 ٢٠٩ص  ٦الجدول م  )٣(
 ١٠ص  ٢صفوة التفاسیر ج  )٤(
 ٢٨ وردت ص ٦١سورة التوبة اآلیة  )٥(



 ٣٢١

أذن: خبــر لمبتــدأ محــزوف تقــدیره هــو: خیــر مضــاف إلیــه. لكــم: جــار ومجــرور نعــت  :اإلعــراب

  .)٦(ألذن

 : قوله تعالى:الشاهد  ذن.صفة أل  

ســول صــلى اهللا علیــه وســلم ر : فــي هــذه اآلیــة الكریمــة یــذكر اهللا تعــالى صــنف یــؤذي الالمعنــى

ویقول أنه أي یصدق كل ما یسمع ویقبل قول كل أحد، ولكن اهللا یبین تلك اآلذان فقال:  

    ١(ال إذن شر، یسمع الخیر فیعمل به وال یعمل بالشر إذا سمعه(.  

  الثمانون:الموضع الخامس و 

: قوله تعالى                       .  

  .)٣(زینة: مفعول به ثاني للفعل جعل. لها: جار ومجرور نعت لزینة :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد  .صفة لزینة  

تحلــى تمـن زخـارف ومتــاع وذهـب وفضـة وغیرهــا زینـة لهـا  ض: أي جعلنـا مــا علـى األر المعنـى

  .)٤(بها وهو شامل لزینة أهلها، وقیل ال یدخل في ذلك ما فیه إیذاء من حیوان او نبات

  الموضع السادس والثمانون:

 ...: قوله تعالى         ....  

جـرور متعلـق ببعـث. عبـاد مفعـول بـه. لنـا: جـار بعثنـا: فعـل وفاعلـه. علـیكم: جـار وم :اإلعـراب

  .)٦(ومجرور نعت لعباداً 

                                                   
 ٣١٩ص  ٥الجدول م  )٦(
 ٥٤٥ص  ١. صفوة التفاسیر ج ٥٠٩ص  ٨نظم الدرر ج  )١(
 ٧سورة الكهف اآلیة  )٢(
 ١١٥ص  ٨الجدول م  )٣(
 ١٨٣ص  ١صفوة التفاسیر ج  .٢٠٦ص  ١٤روح المعاني ج  )٤(
 ٩٢ وردت ص ٥سورة اإلسراء اآلیة:  )٥(



 ٣٢٢

 : قوله تعالى:الشاهد  .صفة لعباد  

أن یكـون اهللا تعـالى أرسـل إلـى ملـك اؤلئـك العبـاد رسـوًال بـأمره یحتمـل : قال أبن عطیة: "المعنى

  .)٧(یغذو بني أسرئیل فتكون البعثة بأمر منه تعالى

  مانون:الموضع السابع والث

 : قوله تعالى           .  

: جار ومجرور نعت لصراط :اإلعراب   .)٢(هذا: مبتدأ خبره صراط. عليَّ

  صفة لصراط.  : قوله تعالى:الشاهد

  .)٣(: أي حق ال بد أن أراعیه ال إنحراف فیه فال یعدل عنه إلى غیرهالمعنى

  مانون:الموضع الثامن والث

ــه تعــالى : قول                               

                  .  

وف هـو ذمنهم: جار ومجرور خبر مقـدم. دون: ظـرف منصـوب نعـت لموصـوف محـ :اإلعراب

  .)٥(اف إلیهضالمبتدأ المؤخر. أي منهم ناس أو قوم دون ذلك. ذلك: إسم إشارة م

  وف.ذصفة لناس أو قوم مح  : قوله تعالى:الشاهد

                                                                                                                                                       
 ٩ص  ٨الجدول م  )٦(
 ١٧ص  ١٤روح المعاني ج  )٧(
  ٤١سورة الحجر اآلیة:  )١(
 ٢٣٩ص  ٧الجدول م  )٢(
 ١١٠ص  ٢. صفوة التفاسیر ج ٥٠ص  ١٤روح المعاني ج  )٣(
 ١٦٨سورة األعراف اآلیة:  )٤(
 ١٠٢ص  ٤الجدول م  )٥(



 ٣٢٣

: أي منهم من آمن وهم قلة قلیلة ومـنهم مـن إنحـط عـن درجـة الصـالح بـالكفر والفسـوق المعنى

  .)٦(وهم الكثرة الغالبة

  الموضع التاسع والثمانون:

 ... : تعالى قوله       ....  

عنـــد: ظـــرف مكـــان منصـــوب نعـــت لـــواد. بیتـــك: مضـــاف إلیـــه. المحـــرم نعـــت البیـــت  :اإلعـــراب

  .)١(مجرور

  صفة لواد.  : قوله تعالى:الشاهد

  .)٢(: أي بواد لیس فیه زرع في جوار بیتك المحرم وهو وادي مكة شرفها اهللالمعنى

  تسعون:الموضع ال

 ...: قوله تعالى        ....  

لهــم: جــار ومجــرور خبــر مقــدم. درجــات: مبتــدأ مــؤخر. عنــد: ظــرف منصــوب نعــت  :اإلعــراب

  .)٤(لدرجات. ربهم مضاف إلیه

  صفة لدرجات.  : قوله تعالى:الشاهد

  .)٥(ودرجات وهي مراتب رفیعة : أي لهؤالء المؤمنین الذین وصف جل تناؤه صفتهمالمعنى

  

  

                                                   
 ٤٧٩ص  ١. صفوة التفاسیر ج  ١٠٤ص  ٦الطبري ج  )٦(
 ١٦٥ وردت ص ٣٧سورة إبراهیم اآلیة:  )٧(
 ١٦١ص  ٧الجدول م  )١(
 .١٠٠ص  ٢صفوة التفاسیر ج . ٢٣٧ص  ١٣روح المعاني ج  )٢(
 ١٠٠ وردت ص ٤سورة األنفال اآلیة:  )٣(
 ١٥٠ص  ٥الجدول م  )٤(
 ٤٩٤ص  ١. صفوة التفاسیر ج ١٧٩ص  ٦الطبري ج  )٥(



 ٣٢٤

ا ا  

ف اف وف ا  

  حذف الموصوف وٕاقامة الصفة مقامه

بعـــد أن تحـــدثنا عـــن النعـــت وأقســـامه فـــي المباحـــث الســـابقة، نـــود أن نتحـــدث فـــي هـــذا 

  المبحث عن حذف الموصوف وٕاقامة الصفة مقامه، وحذف الصفة.

  حذف الموصوف:

بجملـة أو بشـبه جملـة، وذلـك  ، ونعـت((یقـوم النعـت مقـام المنعـوت كثیـرًا إن علـم جنسـه

ألن الجملـة فـي بعـض الصـفات ال یمكـن حـذف موصــوفها، نحـو: (قـام وجـه حسـن) وأنـت تریــد 

سـتعمال األسـماء نحـو (جـاءني مـن الكـرام) اما شـبه الجملـة ال تسـتعمل أقام رجل وجهه حسن. 

فــي  حــذف. وأكثــر الحــذف یكــونم، وهــذا لــم یحســن ألن الفاعــل ال یأي: جــاءني رجــل مــن الكــرا

ــي الخصــــائص . كمــــا )١())الشــــعر ــذف المو (فــ ـــر ذلــــك (قــــد حــ ــوف وأقیمــــت الصــــفة وأكثـ ـــي صــ فـ

  .)٢())الشعر

ئتنــي اویشــترط فــي حــذف الموصــوف وٕاقامــة الصــفة مقامــه وجــود قرینــة تــدل علیــه نحــو 

ب، أو مصاحبة ما تاأو إختصاص النعت به نحو: مررت بك، باردٍ  بماء ولو باردًا أي: لو بماءٍ 

له تعالى : یعنیه نحو . قو         *          أي دروعًا، أو قصد  

                                                   
 ٣٢٤ص  ٢الكافیة ج  شرح )١(
دار الكتب   –تحقیق محمد علي النجار الطبعة الثانیة    –الخصائص صنعة أبي الفتح عثمان بن جني  )٢(

 .٦٠ص  ٣. شرح المفصل ج  ١٨٦ص  ٥. همع الهوامع ج    ٣٦٦ص    ٢ج  –المصریة 
 .١١ – ١٠سورة سبأ األیات :  )٣(



 ٣٢٥

 العمـــوم نحـــو      ة، أو بـــ، أو إجـــراؤه مجـــرى األســـماء نحـــو: مـــررت بالعق

منــك أي كونــه لمكــان نحـو: جلســت قریبــًا  وأشـعاره بالتعلیــل نحــو: أكـرم العــالم، وأهــن الفاسـق، أ

مكان، أو زمان نحو: صحبتك طویًال أي (زمـن)، أو یعتمـد علـى مجـرد الصـفة مـن حیـت هـي 

لتعلیق سیاق القول مـن مـدح نحـو قولـه تعـالى:          أو ذم نحـو قولـه ،

تعالى:      (.)٤(  

ة فــي الربــع الثــاني مــن القــرآن فــي تســعة عشــر وقــد ورد حــذف الموصــوف وٕاقامــة الصــف  

  موضعًا تفاصیلها كاآلتي:

  :األول  الموضع

: قولـــــــــــــــه تعــــــــــــــــالى                                   

   .  

  .)٦(كرًا قلیًال). ما: زائدة. تذكرون: فعل وفاعلهقلیًال: نعت لمصدر محذوف أي: (تذ :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد  ً◌  ًصفة لمصدر محذوف تقدیره تذكرا.  

  .)٧(حین یتركون دین اهللا ویتبعون غیره ال یتذكرون إال قلیالً أي : المعنى

                                                   
 ٥٩سورة األنعام اآلیة :  )١(
 ١١٥مران اآلیة : سورة آل ع )٢(
 ٩٥سورة البقرة اآلیة  )٣(
ألبي حیان األندلیسي تحقیق الدكتور مصطفى أحمد الطبعة األولى مطبعة  –الضرب من لسان العرب  إرتشاف )٤(

. البرهان في علوم القرآن لإلمام بدر الدین محمد ١٨٦ص  ٥. الهومع ج ٦٠١ص  ٢م ج١٩٩٨ - هـ ١٤٠٩المدني 

  .١٩٩٠ - هـ ١٤١٠تحقیق الدكتور یوسف عبد لرحمن المرعشلي الطبعة اآلولى دار المعرفة بن عبد اهللا الزركسشي 
  ٣سورة األعراف اآلیة :  )٥(
 .٢٩٥ص  ٣. درویش م ٢٦٨ص  ٤البحر ج  )٦(
 .٢٦٨ص  ٤البحر ج  )٧(



 ٣٢٦

ر األمـة لما ذكر تعالى إن هذا الكتاب أنزل إلـى الرسـول صـلى اهللا علیـه وسـلم أمـ: حالالمقام 

  .)١(بإتباعه

  :الثاني  الموضع

: قوله تعالى                               .  

  .)٣( :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد  ً◌  كراً شصفة لمصدر محذوف تقدیره.  

وهیأنـــا لكـــم فیهـــا أســـباب المعـــایش أي مـــا یتعـــایش بـــه مـــن جعلنـــا لكـــم فیهـــا مكانـــًا : أي المعنـــى

  .)٤(المطعم والمشرب وما تكون به الحیاة قلیًال ما تشكرون أي شكرًا قلیالً 

  :ثالثال  الموضع

: قولـــه تعـــالى                                  

                              .  

  .)٦(قلیل: نعت لنفر المحذوفة :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد  ً◌  همحذوفلنفر صفة.  

فـر القلیـل الـذي وما آمن معه إال نفر قلیل، وال یمكن التنصیص علـى عـدد هـذا الن: أي المعنى

  .)٧(أبهم اهللا عددهم، إال بنص عن الرسول صلى اهللا علیه وسلم

                                                   
 .٢٦٨ص  ٤البحر المحیط ج  )١(
 ١٠سورة األعراف اآلیة:  )٢(
 مر في الموضع السابق )٣(
 ١٨٢ص  ٢ي ج الشوكان )٤(
 ٤٠سورة هود اآلیة:  )٥(
م ١٩٦٥ - هـ ١٣٨٤إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج تحقیق ودراسة إبراهیم األنباري المؤسسة المصریة العامة  )٦(

 .٢٩٧ص  ٣ج  –
 .٢٢٣ص  ٥البحر ج  )٧(



 ٣٢٧

  :الرابع  الموضع

ــــــــــــه تعــــــــــــالى : قول                                      

            .  

الذي: مبتدأ هو صفة لمحذوف أي البلد الذي خبث. خبث فعل وفاعله (هو) والجملة  :اإلعراب

  .)٢(صلة الموصول، والحذف جاء داللة البلد الطیب علیه

 : قوله تعالى:الشاهد    همحذوف للبلدصفة.  

  .)٣(ة التي ال نبات فیهابحالذي خبث األرض الس: المعنى

  :الخامس  الموضع

: قولــــــــــــه تعـــــــــــــالى                            

                                             

 .  

تخــذوا: فعــل وفاعــل صــلة اســم موصــول نعــت لمحــذوف، أي مــنهم آخــرون، االــذین:  :اإلعــراب

  .)٥(الموصول

 : قوله تعالى:الشاهد   همحذوفال نهم آخرونصفة لم.  

مـــن المنـــافقین جماعـــة بـــالغوا فـــي اإلجـــرام حتـــى أثیتـــوا مجمعـــًا یریـــدون منـــه الشـــر  : أي المعنـــى

  .)٦(نوسموه مسجدًا مضارة للمؤمنی

                                                   
 .٥٨سورة األعراف اآلیة:  )١(
 .٣٧٠ص  ٣. درویش ج ٣٢٢ص  ٤البحر المحیط ج  )٢(
 .١٤٩ص  ٣مسیر ج زاد ال )٣(
 .١٠٧سورة التوبة اآلیة:  )٤(
 .٢٩٣ص  ١الزجاج ج  )٥(
 .٥٦١ص  ١صفوة التفاسیر ج  )٦(



 ٣٢٨

لما ذكر سبحانه وتعالى طرائق ذمیمة ألصناف المنافقین، أقواًال وأفعـاًال، ذكـر أن : حالالمقام 

  .)١(منهم من بالغ في الشر حتى أیتنى مجمعًا سموه مسجدًا یریدون فیه ما شاؤوا من الشر

  :السادس  الموضع

...: قوله تعالى               .....  

مـــن ربكـــم: جـــار ومجـــرور متعلـــق بجـــاءتكم أو فـــي مواضـــع صـــفة آلیـــة علـــى تقـــدیر  :اإلعـــراب

  .)٣(محذوف أي (من آیات ربكم)

 : قوله تعالى:الشاهد       شبه جملة صفة آلیات المحذوفة.  

  .)٤(آیة ظاهرة جلیة من ربكم، شاهد على صحة نبوتي: أي المعنى

  :السابع  الموضع

...: قوله تعالى              .....  

  .)٦(كخلقه: جار ومجرور نعت لمحذوف هو المفعول به أي آلهتهم :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد    شبه جملة صفة آللهتهم المحذوفة.  

ــة ت: المعنــــى ــفــــي اآلیــ ــيء مـــن خلــــق اهللا، ویــــهكـ ــه م الذع فــــإنهم یریــــدون كــــل شــ رون هــــذه اآللهــ

  .)٧(المزعومة لم تخلق شیئًا ثم بعد هذا كله یعبدونها من دون اهللا

                                                   
 ١٠١ص  ٥البحر المحیط ج  )١(
 .٢٧وردت ص  ٧٣سورة األعراف اآلیة:  )٢(
  ٣٣١ص  ٤البحر المحیط ج  )٣(
 .١٣١المرجع السابق ص  )٤(
 .٢٦٢وردت ص  ١٦سورة الرعد اآلیة:  )٥(
 .٨٧ص  ٧دول م الج )٦(
 .٧٨ص  ٢صفوة التفاسیر ج  )٧(



 ٣٢٩

 ...: قوله تعالى            .  

  .)٢(من كل شيء: صفة للمفعول به المحذوف أي نباتًا من كل شيء :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد     صفة لنباتًا المحذوفة.  

  .)٣(أنبتنا في األرض من الزروع والثمار من كل شيء موزون بمیزان الحكمة: أي المعنى

  :التاسع  الموضع

 ...: قوله تعالى         .  

مـــن كـــل: جـــار ومجـــرور نعـــت لمنعـــوت محـــذوف تقـــدیره (وشـــیئًا مـــن كـــل) الثمـــرات:  :اإلعـــراب

  .)٥(مضاف إلیه

 : قوله تعالى:الشاهد      شبة جملة صفة لشیئًا المحذوف.  

  .)٦(من كل الفواكه والثمار یخرج لكم أطایب الطعام: أي المعنى

  :العاشر  الموضع

: قولــــــــــه تعــــــــــالى                               

                         .  

  .)٨(اآلخرة: صفة للساعة المضمرة أي ولدار الساعة اآلخرة :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد    لساعة المحذوفة.صفة  

                                                   
 .١٣٨وردت ص  ١٩سورة الحجر اآلیة:  )١(
 ٢٢٦ص  ٥درویش ج  )٢(
 .١٠٧ص  ٢صفوة التفاسیر ج  )٣(
 .٢٧٢وردت ص  ١١سورة النحل اآلیة:  )٤(
 .٢٤٢ص  ٧الجدول م  )٥(
 .١٢٠ص  ٢صفوة التفاسیر ج  )٦(
 .٣٠سورة النحل اآلیة:  )٧(
 .٢٨٦ص  ١الزجاج ج  )٨(

  :الثامن  الموضع



 ٣٣٠

وأعظــم مــن دار الــدنیا لفنائهــا وبقــاء  ه مــن اآلخــرة مــن ثــواب الجنــة خیــرنــمــا ینالو : أي المعنــى

  .)١(اآلخرة

  :الحادي عشر  الموضع

: قوله تعالى      .....  

  .)٣(آخرون رجال آخرون: صفة لمنهم المحذوفة أي ومنهم :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد    المحذوفةرجال نعت لمنهم.  

فوا عن غزوة تبوك أوثقوا أنفسهم فلما قدم الرسول صـلى اهللا علیـه آخرون هم رهط تخل: المعنى

وسلم من السفر. رآهم موثقین، فسـآل عـنهم، فـذكروا أنهـم أقسـموا ال یحلـون أنفسـهم حتـى یكـون 

رســول اهللا صــلى اهللا علیــه وســلم هــو الــذي یحلهــم فقــال: وأنــا أقســمت أن ال أحلهــم حتــى أومــر 

  .)٤(و مع المسلمین فنزلت فأطلقهم وعزرهمفهم، ورغبوا عني وتخلفوا عن الغز 

  :عشر  الثاني  الموضع

: قوله تعالى                 .  

ــار ومجــــرور.  :اإلعــــراب ــي المــــدائن: جــ ــدیره رجــــاًال فــ ــول بــــه محــــذوف تقــ حاشــــرین: صــــفة لمفعــ

  .)٦(حاشرین

 : قوله تعالى:الشاهد  رجال المحذوفة.صفة ل  

  .)١(حاشرین أي من یحشر السحرة إلیك ویجمعهم: المعنى

                                                   
 .١٢٠ص  ٢صفوة التفاسیر ج  )١(
 .١١٠وردت ص  ١٠٢سورة التوبة اآلیة:  )٢(
 .٢٩٣ص  ١الزجاج ج  )٣(
 .٩٩ص  ٥البحر المحیط ج  )٤(
 .١١١سورة األعراف اآلیة:  )٥(
 .٤٢٢ص  ٣درویش م  )٦(



 ٣٣١

  لث عشر:الثا  الموضع

ـــــــــه تعـــــــــالى : قول                             

          .  

من ثمرات: جار ومجرور. النخیل مضاف إلیه. العناب: عطـف بـالواو علـى النخیـل.  :باإلعرا

مــا تتخــذون، وفــي الكشــاف تتخــذون مضــارع مرفــوع فاعلــه الــواو الجملــة نعــت لمحــذوف تقــدیره 

  .)٣(تتخذون صفة لثمر أي من ثمرات النخیل واألعناب ثمر تتخذون منه

 : قوله تعالى:الشاهد     یة صفة لما تتخذون محذوف.جملة فعل  

  .)٤(رزقًا حسناً أي شيء األعناب ما تتخذون منه سكرًا و من ثمرات النخیل : أي المعنى

  :الرابع عشر  الموضع

...: قوله تعالى             ...  

یره (مــن ف إلیــه. مــردوا: نعــت لمحــذوف تقــدامــن أهــل: جــار ومجــرور. المدینــة: مضــ :اإلعــراب

  .)٦(أهل المدینة قوم مردوا)

 : قوله تعالى:الشاهد    صفة لقوم محذوف.  

  .)٧(من أهل المدینة قوم تمهروا على النفاق وأقاموا علیه ولم یتوبوا: أي المعنى

  

                                                                                                                                                       
 .١٦٢ص  ٣زاد المسیر ج  )١(
 ١٠٤وردت  ص  ٦٧سورة النحل اآلیة:   )٢(
 .٣٠٣ص  ١. الزجاج ج  ٥٩٢ص  ٢الكشاف ج  )٣(
 ٦٠٧ص  ٦. الطبري ج ٥٩٢ص  ٢الكشاف ج  )٤(
 .٤٦وردت ص  ١٠١سورة التوبة اآلیة:  )٥(
 .١٦٧ص  ٤. درویش ج ٩٧ص  ٥. البحر المحیط ج ٢٩٦ص  ٢الكشاف ج  )٦(
متوفي سنة تفسیر البقوي المسمى معالم التنزیل لإلمام أبي محمد الحسین بن سعود الفراء البقوي الشافعي ال )٧(

 ٢٧٢ص  ٢هـ (م) دار الكتب العملیة بیروت ج ٥١٦



 ٣٣٢

  :خامس عشرال  الموضع

ـــالى : قولــــــــــــــــه تعــــــــــــــ                                

                 .  

كما: نعت لمصدر محذوف تقدیره تعودون عودًا مثلما بـدأكم. وجملـة بـدأكم: ال محـل  :اإلعراب

  .)٢(لها من اإلعراب لوقوعها بعد موصول حرفي

 : قوله تعالى:الشاهد   حذوفلعودًا المصفة.  

  .)٣(كما أوجدكم ولم تكونوا شیئًا كذلك یعیدكم أحیاء یوم القیامة: أي المعنى

  :السادس عشر  الموضع

: قوله تعالى                                .  

ـــه أنـــت. كمـــا:  :اإلعـــراب ــر فاعل ــذوف تقـــدیره إســـتقامة مثــــل أســـتقم: فعـــل أمــ نعـــت لمصــــدر محـ

  .)٥(اإلستقامة التي أمرت بها

 : قوله تعالى:الشاهد  ستقامة المصدر المحذوفصفة ال.  

: الخطـــاب هنـــا لرســـول اهللا صـــلى اهللا علیـــه وســـلم وأصـــحابه ولســـائر األمـــة یـــأمرهم اهللا المعنـــى

  .)٦(سبحانه باإلستقامة على جادة الحق غیر عادل عنها

  :السابع عشر  ضعالمو 

ـــالى ــــه تعـــــ ــــ : قول                                    

           .  

                                                   
 ٢٩سورة األعراف اآلیة:  )١(
 .٢٣٨ص  ٣درویش م  )٢(
 .١٣٠ص  ٢البغوي ج  )٣(
 ١١٢سورة هود اآلیة:  )٤(
 .٤٣٧ص  ٤درویش م  )٥(
 .٢٦٨ص  ٥البحر المحیط ج  )٦(
 ٤١سورة النحل اآلیة:  )٧(



 ٣٣٣

  .)١(في الدنیا: جار ومجرور. حسنة: صفة لمحذوف تقدیره دارًا حسنة :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد    لدارًا المحذوفةصفة.  

الــدار الحســنة هــس المدینــة أو منزلــة حســنة هــي الغلــب علــى أهــل مكــة الــذین ظلمــوا : المعنــى

  .)٢(والعرب قاطبة وعلى أهل المشرق والمغرب

  :الثامن عشر  الموضع

 : تعـــــــالى قولــــــه                           

                  .  

  .)٤(ذات: نعت لمفعول محذوف تقدیره أصلحوا أحوال ذات إفتراقكم :اإلعراب

  .حوال المحذوفةصفة أل  : قوله تعالى:شاهدال

: ذات یراد بها نفس الشيء وحقیقته أي أصلحوا أحوال ذات بیـنكم. ولمـا كانـت األحـوال المعنى

  .)٥(مالبسة للبین أضیفت صفتها إلیه

  :عشر  التاسع  الموضع

: قوله تعالى                                  .  

كما: الكاف في محل نصب نعت لمصدر الفعل المقدر. أخرجك: فعل فاعله ضـمیر  :اإلعراب

  .)٧(. الكاف مفعول به)مستتر تقدیره (هو

 : قوله تعالى:الشاهد   (خروج)محذوف اللمصدر لصفة.  

  .)٨(ثبتت مع كراهیتهمستقرت هللا والرسول و ااألنفال : أي المعنى

                                                   
 ٤٧٧ص  ٥البحر المحیط ج  )١(
 ٤٧٧رجع السابق ص الم )٢(
 ١سورة األنفال اآلیة:  )٣(
 .٤٥٤- ٤٥٣ص  ٤البحر المحیط ج  )٤(
 .٤٥٤المرجع السابق ص  )٥(
 .٥سورة األنفال اآلیة:  )٦(
 .٥٣١ص  ٣درویش م  )٧(
 .٥٣١المرجع السابق ص  )٨(



 ٣٣٤

ف ا  

شتراك أو العموم جيء به في األصل لفائدة إزالة االمع العلم به ألنه  صفةیقل حذف ال

أو یــراد بــه مــدحًا أو ذمــًا أو تخصیصــًا كمــا ذكــر فــي طیــات البحــث. لكــن حــذفوه للداللــة علیــه 

ل لـــزوال (حــذف الوصــف فاألصــل فیــه ال یحــذف إذ جــيء بــه فــي األصــوذلــك فــي اإلرتشــاف 

  .)١(علیه) ةذفوه للداللحشتراك في معرفة أو لتخصیص في نكرة لكنهم ا

وقد حذفت الصفة ودلت الحال علیها وذلك فیما حكـاه صـاحب الكتـاب مـن قـولهم سـیر 

وهــم یریــدون لیــل طویــل وكــأن هــذا إنمــا حــذفت فیــه الصــفة لمــا دل مــن الحــال علــى علیــه لیــل، 

  .)٢(موضعها

  .)٣(ة علیها من اللفظ أو من الحال فإن حذفها ال یجوز))ل((فأما إن عریت من الدال

  وقد ورد حذف الصفة في ثمانیة مواضع تفاصیلها كاآلتي:

  :األول  الموضع

: قوله تعالى                           .  

ال بـد مـن تقـدیر صـفة للقریـة أي مـن قریـة عاصـیة والداللـة مـن قریـة: جـار ومجـرور و  :اإلعراب

  . )٥(نزول العذاب

  (عاصیة) لداللة نزول العذاب. حذفت الصفة: الشاهد

  .)٦(هنا خبریة، أي وكثیر من القرى أهلكناها بالعذاب: أي المعنى

                                                   
 ٦٠٠ص  ٢إرتشاف الضرب ج  )١(
 ٣٧٠ص  ٢الخصائص ج  )٢(
 ٣٧١ص  ٢الخصائص ج  )٣(
 .٤عراف اآلیة: سورة األ )٤(
 .٢٦٩ص  ٤البحر المحیط ج  )٥(
 .٢٦٨المرجع السابق ص  )٦(



 ٣٣٥

  :الثاني  الموضع

: قولــه تعــالى                               

                .  

وطائفــة: عطـف علــى طائفـة األولـى. وقــد حـذف وصــفها للداللـة وصــف األولـى علیــه  :اإلعـراب

  .)٢((منكم) إذ التقدیر وطائفة منكم لم یؤمنوا

  منكم األولى.حذفت الصفة (منكم) لداللة : هدالشا

وا أیهـا الكفـرة، حتـى ر ختلفتم على فأمن طائفة، وكفت طائفة، أصـباوأن كنتم یا قوم قد : المعنى

  .)٣(یأتي حكم اهللا بیني وبینكم

  :ثالثال  الموضع

ـــــــــه تعـــــــــالى : قول                           

   .  

فئـــة: مفعـــول بـــه للفعـــل لفـــى. وهنـــا حـــذف الوصـــف أي فئـــة كـــافرة والداللـــة علیـــه ألن  :اإلعـــراب

   .)٥(المؤمنین ما كانوا یلقون إال الكفار

  (كافرة) صفة محذوفة لفئة.: الشاهد

  .)٦(ت عند لقاء األعداءاللقاء إسم للقتال وأمرهم تعالى بالثبا: المعنى

  :رابعال  الموضع

: قوله تعالى                                     

                                                   
 .٨٧سورة األعراف اآلیة:  )١(
 .١٦٤ص  ٢الفتوحات اإللهیة ج  )٢(
 .٣٤٢ص  ٤البحر المحیط ج  )٣(
 .٤٥سورة األنفال اآلیة :  )٤(
 ٤٩٨ص  ٤البحر المحیط ج  )٥(
 .٤٩٨المرجع السابق ص  )٦(



 ٣٣٦

                   .  

   .)٢(صفته والتقدیر إیمان لهم یوفون بها یمان لهم موصول حذفتأال  :اإلعراب

  ة محذوفة إلیمان لهم.(یوفون بها) صف: الشاهد

  .)٣(أي ال إسالم وال تصدیق وال یعطون اآلمان بعد الردة والنكث: المعنى

  الخامس:  الموضع

: قوله تعالى         .....  

  .)٥(دیر سورة تفضحهمسورة: موصوف حذفت صفته والتق :اإلعراب

  .صفة محذوفة لصورة) تفضحهم(: الشاهد

أي إذا نزلت سورة تفضحهم ویذكر فیها مخازیهم، نظر بعضهم إلى بعـض علـى وجـه : المعنى

  .)٦(التقدیر

  السادس:  الموضع

 : قوله تعالى                        .  

قولهم: فاعـل. الهـاء: مضـاف إلیـه وهـو موصـوف حـذفت صـفته والتقـدیر قـولهم الـدال  :اإلعراب

   .)٨(على تكذیبهم ومساندتك

  (الدال على تكذیبهم) صفة محذوفة لقول.: الشاهد

                                                   
 ١٢یة: سورة التوبة اآل )١(
 ١٧ص  ٥البحر المحیط ج  )٢(
 ١٧المرجع السابق ص  )٣(
 .٢٥٠وردت ص  ١٢٧سورة التوبة اآلیة :  )٤(
 ١٢٠ص  ٥البحر المحیط ج  )٥(
 .٥٦٩ص  ١. صفوة التفاسیر ج ١٢٠المرجع السابق ص  )٦(
 .٦٥سورة یونس اآلیة:  )٧(
 .١٧٤ص  ٥البحر المحیط ج  )٨(



 ٣٣٧

  .)١(أي ال یحزنك وال یؤلمك یا محمد تكذیبهم لك وقولهم لست نبیًا مرسالً : المعنى

  :سابعال  الموضع

 : تعالىقوله                       .  

  .)٣(اللیل مفعول به وهو موصوف حذفت صفته والتقدیر جعل اللیل مظلماً  :اإلعراب

  (مظلمًا) صفة محذوفة للیل.: الشاهد

ر، وذكــر وصــف النهــار ذكــر علــة خلــق اللیــل قولــه (لتســكنوا فیــه) وحــذفها مــن النهــا: المعنــى

ــي  ـــه فـــ ــوا فیــ ـــرًا لتتحركـــ ـــار مبصــ ـــه والنهــ ـــًا لتســـــكنوا فیــ ـــل مظلمــ ـــل اللیــ ـــل ألي جعــ ــن اللیــ ـــه مـــ وحذفــ

  .)٤(مكاسبكم

  :ثامنال  الموضع

: قولـــه تعـــالى                                    

                  ٥.  

   .)٦(من أهلك: جار ومجرور وهو وصوف حذفت صفته أي من أهلك الناجین :اإلعراب

  (الناجین) صفة محذوفة لمن أهلك.: الشاهد

  .)٧(یا نوح أن ولدك هذا لیس من أهلك الذین وعدتك بنجاتهم ألنه كافر: أي المعنى

  

                                                   
 ٥٩٠ص  ١صفوة التفاسیر ج  )١(
 .٣٠٩وردت ص  ٦٧سورة یونس اآلیة:  )٢(
 ١٧٥ص  ٥البحر ج  )٣(
 ١٧٥المرجع السابق ص  )٤(
 ٤٦سورة هود اآلیة:  )٥(
 .١٥٦ص  ٣البرهان في علوم القرآن ج  )٦(
 .١٦ص  ٢صفوة التفاسیر ج  )٧(



 ٣٣٨

  

ما ا  

ا  

  

  التوكيد المعنوي .١

  التوكيد اللفظي .٢



 ٣٣٩

  

   

  

هذا هو الفصل الثاني من البحث ( التوكید) وهو كلمة تدل علي الشد واإلحكام وٕالیك 

   :تعریفه في اللغة واالصطالح

  تعریف التوكید في اللغة:

وبالواو  اً یكادإكده ته وأَ دْ ه وأكَ تُ كدْ ه والهمزة فیه لغة یقال أوْ قَ ثَ أوْ  هدْ والعَ  دَ قْ وكد العَ ((

ل حووكد الر  ،، أي شددته والهمزة في العقد أجود، تقول إذا عقدت فأكد وٕاذا حلفت فوكدأفصح

  .)١())والسرج توكیدًا شده

أي  عقدك دأوكِ الواو والكاف والدال كلمة تدل علي الشد واإلحكام ((وفي تعریف آخر 

  .)٢())به ىنعو  هإذا أم هُ دْ كَ وَ  دَ كَ ند الحلب ویقولون وَ شده والوكاد حبل تشد به البقرة ع

  تعریف التوكید في االصطالح: 

د وتوكید  بالهمزة والواو الخالصة وهما لغتان ولیس أحد الحرفین بدًال في ییقال التأك((

تراك تقول أكد یؤكد تأكیدًا ووكد یوكد توكیدًا ولم  الأ، ریفًا واحداً صرفان تصر ألنهما یتاآلخ

  .)٣())هما لغتاننصًال فلذلك قلنا أأغلب فیجعل  أیكن أحد االستعمالین 

  .)٤())تابع یقرر أمر المتبوع  في النسبة والشمول والتأكید((

  الغرض من التوكید:

  .)٥(الغلط في التأویل اللبس وتمكین المعنى في نفس المخاطب وٕازالة والبیان وٕازالةاإلیضاح 

                                                        
 ٤٦٦ص  ٣لسان العرب ج  )١(
 ١٣٨ص  ٦معجم مقایس اللغة ج  )٢(
 ٣٩ص  ٣شرح المفصل ج  )٣(
 ٣٥٧ص  ٢شرح الكافیة ج  )٤(
  ٣٥٧ص  ٢شرح الكافیة ج  – ٤٠ص  ٣شرح المفصل ج  )٥(



 ٣٤٠

  : سام التوكیدأق

   .لفظيو  معنوي :ضربین التوكید علي

  :يأوًال التوكید المعنو 

یكون بتكریر المعني دون اللفظ نحو قولك رأیت زیدًا نفسه وجملة األلفاظ التي یؤكد بها 

  في المعني تسعه ألفاظ وهي علي ضربین هما.

النفس والعین وذلك نحو قولك جاء زید  :ما یرفع توهم مضاف إلي المؤكد وله لفظان -١

ید لزید وهو یرفع توهم أن یكون التقدیر جاء خبر زید أو رسوله نفسه فنفسه توك

، وأن لعین إلي ضمیر یطابق المؤكدوا والبد من إضافة النفس هُ ء زید عینُ وكذلك جا

جاء الزیدان  :كان المؤكد بهما مثني أو مجموعًا جمعهما علي مثال أفعل نحو

 .)١(أنفسهن أو أعینهن نداعینهم والهنأن أنفسهم أو و والزید ا،عینهمأأنفسهما أو 

  ولم یرد التوكید بالنفس والعین في الربع الثاني من القرآن الكریم 

الشمول وألفاظه كل وجمیع فیوكد بهما  إدارةوهو ما یرفع توهم عدم  :الضرب الثاني -٢

ال ، والرجو جمیعه والقبیلة كلها أو جمیعهاجاء الركب كله أ :ما كان ذا أجزاء نحو

 ركذا المثني المبه ومنها كال یؤكد ،أو جمیعهن والهندات كلهن ،كلهم أو جمیعهم

  .)٢(كلتاهما ناءت الهنداج :، كلتا للمثني المؤنث نحوجاء الزیدان كالهما :نحو

ن الكثیر الفصیح في استعماله أن تقع مسبوقة بلفظة (كل) التي ا ألموهناك ألفاظ ملحقة به

حدة كل وا لمع وقد تستق، أجمعون جُ أجمع، جمعاءبقة لها ومقویة لمعناها وهي للتوكید ومطا

  .)٣(من هذه األلفاظ وتقع توكیداً 

                                                        
 ٢٠٦ص  ٢بن عقیل  ج اشرح  )١(
 ٢٠٨/  ٢٠٧ص  ٢المرجع السابق ج )٢(
 ٤١٧النحو الوافي عباس حسن الجزء الثالث ص  )٣(



 ٣٤١

ة والتأكید المعنوي إنما ن النكرة لم یثبت لها حقیق، ألوكید المعنوي ال یؤكد به النكراتالت((

التأكید وقد ذهب الكوفیون إلي جواز تأكید النكرة ب هو لتمكین معنى االسم وتقدیر حقیقته.

  .)١())نحو یوم شهر وفرسخ رلومة المقدامع أيمحدده  إذا كانت النكرة المعنوي

  :ثانیًا التوكید اللفظي

ویكون بتكرار اللفظ وذلك نحو قولك ضربت زیدًا زیدًا فهذا تأكید لزید وحده بإعادة  

  .)٢(هابت زیدًا فهذا تأكید الجملة بأسر لفظه وقولك ضربت زیدًا ضر 

  :أحكامه

واألفعال والحروف والجمل  األسماء فيیكون  ألنهله باب یحصره التأكید اللفظي لیس 

  .ه تختلف باختالف المؤكد المتبوعوأحكام

ثر فیه العوامل وال یؤثر كیدًا لفظیًا ممنوع من التأثیر والتأثر أي ال تؤ و اللفظ الذي یقع ت

  .)٣(في غیره

                                                        
 ٤٤ص  ٣شرح المفصل ج  )١(
 ٣٩ص    ٣فصل ج مشرح  ال )٢(
 ٤٢٥ص  ٣النحو الوافى  ج  -   ٤٤ص ٣المرجع السابق ج  )٣(



 ٣٤٢

  ا اول

  ا اي

ألفاظه إلیك عدد المرات التي ورد فیها التوكید بعد الحدیث عن التوكید المعنوي و 

جمیع و كل بالمعنوي في الربع الثاني من القرآن الكریم وهي خمس عشرة مرة جمیعها توكید 

  :أجمعین وٕالیك التفصیلو 

  :أ/ توكید األسماء الظاهرة

   :مواضع ةوقد ورد هذا النوع من التوكید المعنوي في ثمانی

  :الموضع األول

 قوله تعالي:                      

         .  

مضاف إلیه هللا جار  :الهاء .توكید للدین مرفوع مثله :كل .فاعل تكون مرفوع :الدین اإلعراب:

  .)٢(ومجرور

  .توكید معنوي للدین : قوله تعالي الشاهد:

  .)٣(وال یعبد غیره م وال وثنصنمعه رك تأي ال یش المعني:

  :الموضع الثاني

 قوله تعايل:                          

                                                        
 ٣٩األنفال اآلیة  )١(
 ١٩١ص  ٥الجدول م  – ٣٨٩ص  ٤البحر المحیط ج  )٢(
 ٣٠٢ص  ٦المحرر الوجیز ج  )٣(



 ٣٤٣

  

    .  

مضاف  :الهاء .كید للدین مجرورتو  :كل .یظهربجار ومجرور متعلق  :علي الدین راب:اإلع

  .)٢(إلیه

: له تعاليقو  الشاهد:  فهو توكید معنوي للدین.  

  .)٣(جة والبراهینحمنها بال علیه شيالدین حتى ال یخفي  عأي قد أظهره علي شرائ المعني:

  الموضع الثالث:

 قوله تعالي:                          

         .  

  .)٥(توكید لألمر مرفوع :كله .جععل یر فمرفوع لل فاعل نائب :األمر اإلعراب:

  .د معنوي لآلمرفهو توكی : قوله تعالي الشاهد:

  .)٦(لیس لمخلوق أمر إال بأذنه سبحانهإذ  ،أي یوم الساعة المعني:

   الموضع الرابع:

قوله تعالي:           .  

مضاف  :والضمیر هم .لمالئكةتوكید ل :كلهم .فاعل مرفوع للفعل سجد :لمالئكةا اإلعراب:

  .)٨(إلیه

                                                        
 ٣٣التوبة اآلیة  )١(
 ٢٨٠ص  ٥الجدول م  )٢(
 ١٢١ص  ٨القرطبي ج  )٣(
 ١٢٣سورة هود اآلیة  )٤(
 ٣٣٠ص  ٦الجدول م  )٥(
 ١١٧ص  ٩القرطبي ج  )٦(
 ٣٠سورة الحجر اآلیة  )٧(
 ١٩٦ص  ٧الجدول م  )٨(



 ٣٤٤

وله تعالي: ق الشاهد:  فهو توكید معنوي لآلمر.  

  .)١(جمیع المالئكة لم یمتنع منهم أحدأي سجد آلدم  المعني:

  :الموضع الخامس

قوله تعالي:           .  

  .)٣(توكید ثان للمالئكة :أجمعون اإلعراب:

  الموضع السادس :

 قوله تعالي:                            

      .  

كید و ت :أجمعین .معطوف علي المجرور بالواو :الناس .ومجرور جار :من الجنة اإلعراب:

  .)٥(للناس مجرور بالباء

  .توكید معنوي : قوله تعالي الشاهد:

واألنس من الكفرة  بأن یمأل جهنم من الجنهللا دلت اآلیة علي القدرة النافذة والمشیئة  المعني:

  .)٦(الفجرة جمیعاً 

  :الموضع السابع

  قوله تعالي:                         

 .  

                                                        
 ١٠٩ص  ٢صفوة التفاسیر ج  )١(
 ٣٠ورة الحجر اآلیة س )٢(
 ١٩٦ص  ٧الجدول م  )٣(
 ١١٩سورة هود اآلیة  )٤(
 ٣٢٨ص  ٦الجدول م  )٥(
 ٢٧٤ص  ٥البحر المحیط م  )٦(
 ٩٣یوسف اآلیة  )٧(



 ٣٤٥

توكید ألهل  :أجمعین .ضمیر مضاف إلیه :كم .ئتواجار ومجرور متعلق با :بأهلكم اإلعراب:

  .)١(الیاءمجرور ب

قوله تعالي :  الشاهد:  فهي توكید معنوي.  

  .)٢(ریة  من أوالد یعقوب علیه السالمأي جیئوني بجمیع األهل والذ المعني:

  الموضع الثامن:

 له تعالي: قو                           

   .  

ومجرور  صلة  جار :في األرض .أسم موصول مبني في محل رفع فاعل :من اإلعراب:

  .)٤(ضاف إلیهضمیر م :هم .توكید السم الموصول :كل .الموصول من

: قوله تعالي الشاهد:  منید معنوي لتوك.   

أراد إیمان أهل األرض لفعل الن لو نه سبحانه أاآلیة الكریمة بها إحاطة وشمول و  المعني:

  .)٥(قدرة والمشیئة لیست اإلله سبحانهال

  :ب/ توكید الضمائر

مواضع  أربعةسبعة مواضع منها  قد ورد توكید الضمائر في الربع الثاني من القرآن العظیم في

  :ید لضمیر المخاطب وٕالیك التفصیلتوكید للضمیر الغائب والبقیة توك

  :الموضع األول

 قوله تعالي:                         .  

                                                        
 ٥٠ص  ٧الجدول م  )١(
 ٦٦ص  ٢صفوة التفاسیر ج  )٢(
 ٩٩یونس اآلیة  )٣(
 ١٧٢ص  ٦الجدول م  )٤(
 ١٩٣ص  ٥البحر المحیط ج  )٥(
 ٣٩ة الحجر اآلی )٦(



 ٣٤٦

  

 :هم .للتوكید والفاعل أنا :والنون .تح في محل رفعمضارع مبني علي الف :أغویتهم اإلعراب:

  .)١(منصوب  بالیاءهم ضمیر مفعول به أجمعین توكید للضمیر 

قوله تعالي :  الشاهد:   توكید لضمیر الغائب هم.  

  .)٢(هم عن طریق الهدينأي ألضل المعني:

  :الموضع الثاني

قوله تعالي:          .  

 .توكید للضمیر :أجمعین .مضاف إلیه :هم .خبر إن مرفوع :موعدهم .للتوكید :الالم اإلعراب:

  .)٤(مجرور بالیاء :في موعدهم

قوله تعالي :  الشاهد:   توكید لضمیر الغائب هم.  

  .)٥(جمیعًا جهنم وأتباعهأي موعد إبلیس  المعني:

  الموضع الثالث:

   عالي: قوله ت          

 :أجمعین .مضاف إلیه :هم .خبر إن مرفوع بالواو :منجوهم .للتوكید :الالم :لمنجوهم اإلعراب:

  .)٧(توكید للضمیر هم

قوله تعالي :  الشاهد:  توكید معنوي لضمیر الغائب هم.  

                                                        
 ٢٠١ص  ٧الجدول م  )١(
 ٢٧ص  ١٠القرطبي ج  )٢(
 ٤٣الحجر اآلیة  )٣(
 ٢٠٣ص  ٧الجدول م  )٤(
 ٣٠ص  ١٠القرطبي ج  )٥(
 ٥٩سورة الحجر اآلیة  )٦(
 ٢١٢ص  ٧الجدول م  )٧(



 ٣٤٧

  .)١(هم من ذلك العذاب أجمعینیجنفسن ،ینهله المؤمنلوط أ أتباع الإأي  المعني:

  :الموضع الرابع

قوله تعالي:          .  

 .للتوكید :)(النون .بني علي الفتح في محل رفعمضارع م :نسألن .لقسمل :الالم اإلعراب:

توكید للضمیر في  :أجمعین .ضمیر في محل نصب مفعول به :وهم .نحن :والفاعل

  .)٣(لنسألهم

قوله تعالي :  الشاهد:  توكید معنوي لضمیر الغائب هم.  

ة التشریف لنسألن الخالئق جهبیته مضافًا إلي رسوله علي أقسم تعالي بذاته وربو  المعني:

  .)٤(معین عما كانوا یعملون في الدنیاأج

ة عن الجزاء وعن ما كانوا یكون كنای أنجوز السؤال في اآلیة الكریمة عام للخلق وی البالغة:

  .)٥(یعملون

  : الموضع الخامس

 قوله تعالي:                          

  .  

  .)٧(ر بالیاءمجرو  :كم .توكید ل الضمیر :أجمعین .جار ومجرور  :منكم اإلعراب:

قوله تعالي :  الشاهد:  ممخاطب كتوكید معنوي لضمیر ال.  

                                                        
 ٤٨٨ص  ٥البحر المحیط ج  )١(
 ٩٢سورة الحجر اآلیة   )٢(
 ٢٢٩ص  ٧الجدول م  )٣(
 ٥٩ص  ١٠القرطبي ج  – ٤٥٤ص  ٥البحر المحیط ج  )٤(
 ٤٥٤ص  ٥البحر المحیط ج  )٥(
 ١٨سورة األعراف اآلیة  )٦(
 ٣٠٤ص  ٤الجدول م  )٧(



 ٣٤٨

  .)١(وذریته ومن بني آدم ألمألن جهنم ألجل من تبع إبلیس المعني:

، تشوقت النفس إلي حال من تبعه فقال مقسمًا لما علم بعض من حال إبلیس مقام الحال:

  .)٢(... اآلیة)النألم(یحقق له من القدرة التامة مؤكدًا بما 

  الموضع السادس :

قوله تعالي:                        .  

ضمیر  :الفاعل .للتوكید :والنون .مضارع مبني علي الفتح في محل رفع :نكمبألصل اإلعراب:

  .)٤(توكید للضمیر كم منصوب بالیاء :أجمعین .بهضمیر مفعول  :وكم ).أنا(مستتر تقدیره 

قوله تعالي :  الشاهد:  ممخاطب كتوكید معنوي لضمیر ال.  

جة عاد فرعون إلي عادة ملوك السوء إذا غلبوا من حلما آمن السحرة ووضحت ال المعني:

  .)٥(لب وقطع األیدي واألرجل من خالفصتعذیب من تاوأهم وٕان كان محقًا بال

  :الموضع السابع

قوله تعالي:                         .  

ضمیر مفعول  :كم .المقدرة علي األلف ةفعل ماضي مبني علي الفتح :هداكم اإلعراب:

  .)٧(توكید للضمیر كم منصوب بالیاء :أجمعین .هو :والفاعل

قوله تعالي :  هد:الشا  ممخاطب كتوكید معنوي لضمیر ال.  

  .)٨( یكم إلي اإلیمان لهداكم جمیعاً أي لو شاء اهللا أن یهد المعني:

                                                        
 ١٧٧ص  ٧القرطبي ج  – ٣٧٨ص  ٤البحر المحیط ج  )١(
 ٣٧٠ص  ٧نظم الدرر ج )٢(
 ١٢٤سورة األعراف اآلیة  )٣(
 ٣٨ص  ٥الجدول م  )٤(
 ٣٦٥ص  ٤البحر المحیط ج  )٥(
 ٩ة سورة النحل اآلی )٦(
 ٢٤٠ص  ٧الجدول م  )٧(
 ١٢٠ص  ٢صفوة التفاسیر ج  )٨(



 ٣٤٩

ما ا  

 ا ا  

هو التوكید الذي یكون بتكرار اللفظ وقد ورد التوكید اللفظي في الربع الثاني من القرآن 

  :عها توكید للضمائر وٕالیك التفصیلموضعًا جمیالكریم في اثني عشر 

  :توكید الضمیر المنفصل

  .)١(دًا لفظیًا بتكراره بغیر شرطیؤكد الضمیر المنفصل توكی

  :من التوكید في موضعین اثنین هما وقد ورد هذا النوع

  :الموضع األول

 قوله تعالي:                       .  

 .جار ومجرور خبر المبتدأ :باآلخرة .ضمیر منفصل مبني في محل رفع مبتدأ :هم اإلعراب:

  .)٣(توكید لهم األولي :هم

   .فهي توكید بتكرار اللفظ  قوله  الشاهد:

  .)٤(بعث والنشورأي جاحدون باآلخرة منكرون لل المعني:

لتعینهم   الضمیر تأكیداً  وأعاد باآلخرةم قوله دشدیدًا ق باآلخرةما كان تكذیبهم ل مقام الحال:

  .)٥(وٕاثبات غایة الفساد

  

                                                        
 ٣٧٤ص  ٢شرح الكافیة ج  )١(
 ١٩سورة هود اآلیة  )٢(
 ٢١٣ص  ٦الجدول م  – ١٩ص  ٩القرطبي ج  )٣(
 ١٠ص  ٢صفوة التفاسیر ج  )٤(
 ٢٥٦ص  ٩نظم الدرر ج  )٥(



 ٣٥٠

  : الموضع الثاني

  قوله تعالي:                          

                                .  

  .ورد في الموضع السابق اإلعراب:

: قوله تعالي الشاهد:   توكید بتكرار اللفظ.  

أصلین  ىبحانه علنبه س ،الذین ال یؤمنون هم أهل مصر ومن كان الفتیان علي دینهم المعني:

  .)٢(ل التوكید، وكررهم علي سبیا األیمان باهللا واألیمان بدار الجزاءعظیمین هم

  :توكید الضمیر المتصل

 .معناه ال في لفظه توكیدًا لفظیًا بضمیر یماثله في یمكن توكید الضمیر المتصل

   .)٣(فرحك أنتی :نحو .المناسبفیكون توكیده بالضمیر المنفصل 

  :آن في أربع مواضع تفصیلها كاآلتيكید الضمیر المتصل في الربع الثاني من القر وقد ورد التو 

  الموضع األول:

 قوله تعالي:                              

                               

  .  

ضمیر مفعول  :ها .زائدة :الواو .فاعل :مت .فعل ماضي مبني علي السكون :سمیتم اإلعراب:

  .)٥(مبني في محل رفع توكید للضمیر تم ضمیر :أنتم .به

                                                        
 ٣٧سورة یوسف اآلیة  )١(
 ٣٠٨ص  ٥البحر المحیط ج  )٢(
 ٢١١ص ٥وامع ج هال عهم – ٣٦٥ص  ٢ج  ةیشرح الكاف )٣(
 ٧١یة عراف اآلسورة األ )٤(
 ٣٧١ص  ٤الجدول م  )٥(



 ٣٥١

قوله تعالي:  الشاهد:    میر المتصل فاعل سمیتمصل أكد الضمنفضمیر.  

  .)١(، وكان لها أسماء مختلفةعبدوها یعني األصنام التي المعني:

  الموضع الثاني : 

قوله تعالي:                             

                                   

     .  

  ق.ورد في الموضع الساب اإلعراب:

قوله تعالي:  الشاهد:    فاعل سمیتم منفصل أكد ضمیر متصلضمیر.  

  .)٣(نتم وٕاباؤكمأت تحتها أحدثتموها اأي أسماء فارغة ال مسمی المعني:

  الموضع الثالث:

قوله تعالي:                      .  

 :نتمأ .فاعل :واو الجماعة .ن وعالمته حذف النونأفعل مضارع مجزوم ب :تكفروا اإلعراب:

  .)٥(ل تكفرواحل رفع توكید لفاعضمیر في م

   .ضمیر منفصل أكد ضمیر متصل قوله تعالي  الشاهد:

نتم وجمیع الخالئق أأي قال موسى لبني إسرائیل بعد أن أیس من إیمانهم لئن كفرتم  المعني:

  .)٦( شیئاً هللافلن تضروا ا

                                                        
 ٢٣٧ص  ٧القرطبى ج  )١(
 ٤٠سورة یوسف االیة  )٢(
 ٣٠٩ص  ٥البحر المحیط ج  )٣(
 ٨سورة ابراهیم االیة  )٤(
 ١٣٠ص  ٧الجدول م  )٥(
 ٩١ص  ٢صفوة التفاسیر ج  )٦(



 ٣٥٢

  : الموضع الرابع

قوله تعالي:                           

                                  

    .  

 .زائد لتوكید النفي :ال .حرف عطف :الواو .عبدنا)) في (توكید للضمیر (نا :نحن اإلعراب:

  .)٢(الفاعل في عبدنا (نا) مضاف إلیه یر المتكلممعطوف علي ضم آباؤنا:

: قوله تعالي الشاهد:   نفصل أكد ضمیرًا متصالً ضمیر م.  

  .)٣(آباؤناعبدنا األصنام ال نحن وال أي لو أراد اهللا ما  المعني:

  توكید الضمیر المستتر:

  .)٤(فتوكیده بالضمیر المرفوع البارز إذا أرید توكید الضمیر المستتر توكیدًا لفظیاً 

  :النوع  بالتوكید في ستة مواضع هيوقد ورد هذا 

   الموضع األول:

قوله تعالي:                             

         .  

ضمیر منفصل مبني في  :أنت .فعل آمر والفاعل ضمیر مستتر تقدیره أنت :سكنأ اإلعراب:

  .)٦(الفاعل علي فعط :زوجك .عاطفة :الواو .عل أسكنمحل رفع توكید لفا

                                                        
 ٣٥سورة  النحل االیة  )١(
 ٢٦٣ص  ٧الجدول م  )٢(
 ١٢٦ص  ٢صفوة التفاسیر ج )٣(
 ٤٢٧ص  ٣النحو الوافى ج  )٤(
 ١٩سورة االعراف االیة  )٥(
 ٣٠٧ص  ٤الجدول م  )٦(



 ٣٥٣

   .توكید للضمیر المستتر أنت    :قوله تعالي الشاهد:

یستمر علي حاله  أنإذا أمر اإلنسان بشي هو متلبس به فإنما المقصود بذلك  المعني:

   .)١(هو من هذا الباب  .... آلدم: في هیئته وقوله تعالي ویتمادى

  الموضع الثاني:

  قوله تعالي:                          

            .  

ضمیر بارز  . أنت:ضمیر مستتر تقدیره أنت :الفاعل .مضارع مرفوع بالضمة :تعلم اإلعراب:

  .)٣(صل مبني في محل رفع توكید للفاعلمنف

   .ر أنتللضمیر المستت لفظي توكید    :قوله تعالي الشاهد:

واهللا تعالي یوحي  .ال عند اهللا تعاليإا الغیب هو الذي تقادم عهده ولم یبق علمه أنب المعني:

  .)٤(ل صلي هللا علیه وسلملرسو لتلك األنباء هدایة 

  الموضع الثالث:

قوله تعالي:                          

                  .  

ضمیر  :نتمأ .نتمأضمیر مستتر تقدیره  :الفاعل .اسم فعل أمر بمعني اثبتوا :مكانكم اإلعراب:

  .)٦(في محل رفع توكید للضمیر المستترمنفصل مبني 

                                                        
 ٤٥١ص  ٥المحرر الوجیز ج  )١(
 ٤٩سورة هود اآلیة  )٢(
 ٢٥٠ص  ٦الجدول م  )٣(
 ١٣٢ص  ٥البحر المحیط ج  )٤(
 ٢٨سورة یونس اآلیة  )٥(
 ٩٥ص  ٦الجدول م  )٦(



 ٣٥٤

قوله  الشاهد:   نتمأتوكید لفظي للضمیر المستتر.   

  ًا فقال سبحانه لهمكلذین أشركوا حین اتخذوا مع اهللا شریلد یعفي هذه اآلیة و  المعني:

  .)١(اثبتوا وقفوا مواضعكم 

  الموضع الرابع: 

قوله تعالي:                                   

    .  

 :إلي اهللا .أنا :الفاعل .مرفوع وعالمة الرفع الضمة المقدرة علي الواومضارع  :ادعوا اإلعراب:

ضمیر منفصل في محل رفع توكید لفاعل  أنا: .جار ومجرور :علي بصیرة .جار ومجرور

  .)٣(أدعو

 :يقوله تعال الشاهد:   أدعو.توكید لفظي للضمیر المستتر فاعل   

  .)٤(أي أدعو إلي عبادة اهللا وطاعته علي بیان وحجة واضحة أنا ومن آمن بي المعني:

  الموضع الخامس:

قوله تعالي:                              

                                     

        .  

  ضمیر  :كم ھو).( :الفاعل .مضارع مرفوع بالضمة المقدرة علي األلف :یري اإلعراب:

  عطف علي  :قبیلة .عاطفة :الواو .لضمیر المستتر فاعل یريلضمیر توكید  :هو .مفعول به

                                                        
 ٣٣٣ص ٨القرطبي ج  )١(
 ١٠٨سورة یوسف اآلیة  )٢(
 ٦٣ص  ٧الجدول م  )٣(
 ٧٠ص  ٢صفوة التفاسیر ج  )٤(
 ٢٧سورة األعراف اآلیة  )٥(



 ٣٥٥

  .)١(ضمیر مستتر هو

: قوله تعالي الشاهد:  ر المستتر هوتوكید لفظي للضمی.  

أن الشیطان وجنوده وذریته كالهواء فهي أجسام لطیفة ال تدركها أي أن إبلیس  المعني:

  .)٢(ترونه منهاال من الجهة التي یبصركم ل

  الموضع السادس:

: تعالي قوله                        

                                   

   .  

ضمیر مستتر تقدیره  :الفاعل .ءمضارع مرفوع بالضمة المقدرة علي الیا :یستوي اإلعراب:

  .)٤(ضمیر منفصل توكید للفاعل :هو .)(هو

قوله تعالي:  الشاهد:  فاعل یستوي توكید لفظي للضمیر المستتر هو.  

خرس وذلك الرجل البلیغ المتكلم بأفصح بیان وهو علي طریق أي هل یستوي هذا األ المعني:

  . )٥(مستنیر بنور القرآن واالستقامةالحق 

  

  

  

   

                                                        
 ٣١٦ص  ٤الجدول م  )١(
 ٢٨٤ص  ٤البحر المحیط ج  )٢(
 ٧٦سورة النحل اآلیة  )٣(
 ٢٩٩ص  ٧الجدول م  )٤(
 ١٣٦ص  ٢صفوة التفاسیر ج  )٥(



 ٣٥٦

  

ا ا  

ا  

  

  عطف البيان      المبحث األول  

  عطف النسق  المبحث الثاني  

  مفردعطف ال  المبحث الثالث  

   عطف الجمل  المبحث الرابع  

  عطف المضمر  المبحث الخامس

  الحذف في أسلوب العطف   سادسالمبحث ال

  

      

   

   

 



 ٣٥٧

  

 )تأثیر العامل( ي شیئین وأكثرف هو الفصل الثالث من البحث وهو االشتراكالعطف 

  النحاة.وٕالیك تعریف العطف في اللغة وفي اصطالح 

  العطف في اللغة: 

 فَ طَ مین. وعَ زِ هَ نْ ورحل عطوف وعطاف یحمي المُ  نصرفَ ا .فاً طْ عَ  فُ طِ یعْ  فَ طَ عَ " 

  .)١(وبره هُ لَ ف علیه وصَ ید وتعطَّ ر وله بما ی أو عطفًا رجع علیه بما یكره فُ طِ عَ علیه یَ 

  طف في االصطالح: الع

  .)٢(األول حیزصله المیل كأنه میل به إلي أهو االشتراك في تأثیر العامل و "

بعد تعریف العطف أعرج إلي أقسام العطف الذي ینقسم إلي قسمین هما عطف البیان 

  وعطف النسق وهو عطف الحروف.

  .)٣()): إما ذو بیان أو نسق والغرض اآلن بیان ما سبقوالعطفقال أبن مالك: (

  

  

  

  

  

  

  

                                                        
 ٢٤٩لسان العرب (مادة عطف) المجلد التاسع ص  )١(
 ٧٤شرح المفصل الجزء الثالث ص  )٢(
 ٢١٨شرح ابن عقیل الجزء الثاني ص  )٣(



 ٣٥٨

  ا اول

   ان

  ھذا ھو القسم األول من قسمي العطف 

  تعریف البیان في اللغة:

  .)١())بینفهو  حضَ أتْ یانًا بَ  ءمن الداللة وغیرها وبان الشي ءبین به الشي هو ما((

  تعریف عطف البیان في االصطالح: 

في قول  وذلك .ستقاللههو التابع الجامد، المشبه للصفة: في إیضاح متبوعه وعدم ا

   :ابن مالك

  .)٢(حقیقة القصد به منكشفة    شبه الصفة  فذو البیان تابع

  وفي تعریف آخر: 

(هو التابع الجاري مجري النعت في ظهور المتبوع وفي التوضیح والتخصیص جامدًا 

   .)٣()نكیركیر و التأنیث، في التعریف والتذأو بمنزلته یوافق المتبوع في اإلفراد وضربیه وفي الت

   :أغراض عطف البیان

 ن كان معرفة وتخصیصه إن كان نكرةإ ههو التابع المشبه للصفة في توضیح متبوع((

 : نحو (أقسم باهللا أبو حفص عمر) وقوله تعالى   (()٤(.  

                                                        
 ٦٧ص  ١٣لسان العرب ج  )١(
 . ٢١٨ص  ٢بن عقیل ج شرح  )٢(
 ١٧١التسهیل ص  )٣(
 بن أوضح المسالك إلى ألفیه ابن مالك: تألیف اإلمام أبي محمد عبد اهللا جمال الدین. أبن یوسف أحمد بن عبد اهللا )٤(

ص  ٣ج   - م ١٩٩٤ - هـ ١٤١٥المطبعة العصریة  –محي الدین عبد الحمید  هشام األنصاري المصري تحقیق

٣٠٩ 



 ٣٥٩

ومثال ذلك قوله تعالي :  )١(وهذا یكون في المعارف ه/ توضیح متبوع١        

                         ٦٥األعراف  

عاد ومن صمیمهم من غیر احتیاج إلي إعادة لفظ عاد  خوةأرید وصف هود بأنه من أ

   .)٢(متأخر لفظًا ورتبةمع تجنب عود الضمیر علي 

ومثال ذلك قوله تعالي:  )٣(كون في النكراتبوعه، وهذا ی/ تخصیص مت٢       

             ١٦إبراهیم اآلیة.  

  .)٤(ثم بینه بقوله صدید إبهاماً  أبهمهصدید عطف بیان لماء ویسقي من ماء 

مـرات التـي لابعد الحدیث عن عطف البیان وتعریفه في اللغة واالصـطالح وأغراضـه إلیـك عـدد 

  ورد فیها عطف البیان في الربع الثاني من القرآن وهي تسعة مواضع تفاصیلها كاآلتي: 

  الموضع األول:

 : قوله تعالي        ..٥  

صلى اهللا علیه یعود للرسول  )هو(فعل آمر وفاعله ضمیر مستتر تقدیره  :قل اإلعراب:

للتنبیه الناس عطف  :الهاء .مبني علي الضم في محل نصبنداء أي منادي وسلم.یاء: أداة 

  .)٦(بیان آلي

قوله تعالي  الشاهد:  .عطف بیان مرفوع وعالمته الضمة الظاهرة  

صة بأهلها بل هي تتلك السعادة غیر مخآمر سبحانه وتعالي رسوله الكریم ببیان أن  المعني:

  .)٧(ل بقومهرسو  كل من اتبعه مع اختصاص رسالةشاملة لكل 

لما ذكر تعالي لموسى علیه السالم محمد صلي اهللا علیه وسلم واخبر أن من  مقام الحال:

                                                        
 ٢١٨ص  ٢ل ج شرح ابن عقی )١(
 . ٢٣٢ص  ٥البحر المحیط ج  )٢(
 ٢١٨ص  ٢بن عقیل ج اشرح  )٣(
 ٥٤٦ص  ٢الكشاف ج  )٤(
 ١٥١ وردت ص ١٥٨األعراف اآلیة  )٥(
 ٨٦ص  ٥الجدول م  )٦(
 ١١٩ص  ٢ج الفتوحات األلهیة  )٧(



 ٣٦٠

  .)١(آمر تعالي نبیه بإشهار دعوته ورسالته إلي الناس كافة .أدركه وآمن به افلح

  .)٢(إلتفات من المتكلم إلي الغیبة رسوله النبي األميفي قوله تعالي  البالغة:

  :الموضع الثاني

 : قوله تعالي                           

                              ٣.  

  ورد في الموضع األول  اإلعراب:

قوله تعالي :  الشاهد:  عطف بیان مرفوع ألي.  

للمشركین وهم الذین یبغون في األرض بغیر حق  يفي هذه اآلیة استئناف خطاب المعني:

غاء اسمعاهم والمقصود في هذا تحذیر المشركین ثم صستیها الناس إلیأوافتتح الخطاب ب

  .)٤(تهدیدهم

  الثالث:  الموضع

 قوله تعالي:                            

          )٥(  

  .ورد في الموضع األول اإلعراب:

قوله تعالي:  الشاهد:  عطف بیان ألي مرفوع بالضمة.  

ى أي قد جاءكم كتاب جامع لهذه الفوائد من موعظة وتنبیه علي التوحید وهو شفاء أ المعني:

  .)٦(دواء لما في صدورهم من العقائد الفاسدة

                                                        
 ٤٠٣ص  ٤البحر المحیط ج  )١(
 ١٣٩ص  ٥ر سحنون للنشر والتوزیع تونس ج التحریر والتنویر تألیف الشیخ محمد الطاهر بن عاشور دا )٢(
 ٢٣سورة یونس اآلیة  )٣(
 ١٣٩ص  ٦التحریر والتنویر ج  )٤(
 ٥٧سورة یونس اآلیة  )٥(
 ٣٤٠ص  ٢الكشاف ج )٦(



 ٣٦١

  الموضع الرابع:

 قوله تعالي:                                 

                   .  

  .ورد في الموضع األول اإلعراب:

قوله تعالي  الشاهد:  عطف بیان ألي مرفوع بالضمة.  

عوا وصفه یأیها الناس یأهل مكة أن كنتم  في شك من دیني وصحته فهذا دیني فاسم المعني:

  .)٢(واعرضوه علي عقولكم وأنظروا فیه بعین األنصاف

  الموضع الخامس:

 قوله تعالي:                               

                        .  

  .ورد في الموضع األول اإلعراب:

قوله تعالي:  الشاهد:  عطف بیان ألي مرفوع بالضمة.  

الحق  وٕاتباعقد جاءكم الحق فلم یبق لكم عذر وال علي اهللا حجة فمن أختار الهدي  المعني:

  .)٤(ال نفسهإومن أثر الضالل فما ضر  ،ال نفسهإ هفما نفع باختیار 

  الموضع السادس: 

: قوله تعالي                           

                              .  

  .ورد في الموضع األول اإلعراب:

                                                        
 ١٠٤سورة یونس اآلیة  )١(
 ٣٦٠ص  ٢الكشاف ج  )٢(
  ١٠٨سورة یونس اآلیة  )٣(
 ٣٦١ص  ٢الكشاف ج  )٤(
 ٤٣سورة یوسف اآلیة  )٥(



 ٣٦٢

   .عطف بیان ألي مرفوع  :قوله تعالي الشاهد:

  .)١(رأي الملك رؤیا هالته فاستعبرها فلم یجد في قومه من یحسن عباراتها المعني:

  الموضع السابع:

 قوله تعالي:                        

                               

 .  

ضمیر  :هم .مضاف إلیه مجرور :عام .ظرف زمان منصوب متعلق بال تقربوا :بعد األعراب:

  .)٣(سم إشارة مبني في محل جر عطف بیان لعاما :ذا .حرف تنبیه :ها .إلیهمضاف 

 :قوله تعالي الشاهد:  سم إشارة عطف بیان لعاما.  

العام هو عام تسع من الهجرة حین أمر اهللا سبحانه المؤمنین أن یمنعوا المشركین من  المعني:

  .)٤(اقتراب المسجد الحرام النهم نجس

  :الموضع الثامن

 قوله تعالي:                          

                      .  

محل رفع عطف بیان من اسم  اسم موصول في :الذین .اسم إشارة مبتدأ :أولئك اإلعراب:

  .)٦(فاعل الجملة صلة الموصول :الواو .مضارع مرفوع :یدعون .اإلشارة

                                                        
 ٤٤٠ص  ٢الفتوحات اإللهیة ج  – ٤٥٥ص  ٢اف ج الكش )١(
 ٢٨سورة التوبة اآلیة  )٢(
 ٢٧٢ص  ٥الجدول م  )٣(
 ٢٥٢ص  ٢ج  كشافال )٤(
 ٥٧سورة اإلسراء اآلیة  )٥(
 ٥٨ص  ٨الجدول م )٦(



 ٣٦٣

  .اسم موصول عطف بیان من اسم اإلشارة قوله تعالي:  الشاهد:

ب لهم ویكشف عنهم الضر ولیسوا كالذین تدعونهم  فال جأولئك الذین أن دعوا یست المعني:

  .)١(هم عند اهللاتشفاعبم بأنفسهم وال یسلكون كشف الضر عنك

  الموضع التاسع:

 قوله تعالي:                      

            .  

اسم موصول  :الذي .نصب مفعول بهاسم إشارة مبني في محل  :ذا .حرف تنبیه ا:ه اإلعراب:

  .)٣(صلته :كرمت .مبني في محل نصب عطف بیان

 قوله تعالي: الشاهد:  سم اإلشارةاسم موصول عطف بیان ال.  

م فضلته؟ وقد خلقني من نار وخلقته من طین لخبرني عن الذي فضلته علي أأي  المعني:

  .)٤(فحذف هذا للعلم به

  

                                                        
 ١٤٠ص  ٧التحریر والتنویر ج  )١(
 ٦٢اإلسراء اآلیة  )٢(
 ٦٥ص  ٨الجدول م  )٣(
 ٢٤١ص  ٣لشوكاني ج ا )٤(



 ٣٦٤

ما ا  

ا    

  هذا هو القسم الثاني من قسمي العطف.

  النسق في اللغة:

 تهُ قْ سَّ ما كان علي طریقة نظام واحد عام في األشیاء، وقد نَ  يء(النسق من كل ش(

هو تناسق  نتسقاو علي السواء،  هُ مَ نظَّ  هُ قَ سَّ قًا ونَ سَ سقه نَ نْ ق الشيء یَ سَ نَ  هبن سیداویخفف  ،یقاً سِ تنْ 

والنحویون یسمون  .سقتتنت هذه األشیاء بعضها إلي بعض أي واالسم النسق، وقد انتسق

واحد، ویقال  ىمجر  ىعلیه شیئًا بعده جر  تن الشيء إذا عطفحروف العطف حروف النسق أل

  .)١())ناسق بین أمرین أي تابع بینهما

  النسق في االصطالح:

الم نسق وك ،أسنانه تر نسق إذا تساو غعراب یقال ث(قیل نسق لمساواته األول في اإل(

  .)٢())بواسطة حرف إذا كان علي نظام واحد وال یتبع هذا  الضرب إال

وقال آخر البد  ).أحد الحروف ه(وعطف النسق هو التابع، المتوسط بینه وبین متبوع

  .)٣(عطف النسق من حرف یربط الثاني باألول في

  حروف العطف:

  حروف العطف علي قسمین:

علیه مطلقًا، أي لفظًا وحكمًا وهي:  ما یشرك المعطوف مع المعطوف هماأحد

   وأما.أو،  وأم، و الفاء، وحتى،و ثم، و الواو،

                                                        
 ٣٥٣ – ٣٥٢ص مادة نسق   ١٠ن العرب جلسا )١(
 ٧٤ص  ٣شرح المفصل ج )٢(
تحقیق غازي  - ريبكراب ألبي البقاء بن الحسین للععاللباب في علل البناء واإل – ٢٢٤ص  ٢شرح ابن عقیل ج )٣(

 ٤٠٩الجزء األول ص  – ١٩٩٥  -هـ   ١٤١٦مختار طلیمان الطبعة األولي دار الفكر بیروت 



 ٣٦٥

  .)١(لكنو ال، و لفظًا فقط وهي: بل،  بینهما الثاني: ما یشرك

  :ك معانیهایلإهذه هي حروف العطف ف

  الواو: 

تأتى الواو عند النحاة لمعني الجمع المطلق بین المتعاطفین واإلشراك بینهما في 

فقد وردت بصور متعددة في القرآن  .ب والمعني بغیر تعین أي المتعاطفین سابق لآلخراألعرا

   .كثرة ورودها في القرآن وفي عامة الكالم فقد وضعها النحویون في أول البابلو 

نه لیس فیها أ(الواو لمطلق الجمع بین المعطوف والمعطوف علیه بمعني  )٢(لدقال: األه

قوله  نحو )هواألكثر واألرجح عطفها الشيء علي مصاحب ةمعی یر والتأخ تعرض لتقدیم وال

 :تعالي                   ٩٤هود.  

   تعالي : هویكثر عطفها له علي سابقه نحو قول                

 ...  ٧٢األنفال.   

ویقل عطفها علي الحقة نحو قوله تعالي:               .... 

  .)٣(٣الشوري 

  الفاء: 

تأتي الفاء في المرتبة الثانیة من حروف العطف بعد الواو ألنها ترد كثیرًا  والغالب في 

الترتیب سواء كان ترتیبًا ذكریَا أو معنویًا مع داللة التعقیب والتفسیر والتفریع  دالالتها أومعناها 

  والسببیة.

(الفاء العاطفة تعطف األسماء واألفعال وهي تفید الترتیب والتعقیب فقد جاءت عاطفة (

                                                        
 ٢٢٥ص  ٢ شرح ابن عقیل ج )١(
 یةر دصاحب كتاب الكواكب ال ياألهدل: هو الشیخ محمد بن أحمد بن عبد الباد )٢(
عن كتب األعاریب تألیف اإلمام ابن محمد عبد اهللا جمال الدین  بومغني اللبی ٩٢انظر الكواكب الدریة ج  ص  )٣(

. أنظر معجم ٤٠٨ص  ٢ج م ١٩٩١ -هـ ١٤١١المكتبة المصریة  ١ابن هشام تحقیق محي الدین عبد الحمید ط 

  .١٩٩٣هـ ١٤١٤مؤسسة الرسالة  ١المؤلفین تراجم مصنعي الكتب العربیة عمر رضا كحالة ط 



 ٣٦٦

مر أن عطفها لالسم المفرد جاء في نوع معین لم تتجاوزه للمفرد وللجملة في القرآن، غایة األ

  .)١()القرآن وهو عطف الصفات) في

  وٕالیك األمثلة: 

  :قوله تعالي خرج منها فإنك رجیم افقال  :الفاء للترتیب الذكري: مثال قوله تعالي

                                       

         ٤٦هود.  

  : ىالفاء التفریعیه : مثال قوله تعال                

                                       

   ٨٣التوبة.  

  .)٢()فإن رجعك الفاء لتفریع األمر اآلتي(

  الفاء التفسیریة مثال قوله تعالي :                      

    ٤اآلیة: األعراف.  

  .)٣(ذا ثم كذاكنما هي للتفسیر كقولهم توضأ فغسل إ الفاء في فجاء هي لیست للتعقب، و 

 سببیه مثال قوله تعالي : :الفاء                  

                  ٦٤ اآلیة:األعراف.  

  ثم: 

ي والترتیب خومعناها الترتیب مع الترا ،جاءت ثم في الربع الثاني من القرآن كثیراً 

  الذكري .
                                                        

  ١٣٥القسم األول ص  ٢دراسات ألسلوب القرآن ج )١(
 ٣٤٩ص  المرجع السابق )٢(
 ٢٦٩ص  ٤البحر المحیط ج )٣(



 ٣٦٧

قال عظیمة (من المعاني التي استعملت فیها ثم كثیرًا في القرآن استبعاد مضمون ما بعدها عن 

  .)١(بلهاوت مرتبة ما بعدها عما قمضمون ما قبلها وعدم مناسبته له وتارة یعبر عن هذا بتفا

  ي الرتبي قوله تعالي :خثم للترامثال                

                    فمعني ثم هنا االستبعاد  .١١٣هو اآلیة

  .)٢(ه لهت مستبعدة مع استجابتهم العذاب واقتضاء حكمن النصرة من اهللاأل

 مثال ثم لترتیب الرتبي قوله تعالي :                    

                   ١١٠النحل.  

)    ( وأصحابههؤالء من حال أولئك هم عمار  حال داللة علي تباعد)٣(.  

 مثال ثم للترتیب الذكري قوله تعالي :                    

               ٤٦یونس.  

  حتى:

وفي عطفها نجد  ،غیر عاطفة أمى فیه أقوال كثیرة في كونها عاطفة الحدیث عن حت

  توفرها عند العطف بها. اأن النحاة اشترطوا لها شروطًا أوجبو 

أن یكون بعضًا مما قبله وغایة به: في زیادة أو نقص  ى(یشترط في المعطوف بحت(

  .)٤())نحو مات الناس حتى األنبیاء، وقدم الحجاج حتى المشاة

  .عاطفة في الربع الثاني من القرآن الكریم حتى لم ترد

علمه في القرآن الكریم الن العطف بها قلیل جدًا ومن أنكره أ(وترد عاطفة وال  :قال السیوطي

                                                        
 ١٠٤القسم األول ص  ٢دراسات ألسلوب القرآن ج )١(
 ٤١٨ص  ٢جالكشاف  )٢(
 ٦١٧ص  ٢المرجع السابق ج )٣(
 ٢٢٩شرح ابن عقیل الجزء الثاني ص  )٤(



 ٣٦٨

  .)١(الكوفیون)

  أم: 

بفتح الهمزة وسكون المیم، وتنقسم لقسمین وتختلف في بعضها وتحتاج إلي إیضاح 

  .وتفصیل

  أوجه أم : 

منحصرة في نوعین ذلك ألنها إما أن تكون تقدم علیها همزة التسویة نحو وهي  :/ المتصلة١

 قوله تعالي :                        

                                         

              ٢١إبراهیم.  

 التعین ونحو ذلك قوله تعالي: أم بهابو  م علیها همزة یطلب بهادأو تق      

                                     

             ٢(١٠٩التوبة(.  

(وٕانما سمیت في النوعین متصلة ألن ما قبلها و ما بعدها ال یستغني بأحدهما عن 

عادلتها للهمزة في إفادة التسویة في النوع األول واالستفهام في األمر وتسمي أیضًا معادلة لم

  .)٣(النوع الثاني)

  / أم منقطعة : وهي ثالثة أنواع:٢

 / مسبوقة بالخبر المحض ومثال ذلك قوله تعالي:١             

                               *  

                                                        
الطبعة الثالثة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي  السیوطي ناإلتقان في علوم القرآن للحافظ جالل الدین عبدا لرحم )١(

 ١٣٦ص  ٢انظر دراسات ألسلوب القرآن ج ١٦١ص  ١ج  الحلبي وأوالده 
    ٥١جزء األول ص مفتي اللبیب ال )٢(
 ٢٤٢ص  ٥همع الهوامع ج ٥١ص  ١مفتي اللبیب ج )٣(



 ٣٦٩

                                   

  .٣٨-٣٧یونس 

 قوله تعالي:/ مسبوقة بهمزة لغیر استفهام نحو ٢                 

                             

         ١٩٥األعراف.   

 ة باستفهام بغیر همزة ومثال ذلك قوله تعالي :/ مسبوق٣             

                                   

                                 

                        ١(١٦الرعد اآلیة(.  

الذي استعملت فیه في القرآن اآلمرین (الشك والیقین) وهو المعني الكثیر  ألحدأو تكون أو 

الكریم قال المبرد: (حقها أن تكون في الشك والیقین ألحد الشیئین ثم یتسع بها الباب فیدخلها 

مثال الذي یكون فیه أي (أو) ألحد اآلمرین یقینًا أو  )٢()المعني الذي في الواو من اإلشراك

 قوله تعالي: ، اً كش                                  

                                       

                             

  .١٩الكهف 

، *إذا كان في الخبر ثالثة معاني الشك ومثال ذلك قوله تعالي ألوقال الرضي: (وقالوا أن 

: الشاهد قوله تعالى        ومثال ذلك  واإلبهام. لبثوھاوھنا شك في المدة التي

                                                        
 ٥٥ص  ١مغني اللبیب ج )١(
  ٣٠١المقتضب الجزء الثالث ج )٢(

  ١٩* اآلیة السابقة الكهف 



 ٣٧٠

قوله تعالي:                              

                              

                                   

           ٢٤یونس.  

  .)١(یأتیها أمره ىمت ىلیًال أو نهارًا وقد علم تعال ىفي قوله تعال همأبأي   الشاهد:

 :ىقوله تعال یل ومثال ذلكص/ التف٣                       

                                          

                             ٣٧األعراف.  

 في اآلمر فله معنیان: أو وٕاذا كان           یل هنا أن اهللا لم یشك ولم صالتف

  یقصد اإلبهام.

  د:الشاه

  :ىومثال ذلك قوله تعال :/ التخیر١                     

                               ةالتوب 

  .٨٠ اآلیة:

 ومثال ذلك قوله تعالي: :/ اإلباحة٢                              

          ٥٤ اآلیة: اإلسراء.  

هم بتعرفته بعینه وتقصد أن تعرفه بعینه واإلبهام إذا  (فالشك إذا أخبرت عن أحد الشیئین وال

  .)٣(یل إذا لم تشك ولم تقصد اإلبهام)صالمخاطب والتف ىاآلمر عل

                                                        
 ١٤٥ص  ٥البحر المحیط ج )١(
  ٣٩٧ص  ٢شرح الكافیة ج )٢(
 ٣٩٧ص  ٢المرجع السابق ج )٣(



 ٣٧١

 ومثال ذلك قوله تعالي: )١(وتجئ أو بمعني الواو إذا عطفت ما البد منه       

                                 

    ٨٧اآلیة:  دهو.  

   .)٢(مرة وقبل أو بمعنى الواو ع، أي تأمرك بهذا مرة وبهذایأو في اآلیة السابقة للتنو 

  ما: إ

ما درهمًا إأن أما األولي غیر عاطفة واختلفوا في الثانیة في قولك (امنح الفقیر  ىیر 

نكره جماعه منهم ابن مالك لمالزمتها الواو العاطفة أین) فاألكثرون علي أنها عاطفة و وأما درهم

 .وادعي ابن عصفور اإلجماع علي ذلك قال وٕانما ذكروها في باب العطف لمصاحبتها لحروفه

   .)٣(ما وهو غریبإوذهب بعضهم إلي أنها عطفت االسم علي االسم والواو عطفت أما علي 

  ما:إمعاني 

جعفر فأنت في هذا  ماإ و ما المكسورة أنها تكون للشك كقولك جاءني زید إاني فمن مع

  حدهما وغیر عالم به.أالقول متیقن أنه جاءك 

 قوله تعالي:كوالثاني: أنها تكون للتخیر                 

       ١٠٦ اآلیة: التوبة.  

هما معًا فقد أطاع وان تعلم علمما النحو فإن تإ ما الفقه و إالثالث: أن تكون لإلباحة كقولك تعلم 

  .)٤(د أطاع   فهي في هذه المعاني الثالثة بمنزلة أو)قحدهما فأ

  

  لكن:

                                                        
 ٦١ص  ١مغني اللبیب ج )١(
 ٥٧٩سلوب القرآن الجزء األول القسم األول ص دراسات أل )٢(
 .١٣٥ص  ٢وهمع الهوامع ج  ١٥٤ص  ١اإلتقان في علوم القرآن ج  )٣(
إمالء الشریف السید األمام العالم األمي ضیاء الدین أبي السعادات هبة اهللا بن علي بن حمزة العلوي الحسني  )٤(

 .٣٤٣ص  ٢ج  هـ ١٣٤٩ولي سنة الطبعة األ–المعروف بابن الشجري رحمه اهللا تعالي 



 ٣٧٢

ت بین بشرط أن یكون معطوفًا مفردًا، فإذا وقع إالتكون عاطفة  معناها االستدراك وال((

  .)١()معطوف) الجمل فما بعدها مستأنف ال

(المختار عند العرب تشدید النون إذا اقترنت بالواو وتخفیفها إذا لم تقترن بها وعلي هذا 

راء ذلك بأنها مخففة تكون عاطفة، فال تحتاج إلي واو معها، فإذا كان قبلها واو لم فعلل ال

تكون  كانت مشددة فإنها تعمل عمل إن والتدخل علیها الواو أما إذا  تشبه بل ألن بل ال

  .)٢(عاطفة)

  نه یجوز العطف بلكن في اإلیجاب نحو أتاني زید لكن عمر.أوقد ذهب الكوفیون إلي 

وذهب البصریون إلي أنه یعطف بها في اإلیجاب فإذا جئ بها في اإلیجاب وجب أن تكون 

زید لكن عمر لم یأتي واجمعوا علي الجملة التي بعدها مخالفة للجملة التي قبلها ، نحو أتاني 

  .)٣(انه یجوز العطف بها في النفي )

  ولم ترد (لكن) عاطفة في الربع الثاني من القرآن الكریم

  .)٤(بعد نفي ولم تقع في القرآن (لكن الخفیفة العاطفة للمفرد علي المفرد ال تكون  إال

  :لْ بَ 

  ه باختالف ما دخل علیه.بفتح الباء وتسكین الالم یختلف معني هذا الحرف وحكم

  معاني بل: 

 / اإلضراب عن جملة محذوفة  ومثال ذلك قوله تعالي:١             

                              یوسف

  .١٨اآلیة: 

  .)٥(أكله الذئب بل سولت)یلم (أمرًا هنا محذوف تقدیره  )فسكمقال بل سولت لكم أن(

 بطالي : ومثال ذلك قوله تعالي:إلا/ اإلضراب ٢              

                                                        
 ٢٩٢ص  ٢المحیط ج  )١(
 ٣٩٠البرهان الجزء الرابع ص  )٢(
 األنصاف في مسائل الخالف بین النحویین البصریین والكوفیین تألیف الشیخ األمام كمال الدین ابن بركات عبد )٣(

 ٤٨٤النحوي الجزء الثاني ص  يبن محمد بن أبي سعید األنبار  نلرحما
 ٥٨٣) ص ١قسم ( ٢في أسلوب القرآن جدراسات  )٤(
 ٢٩ص  ٥البحر المحیط ج )٥(



 ٣٧٣

                        :١٠١النحل اآلیة.  

  .)١(بطالي عن مفعول القول ال إنما أنت مفترإفي هذه اآلیة إضراب 

 ال ذلك  قوله تعالي:ث/ اإلضراب االنتقالي : وم٣                

                              

                        :١٧٩األعراف اآلیة.   

بل هم أضل  اضراب دال علي االنتقال من أخبار إلي أخبار الجملة األولي شبههم باألنعام

انتقاء منافع اإلدراكات المؤدیة إلي امتثال ما جاء به الرسل والجملة الثانیة أثبتت لهم في 

    .)٢(المبالغة في ضالل طریقهم التي یسلكونها

  ولم ترد (بل) عاطفة في الربع الثاني من القرآن.

  ال الناهیة:

  ال عاطفة ولها ثالثة شروط وهي: 

  ضرب زیدًا ال عمراً او أمر ثبات : نحو جاء زید ال عمر أاأن یتقدمها  .١

و ال رد لما قبلها  اءني زید ال بل عمرو، فالعاطف بلأن ال تقترن بعاطف فإذا قیل (ج .٢

  ولیست عاطفة وٕاذا قلت (ما جاءني زید وال عمرو) فالعاطف الواو وال توكید للنفي.

) ألنه یصدق على زید اسم رجل زیدأن یتعاند متعاطفاها فال یجوز ( جاءني رجل ال  .٣

  ولم ترد (ال) عاطفة في الربع الثاني. .)٣()بخالف (جاءني رجل ال امرأة

 .)٤((ال العاطفة لم تقع في القرآن الكریم)

                                                        
 ٧٢) ص ١قسم ( ٢دراسات ألسلوب القرآن ج )١(
   ٢٦٩مغني اللبیب ج األول ص  )٢(
وانظر دراسات ألسلوب القرآن الجزء الثاني القسم  ١٧١للسیوطي  الجزء األول ص  –اإلتقان في علوم القرآن  )٣(

 ٥٦٤األول ص 
 ١٧١في علوم القرآن الجزء األول ص  اإلتقان )٤(



 ٣٧٤

ا ا  

ا د  

   المفرد وهو عطف ظاهر على ظاهر مثله عطف

مفـــرد علــى المفــرد مختصـــرًا العامــل مشــرك الثـــانى فــى تــأثیر العامـــل إنــك تعطــف ال

   وهذا ما قاله صاحب المفصل:  ولاأل

إنك تعطف مفردًا على مفـرد نحـو جـاءنى زیـد وعمـرو ورأیـت زیـدًا وعمـرًا ومـررت ((

ت عمــرو علــى زیــد وكالهمــا مفــرد والغــرض مــن ذلــك إختصــار العامــل بزیــٍد وعمــرو. عطفــ

مـرو صله قـام زیـد وقـام عأوٕاشتراك الثانى فى تأثیر العامل األول فإذا قلت قام زید وعمرو ف

ـــة األ ــام الثانیـــــة لداللــ ــذفت قـــ ــوف فحـــ ـــى المعطـــ ـــل األول عـــــامًال فــ ـــا وصـــــار الفعــ ولـــــى علیهمــ

  .)١())والمعطوف علیه

  فائدة عطف المفرد

المفــرد فائدتــه تحصــیل مشــاركة الثــانى لــألول فــى اإلعــراب، لــیعلم أنــه مثــل "عطــف 

األول فــى فاعلیتــه أو مفعولیتــه، لیتصــل الكــالم بعضــه بــبعض، أو حكــم خــاص دون غیــره، 

ــالى  ــ ــ ـــــه تعــ ــــى قولـــ ــ ـــا فــ ــ  كمـــ                        

                          بالنصـــب  قـــرأ مـــنف

  س و بالجر عطفًا على الرؤ  أعطفًا على الوجوه كانت األرجل مغسولة ومن قر 

                                                
 ٧٥ص  ٣ شرح المفصل ج )١(

تكملة  ٦مائدة اآلیة: سورة ال )٢(                               

                                       

                            . 



 ٣٧٥

  . )١(كانت ممسوحه"

قــرآن الكــریم فــى ثالثــة وثالثــین وقــد ورد عطــف المفــرد علــى المفــرد فــى الربــع الثــانى مــن ال

  ومائه موضع تفصیلها كاآلتى:  

  الموضع األول:

ـــــــــــالى ـــــــــــه تع : قول                         

.  

عطـــوف علـــى "لكـــم". الـــواو: حـــرف عطـــف. متـــاع: م همســـتقٌر: مبتـــدأ مـــؤخر خبـــر  :اإلعـــراب

   .)٣(مستقرًا مرفوع

 : قوله تعالى:الشاهد    .عطف مفرد على مفرد  

: أي إســـتقرار أو موضـــع إســـتقرار ومتـــاع إلـــى وقـــت المـــوت. المتـــاع والتمتـــع: نیـــل المعنـــى

  .)٤(الملذات والمرغوبات

  الموضع الثانى:

  :قوله تعالى                              

                     .  

  .)٦(ن لباسًا مفعوًال به للفعل أنزل منصوباً ریشًا: معطوف على لباس بالواو. أل :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد     و عطف مفرد على مفرد. فه  

                                                
  ١٠٣ص  ٤البرهان في علوم القرآن ج )١(

 ٢٤سورة األعراف اآلیة:  )٢(

 ٣١٣ص  ٤الجدول م )٣(

 ١٠٢ص   ٨. روح المعاني ج ٩٦ص  ٨ج  ٥التحریر والتنویر م  )٤(

 ٢٦األعراف اآلیة:  )٥(

 ٣١٤ص  ٤الجدول م )٦(



 ٣٧٦

  .)١(ا لكم لباساً یستركم ولباساً تتزینون بھنأى یسر: المعنى

ــام الحــال: مــا ذكــر واقعــه أدم فــى إنكشــاف العــورة أنــه كــان یخصــف الــورق لإنــه تعــالى  مق

بــاس للخلــق لیســتروا بهــا عــورتهم، ونبــه بــه علــى المنــه لعلیهمــا، أتبعــه بــأن بــین أنــه خلــق ال

  . )٢(سبب أنه أقدرهم على السترالعظیمة على الخلق ب

  الموضع الثالث والرابع:

  :قولـــــــه تعـــــــالى                          

                                 .  

الفـواحش: مفعـول بــه للفعـل حـرم. االثـم والبغــى: أسـمان معطوفـان علـى الفــواحش  :اإلعـراب

    .)٤(بالواو منصوبات

 : قوله تعالى:الشاهد       .وهما أسمان مفردان معطوفان على المفرد  

  الموضع الخامس: 

   :قولـــه تعـــالى                        

          .  

  .)٦(خوفًا: حال. الواو: حرف عطف. طمعًا: معطوف على خوف منصوب :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد   عطف مفرد على مفرد.  

  : الواو هنا لتقسیم الدعاء بأنه یكون على نوعین فالخوف من غضبه وعقابه المعنى

  

                                                
 ٧٥ص  ٨ج  ٥التحریر والتنویر م )١(
 ٤٣ص  ١٣الرازي ج  )٢(
 ٣٣سورة األعراف اآلیة:   )٣(
 ٣٢٥ص  ٤الجدول م  )٤(
 ٥٦سورة األعراف اآلیة:  )٥(
 ١٤ص  ٥الجدول م  )٦(



 ٣٧٧

  .)١(والطمع فى رضاه وثوابه

  الموضع السادس:  

  :قولــــــــــه تعــــــــــالى                              

 .  

البأســـاء:جار ومجـــرور متعلـــق بأخـــذنا. الـــواو: عاطفـــة. الضـــراء: معطوفـــة علـــى  :اإلعـــراب

  .)٣(البأساء مجرور

 : قوله تعالى:الشاهد  .عطف مفرد على مفرد 

: أى نأخذهم بما یغیر حالهم التى كانوا فیهـا مـن رخـاء وصـحة عسـى أن یعلمـوا أن المعنى

  .)٤(على غضب اهللا علیهم سلب النعمة عنهم إمارة

  الموضع السابع:   

 :قولـــــــــــــه تعـــــــــــــالى                        

                   .  

  .)٦(جار وجرور. الواو: حرف عطف األرض على السماء مجرورمن السماء:  :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد     .عطف مفرد على مفرد  

  : أى یسرنا علیهم الخیر من كل جانب وقیل المراد بالبركات السماویة المطر المعنى

  

  .)١(والبركات االرضیة النبات

                                                
 ٦٩ص  ٨ج  ٥حریر والتنویر م الت )١(
 ٩٤األعراف اآلیة:  )٢(
 ١٤ص  ٥الجدول م  )٣(
 ١٥ص  ٩ج   ٥التحریر والتنویر م  )٤(
 ٩٦األعراف اآلیة:  )٥(
 ١٦ص  ٥الجدول م )٦(



 ٣٧٨

  الموضع الثامن:   

 :قوله تعالى                         

                      .  

فـــى ملكـــوت: جـــار ومجـــرور. الســـموات: مضـــاف إلیـــه مجـــرور. الـــواو: عاطفـــة.  :اإلعـــراب

  .)٣(طوف على السموات مجروراالرض: مع

 : قوله تعالى:الشاهد     .عطف مفرد على مفرد  

: أى لـم ینظـروا فـى الملـك العظــیم فـى السـموات واألرض نظـرة تأمـل وٕاسـتدالل فیمــا المعنـى

  .)٤(یدل على كمال قدرة الصانع ووحدة المبدع وعظیم شأن المالك

  الموضع التاسع:    

ــــــــه تعــــــــالى   :قول                                

                                        

                 .  

فــى الســموات: جــار ومجــرور. الــواو: عاطفــة. األرض: معطــوف علــى الســموات  :اإلعــراب

  .)٦(مجرور

 : قوله تعالى:الشاهد     .عطف مفرد على مفرد  

                                                                                                                                       
 ١٠ص  ٩روح المعاني ج  )١(
 ١٨٥سورة األعراف اآلیة:  )٢(
  ١٢١ص  ٥الجدول م  )٣(
 ١٢٨ص  ٩روح المعاني ج  )٤(
 ١٨٧ألعراف اآلیة: سورة ا )٥(
 ١٢٤ص  ٥الجدول م  )٦(



 ٣٧٩

: أى كبرت الساعة وعظمت على أهلها حیث لم یعلموا وقـت وقوعهـا وقیـل عظمـت المعنى

  .)١(یخافون شدائدهاعلى أهل السموات واألرض حیث یشفقون منها و 

  الموضع العاشر:   

ــه تعــالى    :قول                        

        .  

ملـــك: مبتـــدأ مــؤخر خبـــرة "ولــه". الســـموات: مضــاف إلیـــه. الــواو: حـــرف عطـــف.  :اإلعــراب

  .)٣(: معطوف على السموات مجروراألرض

 : قوله تعالى:الشاهد     .عطف مفرد على مفرد  

  .)٤(: أى یملك اهللا سبحانه وتعالى السموات واألرض وما فیهما من غیر شریك لهالمعنى

  الموضع الحادى عشر:    

ــــــه تعــــــالى    :قول                            

                                    

   .  

  .)٦(من السماء: جار ومجرور. واألرض: معطوف على السماء بالواو :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد     .عطف مفرد على مفرد  

  : یكون الرزق من السماء بنزول االمطار الموافقة ومن األرض الغذاء أما أن المعنى

                                                
 ١٣٣ص  ٩روح المعاني ج  )١(
 ١١٦سورة التوبة اآلیة:  )٢(
  ٣٧ص  ٦الجدول  م  )٣(
 ٣٩ص  ١١روح المعاني ج  )٤(
 ٣١سورة یونس اآلیة:  )٥(
 ٩٩ص  ٥الجدول م  )٦(



 ٣٨٠

  .)١(یكون نباتًا أو حیواناً 

  الموضع الثانى عشر:     

ـــالى ـــه تع     :قول                       

.  

  .)٣(ما فى السموات: جار ومجرور. األرض: معطوف على السموات بالواو :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد     .عطف مفرد على مفرد  

ُملكــه  : أى أن كــل مــا فــى العــالم مــن نبــات وحیــوان وجســد وروح وظلمــة ونــور فهــوالمعنــى

  .)٤(وِملكه

  الموضع الثالث عشر:      

 :قولــــــه تعــــــالى                          

      .  

ــوع  :اإلعـــراب ـــالواو مرفــ ــوف علــــى الســـموات ب الســـموات: فاعــــل الفعـــل "دام". األرض: معطـ

  .)٦(مثله

 : قوله تعالى:الشاهد     .عطف مفرد على مفرد  

  .)٧(: أى أن مدة عقابهم مساویة لمدة بقاء السموات واألرضالمعنى

  

                                                
 ٧٠ص  ١٧الرازي ج  )١(
 ٥٥یونس اآلیة:  )٢(
 ١٢٦ص  ٥الجدول م  )٣(
 ٩١ص  ١٧ج الرازي  )٤(
 ١٠٧هود اآلیة:  )٥(
 ٣١٠ص  ٦الجدول م  )٦(
 ٥١ص  ١٨الرازي ج  )٧(



 ٣٨١

  الموضع الرابع عشر:

 :قولــــــــــــــه تعــــــــــــــالى                       

.  

  .)٢(فى السموات: جار ومجرور. واألرض: معطوف على السموات مجرور :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد     .عطف مفرد على مفرد  

علــى نبوتــك فـــإن العــالم مملـــؤ ا لــم یتـــأملوا فــى الــدالئل الدالـــة جــب إذع: أى أنـــه ال المعنــى

  .)٣(ل التوحید والقدرة والحكمةئبدال

  ر:الموضع الخامس عش

ــــه تعــــالى  :قول                              

         .  

ة معطـوف علـى فرعـون مجــرور : جــار ومجـرور. الـواو: عاطفـة مالئــإلـى فرعـون :اإلعـراب

  .)٥(ء: مضاف إلیهاهمثله. ال

 : قوله تعالى:الشاهد  .عطف مفرد على مفرد  

: إلــى أشــراف قومــه وتخصیصــهم بالــذكر مــع عمــوم بعثتــه علیــه الســالم لقومــه كافــة المعنــى

  .)٦(ألصالتهم فى تدبیر األمور وٕاتباع غیرهم لهم

  

                                                
 ١٠٥یوسف اآلیة:  )١(
 ٦١ص  ٧الجدول م  )٢(
 ١٧٨ص  ١٨الرازي ج  )٣(
 ١٠٣األعراف اآلیة:  )٤(
 ٢٣ص  ٥الجدول م  )٥(
 ١٨ص  ٩روح المعاني ج  )٦(



 ٣٨٢

  الموضع السادس عشر: 

  :قوله تعالى                              

                      .  

من فرعون: جار ومجرور. ومالئمهم: معطوف على فرعون بالواو. هم: مضاف  :اإلعراب

  .)٢(إلیه

 تعالى:: قوله الشاهد  . عطف مفرد على مفرد  

: أى أن أولئــك الــذین آمنــوا بموســى كــانوا خــائفین مــن فرعــون جــدًا النــه كــان شــدید المعنــى

  .)٣(البطش

  الموضع السابع عشر: 

 :قوله تعالى                   .  

: معطــوف علــى فرعــون جــار ومجــرور. الــواو: حــرف عطــف. مــألإلــى فرعــون:  :اإلعــراب

  .)٥(بالواو. الهاء: مضاف إلیه

  عطف مفرد على مفرد.  : قوله تعالى:الشاهد

  .)٦(: أى أرسلنا موسى بآیاتنا إلى فرعون ومالئه أى جماعتهالمعنى

  الموضع الثامن عشر: 

 :قوله تعالى       .  

                                                
 ٨٣یونس اآلیة:  )١(
 ١٥٦ص  ٦الجدول م  )٢(
 ١١٦ص  ١٧الرازي ج  )٣(
 ٩٧هود اآلیة:  )٤(
 ٣٠٢ص  ٦الجدول م  )٥(
 ٤٤ص  ١٧الرازي ج  )٦(
 ١٢٢األعراف اآلیة:  )٧(



 ٣٨٣

  .)١(موسى: مضاف إلیه مجرور. هارون: معطوف على موسى بالواو :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد   .عطف مفرد على مفرد  

: رب بــدل ممــا قبــل. وٕانمــا أبــدلو لــئال یتــوهم أنهــم أرادو فرعــون، ولــم یقتصــروا علــى المعنــى

ائحة ألنه كان رب موسى علیه السالم فـى صـغره م ر للتوهموسى علیه السالم إذ ربما یبقى 

  .)٢(لذا عطف هارون لدفع التوهم

  الموضع التاسع عشر: 

ــه تعــالى  :قول                               

                             .  

موسى: مفعول به منصوب للفعل تذر. الواو: حرف عطف. قوم: معطوف علـى  :اإلعراب

  .)٤(موسى منصوب. الهاء مضاف إلیه

 : قوله تعالى:الشاهد  .عطف مفرد على مفرد  

  .)٥(ا الناس بدعوتهم إلى دینهم والخروج علیك: أى تترك موسى وقومه یفسدو المعنى

  الموضع العشرون:

ـــــــــــالى ـــــــــــه تع  :قول                           

                           

          .  

                                                
 ٣٦ص  ٥الجدول م  )١(
 ٣٦ص  ٩روح المعاني ج  )٢(
 ١٢٧األعراف اآلیة:  )٣(
 ٤٣١ص  ٣درویش م  )٤(
 ٢٨ص  ٩روح المعاني ج  )٥(
 ٧٠التوبة اآلیة:  )٦(



 ٣٨٤

  .)١(قوم: معطوف على قوم نوح بالواو. إبراهیم: مضاف إلیه :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد  .عطف مفرد على مفرد  

  .)٢(النعمة عنهم : أى ألم یأتهم نبأ قوم إبراهیم الذین أهلكهم اهللا بسلبالمعنى

  الموضع الحادى والعشرون: 

ــــــــــــالى ــــــــــــه تع  :قول                      

            .  

اآلیـة السـابقة قولـه  )٤(یـاقوم فـى ویاقوم: الواو: حرف عطف. ویاقوم: عطف علـى :اإلعراب

تعالى                   ....٥.  

 : قوله تعالى:الشاهد  .عطف مفرد على مفرد  

  .)٦(: أى یاقوم أوفوا الكیل والمیزان كامًال تاماً المعنى

  الموضع الثان�والثالث والعشرون: 

 :قولــــه تعــــالى                           

                 ٧.  

                                                
 ٣٣٢ص  ٥الجدول م  )١(
 ١٠٣ص  ١٥ج الرازي  )٢(
 ٨٥هود اآلیة:  )٣(
 ٢٩ص  ٦الجدول م  )٤(

… –تكملة  )٥(                             

                  ٨٤هود 

 ٣٤ص  ١٨رازي ج ال )٦(
   ٨٩هود اآلیة:  )٧(



 ٣٨٥

 :اإلعــراب      أو: حــرف عطــف. قــوم: معطــوف علــى قــوم نــوح. هــود: مضــاف

  .)١(ا قوم صالحإلیه. كذ

 : قوله تعالى:الشاهد  .عطف مفرد على مفرد  

ــى كم معــاداتكم أیــاى أن یصــبكم عــذاب االستئصــال فــى الــدنیا مثــل مــا ن: أى ال تكســبالمعن

حصــل لقــوم نـــوح علیــه الســـالم مــن الغرق،وقـــوم هــود مــن الـــریح العظــیم، وقـــوم صــالح مـــن 

  .)٢(الرجفة

  الموضع الرابع والعشرون:

ـــــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــــالىقول  :تع                   

  .  

ـــنین  :اإلعــــراب ــى سـ ــ ـــف عل ـــرف عطــــف. نقــــص: عطـ ــواو: حـ ــ ـــرور. ال ــار ومجـ ــنین: جــ بالســ

  .)٤(مجرور

  عطف مفرد على مفرد.  : قوله تعالى:الشاهد

  .)٥(عاهات الثمار وخروج الیسیر منها حتى التحمل النخلة بلحة واحدة: أى بكثرة المعنى

  الموضع الخامس والعشرون:

ــــــــــالى ــــــــــه تع  :قول                              

                            .  

                                                
 ٢٩٥ص  ٦الجدول م  )١(
 ٣٩ص  ١٨الرازي ج  )٢(
 ١٣٠األعراف اآلیة:  )٣(
 ٤٣٤ص  ٤الجدول م  )٤(
 ٣١ص   ٩روح المعاني ج  )٥(
 ١٤٥األعراف اآلیة:  )٦(



 ٣٨٦

موعظة: مفعول به للفعل "كتبنا". الواو: عاطفة. تفصیًال: معطوف على موعظـة اإلعراب: 

  .)١(منصوب

 : قوله تعالى:الشاهد  .عطف مفرد على مفرد  

  .)٢(: أى كتبنا له كل شئ فى األلواح من المواعظ وتفصیل األحكامالمعنى

  ضع السادس والعشرون:المو 

 :قولـــه تعـــالى                           

                  .  

  .)٤(تصدیق منصوب وتفصیل: الواو: حرف عطف. تفصیل: عطف علىاإلعراب: 

 : قوله تعالى:الشاهد  .عطف مفرد على مفرد  

: ثبت أن القرآن مشتمل على تفاصـیل جمیـع العلـوم الشـریفة إشـتماًال یمتنـع حصـوله المعنى

  .)٥(فى سائر الكتب فكان ذلك معجزاً 

  الموضع السابع والعشرون:

 :قولــــــه تعـــــــالى                               

        .  

هدى: مبتدأ مؤخر خبر الجـارو المجـرور اإلعراب:      . :الـواو: عاطفـة. رحمـة

  .)٧(معطوف على هدى مرفوع

                                                
 ٦٥ص  ٥الجدول م  )١(
 ٧٥ص  ٩روح المعاني ج  )٢(
 ٣٧یونس اآلیة:  )٣(
 ١٠٦ص  ٦الجدول م  )٤(
 ٧٧ص  ١٧الرازي ج  )٥(
 ١٥٤األعراف اآلیة:  )٦(
 ٧٨ص  ٥الجدول م  )٧(



 ٣٨٧

 : قوله تعالى:الشاهد      د على مفرد.عطف مفر  

  . )١(: أى هدى من الضالل ورحمة من العذابالمعنى

  الموضع الثامن والعشرون:

ــه تعــالى  :قول                          

                               .  

  .)٣(ورحمة: الواو: عاطفة. رحمة: عطف على تبیان منصوباإلعراب: 

 : قوله تعالى:الشاهد    .عطف مفرد على مفرد  

   .)٤(: أى هدى ورحمة للجمیع وحرمان الكفرة من جهة تفریطهم وبشرى خاصهالمعنى

  الموضع التاسع والعشرون:

ــــــالى ــــــه تع  :قول                            

                              .  

نفعــًا والضــرًا. نفعــًا: مفعــول بــه للفعــل أملــك منصــوب. الــواو: حــرف عطــف. ال: اإلعــراب: 

  .)٦(زائدة لتأكید النفى. ضرًا: معطوف على نفعًا منصوب

 : قوله تعالى:الشاهد  .عطف مفرد على مفرد  

یـه ویمكننـى : أى ال أملك لنفسى من الضر والنفـع إال قـدر ماشـاء اهللا أن یقـدرنى علالمعنى

  . )٧(منه

                                                
 ١٤ص  ٩الرازي ج  )١(
 ٨٩النحل اآلیة:  )٢(
 ٣١١ص  ٧ الجدول م )٣(
 ٢١٧ص  ١٤روح المعاني ج  )٤(
 ١٨٨األعراف اآلیة:  )٥(
 ١٢٦ص  ٥الجدول م  )٦(
 ٦٩ص  ٨الرازي م  )٧(



 ٣٨٨

  الموضع الثالثون:

 :قوله تعالى         .  

أنا: مبتدأ. إال: أداة استثناء. نذیر: خبر المبدأ. بشیر: معطوف على نـذیر بـالواو اإلعراب: 

  .)٢(مرفوع

 : قوله تعالى:الشاهد    .عطف مفرد على مفرد  

لغـة فــى اإلنـذار بالعقــاب علـى فعــل المعاصـى وتــرك الواجبـات، والبشــیر : النــذیر مباالمعنـى

  .)٣(مبالغة فى البشارة بالثواب على فعل الواجبات وترك المعاصى

  الموضع الحادى والثالثون:

  :قوله تعالى                   .   

  .)٥(أن مرفوع. الواو: عاطفة. بشیر: معطوف على نذیر مرفوعنذیر: خبر اإلعراب: 

 : قوله تعالى:الشاهد    .عطف مفرد على مفرد  

  .)٦(: أى أنى نذیر وبشیر من حكمة الحكیم الخبیرالمعنى

  الموضع الثانى والثالثون:

  :قولـــــــه تعـــــــالى                          

           .  

  تضرعًا وخفیة. تضرعًا: مفعول ألجله منصوب. الواو: حرف عطف اإلعراب: 

                                                
 ٣٨٧ص  ١٨٨یة: اآلیة مرت في الموضع السابق األعراف اآل )١(
 ١٢٧ص  ٥الجدول م  )٢(
 ٦٩ص  ٨الرازي م  )٣(
 ٢هود اآلیة:  )٤(
 ١٨٨ص  ٦الجدول م  )٥(
 ١٤٥ص  ١٧الرازي ج  )٦(
 ٢٠٥األعراف اآلیة:  )٧(



 ٣٨٩

  .)١(خفیة:عطف على تضرعًا منصوب

 : قوله تعالى:الشاهد    .عطف مفرد على مفرد  

  .)٢(ذكر ربك عظمًا وخفوفاً : أى أالمعنى

  الموضع الثالث والثالثون:

 :قوله تعالى        .  

: بالغـــدو: جـــار ومجـــرور. الـــواو: حـــرف عطـــف. األصـــال: معطـــوف علـــى الغـــدو اإلعـــراب

  .)٤(مجرور

  عطف مفرد على مفرد.   : قوله تعالى:الشاهد

  .)٥(دل على أن الذكر یجب فى كل األوقات: بالغدو واألصال المعنى

  الموضع الرابع والثالثون:

  :قولــــــــــــه تعــــــــــــالى                         

  .  

ــدو اإلعـــراب:  ـــى الغـ ــواو: حـــرف عطـــف األصـــال: معطـــوف عل بالغـــدو: جـــار ومجـــرور. الـ

  .)٧(رورمج

  عطف مفرد على مفرد.   : قوله تعالى:الشاهد

  .)٨(: لكل شخص مؤمن كان أو كافر له ظل یسجد هللا فى كل االوقاتالمعنى

                                                
 ١٤٤ص  ٥الجدول م  )١(
 ٨٧ص  ٨الرازي م  )٢(
 ٣٨٨مرت في الموضع السابق ص  ٢٠٥آلیة: األعراف ا )٣(
 ١٤٤ص  ٥الجدول م  )٤(
 ٨٩ص  ٨لرازي م ا )٥(
 ١٥الرعد اآلیة:  )٦(
 ٨٦ص  ٧الجدول م  )٧(
 ٢٥ص  ١٨الرازي ح  )٨(



 ٣٩٠

  الموضع الخامس والثالثون والسادس والثالثون:

 :قولـــــــــه تعــــــــــالى                        

   .  

 اإلعراب:     :اهللا: اسم الجالله فى الموضعین مفعول به للفعل "شاق". الـواو

  .)٢(حرف عطف. الرسول: معطوف على لفظ الجاللة منصوب الهاء مضاف إلیه

 : قوله تعالى:الشاهد   ین عطف مفرد على مفرد.فى الموضع  

: أصل الشقاق أن یصیر كل من الخصمین فى شـق والعقـاب الـذى وقـع علـیهم مـن المعنى

  .)٣(ضرب األعناق بسبب مشاققتهم هللا ورسوله

  الموضع السابع والثالثون:

 :قولــه تعــالى                        

   .  

 اإلعــراب:    :  .اســم الجاللــة مفعـول بــه للفعــل "أطیعــوا". الــواو: حــرف عطــف

  .)٥(رسول: عطف على لفظ الجاللة منصوب. الهاء مضاف إلیه

 : قوله تعالى:الشاهد    .عطف مفرد على مفرد  

: أى أطیعوا اهللا ورسوله الكریم فى كل ما تأتون وماتذرون ویندرج فى ذلك ما أمروا عنىالم

  .)٦(به

                                                
 ١٣األنفال اآلیة:  )١(
 ١٦١ص  ٥الجدول م  )٢(
 ٢٧٨ص  ٢الشوكاني  ج  – ١٩٨ص  ٢الكشاف ج  )٣(
  ٤٦األنفال اآلیة:  )٤(
 ٢٠٤ص  ٥الجدول م  )٥(
 ١٣ص  ١روح المعاني ج  )٦(



 ٣٩١

  الموضع الثامن والثالثون:

   :قولــه تعــالى                             

                  .  

 اإلعراب:     : :جار ومجرور. اهللا لفظ الجالله مضاف إلیه. الواو: حـرف عطـف. ال

  .)٢(زائدة لتأكید النفى. رسول: معطوف على لفظ الجالله مجرور. الهاء مضاف إلیه

 : قوله تعالى:الشاهد    .عطف مفرد على مفرد  

: أى أن یــؤتى بالجهــاد إنقیــادًا المـر اهللا عــز وجــل ولحكمــه ولتكلیفــه لیظهــر بــه بــذل المعنــى

  .)٣(النفس والمال فى طلب رضوان اهللا تعالى

  الموضع التاسع والثالثون:

  :قولــــه تعــــالى                          

             .  

اهللا ورســـوله: اســم الجاللـــة فاعـــل (أتــى) مرفـــوع. الـــواو: حــرف عطـــف. رســـول:  :اإلعـــراب

  .)٥(معطوف على لفظ الجالله مرفوع. الهاء مضاف الیه

 : قوله تعالى:الشاهد    .عطف مفرد على مفرد  

من الغنیمة وطابت  صلى اهللا علیه وسلم: أى لو أنهم رضوا بما أعطاهم رسول اهللا المعنى

  .)٦(أنفوسهم وان قل، قالوا كفانا ذلك وسیرزقنا اهللا غنیمة أخرى

                                                
 ١٦التوبة اآلیة:  )١(
 ٢٥٦ص  ٥الجدول م  )٢(
 ٦ص  ١٦الرازي ج  )٣(
 ٥٩التوبة اآلیة:  )٤(
 ٥٩ص  ٥الجدول م  )٥(
 ٧٩ص  ١٦الرازي ج  )٦(



 ٣٩٢

  الموضع االربعون:

  :قولــــــــــه تعــــــــــالى                

    .  

اهللا ورســوله: اهللا: لفــظ الجاللــة مرفــوع خبره(أحــق). رســول: معطــوف علــى لفــظ  :اإلعــراب

  .)٢(الجاللة مرفوع. الهاء: مضاف إلیه

 : قوله تعالى:الشاهد    .عطف مفرد على مفرد  

أنهم ما قالوا ما حكـى عـنهم، لیرضـوا المـؤمنین وكـان مـن الواجـب  : أنهم حلفوا علىالمعنى

  .)٣(أن یرضوا اهللا ورسوله باإلخالص والتوبة

  الموضع الحادي واالربعون:

 :قوله تعالى                          

                        

            .  

اهللا ورســوله: اهللا: اســم الجاللــة مفعــول بــه للفعــل "یطیــع". الــواو: حــرف عطــف.  :اإلعــراب

  .)٥(لفظ الجاللة منصوب. الهاء: مضاف إلیهرسول: معطوف على 

 : قوله تعالى:الشاهد    .عطف مفرد على مفرد  

مقابلة وصف المنافقین بكمال الفسق  في : أى یطیعون اهللا ورسوله فى سائر االمورالمعنى

  .)٦(والخروج عن الطاعة

                                                
 ٦٢سورة التوبة اآلیة:  )١(
 ٣٢٠ص  ٥الجدول م  )٢(
 ٩٥ص  ١٥الرازي ح  )٣(
 ٧١سورة التوبة اآلیة:  )٤(
 ٣٣٤ص  ٥الجدول م  )٥(
 ١٣٥ص  ١٠روح المعاني ج  )٦(



 ٣٩٣

  الموضع الثانى واالربعون:

ـــــه تعـــــالى   :قول                        

                              

 .  

ــواو: حــــر اإلعـــراب ــار ومجـــرور. الـ ــوله: اهللا: اســـم الجاللـــة جــ ــول: : اهللا ورســ ف عطـــف. رســ

  .)٢(معطوف على لفظ الجاللة مجرور. الهاء: مضاف إلیه

 : قوله تعالى:الشاهد    .عطف مفرد على مفرد  

إلقـاء األراجیـف وعـن إثـارة الفـتن، وسـعوا عـن : أى أنهم إذا أقاموا فى البلد واحترزوا المعنى

  .)٣(فى ایصال الخیر إلى المجاهدین

  واالربعون:الموضع الثالث  

 :قوله تعـالى                              

                                 

           .  

: اهللا علمكــم ورســوله: لفــظ الجاللــة فاعـــل مرفــوع للفعــل "یــرى". عمــل: مفعــول بـــه اإلعــراب

منصـــوب. كـــم: مضـــاف إلیـــه. الـــواو: حـــرف عطـــف. رســـول: معطـــوف علـــى لفـــظ الجاللـــة 

  .)٥(مرفوع. الهاء: مضاف إلیه

 : قوله تعالى:الشاهد    .عطف مفرد على مفرد  

                                                
 ٩١اآلیة:  سورة التوبة )١(
   ٣٥٩ص  ٥الجدول م  )٢(
 ١٢٧ص  ١٥الرازي ج  )٣(
 ٩٤التوبة اآلیة:  )٤(
 ٧ص  ٦الجدول م  )٥(



 ٣٩٤

یر حبًا للرسول صـلى اهللا ذاع: أى أنهم كانوا یظهرون من أنفسهم عند تقریر تلك المالمعنى

  .)١(علیه وسلم والمؤمنین وشفقته علیهم ورغبة فى نصرتهم

  الموضع الرابع واالربعون:

 :قولــــــه تعــــــالى                                 

                     .  

ــارومجرور. أو: حـــرف اإلعـــراب ـــال: جـ ــوب. لقت ــتثنى منصـ ــًا: مسـ : إال: أداة حصـــر. متحرفـ

  .)٣(عطف. متحیزًا: معطوف على متحرفًا منصوب

  ى:: قوله تعالالشاهد    .عطف مفرد على مفرد  

  .)٤(: أو متحیزًا الى جماعة أخرى من المؤمنین ومنضمًا إلیهمالمعنى

  الموضع الخامس واالربعون:

ـــــــــــالى ـــــــــــه تع   :قول                     

                                

                     .  

  .)٦(مجرور: الواو: عاطفة. الیتامى: معطوف على لفظ الجاللة اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد  .عطف مفرد على مفرد  

  : الیتیم صغیر ال أب له. فیدخل فقراء الیتامى من ذوى القربى فى سهم الیتامى. المعنى

                                                
 ١٣٠ص  ١٥الرازي ج  )١(
 ١٦األنفال اآلیة:  )٢(
 ١٦٥ص  ٥الجدول م )٣(
  ١٨١ص  ٩روح المعاني ج  )٤(
 ٤١األنفال اآلیة:  )٥(
 ١٩٦ص  ٥الجدول م  )٦(



 ٣٩٥

ــالیتیم دفـــع تـــوهم أن الیتـــیم ال  ــالفقر والمســـكنة ال بـ وفائـــدة ذكـــر الیتـــیم مـــع كونـــه إســـتحقاقه بـ

  .)١(ئًا ألن إستحقاقها بالجهاد والیتیم صغیر فال یستحقهایستحق من الغنیمة شی

  الموضع السادس والسابع واالربعون: 

 :قوله تعالى         .  

الــواو: حـرف عطــف فـى الموضــعین ومسـاكین وٕابــن: عطـف علــى لفـظ الجاللــة.  :اإلعـراب

  .)٣(السبیل مضاف إلیه

 ى:: قوله تعالالشاهد         .عطف مفرد على مفرد  

: المساكین هم الطوافون الذین یسالون الناس وأبن السـبیل هـو الـذى یریـد السـفر فـى المعنى

  .)٤(الء لهم من الغنیمةؤ غیر معصیة فیعجز من بلوغ سفره إال بمعونة وه

  الموضع الثامن واالربعون:

ـــالى ـــه تع  :قول                   

                          

.  

  .)٦(بن السبیل: فى هذه اآلیة عطف على الفقراء بالواوالمساكین: وأ اإلعراب:

 : قوله تعالى:الشاهد         .عطف مفرد على مفرد  

  .)٧(: أى أن المساكین وأبن السبیل لهم نصیب من الزكاةالمعنى

                                                
 ٣ص  ١٠روح المعاني ج  )١(
 ٣٩٤ص  مرت في الموضع السابق ٤١األنفال اآلیة:  )٢(
 ١٩٦ص  ٥الجدول م  )٣(
 ٨٩ص  ١٦الرازي ج  )٤(
 ٦٠التوبة اآلیة:  )٥(
 ٣١٧ص  ٥الجدول م  )٦(
 ٨٩ص  ١٦الرازي ج  )٧(



 ٣٩٦

  الموضع التاسع واالربعون:

   :قوله تعالى                   .  

  .)٢(والمسكین وأبن السبیل: عطف على ذا بالواو :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد    .عطف مفرد على مفرد  

حقهما مما كان مفترضًا بمكة  همافى حقهما المساواة المالیة أى أتا : إن المأمور بهالمعنى

  .)٣(بمنزلة الزكاة

  الموضع الخمسون:

 :قولـــه تعـــالى                          

         .  

  .)٥( : معطوف على یطرءو: عاطفة. رئایطرا: حال منصوب. الوا :اإلعراب

: قوله تعالى:الشاهد    .عطف مفرد على مفرد  

: الریـــاء طلـــب الثنـــاء مـــن النـــاس والتمـــدح الـــیهم والبطـــر هـــو التقـــوى بـــنعم اهللا علـــى المعنـــى

  .)٦(ادین عن سبیل اهللاصمعاصیه اى خرجوا بطرین 

  الموضع الحادى الخمسون:

 :قولـــه تعـــالى                         

        .  

                                                
 ٢٦اإلسراء اآلیة:  )١(
 ٣١ص  ٨الجدول م  )٢(
 ٦٢ص  ٥روح المعاني ج  )٣(
 ٤٧األنفال اآلیة:  )٤(
 ٢٠٥ص  ٥الجدول م  )٥(
 ٣٠٠ص  ٢الشوكاني ج  )٦(
 ٥٠األنفال اآلیة:  )٧(



 ٣٩٧

وجــوههم: مفعـول بــه للفعــل یضــرب. هــم: مضـاف إلیــه. الــواو: عاطفــة. أدبــارهم:  اإلعــراب:

  .)١(معطوف على وجوههم منصوب مثله

: قوله تعالى:هدالشا    .عطف مفرد على مفرد  

: أى یضــرب الــذین كفـروا مــن لـم یقتــل یـوم بــدر عنـد المــوت علـى وجــوههم واســتاهم المعنـى

  .)٢(ني عنها باألدبارك

  الموضع الثانى الخمسون:

:قولــــــــه تعــــــــالى                             

    .  

  .)٤(منصوب مكاء: خبر كان. الواو: حرف عطف. تصدیة: معطوف على مكاء :اإلعراب

: قوله تعالى:الشاهد     .عطف مفرد على مفرد  

ـــى ــاء (التصـــالمعن ــد ف: أى أنهـــم وضـــعوا المكـ یر)، والتصـــدیة التصـــفیق موضـــع الصـــالة عنـ

  .)٥(البیت

  الموضع الثالث والخمسون:

 :قولــه تعــالى                         

                                     

                                    

                                                
 ٢١٠ص  ٥الجدول م  )١(

 ٣٠٣ص  ٢الشوكاني ج  )٢(

 ٣٥األنفال اآلیة:  )٣(

 ١٨٦ص  ٥الجدول م  )٤(

 ٢١١ص  ٢الكشاف ج  )٥(



 ٣٩٨

                .  

او: حـــرف عطـــف. أنفســـهم: عطـــف علـــى أمـــوالهم بـــأموالهم: جـــارومجرور. الـــو  اإلعـــراب:

  .)٢(مجرور

: قوله تعالى:الشاهد  .عطف مفرد على مفرد  

  .)٣(الكالمه: أى جاهدوا بمباشرة القتال وٕاقتحام المعارك والخوض فى لحج المعنى

  الموضع الرابع والخمسون:

ــــــــالى ــــــــه تع  :قول                         

              .  

  .)٥(اإلعراب:

: قوله تعالى:الشاهد   عطف مفرد على مفرد.عطف على أموالھم  

ــى ل اهللا بالمــال والــنفس كــان : أى مــن كــان یتصــف باإلیمــان وهــاجر وجاهــد فــى ســبیالمعن

  .)٦(أعظم درجة عند اهللا ممن إتصف بالسقایة وعمارة المسجد

  الموضع الخامس والخمسون:

ــــالى ــــه تع :قول                             

        .   

  .)٨(اإلعراب:

                                                
 ٧٢سورة األنفال اآلیة:  )١(
 ٢٣٢ص  ٥الجدول م  )٢(
 ٣٧ص  ١٠روح المعاني ج  )٣(
 ٢٠ سورة التوبة اآلیة: )٤(
 مر في الموضع السابق )٥(
 ١٢ص  ١٥الرازي ج  )٦(
 ٤١سورة التوبة اآلیة:  )٧(
 قبل السابقمر في الموضع  )٨(



 ٣٩٩

: قوله تعالى:الشاهد   .عطف على أموالكم عطف مفرد على مفرد  

: أى أن الجهــاد یجــب بــالنفس إذا إنفــرد وقــوى علیــه والمــال إذا ضــعف عــن الجهــاد المعنــى

  .)١(بنفسه

  الموضع السادس والخمسون:

:قولــــــــــــه تعــــــــــــالى                    

                                        

 .  

   . )٣(اإلعراب:

: قوله تعالى:الشاهد   على أموالهم عطف مفرد على مفرد. عطف  

: أى أنهم فرحوا بسبب التخلف وكرهوا الذهاب الى الغزو ألنه یعرض المال والنفس المعنى

  .)٤(للقتل واإلهدار

  الموضع السابع والخمسون:

:قوله تعالى                            

               .   

)٦(اإلعراب:
.    

: قوله تعالى:الشاهد   .عطف على أموالهم عطف مفرد على مفرد  

                                                
 ٥٧ص  ١٥الرازي ج  )١(
 ٨١التوبة اآلیة:  )٢(
 ٣٩٨ص مر  )٣(
 ١١٩ص  ١٥الرازي ج  )٤(
 ٨٨سورة التوبة اآلیة:  )٥(
 ٣٩٨ص مر  )٦(



 ٤٠٠

  .)١(: أى یبذلوا المال والنفس فى طلب رضوان اهللا والتقرب إلیهالمعنى

  خمسون:الموضع الثامن وال

 :قولــــه تعــــالى                             

                  .  

دة لتأكید النفى. المؤمنین: معطوف على لفظ الجاللة الواو: حرف عطف. ال: زائاإلعراب: 

    .)٣(مجرور مثله بالباء

: قوله تعالى:الشاهد  .عطف مفرد على مفرد  

: أى كیـف تتخـذون دخیلـة أوبطانـة مـن المشـركین تفشـون إلـیهم بأسـراركم وتعلمـونهم المعنى

  .)٤(أموركم من دون اهللا ورسوله والمؤمنین

  ضع التاسع والخمسون والستون:المو 

ـــه تعـــالى :قول                           

                  .  

مضـارع مبنـى للمجهـول بمـاء: جـارومجرور.  فتكوى: الفاء: حرف عطف. تكوى:اإلعراب: 

جبــاه: نائــب فاعــل مرفــوع. هــم: مضــاف إلیــه. الــواو: حــرف عطــف جنــوبهم: عطــف علــى 

  .)٦(جباههم مرفوع. الواو: حرف عطف. ظهورهم عطف على جباههم

: قوله تعالى:الشاهد         .وهما عطف مفرد على مفرد  

  لنار تحمى على تلك األموال فتكوى بها الجباه فیزول الجمال وعلى : أى أن االمعنى

                                                
 ١٢٥ص  ١٥الرازي ج  )١(
 ١٦اآلیة:  سورة التوبة )٢(
 ٢٥٦ص  ٥الجدول م  )٣(
 ٣٢٦ص  ٢الشوكاني ج  )٤(
 ٣٥التوبة اآلیة:  )٥(
 ٢٨٢ص  ٥الجدول م  )٦(



 ٤٠١

  .)١(الظهور فتزول القوة

  الموضع الحادى والستون:

ــــالى ــــه تع :قول                             

        .  

أنفــروا: فعــل أمــر مبنــى علــى حــزف النــون. الــواو: فاعــل خفافــًا حــال مــن فاعــل اإلعــراب: 

    .)٣(أنفروا. الواو: عاطفة. ثقاًال: عطف على خفافاً 

  عطف مفرد على مفرد. ثقاالً : قوله تعالى:الشاهد

فة التـي : أي انفـروا سـواء كنـتم علـى الصـفة التـي یخـف علـیكم الجهـاد أو علـى الصـالمعنى

  .)٤(یثقل بها الجهاد

  الموضع الثاني والستون والثالث والستون:

: قوله تعالى                         .  

یجدون : مضارع مرفـوع بثبـوت النـون. الـواو: فاعـل. ملجـأ: مفعـول بـه منصـوب.  :اإلعراب

أو: حـــرف عطـــف. مغـــارات: معطـــوف علـــى ملجـــأ منصـــوب بالكســـرة. أو: حـــرف عطـــف. 

   .)٦(مدخًال: عطف على ملجأ منصوب

: قوله تعالى:الشاهد   -   .عطف مفرد على مفرد  

: أي لــو یجـــدون مكــان یتحصــن فیـــه أو مكــان یســتتر فیـــه ومســلك یســتتر بالـــدخول المعنــى

  .)٧(رجعوا إلیه

                                                
 ٤٠ص  ١٦الفخر الرازي ج  )١(
 ٣٩٨ وردت ص ٤١التوبة اآلیة:  )٢(
 .٢٩٤ص  ٥الجدول م  )٣(
 ٥٦ص  ١٦القمر الرازى  ج  )٤(
 ٥٧سورة التوبة   اآلیة   )٥(
 ٣١٣ص  ٥الجدول م  )٦(
 ٧٧ص  ١٦الرازى ج  )٧(



 ٤٠٢

  ابع والستون والخامس والستون والسادس والستون :الموضع الر 

 : قولــه تعــالى                   

      .....  

. علیهــا: جــار ومجــرور. المؤلفــة: عطــف العــاملین: معطــوف علــى الفقــراء بــالواو :اإلعــراب

   .)٢(على الفقراء بالواو قلوبهم نائب فاعل الغارمین: عطف على الفقراء بالواو

: قوله تعالى:الشاهد  -     -   .عطف مفرد على مفرد  

دقة وهؤالء یعطون من الصدقات بقدر أجور : العاملین علیها هم السعاة لجبایة الصالمعنى

أعمالهم والمؤلفة قلوبهم هذا عام في المسلم وغیره. وأن لإلمام أن یتألف قومًا یدفع لهم من 

  .)٣(الصدقة أما الغارمین المراد بهم المدیونون

  الموضع السابع والستون:

 :قولــــــــــــــه تعــــــــــــــالى                      

                           

                                

     .  

  . )٥(في الدنیا: جار ومجرور. اآلخرة: عطف على الدنیا بالواو :اإلعراب

: قوله تعالى:الشاهد  .عطف مفرد على مفرد  

                                                
 ٣٩٥وردت ص  ٦٠التوبة اآلیة  )١(
 ٣١٧ص  ٥الجدول م  )٢(
 ٨٩ص  ١٦الرازى ج  )٣(
 ٦٩سورة التوبة اآلیة   )٤(
 ٣٣٠ص  ٥الجدول م  )٥(



 ٤٠٣

لهـم مـن الصـحة والسـعة ونحوهمـا  ل: أي حبطت أعمالهم في الدنیا خـالف مـا حصـالمعنى

  .)١(لیس إال بطریق االستدراج دون كرامة

  تون:الموضع الثامن والس

 :قوله تعالى     .  

  . )٣(أمواًال: تمیز منصوب. أوالدًا: عطف على أمواًال بالواو :اإلعراب

: قوله تعالى:الشاهد   .عطف مفرد على مفرد  

ا إیـذان بـأن به بـین المخـاطبین ومـن قـبلهم فیهـ: اآلیة تفسیر للتشـبیه وبیـان لوجـه الشـالمعنى

  .)٤(طب أولى وأحق بأن یصیبهم ما أصابهم من كثرة األموال واألوالدالمخا

  الموضع التاسع والستون:

 :قولــــــــــه تعــــــــــالى                             

       .  

أمـــوالهم: فاعــل مرفـــوع للفعــل تعجـــب. هــم: مضـــاف إلیــه. أوالدهـــم: عطــف علـــى  :راباإلعــ

  . )٦(أموال بالواو مرفوع مثله. هم: مضاف إلیه

مــا معهــم مــن األمــوال واألوالد فــي الحیــاة الــدنیا إنمــا یریــد اهللا أن  ن: أي ال تستحســالمعنــى

  .)٧(یعذبهم بها في األخرة

  

                                                
 ١٣٤ص  ١٠روح المعاني ج  )١(
 ٤٠٢ وردت في الموضع السابق ٦٩التوبة اآلیة   )٢(
 ٣٣٠ص  ٥الجدول م  )٣(
 ١٣٤ص  ١٠روح المعاني ج  )٤(
 ٨٥التوبة اآلیة   )٥(
 ٣٥٢ص  ٥الجدول م  )٦(
 ٣٥٣ص  ٢الشوكانى ج  )٧(



 ٤٠٤

  الموضع السبعون:

ــــــــــالى ــــــــــه تع  :قول                    

                          .  

  . )٢(بالواو مجرورفي األموال: جار وجرور. األوالد: عطف على األموال  :اإلعراب

: قوله تعالى:الشاهد    .عطف مفرد على مفرد  

: فــي اآلیــة الكریمــة خطــاب إلبلــیس أي اجعــل لنفســك شــركة فــي أمــوالهم وأوالدهــم، المعنــى

   .)٣(فشركته في األموال إنفاقًا في معصیة اهللا واألوالد هم أوالد الزنى

  الموضع الحادي السبعون:

ــــــه تعــــــالى  :قول                            

       .  

جاهـد: فعـل أمـر فاعلـه ضـمیر مسـتتر تقـدیره أنـت. الكفـار: مفعـول بـه منصـوب.  :اإلعراب

  . )٥(المنافقین: عطف على الكفار منصوب بالیاء

: قوله تعالى:لشاهدا   .عطف مفرد على مفرد  

علــى أن ذلــك الجهــاد  ل: أن الجهــاد عبــارة عــن بــذل الجهــد، ولــیس فــي اللفــظ مــا یــدالمعنــى

  . )٦(بالسیف أو اللسان أو بطریق آخر فإن اآلیة تدل على وجوب الجهاد مع الفریقین

  

                                                
 ٦٤راء اآلیة ساآل )١(
 ٦٧ص  ٨الجدول م  )٢(
 ٢٨٩ص  ١٠القرطى ج  )٣(
 ٧٣التوبة اآلیة  )٤(
 ٣٣٦ص  ٥الجدول م  )٥(
  ١٠٧ص  ١٦الرازى ج  )٦(



 ٤٠٥

  الموضع الثاني السبعون:

 قوله تعالى                    .  

سرهم: مفعول به للفعل یعلم. هم: مضاف إلیه. نجـواهم: عطـف علـى سـر بـالواو  :اإلعراب

  . )٢(وهم مضاف إلیه

: قوله تعالى:الشاهد    .عطف مفرد على مفرد  

ــا : أي أن االمعنـــى ــًا فیمــ ـــه بعضــــهم بعضـ ــدورهم ومـــا یفــــاوض فی ــي صـ ــاینطوى فــ هللا یعلــــم مـ

  . )٣(بینهم

  الموضع الثالث والسبعون:

....قوله تعالى:          .....  

: إلــى عــالم : جــار ومجــرور. الغیــب: مضــاف إلیــه. الشــهادة: عطــف علــى الغیــب اإلعــراب

    .)٥(بالواو مجرور مثلها

: قوله تعالى:الشاهد  .عطف مفرد على مفرد  

ــواطنهم الخبیثــــة المعنــــى ــًا علــــى بــ ــدل علــــى كونــــه ســــبحانه مطلعــ ــهادة یــ : عــــالم الغیــــب والشــ

    .)٦(وضمائرهم المملوءة بالكذب والكید

  الموضع الرابع والسبعون:

قوله تعالى            .  

                                                
 ٧٦سورة التوبة  )١(
 ٣٤٣ص  ٣الجدول م  )٢(
 ١١٥ص  ١٦الرازى ج  )٣(
 ٣٩٣وردت ص  – ٩٤التوبة اآلیة  )٤(
 ٨ص  ٦الجدول م  )٥(
 ١٣٠ص  ١٦الرازى ج  )٦(
 ٩الرعد اآلیة  )٧(



 ٤٠٦

  .  )١(:اإلعراب والمعنى

: قوله تعالى:الشاهد  .عطف مفرد على مفرد  

  الموضع الخامس والسبعون:

ــــــه تعــــــالى: قول                        

       .  

: األعــراب: مبتــدأ مرفــوع. أشــد: خبــر المبتــدأ مرفــوع. كفــرًا: تمیــز منصــوب. نفاقــًا: اإلعــراب

  .  )٣(معطوف على كفرًا بالواو ومنصوب مثله

: قوله تعالى:الشاهد   .عطف مفرد على مفرد  

ر غیرهم ومـن نفـاق : یبن اهللا سبحانه وتعالى أن اإلعراب كفرهم ونفاقهم أشد من كفالمعنى

غیـرهم ألنهــم أقسـى قلبــًا، وأغلـظ طبعــًا وأجفـى قــوًال وأبعـد عــن سـماع كتــاب اهللا ومـا جــاء بــه 

  .  )٤(رسوله

  الموضع السادس والسبعون:

قولـــه تعـــالى:                            

     .  

: فـــي كـــل: جـــار ومجـــرور. عـــام: مضـــاف إلیـــه. مـــرة: مفعـــول مطلـــق نائـــب عـــن اإلعـــراب

  .  )٦(المصدر مرتین: عطف على مرة بأو منصوب بالیاء

                                                
 ٤٠٥ص  ورد في الموضع السابق )١(
 ٩٧التوبة اآلیة  )٢(
 ١١ص  ٦الجدول م  )٣(
 ٣٧٧ص  ٢الشوكانى ج  )٤(
 ١٢٦التوبة اآلیة  )٥(
 ٥٢ص  ٦الجدول م  )٦(



 ٤٠٧

: قوله تعالى:الشاهد  .عطف مفرد على مفرد  

  .  )١(عام مرة أو مرتین بالقحط والشدة : أي یبتلون في كلالمعنى

  ابع والسبعون :الموضع الس

قولــــــــــه تعــــــــــالى                            

             .  

ى الحسـنى : الحسنى: مبتـدأ مـؤخر خبـره اسـم الموصـول (الـذین). زیـادة: عطـف علـاإلعراب

  .)٣(بالواو مرفوع

 : قوله تعالى:الشاهد  .عطف مفرد على مفرد  

: أي أحسـنوا بالقیــام بمـا أوجبــه اهللا علـیهم مــن األعمــال والكـف عمــا نهـاهم عنــه مــن المعنــى

  .)٤(المعاصي وزیادة المراد بها ما یزید على المثوبة أي الحسنى

  الموضع الثامن والسبعون:

قوله تعالى:           .  

: یملك: فعـل مضـارع مرفـوع. فاعلـه: هـو. السـمع: مفعـول بـه منصـوب. األبصـار: اإلعراب

    .)٦(عطف على السمع بالواو منصوب

: قوله تعالى:الشاهد     .عطف مفرد على مفرد  

  .)٧(ع واإلبصارالسم ارفهي أن اهللا یملك أحوال الحواس فأش: أالمعنى

                                                
 ٣٩٨ص  ٢الشوكانى ج  )١(
 ٢٦سورة یونس اآلیة  )٢(
 ٩٢ص  ٦الجدول م  )٣(
 ٤١٨ص  ٢الشوكانى ج  )٤(
 من البحث ٣٧٩وردت ص  ٣١یونس اآلیة  )٥(
 ٩٩ص  ٦الجدول م  )٦(
 ٧٠ص  ١٧الرازى ج  )٧(



 ٤٠٨

  الموضع التاسع والسبعون:

قولـــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــالى:                             

 .  

  .  )٢(ًا بأو ومنصوب مثلهتًا: ظرف زمان منصوب. نهارًا: عطف على بیاات: بیاإلعراب

ه تعالى:: قولالشاهد  .عطف مفرد على مفرد  

: نهارًا أي وقت االنشغال بطلب المعایش والكسب وبیاتًا أي الوقت الذي یبیتون فیه المعنى

  .  )٣(وینامون ویغفلون عن التحذر

  الموضع الثمانون:

 قوله تعالى                 .  

  .  )٥(ب: اللیل: مفعول به للفعل سخر. النهار: عطف على اللیل بالواو منصو اإلعراب

: قوله تعالى:الشاهد  .عطف مفرد على مفرد  

  .)٦(: أي سخر سبحانه اللیل والنهار فاللیل للسكون والراحة والنهار لطلب العیشالمعنى

  ثمانون:الموضع الحادي وال

 قولــــه تعــــالى:                         

                                 

 .  

                                                
 ٥٠یونس االیة  )١(
 ١٢٠ص  ٦الجدول م  )٢(
 ٤٣٠ص  ٢الشوكانى ج  )٣(
 ٣٣سورة ابراهیم االیة  )٤(
 ١٥٧ص  ٧الجدول م  )٥(
 ١٠١ص  ١٩الرازى ج  )٦(
 ١٢اإلسراء اآلیة  )٧(



 ٤٠٩

ـــالواو اإلعـــراب ــوب. النهـــار: معطـــوف علـــى اللیـــل ب : اللیـــل: مفعـــول بـــه للفعـــل جعـــل منصـ

  .)١(منصوب

: قوله تعالى:الشاهد  .عطف مفرد على مفرد  

  .  )٢(: أي جعلنا اللیل والنهار عالمتین على وحدانیتنا ووجودنا وكمال علمنا وقدرتناالمعنى

  لثمانون:الموضع الثاني وا

 قولــــــــــــه تعــــــــــــالى:                         

                              

               .   

مضاف إلیـه. الیاء . الیاء: لالمقدرة على ما قب ة: مقامي: فاعل كبر مرفوع بالضماإلعراب

  .  )٤(تذكیري: معطوف على مقامي بالواو مرفوع

: قوله تعالى:الشاهد   .عطف مفرد على مفرد  

  .)٥(علیكم وعظم مقامي وتذكیري بآیات اهللا : أي ثقل علیكم وشقالمعنى

  الموضع الثالث والثمانون:

 قوله تعالى:          .  

  : أمركم: مفعول به للفعل أجمع. كم: مضاف إلیه. شركاء: معطوف على أمر اإلعراب

  

    .)١(بالواو منصوب. كم: مضاف إلیه

                                                
 ١٧ص  ٨ ٣الجدول  )١(
 ٢٧ص  ١٠ى ج بالقرط )٢(
 ٧١یونس اآلیة  )٣(
 ١٤٣ص  ٦الجدول م  )٤(
 ١١٠ص  ١٧الرازى ج  )٥(
 اآلیة وردت في الموضع السابق – ٧١یونس اآلیة  )٦(



 ٤١٠

ى:: قوله تعالالشاهد    .عطف مفرد على مفرد  

  .  )٢(: أي فاجعموا وجوه كیدكم ومكركم وأوثانكم التي سمیتموها باآللهةالمعنى

  الموضع الرابع والثمانون:

 قولـــــــــــــه تعـــــــــــــالى:                       

               .  

. : إلــى موســى: جــار ومجــرور. أخیــه: معطــوف علــى موســى بــالواو مجــرور بالیــاءاإلعــراب

  .  )٤(الهاء: مضاف إلیه

: قوله تعالى:الشاهد  .عطف مفرد على مفرد  

  .  )٥(ون باتخاذ المساجد واإلقبال على الصلوات: أي أن اهللا أمر موسى وهار المعنى

  الموضع الخامس والثمانون:

 قوله تعالى:                    .  

: بیوســف: جــار ومجــرور متعلــق ب فعلــتم. الــواو: عاطفــة. أخیــه: معطــوف علــى اإلعــراب

  .)٧(ء. الهاء: مضاف إلیهیوسف مجرور بالیا

: قوله تعالى:الشاهد  .عطف مفرد على مفرد  

)٨(ما إرتكبتم في یوسف وما أقبح ماقدمتم علیه. م: أي ما أعظالمعنى
  

  الموضع السادس والثمانون:

                                                                                                                                       
   ١٤٤ص  ٦الجدول م  )١(
 ١١١ص  ١٧الرازى ج  )٢(
 ٨٧یونس اآلیة  )٣(
 ١٥٩ص  ٦الجدول م  )٤(
 ١١٨ص  ١٧الرازى ج  )٥(
 ٨٩یونس اآلیة  )٦(
 ٤٦ص  ٧الجدول م  )٧(
 ١٦٢ص  ١٨الرازى ج  )٨(



 ٤١١

 قولـــه تعـــالى:                           

                                 

  .   

ء: مضاف : فرعون: فاعل للفعل تبع. جنود: عطف على فرعون بالواو مرفوع. الهااإلعراب

    .)٢(إلیه

: قوله تعالى:الشاهد    .عطف مفرد على مفرد  

: لما سمع فرعون بخروج موسى مع قومه ومفارقتهم لمملكته خرج على عقبهم ومعه المعنى

    .)٣(عسكره

  الموضع السابع والثمانون:

 قوله تعالى     .  

  .  )٥(نصوب. عدوًا: عطف على بغیًا بالواو ومنصوب: بغیُا: مفعول ألجله ماإلعراب

: قوله تعالى:الشاهد   .عطف مفرد على مفرد  

  .  )٦(لماً البًا االستعالء بغیر حق وظا: أي خرج فرعون ومعه عسكره طالمعنى

  الموضع الثامن والثمانون:

 قوله تعالى:                                      

             .  

                                                
 ٩٠یونس اآلیة  )١(
 ١٦٣ص  ٦الجدول م  )٢(
 ١٢٣ص  ١٧الرازى ج  )٣(
 وردت فى الموضع السابق – ٩٠یونس اآلیة  )٤(
 ١٦٣ص  ٦الجدول م  )٥(
 ١٢٣ص  ١٧الرازى ج  )٦(



 ٤١٢

: حرامًا: مفعول به للفعل جعـل. الـواو: حـرف عطـف. حـالًال: معطـوف علـى حـرام اإلعراب

  .)٢(منصوب

: قوله تعالى:الشاهد   .عطف مفرد على مفرد  

صـیلة. و ه مـن تحـریم البحیـرة والسـائبة والو : المراد بالشيء الذي جعلـوه حرامـًا مـا ذكـر ىالمعن

بعض األشیاء وحرم بعضها مع إشـتراك الكـل فـي الصـفات المحسوسـة  یحلأي أن حكمهم 

)٣(والمنافع المحسوسة
  .  

  الموضع التاسع والثمانون والتسعون والحادي والتسعون:

ــالى: ــه تع قول                           

    .   

: األصم: معطـوف علـى األعمـى بـالواو مجـرور. والبصـیر: معطـوف علـى األصـم اإلعراب

  .)٥(بالواو مجرور. والسمیع: عطف على البصیر مجرور بالواو

تعالى: : قولهالشاهد   -   -  .عطف مفرد على مفرد  

إلـى شـئ مـن المصـالح بـل یكـون  ىًا ال یهـدر : إذا كان الجسد أعمى أصم بقى متحیـالمعنى

كالتائــه فــي حضــیض الظلمـــات ال یبصــر نــورًا یهتــدي بـــه وال یســمع صــوتًا فكــذلك الجاهـــل 

  .  )٦(الضال المضل

  

  التسعون:الموضع الثاني و 

                                                                                                                                       
 ٥٩آلیة یونس ا )١(
 ١٣٠ص  ٦الجدول م  )٢(
 ١٠٥ص  ١٧الرازى ج  )٣(
 ٢٤سورة هود اآلیة  )٤(
 ٢١٨ص  ٦الجدول م  )٥(
 ١٦٧ص  ١٧الرازى ج  )٦(



 ٤١٣

قوله تعالى:                           .   

مجراهـا: مبتـدأ مـؤخر خبـره بسـم اهللا مرسـاها معطـوف علـى مجراهـا بـالواو مرفـوع.  :اإلعراب

    .)٢(الهاء: مضاف إلیه

  عطف مفرد على مفرد. : قوله تعالى:الشاهد

هــا مرســاها یعنــى أن یكــون الركــوب مقرونــًا بهــذا اهللا مجری: إذا قــال أركبــوا فیهــا بسـم المعنــى

  .  )٣(الذكر

  الموضع الثالث والتسعون:

 قوله تعالى:                              

      .  

  .  )٥(یوم: معطوف على هذه الدنیا بالواو. القیامة: مضاف إلیه :اإلعراب

: قوله تعالى:الشاهد  .عطف مفرد على مفرد  

نــة. : أي جعــل اللعــن رفیقــًا لهــم، ومتابعــًا ومصــاحبًا فــي الــدنیا واآلخــرة. ومعنــى اللعالمعنــى

  .  )٦(اإلبعاد من رحمة اهللا تعالى ومن كل خیر

  الموضع الرابع والتسعون:

 قوله تعالى:                             

 .  

                                                
 ٤١سورة هود اآلیة  )١(
 ٢٣٨ص  ٦الجدول م  )٢(
 ١٨٣ص  ١٧الرازى ج  )٣(
  ٦٠هود اآلیة  )٤(
 ٢٦٠ص  ٦الجدول م  )٥(
 ١٤ص  ١٨الرازى ج  )٦(



 ٤١٤

لفــظ الجاللــة: مضــاف إلیــه. بركــات: عطــف  رحمــة: مبتــدأ مــؤخر خبــر مــن أمــر. :اإلعــراب

    .)٢(على رحمة بالواو مرفوع. الهاء: مضاف إلیه

: قوله تعالى:الشاهد    .عطف مفرد على مفرد  

  .  )٣(ته لدیكم متوالیة متعاقبةا: إن رحمة اهللا علیكم متكاثرة وبركالمعنى

  الموضع الخامس والتسعون والسادس والتسعون:

   لـــــه تعـــــالى:قو                            

         .    

  .  )٥(موعظة: عطف على الحق بالواو. وذكرى: عطف على الحق بالواو :اإلعراب

الى:: قوله تعالشاهد       .عطف مفرد على مفرد  

: موعظــة یــتعظ بهــا الواقــف علیهــا مــن المــومنین وذكــرى یتــذكر بهــا مــن تفكــر فیهــا المعنــى

    .)٦(منهم أي البراهین الدالة على المبدأ والمعاد

  الموضع السابع والتسعون والثامن والتسعون:

   قولــــــه تعــــــالى:                           

       .   

  

  .  )١(الشمس: عطف على أحد عشر بالواو وكذلك القمر :اإلعراب

                                                                                                                                       
 ٧٣هود اآلیة  )١(
 ٢٧٥ص ص  ٦الجدول م  )٢(
 ٢٤ص  ١٨الرازى ج  )٣(
 ١٢٠سورة هود اآلیة  )٤(
 ٣٥٩ص  ٦الجدول م  )٥(
 ٥٣٥ص  ٢الشوكانى ج  )٦(
 ٤اآلیة  سفسورة یو  )٧(



 ٤١٥

: قوله تعالى:الشاهد    .عطف مفرد على مفرد  

أي أنه رأى الشمس والقمر وأحد عشر كوكبًا ساجدین له وقد أخر الشـمس والقمـر : المعنى

    .)٢(عن الكواكب إلظهار مرتبتهما وشرفهما

  الموضع التاسع والتسعون:

 قوله تعالى       ....  

  .  )٤(بالواو منصوبالشمس: مفعول به للفعل سخر. القمر: معطوف على الشمس  :اإلعراب

  عطف مفرد على مفرد.  : قوله تعالى:الشاهد

  .  )٥(: أي سخر الشمس والقمر واالنتفاع بهما عظیمالمعنى

  الموضع المائة:

قوله تعالى:                          .   

  .  )٧(حكمًا: مفعول به للفعل أتیناه. علمًا: عطف على حكمًا بالواو منصوب :اإلعراب

  : قوله تعالى:الشاهد   .عطف مفرد على مفرد  

  .)٨(: أي آتیناه الفقه والعلم قبل النبوةالمعنى

  الموضع األول بعد المائة:

   قوله تعالى:                      .   

                                                                                                                                       
 ٣٢٢الجدول م ص  )١(
 ٤ص  ٣الشوكانى ج  )٢(
 ٤٠٨وردت ص  – ٣٣سورة إبراهیم اآلیة  )٣(
 ١٥٧ص  ٧الجدول م  )٤(
 ١٠١ص  ١٨الرازى ج  )٥(
 ٢٢اآلیة   فسسورة یو  )٦(
 ٣٥٢ص  ٦الجدول م  )٧(
 ١٤ص  ٣الشوكانى ج  )٨(



 ٤١٦

  .  )٢(بثي: مفعول به للفعل أشكو. حزني: معطوف على بثي بالواو منصوب :اإلعراب

  : قوله تعالى:الشاهد    .عطف مفرد على مفرد  

  .  )٣(مع اهللا سبحانه: أي ال أذكر الحزن العظیم وال الحزن القلیل إال المعنى

  الموضع الثاني بعد المائة :

  قوله تعالى:                   ......  

  .  )٥(كرهًا: عطف على طوعًا بالواو منصوب :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد   .عطف مفرد على مفرد  

بعــض الحــوادث ممــا یمیــل الطبــع إلــى حصــولها كالحیــاة والغنــى، وبعضــها : أي أن المعنــى

    .)٦(مما ینفر الطبع عنه مثل الموت والفقر والعمى والحزن

  الموضع الثالث بعد المائة :

 قولــــه تعـــــالى:                            

                          .   

  .  )٨(عالنیة: عطف على سرًا بالواو منصوب :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد   .عطف مفرد على مفرد  

                                                                                                                                       
 ٨٦االیة  فسیو  )١(
 ٤٢ص  ٧الجدول م  )٢(
 ١٥٨ص  ١٨الرازى ج  )٣(
 من البحث ٣٨٩ص وردت  – ١٥الرعد االیة  )٤(
 ٨٦ص  ٧الجدول م  )٥(
 ٢٥ص  ١٩الرازى ج  )٦(
 ٢٢الرعد االیة  )٧(
 ٩٧ص  ٧الجدول م  )٨(



 ٤١٧

إن لــم یـتهم بتــرك أداة الزكـاة فــأولى أداؤهـا ســرًا وٕان أتهــم : المــراد الزكـاة المفروضــة فـالمعنـى

  .)١(وقیل سرًا للتطوع وعالنیة للزكاة الواجبة ةبترك الزكاة فأولى أداوها في العالنی

  الموضع الرابع بعد المائة:

   قوله تعالى:       .  

  .  )٣(: معطوف على جنات بالواو مجرورفي جنات: جار ومجرور عیون :اإلعراب

  .)٤(: أي في جنات وینابیع مغایرة لتلك األنهارالمعنى

  الموضع الخامس والسادس بعد المائة :

  قوله تعالى:                    .  

    .)٦(والحمیر: عطف على الخیل بالواو منصوبان البغال :اإلعراب

    : قوله تعالى:الشاهد      .عطف مفرد على مفرد  

  .  )٧(: أي خلق سبحانه البغال والحمیر للركوبالمعنى

  الموضع السابع والثامن بعد المائة :

  :قولـــــه تعـــــالى                   

  .  

  .  )١(أنهار وسبًال: اسمان مطوفان على رواسي بالواو منصوبان :اإلعراب

                                                
 ٣٥ص  ١٩ازى ج الر  )١(
 ٤٥الحجر االیة  )٢(
 ٢٠٤ص  ٧الجدول م  )٣(
 ١٥٣ص  ١٩الرازى ج  )٤(
 ٨النحل االیة   )٥(
 ٢٣٨ص  ٧الجدول م  )٦(
 ١٨٣ص  ١٩الرازى ج  )٧(
 ١٥النحل اآلیة  )٨(
 ٢٤٦ص  ٧الجدول م  )١(



 ٤١٨

 : قوله تعالى:الشاهد    .عطف مفرد على مفرد  

أظهرهـا وبینهـا ألجـل تهتـدوا  : أي جعـل سـبحانه فـي األرض أنهـارًا وجعـل فیهـا سـبالً المعنى

  .  )٢(بها في أسفاركم

  الموضع التاسع بعد المائة :

 قوله تعالى:              .  

  .  )٤(عالمات عطف على رواسي في الموضع السابق بالواو :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد   .عطف مفرد على مفرد  

    .)٥(: المراد بالعالمات معالم الطرق وهى األشیاء التي بها یهتدي المسافرالمعنى

  الموضع العاشر بعد المائة :

ـــه تعـــالى  :قول                              

  .   

  .  )٧(: بالبینات: جار ومجرور. الزبر: معطوف على البینات بالواو مجروراإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد  .عطف مفرد على مفرد  

  .  )٨(: أي فسألوا أهل الذكر بالبینات والزیر إن كنتم ال تعلمونالمعنى

  الموضع الحادي عشر والثاني عشر بعد المائة :

                                                
 ٧ص  ٢٠الرازى ج  )٢(
 ١٦النحل اآلیة  )٣(
 ٢٤٦ص  ٧الجدول م  )٤(
 ٩ص  ٢٠الرازى ج  )٥(
 ٤٤النحل اآلیة  )٦(
 ٢٧٢ص  ٧الجدول م  )٧(
 ٣١ص  ٢٠الرازى ج  )٨(



 ٤١٩

  : لىقولـه تعـا                      

              .   

الســمع: مفعــول بــه للفعــل جعــل. األبصــار واألفئــدة: إســمان مطوفــان علــى الســمع  :اإلعــراب

  .  )٢(بالواو منصوبان

 : قوله تعالى:الشاهد        .عطف مفرد على مفرد  

: أن الــنفس اإلنســانیة لمــا كانــت فــي أول الخلــق خالیــة عــن المعــارف والعلــوم بــاهللا، المعنــى

  .  )٣(فاهللا أعطاها هذة الحواس لیستفید بها في المعارف والعلوم ویشكرونه سبحانه

  بع عشر  بعد المائة :الموضع الثالث عشر والرا

 :قوله تعالى                          

  .   

علــى قلــوبهم: جــار ومجــرور. ســمعهم وأبصــارهم: اســمان معطوفــان علــى قلــوبهم  :اإلعــراب

  .  )٥(بالواو مجروران

 : قوله تعالى:الشاهد       .عطف مفرد على مفرد  

  .  )٦(: أي السمة والعالمة التي یخلقها اهللا سبحانه وتعالى في القلب والسمع والبصرالمعنى

  

                                                
 ٧٨النحل اآلیة  )١(
 ٣٠١ص  ٧الجدول م  )٢(
 ٧٢ص  ٢٠الرازى ج  )٣(
 ١٠٨النحل اآلیة  )٤(
 ٣٣٠ص  ٧الجدول م  )٥(
 ٩٩ص  ٢٠الرازى ج  )٦(



 ٤٢٠

   : قوله تعالى                             

             .   

  .  )٢(ياتیإبالعدل: جار ومجرور. اإلحسان: عطف على العدل مجرور وكذلك  :اإلعراب

 : قوله تعالى:الشاهد       طف مفرد على مفرد.ع  

: أي أن اهللا یـــأمر بالعـــدل وهـــو شـــهادة أن ال إلـــه إال اهللا، واإلحســـان أداء الفـــرائض المعنـــى

  .  )٣(وصلة الرحم بالمال فإن لم یكن فبالدعاء

  الموضع السابع والثامن عشر  بعد المائة :

.... قوله تعالى:              .   

عن الفحشاء: جار ومجرور. المنكر والبغي: اسمان مطوفان على الفحشاء بالواو  :اإلعراب

    .)٥(مجروران

 : قوله تعالى:الشاهد    .عطف مفرد على مفرد  

: أي نهــى ســبحانه عــن كــل الــذنوب ســواء كانــت صــغیرة أو كبیــرة وســواء كانــت فــي المعنــى

  .  )٦(لفعل وأما المنكر هو الكفر باهللا تعالى أما البغي الكبر والعظمالقول أو ا

  الموضع التاسع عشر بعد المائة :

 قوله تعالى:                                

                            

   .   

                                                
 ٩٠النحل اآلیة  )١(
 ٣١٢ص  ٧الجدول م  )٢(
 ٨١ص  ٢٠الرازى ج  )٣(
 وردت في الموضع السابق ٩٠اآلیة  النحل )٤(
 ٣١٢ص  ٧الجدول م  )٥(
 ٨٢ص  ٢٠الرازى ج  )٦(

  الموضع الخامس والسادس عشر  بعد المائة :



 ٤٢١

لباس: مفعول به للفعل أذاق. الجوع: مضاف إلیه مجرور. الخوف: عطف علـى  :اإلعراب

    )٢(الجوع بالواو مجرور

 : قوله تعالى:الشاهد   .عطف مفرد على مفرد  

وع سـبع سـنین حتـى أكلـوا الجیـف والعظـام أمـا الخـوف فهـو : أي عذبهم سبحانه بالجالمعنى

    .)٣(أن النبي صلى اهللا علیه وسلم كان یبعث إلیهم السرایا فیغیرون علیهم

  الموضع العشرون والحادىوالعشرون  بعد المائة :

   :قولـه تعـالى                        

              .   

طوفــان علــى المیتــة بــالواو عالمیتــة: مفعــول بــه للفعــل حــرم. الــدم ولحــم الخنزیــر: م :اإلعــراب

  . )٥(منصوبان . الخنزیر: مضاف إلیه

  : قوله تعالى:الشاهد        .عطف مفرد على مفرد  

الخنزیـر  م: أن اهللا تعـالى حصـر المحرمـات فـي هـذه األشـیاء األربعـة وهـى الـدم ولحـالمعنى

)٦(والمیتة وما أهل لغیر اهللا به
  .  

  الموضع الثاني والعشرون  بعد المائة:

 قوله تعالى:                                

                   .   

                                                                                                                                       
 ١١٢النحل اآلیة  )١(
 ٣٣٤ص  ٧الجدول م  )٢(
 ١٠٣ص  ٢٠الرازى ج  )٣(
 ١١٥النحل اآلیة  )٤(
 ٣٣٦الجدول م ص  )٥(
 ١٠٤ص  ٢٠الرازى ج  )٦(
 ٩٧النحل اآلیة  )١(



 ٤٢٢

  . )٢(من ذكر: جار ومجرور. أنثى: معطوف على ذكر بأو مجرور :اإلعراب

  عطف مفرد على مفرد.  : قوله تعالى:الشاهد

ح (أي عمــل كــان) وزیــادة التمیــز بــذكر أو أنثــى مــع كــون لفــظ : أي مــن عمــل صــالالمعنــى

  .  )٣(الوعد ر(من) شامًال لهما لقصد التأكد والمبالغة تقری

  الموضع الثالث والعشرون  بعد المائة :

 قوله تعالى:                          

  .   

  . )٥(بأموال: جار وجرور. بنین: عطف على أموال بالواو مجرور :اإلعراب

  : قوله تعالى:الشاهد   .عطف مفرد على مفرد  

  .  )٦(: أي أمددناكم بأموال وبنین حتى عاد أمركم كما كانالمعنى

  :بعد المائة  نالموضع الرابع والعشرون والخامس والعشرو 

   قوله تعـالى:                           

       .   

  السمع: أسم إن منصوب. البصر والفؤاد: مطوفان على السمع بالواو  :اإلعراب

  

  .  )١(منصوبان

                                                
 ٣٢٠ص  ٧الجدول م  )٢(
 ١٨٦ ص ٣الشوكانى ج  )٣(
 ٦اإلسراء اآلیة  )٤(
 ١٠ص  ٨الجدول م  )٥(
 ٢١٧ص  ١٠القرطى ج  )٦(
 ٣٦اإلسراء اآلیة  )٧(
 ٣٩ص  ٨الجدول م  )١(



 ٤٢٣

  : قوله تعالى:الشاهد    .عطف مفرد على مفرد  

: أي أن اهللا ســـبحانه وتعـــالى یســـأل اإلنســان عمـــا حـــواه ســـمعه وبصـــره وفـــؤاده عمـــا المعنـــى

    .)٢(اكتسبوا

  بعد المائة:  نالموضع السادس والعشرو 

  :قوله تعالى             .   

  .  )٤(كان منصوب. حدیدًا: معطوف على حجارة بأو منصوبحجارة: خبر  :اإلعراب

  : قوله تعالى:الشاهد   .عطف مفرد على مفرد  

هــة التعجیــز حجــارة أو حدیــدًا فــي الشــدة والقــوة كونــوا علــى ج د: أي قــل لهــم یــا محمــالمعنــى

  .  )٥(فإنكم لم تفوتوا اهللا عز وجل إذا أرادكم

  المائة:الموضع السابع والعشرون  بعد  

 ...  :قوله تعالى         .....   

  .  )٧(بخیلك: جار ومجرور. رجلك: معطوف على خیلك بالواو مجرور :اإلعراب

  : قوله تعالى:الشاهد   .عطف مفرد على مفرد  

    .)٨(دكیا تقدر علیه من مكا: في اآلیة الكریمة خطاب إلبلیس أي أجمع علیهم كلمالمعنى

                                                
 ٢٥٩ص  ١٠القرطى ج  )٢(
 ٥٠اإلسراء اآلیة  )٣(
 ٥١ص  ٨الجدول م  )٤(
 ٢٧٤ص  ١٠القرطى ج  )٥(
 ٤٠٤وردت ص  – ٦٤اإلسراء  )٦(
 ٦٧ص  ٨الجدول م  )٧(
 ٢٨٨ص  ١٠القرطى ج  )٨(



 ٤٢٤

  :قوله تعالى                        

    .   

  . )٢(عطف على صالة بالواو منصوبصالة: مفعول به للفعل أقم. قران:  :اإلعراب

  : قوله تعالى:الشاهد   .عطف مفرد على مفرد  

  .  )٣(: أي أقم قرآن الفجر المراد صالة الفجرالمعنى

  الموضع التاسع والعشرون بعد المائة:

  قولــــه تعــــالى:                       

               .   

  .  )٥(اإلنس: فاعل مرفوع للفعل أجتمع. الجن: معطوف على اإلنس بالواو مرفوع :اإلعراب

  : قوله تعالى:الشاهد   .عطف مفرد على مفرد  

والجــن علـى أن یــأتوا بمثلــه ال یــأتون أبــدًا بمثلــه ولــو كــان  : أي لــئن اجتمعــت اإلنــسالمعنــى

  .  )٦(بعضهم لبعض عونًا وظهیراً 

  الموضع الثالثون  بعد المائة:

 :قوله تعالى                             

 .  

                                                
 ٧٨اإلسراء اآلیة  )١(
 ٨٠ص   ٨الجدول م  )٢(
 ٣٠٥ص  ١٠القرطى ج  )٣(
 ٨٨اإلسراء اآلیة  )٤(
 ٨٨ص  ٨الجدول م  )٥(
 ١٤٤ص  ٨الطبري  ج  )٦(
 ٩٢اإلسراء اآلیة  )١(

  الموضع الثامن والعشرون بعد المائة:



 ٤٢٥

  . )٢(بالواو مجرور لفظ الجاللةجار ومجرور. المالئكة: عطف على  باهللا: :اإلعراب

  : قوله تعالى:الشاهد   .عطف مفرد على مفرد  

  .  )٣(قابلهم مقابلة فتعاینهم معاینةنوالمالئكة عیانًا  د: أي تأتى باهللا یا محمالمعنى

  الموضع الحادي و الثالثون  بعد المائة:

  :قوله تعالى                           .  

ـــالواو  :اإلعــــراب ـــرًا بـ ــى مبشـ ــذیرًا عطــــف علــ ــوب نــ ـــرًا: مســــتثنى منصــ ــتثناء. مبشـ إال: أداة اســ

  . )٥(منصوب

  : قوله تعالى:الشاهد   .عطف مفرد على مفرد  

ـــالمعنــــى ـــرة : أي نـ ــذار ال هدایــــة الكفـ ــیر واإلنــ ــك إال التبشــ ـــاب وال علیــ ذیرا للعــــاص مــــن العقـ

    .)٦(المقترحین وٕاكراههم على الدین

  الموضع الثاني و الثالثون بعد المائة :

   قوله تعالى:                       .   

  . )٨(الكهف: مضاف إلیه مجرور. الرقیم: عطف على الكهف بالواو مجرور :اإلعراب

  : قوله تعالى:الشاهد  .عطف مفرد على مفرد  

                                                
 ٩٢ص  ٨الجدول م  )٢(
 ١٤٨ص  ٨الطبري ج  )٣(
 ١٠٥اإلسراء اآلیة  )٤(
 ١٠٥ص  ٨الجدول م  )٥(
 ١٨٧ص  ١٥ج روح المعاني   )٦(
 ٩الكهف اآلیة  )٧(
 ١١٦ص  ٨الجدول م  )٨(



 ٤٢٦

: الـرقیم أصـحاب الكهـف هـم فتیـة والـرقیم فیـه أقـوال كثیـرة منهـا هـو اسـم القریـة التـي المعنى

فیــه أســماؤهم وقیــل قمــت ر خــرج منهــا أصــحاب الكهــف وقیــل لــوح مــن الحجــارة أو رصــاص 

    .)١(فتیة هربوا من ملكهم لیًال فمروا براع معه كلب فتبعهم

  الموضع الثالث و الثالثون بعد المائة :

 قولــــه تعــــالى:                             

      .  

  .  )٣(ماًال: تمیز منصوب. ولد: عطف على ماًال بالواو منصوب :اإلعراب

  عطف مفرد على مفرد.   : قوله تعالى:الشاهد

خیــرًا مــن  جنــة: أي أن ترانــي أفقــر منــك، فأنـا أرجــو إن یرزقنــي اهللا ســبحانه وتعــالى المعنــى

  .)٤(جنتك

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

                                                
 ٢١٦ص  ٣الشوكانى ج  )١(
 ٣٩الكهف اآلیة  )٢(
 ١٥٤ص  ٨الجدول م  )٣(
 ٢٧٧ص  ٣الشوكانى ج  )٤(



 ٤٢٧

اا ا  

ا   

من العطف وهو عطف الجمل  أخربعد الحدیث عن العطف بالمفرد أتحول إلي نوع 

عطفها أقوال منهم من أجاز العطف مطلقًا  واتصالها وفيبعضها عل بعض بغرض ربطها 

  منعه مطلقًا وهناك قول ثالث بأنه یجوز مع الواو. همومن

منهم صاحب شرح المفصل  اً جمل علي بعضها كثیر وقد تحدث علماء العربیة في عطف ال   

(عطف جملة علي جملة نحو قام زید وقعد عمرو وزید منطلق وبكر قائم ونحوه ( :حیث قال

  من الجمل.

ن المتكلم لم یرد أان بذیوالغرض من عطف الجمل ربطها بعضها ببعض واتصالها واإل

وذلك إذا  يءت من األولي  في شجملة أخري لیس فيقطع الجملة الثانیة من األولي واألخذ 

من الواو بد اتصالها فلم یكن  وأریداألولي في غیر ملتبسة بها  فيكانت الجملة الثانیة أجنبیة 

فأما إذا كانت ملتبسة باألولي بأن تكون صفة نحو مررت برجل یقوم أو حاًال نحو  ،لربطها بها

  .)١())مررت بزید یكتب ونحوها لم تحتج إلى الواو

  لرضي:وقال ا

  .)٢((یجوز عطف االسمیة علي الفعلیة وبالعكس)

  أمثلة:

  االسمیة علي الفعلیة:

: قوله تعالي            ٣.   

  هم.نتم صائمون عطف على جملة أدعوتمو جملة أ

                                                        
 ٧٥رح المفصل الجزء الثاني ص ش )١(
 ١٩٥ص  ٢شرح الكافیة ج  )٢(
 ١٩٣ اآلیة: األعراف )٣(



 ٤٢٨

  الفعلیة علي االسمیة:

: قال تعالي               …١.  

  .جل اسمیةأجملة فإذا جاء أجلهم جملة فعلیة عطف علي جملة لكل أمة 

  :ائرنظفي األشباه وال

أن عطف الجملة االسمیة علي الفعلیة وبالعكس یجوز بالواو فقط دون سائر (

  .)٢(الحروف)

نطلق احو جاءني زید و كل جملة بعدها جملة  فعطفها علیها جائز وٕان لم تكن منها ن((

  .)٣())تكآي نعبد اهللا وأخوك   قائم وٕان تأت

   .وعطف الجملة االسمیة علي الفعلیة وبالعكس فیه ثالثة أقوال   

في مثل قام زید  )٤(االشتغالوهو المفهوم من قول النحویین في باب   ،: (الجواز مطلقاً أحدهما

  .)٥())أولي من تخالفهما ملتین المتعاطفینن تناسب الجإن نصب عمرًا أرجح، أل .وعمرًا أكرمته

خرجت جملة مركبة من فعل وفاعل خرجت فإذا زید). ( جنيبن االثاني: المنع المطلق قال 

وقولك فإذا زید جملة مركبة من مبتدأ وخبر فالمبتدأ زید وخبره إذا وحكم المعطوف أن یكون 

لمركبة من المبتدأ والخبر وقف ن العطف نظیر التثنیة ولیس الجملة االمعطوف علیه أل قفو 

  . )٦())المركبة من الفعل والفاعل فتعطف علیهما

   .)٧(الثالث: أنه یجوز في الواو فقط  مثال مررت برجل خلقه حسن وخلقه قبیح

  

  

                                                        
 ٣٤األعراف اآلیة:  )١(
 ٩٧ص  ٢ج  -م ١٩٨٤-هـ ١٤٠٥ ١ن السیوطي طالنظائر للشیخ العالمة جالل الدیاألشباه و  )٢(
 ٢٧٩ص  ٣المقتضب ج  )٣(
نظر شرح ابن عقیل ج ا –ل في ضمیر االسم آو في سببه شتغال : أن یتقدم، اسم ، ویتأخر عنه فعل ، قد عماال )٤(

 ٥٢٦ص  ١
 ٥٥٨ص  ٢ج  فتيالم )٥(
سر صناعة اإلعراب إلمام العربیة أبي الفتح عثمان بن جني دراسة وتحقیق الدكتور حسن هنداوي الطبعة األولى  )٦(

 ٢٦٤م ص ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥دار القلم سنة 
 ٥٥٩ص  ٢المعنى ج  )٧(



 ٤٢٩

  

   :الجمل المعطوفة بعضها علي بعض علي ضربین

حكم عراب وٕاذا كانت كذلك كان حكمها ن یكون للمعطوف علیها موضع من اإلاألول: أ

عراب حتى تكون واقعة موقع المفرد وٕاذا كانت الجملة ، إذ ال یكون للجملة موضع من اإلالمفرد

 مجري عطف المفرد علي المفرد. األولي واقعة موقع المفرد كان عطف الثانیة علیها جاریاً 

لقه وكان وجه الحاجة إلى الواو ظاهرًا واإلشراك بها في الحكم موجودًا فإذا قلنا مررت برجل خ

حسن وخلقه قبیح كنت قد أشركت الجملة الثانیة في حكم األولي وذلك الحكم كونها في موضع 

  جریانها صفة للنكرة.

یة الموضع من األعراب جملة أخرى لقولك زید قائم، ر الثاني: أن  تعطف علي الجملة العا

ت الثانیة في أن الواو أشرك ىسبیل لنا أن ندع ال .ل قبیحهوالج ،وعمرو قاعد، والعلم حسن

أعراب قد وجب لألولي بوجه من الوجوه وٕاذا كانت كذلك فینبغي أن نعلم المطلوب من هذا 

عطف ویبین أن تدع العطف (زید قائم، تیستو الحال بین أن  مْ لَ  مِ العطف والمغزى منه، ولِ 

  .)١(همر معقول یؤتي بالعاطف لیشرك بین األولي والثانیة فیأعمر قاعد) بعد أن ال یكون هنا 

   :أوًال : عطف جملة اسمیة علي اسمیة

وقد ورد هذا النوع من العطف في الربع الثاني من القرآن الكریم في ثالثین موضعًا    

  :تفصیلها كاآلتي

  الموضع األول:

:  قوله تعالي                       

                 .  

                                                        
 ٢٢٣مـ ص ١٩٨٩هـ ١٤١٠تألیف اإلمام أبى بكر عبد القاهر ابن عبد الرحمن الطبعة الثانیة دالئل اإلعجاز  )١(
 ٥٤سورة األنفال اآلیة  )٢(



 ٤٣٠

الظالمین خبر  ،فعل ماض ناقص واسمه :كانوا .مبتدأ :كل .حرف عطف :: الواو األعراب

 ىكل الجملة االسمیة عطف عل .الجملة خبر المبتدأ .اءیكان منصوب بال   

  ٣(جار ومجرور خبر المبتدأ(.   

قوله تعالي :  الشاهد:      عطف جملة اسمیة علي اسمیة.   

ومن كفار قریش  ،أي حكم سبحانه علي كال الطائفتین من آل فرعون والذین من قبلهم :المعني

  .)١(ورسوله اب اهللا من الكفر باهللا وآیاتهذوا به لعبببما تس ألنفسهمبالظلم 

  .)٢(.اآلیة)ر بالوصف الجامع لهم بالهالك فقال كلبالكهم، أخهسبحانه بأخبر  لما :مقام الحال

  الموضع  الثاني:

  :قوله تعالي                            

                           .  

 .مضاف إلیه :األرحام .مبتدأ مرفوع وعالمة الرفع الواو :أولوا .حرف عطف :الواو األعراب:

  .)٤(جملة أولوا األرحام عطف علي جملة الذین كفروا )بعضهم أولى(وخبر المبتدأ 

 :قوله تعالي :الشاهد   عطف جملة اسمیة علي اسمیة.  

  .)٥(أو أولى بالتوارث، وهو نسخ للتوارث بالهجرة والنصرة تأولوا القربا المعني:

  الموضع الثالث:

...:قوله تعالي        .  

                                                        
 ٢١٤ص  ٥الجدول م  )٣(
 ٣٠٨ص  ٨. أنظر نظم الدرر ج ٣١٨ص  ٢الشوكانى ج  )١(
 ٣٠٨ص  ٨نظم الدرر ج  )٢(
 ٧٥األنفال اآلیة  )٣(
 ٢٣٧ص  ٥الجدول م  )٤(
 ٢٣٢ص  ٢ الكشاف ج )٥(
 ٣٩٨وردت ص  ٢٠التوبة اآلیة  )٦(



 ٤٣١

ضمیر  :هم .حرف خطاب :الكاف .اسم إشارة مبتدأ :أولئك .حرف عطف :الواو األعراب:

  .)٧(سمیة عطف علي جملة الذین آمنواخبر المبتدأ الجملة اإل :ونالفائز  .منفصل

الشاهد: قوله تعالي:          عطف جملة اسمیه علي اسمیه.  

هم المختصون  أي المتصفون باإلیمان، والهجرة، والجهاد في سبیل اهللا بالمال والنفس المعني:

  .)١(عند اهللا بالفوز

  الموضع الرابع:

...:  قوله تعالي        .  

  .)٣(:األعراب

 :قوله تعالي :الشاهد        عطف اسمیة علي اسمیة.   

لخیرات فما وجدوا منه أال  فوات ا أي حیث اتبعوا أنفسهم في الرد علي األنبیاء والرسل المعني:

   .)٤(وحصول العقاب في الدنیا واآلخرة

  الموضع الخامس:

 .... قوله تعالي:         .  

  .)٦(:األعراب

 :قوله تعالي :الشاهد    عطف اسمیة علي اسمیة.   

  .)٧(المراد منه التخلص من العقاب والعذاب المعني :

                                                        
 ٢٦٢،  ٢٦١ص  ٥الجدول م  )٧(
 ٣٤٥ص  ٢الشوكانى ج  )١(
 ٣٩٨وردت ص  ٢٠التوبة اآلیة  )٢(
 ورد في الموضع السابق )٣(
 ١٠٣ص  ١٦الرازي ج  )٤(
 ٣٩٩وردت ص  ٨٨التوبة اآلیة  )٥(
 ٤٣٠اإلعراب ورد في الموضع الثالث ص  )٦(
 ١٢٥ص  ١٦الرازي ج  )٧(



 ٤٣٢

  الموضع السادس:

عالي:قوله ت                         

                   .   

 .خبر المبتدأ :جهنم .مضاف إلیه :هم .حرف عطف (مأوي) مبتدأ مرفوع :الواو األعراب:

   .)١(رجس أنهمعطف علي جملة  ة:سمیالجملة اال

 :الشاهد: قوله تعالي       عطف جملة اسمیه علي اسمیه.    

: اآلیة من تمام التعلیل أي فإن من كان من أهل النار ال یجدي فیه الدعاء إلي المعني

   .)٢(الخیر

ن النفس تشوق إلي معرفة الجزاء قال إ نه البد لهم من جزاء و أ لما كان من المقرر مقام الحال:

سبحانه         ٣(أي في اآلخرة(.   

  الموضع السابع:

  قوله تعالي:                           

                                    

 .   

   .)٥(:األعراب

 :قوله تعالي الشاهد:        عطف جملة اسمیة علي جملة اسمیة.   

                                                        
 ٩٥التوبة اآلیة  )٨(
 ٩ص  ٦الجدول م  )١(
 ٣٩٥ص  ٢الشوكانى ج  )٢(
 ٣ص  ٩نظم الدرر ج  )٣(
 ١٨الرعد اآلیة  )٤(
 اإلعراب في الموضع السابق )٥(



 ٤٣٣

بخدمة حضرة المولي عاكفین  اددستعاالكانوا غافلین عن  ألنهموذلك  اهم جهنمو أي مأ :المعني

  .)٦(علي ملذات الدنیا

  

  

  الموضع الثامن:

قوله  تعالي:                                

    .  

خبر مرفوع الجملة االسمیة عطف علي االسمیة انتم بریئون  :رئب .مبتدأ :اب: أنااألعر 

  .)٢(بالواو

الشاهد: قوله تعالي:       عطف جملة اسمیه علي اسمیه.   

  .)٣(المعني: معني اآلیة الزجر والردع وقیل معناها استمالة قلوبهم

  الموضع التاسع:

.. قوله تعالي:   ...  

 .مضاف إلیه :كم .رؤخمبتدأ م :عمل .جار ومجرور خبر مقدم :لكم .عاطفة :الواو األعراب:

   .)٥(لي عملي ةسمیعطف علي اال ةسمیالجملة اال

قوله تعالي:  الشاهد:   سمیة.أعلي  جملة أسمیة عطف   

                                                        
 ٣١ص  ١٩الرازي ج  )٦(
 ٤١یونس اآلیة  )١(
 ١١٢ص  ٦الجدول م  )٢(
 ٨١ص  ١٧الرازي ج  )٣(
 وردت في الموضع السابق ٤١یونس  )٤(
 ١١٢ص  ٦لجدول م ا )٥(



 ٤٣٤

مان ولكم عملكم الشرك وقیل لي جزاء أي أن لم یصدقوك قل لي عملي الطاعة واألی المعني:

  .)٦(عملي ولكم جزاء عملكم

   الموضع العاشر:

   :قوله تعالي                 .   

خبر المبتدأ الجملة  :یحزنون .مبتدأ :هم .زائدة لتأكید النفي :ال .حرف عطف :الواو األعراب:

   .)١(خوف علیهم االسمیة عطف علي ال

قوله تعالي:  الشاهد:   عطف جملة اسمیة علي اسمیة.   

حال انتقالهم  أوأن نفي الحزن والخوف إما أن  یحصل لألولیاء حال كونهم في الدنیا  المعني:

  .)٢(إلي اآلخر ة

  الموضع الحادي عشر:

  :قوله تعالي                            

                       .  

ملة الج .خبر المبتدأ :سواء .جار ومجرور :فیه .مبتدأ :هم .عاطفة :الفاء :فهم عراب:اإل

  .)٤(جملة الذین فضلوا ىمحل لها عطف عل ال االسمیة

:ىقوله تعال الشاهد:      عطف جملة اسمیه علي اسمیه.   

علي رزقهم لعبیدهم، حتى تكون بجافي فهم بمعني حتى أي فما الذین فضلوا  :الفاء المعني:

  .)٥(عبیدهم فیه سواء في الملك

                                                        
 ٨١ص  ١٧الرازي ج  )٦(
 ٦٢یونس اآلیة  )٧(
 ١٣٥ص  ٦الجدول م  )١(
 ١٠٢ص  ١٧الرازي ج  )٢(
 ٧١النحل اآلیة  )٣(
 ٢٩٥ص  ٧الجدول م  )٤(



 ٤٣٥

  الموضع الثاني عشر:

 ه تعالي:قول               .  

فعل مضارع مرفوع بثبوت النون واو  :ینظرون .مبتدأ :هم .نافیه :ال .عاطفة :األعراب: الواو

   :یخفق .لجملةعطف علي ا االسمیةالجملة الفعلیة خبر المبتدأ والجملة  .الجماعة فاعل

  .)١(خبر لمبتدأ محذوف  تقدیره العذاب

   :قوله تعالي الشاهد:   .عطف جملة اسمیه علي اسمیه  

  .)٢(ن التوبة هناك غیر موجودةیؤخرون وال یمهلون، أل ال أي المعني:

  الموضع الثالث عشر:

 قوله تعالي:                           

 .  

عطف جملة أن أنبي من  االسمیةحكم الجملة أخبره  .مبتدأ :أنت .عاطفة :الواو األعراب:

  .)٤(أهلي

 :قوله تعالي الشاهد:    عطف جملة اسمیه علي اسمیه.   

  .)٥(المتقنین لما یكون به الحكم فال یتطرق إلي حكمك نقصأي أتقن  المعني:

  الموضع الرابع عشر:

 قوله تعالي:                       .  

                                                                                                                                                                      
 ٦٤ص  ١٩الرازي ج  )٥(
 ٨٥النحل اآلیة  )٦(
 ٢٠٨ص  ٦الجدول م  )١(
 ٧٧ص  ١٩الرازي ج  )٢(
 ٤٥هود اآلیة  )٣(
 ٢٤٥ص  ٦الجدول م  )٤(
 ٥٠٢ص  ٢الشوكانى ج  )٥(
 ١٠٠هود اآلیة  )٦(



 ٤٣٦

عطف علي  االسمیةمبتدأ خبره محذوف تقدیره منها الجملة  :حصید .عاطفة :الواو األعراب:

  .)٧(جملة منها قائم

قوله تعالي:  الشاهد:   عطف جمله اسمیه علي اسمیه.  

  .)٨(منه آثر البتة ىبق وبعضها هلك وما ءمنه شي ىبعضها بق القرىأي أن تلك  المعني:

  الموضع الخامس عشر:

 قوله تعالي:                        

                             .   

 ء.شي .مجرور :كل .حرف جر :علي .مبتدأ :اهللا لفظ الجاللة .عاطفة :الواو األعراب:

  .)٢(عطف علي جملة أنت نذیر االسمیةلة الجم .خبر المبتدأ :وكیل .مضاف إلیه

 قوله تعالي:  الشاهد:          عطف جملة اسمیه علي اسمیه.   

حد علیه في ن شاء فعل وان شاء لم یفعل وال اعتراض ألإأي أن اهللا سبحانه قادر ف المعني:

  .)٣(فعله وفي حكمه

  الموضع السادس عشر:

 قوله تعالي:                                  

                    .  

عطف علي  االسمیة الجملة .علمأخبره  .مبتدأ :اهللا اسم الجاللة .حرف عطف :الواو األعراب:

    .)٥(نتم شرأجملة 

                                                        
 ٣٠٦ص  ٦الجدول م  )٧(
 ٤٦ص  ١٨الرازي ج  )٨(
 ١٢هود اآلیة  )١(
 ٢٠٣ص  ٦الجدول م  )٢(
 ١٥٥ص  ١٧الرازي ج  )٣(
 ٧٧یوسف اآلیة  )٤(



 ٤٣٧

  الشاهد: قوله تعالي:   عطف جملة اسمیه علي اسمیه.  

  .)٦(أي واهللا اعلم بأن هذا الذي وصفتموه به (السرقة) هل یوجب عود مذمة إلیه أم ال المعني:

  

  الموضع السابع عشر:

   قوله تعالي:             .  

 .مضاف إلیه يء:ش .جار ومجرور :علي كل .ضمیر مبتدأ :هو .عاطفة :الواو األعراب:

  .)٢(عطف علي جملة إلي اهللا مرجعكم االسمیةالجملة  .خبر المبتدأ :قدیر

قوله تعالي:  الشاهد:             عطف جملة اسمیه علي اسمیه.   

دافع لقضائه وال مانع  تدل علي أن اهللا سبحانه قادر علي جمیع المقدورات ال اآلیة المعني:

  .)٣(لمشیئته

  الموضع الثامن عشر:

 قوله تعالي:                                

       .  

 مضاف إلیه. الجملة :الراحمین .خبر المبتدأ :أرحم .ضمیر مبتدأ :هو .عاطفة :الواو األعراب:

   .)٥(محل لها عطف علي جملة اهللا خیر ال االسمیة

قوله تعالي:  الشاهد:     عطف جملة اسمیه علي اسمیه.  

                                                                                                                                                                      
 ٣٦ص  ٧الجدول م  )٥(
 ١٤٨ص  ١٨الرازي ج  )٦(
 ٤هود اآلیة  )١(
 ١٨٧ص  ٦الجدول م  )٢(
 ١٤٧ص  ١٧الرازي ج  )٣(
 ٦٤یوسف اآلیة  )٤(
 ١٤ص ٧الجدول م  )٥(



 ٤٣٨

   .)٦(له تهأخو أي حفظ اهللا لیوسف خیر من حفظ  المعني:

  الموضع التاسع عشر:

 قوله تعالي:                                    

  

    ١.  

. مضاف إلیه :ابالحس .خبر المبتدأ :سریع .ضمیر مبتدأ :هو .حرف عطف :الواو األعراب:

  .)٢(معطوفة على جملة اهللا یحكم االسمیةالجملة 

قوله تعالي:  الشاهد:      عطف جملة اسمیه علي اسمیه.  

ر یكون سریعًا قریبًا ال یدفعه شر والیأي سریع االنتقام یعني أن حسابه  للمجازاة بالخ المعني:

   .)٣(دافع

   الموضع العشرون:

  ه تعالي:قول                  .  

 :سعید .حرف عطف :الواو .مبتدأ مؤخر :شقي .خبر مقدم .جار ومجرور :منهم األعراب:

  .)٥(عطف علي جملة منهم شقي االسمیةالجملة  :فمنهم تقدیره خبره محذوف :مبتدأ

  .عطف جملة اسمیة علي اسمیة تعالي: وله  الشاهد:

ي هو الذي یكون من أهل قأي أن أهل الموقف ال یخرجون عن هذین القسمین، ش المعني:

  .)٦(العقاب وسعید وهو الذي یكون من أهل الثواب

                                                        
 ٣٩ص  ٣الشوكانى ج  )٦(
 ٤١الرعد اآلیة  )١(
 ١١٩ص  ٧الجدول م  )٢(
 ٥٤ص  ١٩الرازي ج  )٣(
 ١٠٥هود اآلیة  )٤(
 ٣٠٩ص  ٦الجدول م  )٥(



 ٤٣٩

  الموضع الحادي والعشرون:

 قوله تعالي:                     .  

  الجملة االسمیة عطف علي  .جار ومجرور خبر المبتدأ :بتأویل .مبتدأ :نحن األعراب:

  .)١(تقدیره هي محذوف خبر لمبتدأ ث:أضغا .الجملة االسمیة

 الشاهد: قوله تعالي :         عطف جملة اسمیه علي جملة اسمیه.  

المعبرین الذین حضروا عند ذلك الملك جواب هذه  عجزأأي أن اهللا سبحانه وتعالي  المعني:

  .)٢(المسألة وعما علیهم لیصیر لك سبب لخالص یوسف علیه السالم

  الموضع الثاني والعشرون:

  قوله تعالي:                              

                  .   

عطف علي  االسمیةالجملة  .اسم إشارة مبتدأ خبره أخي :هذا .حرف عطف :الواو األعراب:

   .)٤(جملة أنا یوسف

قوله تعالي:  الشاهد:    سمیهعطف جملة اسمیه علي ا.   

  .)٥(نه صار منعمًا علیه من قبل اهللا تعاليأًا كان مظلومًا كما كنت ثم ضأي وهذا أی المعني:

                                                                                                                                                                      
 ٤٩ص  ١٨الرازي ج  )٦(
 ٤٤یوسف اآلیة  )٧(
 ٣٨١ص  ٦الجدول م  )١(
 ١١٨ص  ١٨الرازي ج  )٢(
 ٩٠ف اآلیة یوس )٣(
 ٤٧ص  ٧الجدول م  )٤(
 ١٦٣ص  ١٨الرازي ج  )٥(



 ٤٤٠

  قوله تعالي:                         

                 .  

الجملة عطف علي جملة هذا  .اسم إشارة مبتدأ خبره حرام :هذا .حرف عطف :الواو األعراب:

  .)٧(حالل

قوله تعالي:  الشاهد:    عطف جملة اسمیه علي اسمیه.   

بحانه وتعالي أن األشیاء التي یقولون أن هذا حالل وهذا حرام الكریمة بین س اآلیةفي  المعني:

  .)١(كذب وافتراء علي اهللا سبحانه

  الموضع الرابع والعشرون:

   قوله تعالي:                         

    .  

الجملة الفعلیة  صلتهاسم موصول في محل رفع مبتدأ  :الذي .حرف عطف :الواو األعراب:

   .)٣(عطف علي جملة تلك آیات الكتاب االسمیةالجملة  . خبره من ربك.نزلأ

 قوله تعالي :  الشاهد :            عطف جملة اسمیه علي اسمیه.  

 اً تاب الذي أعطاه سبحانه محمد صلي اهللا علیه وسلم بأن ینزل علیه ویجعله باقیأي ك المعني:

   .)٤(علي وجه الدهر

                                                        
 ١١٦النحل اآلیة  )٦(
 ٣٣٩ص  ٧الجدول م  )٧(
 ١٠٥ص  ٢٠الرازي ج  )١(
 ١الرعد اآلیة  )٢(
 ٦٩ص  ٧الجدول م  )٣(
 ١٨٤ص  ١٨الرازي ج  )٤(

  الموضع الثالث والعشرون:



 ٤٤١

 قوله تعالي:                             

.  

 .مضاف إلیه :اآلخرة .مبتدأ مرفوع :عذاب .بتداءلإل :مالال .حرف عطف :لواوا األعراب:

  .)٦(معطوفه علي جملة لهم عذاب االسمیةخبر المبتدأ الجملة  :شقأ

قوله تعالي:   الشاهد:       أسمیةعطف جملة اسمیه علي.  

بسبب القوة والشدة أو كثرة األنواع أو بسبب یبین اهللا عذاب اآلخرة بأنه اشق  اآلیةفي  المعني:

  .)١(من موجبات الرأفة يءنه ال یختلط بها شأ

  الموضع السادس والعشرون:

  قوله تعالي:                              

          .   

 االسمیةخبر المبتدأ الجملة  :أكثر .مضاف إلیه :اآلخرة .مبتدأ :جرأ .لالبتداء :الالم األعراب:

  .)٣(معطوفة علي جملة الذین آمنوا

  .)٤(أي جزاء أعمالهم في اآلخرة أكبر من أن یعلمه أحد من خلق اهللا قبل أن یشاهده المعني:

  رون:الموضع السابع والعش

  قوله تعالي:                  .  

                                                        
 ٣٤الرعد اآلیة  )٥(
 ١١١ص  ٧الجدول م  )٦(
 ٤٦ص  ١٩الرازي ج  )١(
 ٤١النحل اآلیة  )٢(
 ١٧٠ص  ٧الجدول م  )٣(
 ١٦٤ص  ٣الشوكانى ج  )٤(
 ٧٤النحل اآلیة  )٥(

  الموضع الخامس والعشرون:



 ٤٤٢

 االسمیةوالجملة  ال تعلمون مبتدأ خبره الجملة الفعلیة :انتم .حرف عطف :الواو األعراب:

  .)٦(معطوفة علي جملة أن اهللا یعلم

قوله تعالي:  الشاهد:     عطف جملة اسمیه علي اسمیه.   

نتم أأي أن اهللا سبحانه یعلم ما علیكم من العقاب العظیم بسبب عبادة هذه األصنام و  المعني:

  .)٧(تعلمون ذلك ال

  الموضع الثامن والعشرون:

  :قوله تعالي                            

         .  

مضاف  :الساعة.خبره محذوف تقدیره (قیام)  .مبتدأ :أمر .فیةنا :ما .عاطفة :الواو األعراب:

  .)٢(الجملة االسمیة عطف علي جملة هللا غیب .إلیه مجرور

 قوله تعالي  الشاهد:    جملة اسمیه علي اسمیهعطف.  

  .)٣(كطرف العین) الإأي وما آمر قیام الساعة (القیامة في السرعة  المعني:

  الموضع التاسع والعشرون:

 قوله تعالي:     .  

الجملة االسمیة عطف علي جملة وما  .ضمیر مبتدأ خبره اقرب :هو .حرف :أو األعراب :

  .)٥(آمر الساعة

قوله تعالي:  الشاهد:    عطف جملة اسمیه علي اسمیه.   

  .)٦(أي أن اهللا سبحانه وتعالي یأتي بالساعة أما بقدر لمح البصر أو بما هو أسرع المعني:

                                                        
 ٢٩٧ص  ٧الجدول م  )٦(
 ٦٧ص  ٢٠الرازي ج  )٧(
  ٧٧النحل اآلیة  )١(
 ٣٠١ص  ٧الجدول م  )٢(
 ٧١ص  ٢٠الرازي ج  )٣(
 وردت في الموضع السابق ٧٧النحل اآلیة  )٤(
 ٣٠١ص  ٧الجدول م  )٥(



 ٤٤٣

  الموضع الثالثون:

  قوله تعالي:                  .  

في  .)٨(الجملة عطف علي ربك الغفور ى.مبتدأ خبره القر  :تلك .حرف عطف :الواو األعراب:

  .)٩(اآلیة السابقة

 قوله تعالي:  الشاهد:   عطف جملة اسمیه علي اسمیه.  

   .)١(أهلكناهم القرىأي أهل  وأمثالهمأي قري عاد وثمود  المعني:

  یه علي فعلیه ثانیًا : عطف جملة اسم

وعشرین موضعًا  أربعةوقد ورد هذا النوع من العطف في الربع الثاني من القرآن في    

  تفصیلها كاآلتي:

  الموضع األول:

 قوله تعالي:                           

               .  

 .مضارع مرفوع بثبوت النون :یسمعون .نافیه :ال .مبتدأ :هم .حرف عطف :اءفلا األعراب:

  .)٣(طیعنالجملة االسمیة عطف علي جملة  :هم .فاعل الجملة الفعلیة خبر المبتدأ :الواو

   .لة اسمیه علي فعلیهعطف جم فهم ال یسمعون قوله تعالي:  الشاهد:

طیع بالفاء متفرعًا علیه المراد بالسماع فهم مغذي نفهم ال یسمعون عطف علي  المعني:

   .)٤(المسموعات ال استكاك اآلذان

                                                                                                                                                                      
 ٧١ص  ٢٠الرازي ج  )٦(
 ٥٩كهف اآلیة ال )٧(
 ١٧٦ص  ٨الجدول م  )٨(
قوله تعالى:  ٥٨الكهف اآلیة:  )٩(         ... 
 ٢٩٦ص  ٣الشوكانى ج  )١(
 ١٠٠األعراف اآلیة  )٢(
 ١٩ص  ٥الجدول م  )٣(
  ٢٩ص  ٩ج  ٥التحریر والتنویر م  )٤(



 ٤٤٤

  الموضع الثاني: 

  قوله تعالي:                    

 .  

   .)٦(األعراب:

  قوله تعالي:  الشاهد:   جملة اسمیة عطف علي جملة فعلیه ینقضون

  .عهدهم

  .)١(من العار والنار هفی أي ال یخافون عاقبة الغدر وال یبالون ما المعني:

  الموضع الثالث: 

 قوله تعالي:                             

             .  

 .خبر المبتدأ :خالدون .مبتدأ :هم .جار ومجرور :في النار .حرف عطف :الواو األعراب :

   .)٣(الجملة االسمیة عطف علي جملة حبطت أعمالهم

وله تعالي: ق الشاهد:     .عطف جملة اسمیة علي جملة فعلیة  

  .)٤(أي هم في النار خالدون جزاء الكفار علي كفرهم المعني:

  الموضع الرابع: 

 قوله تعالي:                          

                .  

                                                        
 ٥٦األنفال اآلیة  )٥(
 ورد في الموضع السابق )٦(
 ٢٢٣ص  ٢الكشاف ج  )١(
 ١٧التوبة اآلیة  )٢(
 ٢٥٨ص  ٥الجدول م  )٣(
 ٨ص  ١٦الرازي ج  )٤(



 ٤٤٥

 .مضارع مرفوع بثبوت النون :یعلمون .نافیه :ال .مبتدأ :هم .حرف عطف :الفاء األعراب:

  .)٦(فاعل جملة یعلمون خبر المبتدأ الجملة االسمیة عطف علي جملة طیع اهللا :الواو

قوله تعالي:  الشاهد:    .عطف جملة اسمیه علي جملة فعلیه  

  یعني أن السبب في نفرتهم عن الجهاد هو أن اهللا سبحانه وتعالي طبع علي قلوبهم،  المعني:

  .)١(والدنیا ینمون ما في الجهاد من منافع الدفألجل ذلك الطبع ال یعل

  الموضع الخامس:

 قوله تعالي:                     

  .  

  .)٣(األعراب:

 قوله تعالي:  الشاهد     عطف جملة اسمیة علي جملة فعلیه یؤذون.   

نه إذا أستعتاب طلب العتاب، الرجل یطلب العتاب من خصمه إذا كان علي جزم اإل المعني:

  .)٤(عاتبه رجع إلي الرضا فإذا لم یطلب العتاب منه دل علي انه راسخ في غضبه وسطوته

  الموضع السادس:

 قوله تعالي:                            

  .  

  .)٦(عطف علي جملة دعوتهم االسمیةالجملة  .بتدأ خبره صامتوننتم مأ .عاطفة :أم األعراب :

                                                                                                                                                                      
 ٩٣التوبة اآلیة  )٥(
 ٦ص  ٦الجدول م  )٦(
  ١٣٠ص  ١٦الرازي ج  )١(
 ٨٤النحل اآلیة  )٢(
 ٤٤٤ورد في الموضع السابق ص  )٣(
 ٧٧ص  ٢٠الرازي ج  )٤(
 ١٩٣األعراف اآلیة  )٥(
 ١٣٢ص  ٥الجدول م  )٦(



 ٤٤٦

 قوله تعالي:  الشاهد:     .عطف جملة اسمیه علي جملة فعلیه  

ال ینفعون وال یضرون وال  ألنهمأي دعاؤهم عند الشدائد وعدمه سواء ال فرق بینهما  المعني:

  .)٧(من مبالغة االسمیةمكان أصممتم لما في الجملة نتم صامتون أیسمعون وال یحبون وقال أم 

  الموضع السابع:

... قوله تعالي:             ....  

مضاف  :هم .مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة علي األلف :مأوي .حرف عطف :الواو األعراب:

  .)٢(علي جملة باء بغضب من اهللاعطف  االسمیةخبر المبتدأ الجملة  :جهنم .إلیه

قوله تعالي:  الشاهد:     .عطف جملة اسمیه علي فعلیه  

مما فر منه  ءمكان الذي یأوي إلیه هو النار فقراره أوقعه إلي ما هو أشد بالالأي  المعني:

  .)٣(عقوبة وأعظم

  الموضع الثامن:

 قوله تعالي:                            

          .  

 .مضارع مرفوع والفاعل هو :رید. یمبتدأ مرفوع :اهللا لفظ الجاللة .حرف عطف :الواواألعراب: 

 علي جملة ةمعطوف االسمیةیة خبر المبتدأ والجملة مفعول به منصوب الجملة الفعل اآلخرة:

  .)٥(تریدون

  قوله تعالي:  الشاهد:  .عطف جملة اسمیه علي فعلیه  

  .)٦(ل اآلخرة من الطاعة بإعزاز دینه وقمع أعدائهیأي یرید لكم ثواب اآلخرة أو سبب ن المعني:

                                                        
 ٢٧٧ص  ٢الشوكانى ج  )٧(
  ٣٩٤وردت ص  ١٦األنفال اآلیة  )١(
 ١٦٥ص  ٥الجدول م  )٢(
 ٣١٨ص  ٢الشوكانى ج  )٣(
 ٦٧األنفال اآلیة  )٤(
 ٢٢٧ص  ٥الجدول م  )٥(



 ٤٤٧

  الموضع التاسع:

 قوله تعالي:                                  

                    .  

الجملة  .خبر ثان :رحیم .أخبر المبتد :غفور .مبتدأ :اهللا لفظ الجاللة .عاطفة :الواو األعراب:

  .)٢(قل لمن في أیدیكمعلي جملة  ةمعطوف االسمیة

  عطف جملة اسمیه علي فعلیه.   قوله تعالي:  الشاهد:

  .)٣(نه المغفرة لعباده والرحمة لهمأأي اهللا سبحانه وتعالي ش المعني:

  الموضع العاشر:

  قوله تعالي:         .  

 .هو :الفاعل .مضارع مرفوع :یعلم .مبتدأ مرفوع :لفظ الجاللة .حرف عطف :الواو األعراب:

عطف علي جملة أن  االسمیةالجملة الفعلیة خبر المبتدأ والجملة  .اسم موصول مفعول به :ما

  .)٦(السابقة اآلیةفي  )٥(تعدوا

 قوله تعالي :  الشاهد :      . عطف اسمیه علي فعلیه  

نه یعلم الخفي الذي تسرون به والظاهر أأي أن اهللا سبحانه عالمًا بالسر والعالنیة أي  المعني:

  .)٧(الذي تعلنون

                                                                                                                                                                      
 ٢٢٩ص  ٢الكشاف ج  )٦(
 ٧٠األنفال اآلیة  )١(
 ٢٣٠ص  ٥الجدول م  )٢(
 ٣٢٧ص  ٢الشوكانى ج  )٣(
 ١٩النحل اآلیة  )٤(
 ٢٤٨ص  ٧م  الجدول )٥(
)٦(               

 ١٣ص  ٢٠الرازي ج  )٧(



 ٤٤٨

 قوله تعالي:                           

          ٨.  

خبر المبتدأ مرفوع  :فاسقون .مضاف إلیه :هم .مبتدأ مرفوع :كثرأ .عاطفة :الواو األعراب:

   .)١(كمنالجملة االسمیة معطوفة علي جملة یرضو  .بالواو

قوله تعالي:  الشاهد:      عطف جملة اسمیه علي فعلیه.   

  .)٢(أي أن أكثرهم موصوفون بهذه الصفات المذمومة المعني:

  عشر:ثاني  الموضع ال

  قوله تعالي :                    .  

 .ضمیر :هم .رفع مبتدأ اسم إشارة مبني في محل :لئكأو  .حرف عطف :الواو األعراب:

  .)٤(معطوفة علي جملة ال یرقبون االسمیةالجملة  .خبر مرفوع بالواو :المعتدون

: قوله تعالي: الشاهد        عطف جملة اسمیه علي فعلیه.   

  .)٥(الذم یعني یعتدون ما حده اهللا في دینه وما یوجبه العقد والعهد وفي ذلك نهایة المعني:

  عشر:  ثالثالموضع ال

 قوله تعالي:                            

                           .  

                                                        
 ٨التوبة اآلیة  )٨(
 ٢٤٨ص  ٢الجدول م  )١(
 ١٨٥ص  ١٥الرازي ج  )٢(
 ١٠التوبة اآلیة  )٣(
 ٢٥١ص  ٥الجدول م  )٤(
 ١٨٥ص  ١٥الرازي ج  )٥(
 ٥٢التوبة اآلیة  )٦(

  الموضع الحادي عشر:



 ٤٤٩

ضمیر  :الفاعل .مضارع مرفوع :نتربص .ضمیر مبتدأ :نحن .حرف عطف :لواوا األعراب:

معطوفة علي  االسمیةالجملة  .الجملة الفعلیة خبر المبتدأ .جار ومجرور :بكم .تقدیره نحن

  .)٧(جملة هل تربصون

قوله تعالي:  الشاهد:    عطف جملة اسمیه علي فعلیه.  

بالمنافق بالبقاء في الدنیا مع الخذي والذل والهوان ثم  )١(تربصأي أن المسلم ی المعني:

  .)٢(االنتقال إلي عذاب القیامة والوقوع  في القتل والنهب

  عشر:خامس  وال  رابعالموضع ال

 قوله تعالي:                                

 .  

معطوفة  االسمیةالجملة  .بتاركي :خبره .مبتدأ :نحن .نافیه :ما .حرف عطف :الواو األعراب:

معطوفة علي جملة  االسمیةالجملة  .بمؤمنین :خبره .مبتدأ :نحن الثانیة .علي جمله ما جئتنا

  .)٤(ما جئتنا

قوله تعالي:  الشاهد:      و         عطف جملة اسمیه

  .علي فعلیه

بمصدقین في شيء مما نحن بتاركي ألهتنا التي نعبدها من دون اهللا وما نحن  أي وما المعني:

  .)٥(جئت به

                                                        
 ٣٠٧ص  ٥الجدول م  )٧(
 االنتظارتربص هو ال )١(
 ٧٠ص  ١٦الرازي ج  )٢(
 ٥٣هود اآلیة  )٣(
 ٢٥٤ص  ٦الجدول م  )٤(
 ٥٠٥ص  ٢الشوكانى ج  )٥(



 ٤٥٠

 قوله تعالي:                         

  .  

   :رسول .مضاف إلیه :أمة .جار ومجرور خبر مقدم :لكل .حرف عطف :الواو األعراب:

  .)٢(.)١(عطف علي یتعارفون االسمیةالجملة . مبتدأ مؤخر

قوله تعالي: الشاهد:       عطف جملة اسمیه علي فعلیه.  

لكل أمة من األمم الخالیة في وقت من األوقات رسول یرسله اهللا إلیهم، ویبین لهم  أي المعني:

  .)٣(ما شرعه اهللا تعالي لهم من األحكام علي حسب ما تقتضیه المصلحة

  عشر:  سابعالموضع ال

.... قوله تعالي:     .  

اسم مجرور  :المسلمین .حرف جر :من .ضمیر مبتدأ :أنا .حرف عطف :الواو األعراب:

  .)٥(عطف علي جملة أمنت االسمیةشبه الجملة خبر المبتدأ والجملة  .بالیاء

قوله تعالي:  الشاهد:     عطف جملة اسمیه علي فعلیه.  

  .)٦(أي أنه سبحانه وتعالي حكي عن فرعون انه تاب في أخر اآلمر ولم تقبل توبته المعني:

  :ثامن عشرالموضع ال

: قوله تعالي                           

                      .  

                                                        
 ٤٧یونس اآلیة  )٦(
 ١١٧ص  ٦الجدول م  )١(

 – ٤٥یونس اآلیة  – نیتعارفو  )٢(                    ..... 

 ٤٤٩ص  ٢الشوكانى ج  )٣(
 ٤١١ وردت ص ٩٠یونس اآلیة  )٤(
 ١٦٤ص  ٦الجدول م  )٥(
 ١٢٢ص  ١٧الرازي ج  )٦(

  عشر:  سادسالموضع ال



 ٤٥١

معطوفة علي جملة  ةسمیالجملة اال .الغفور :خبره .بتدأم :هو .حرف عطف :الواو األعراب:

  .)٨(یبصی

: قوله تعالي: الشاهد   عطف جملة اسمیه علي فعلیه.   

أي أن اهللا سبحانه وتعالي هو المنفرد بالخلق واإلیجاد والتكوین وان جانب الرحمة  المعني:

  .)١(أقوي وأغلب

  :تاسع عشرالموضع ال

: قوله تعالي                             

            .  

 ةسمیالجملة اال :من الكاذبین .شبه الجملة :خبره .ضمیر مبتدأ :هو .عاطفة :الواو األعراب :

  .)٣(صدقت معطوفة علي جملة

قوله تعالي :  الشاهد :       عطف جملة  اسمیه علي فعلیه.   

  .)٤(ي هو من الكاذبین في قوله إنما راودته عن نفسهاأ المعني :

  الموضع العشرون :

    قوله تعالي:                  .  

  .)٦(معطوفة علي جملة یغفر اهللا ةاالسمیمبتدأ خبره أرحم الجملة  :هو .عاطفة :الواو األعراب:

 قوله تعالي :  الشاهد :    عطف جملة اسمیه علي فعلیه.   

                                                                                                                                                                      
 ١٠٧یونس اآلیة  )٧(
 ١٨٠ص  ٦الجدول م  )٨(
 ١٤٠ص  ١٧الرازي ج  )١(
 ٢٦یوسف اآلیة  )٢(
 ٣٥٨ص  ٦الجدول م  )٣(
 ١٩ص  ٣الشوكانى ج  )٤(
 ٩٢یوسف اآلیة  )٥(
 ٤٩ص  ٧ول م الجد )٦(



 ٤٥٢

  .)٧(همئیسا فیما بینهم فیجازي محسنهم ویغفر لمهأي یرحم عباده رحمة ال یتراحمون ب  :المعني

  والعشرون :  حاديالموضع ال

 قوله تعالي:                                

   .  

عطف علي  ةاالسمیمبتدأ خبر اسم الموصول (ما) الجملة  :باطل .عاطفة :الواو األعراب:

  .)٢(جملة حبط ما صنعوا

قوله تعالي :  الشاهد:      … عطف جملة اسمیه علي فعلیه.   

لم یعمل بوجه صحیح یوجب  ألنهأي انه كان عملهم في نفسه باطًال غیر معتد به،  المعني:

   .)٣(الجزاء

  والعشرون:  ثانيالموضع ال

قوله تعالي:                               

            .  

 :الكاف .حرف شرط غیر جازم رهطك مبتدأ خبره محذوف :لوال .عاطفة :الواو األعراب:

  .)٥(نفقه عطف علي جملة ما ةاالسمیمضاف إلیه الجملة  

قوله تعالي:  الشاهد:  .عطف جملة اسمیة علي فعلیه  

الرهط من ثالثة إلي عشرة والمعني قالوا لوال حرمه رهطك عندنا بسبب كونهم علي  المعني:

  .)٦(مناكجملتنا لر 

                                                        
 ٥٣ص  ٣الشوكانى ج  )٧(
 ١٦هود اآلیة  )١(
 ٢٠٩ص  ٦الجدول م  )٢(
 ٢٨٨ص  ٢الشوكانى ج  )٣(
 ٩١هود اآلیة  )٤(
 ٢٩٧ص  ٦الجدول م  )٥(



 ٤٥٣

  

  والعشرون :  ثالثالموضع ال

 قوله تعالي:                 .  

مضاف إلیه الجملة  :الكتاب .عنده .مبتدأ مؤخر خبر الظرف :أم .عاطفة :الواو األعراب:

   .)٢(معطوفة علي جملة یمحو اهللا ةاالسمی

قوله تعالي :  الشاهد :     عطف جملة اسمیه علي فعلیه.   

العالم العلوي والعالم السفلي مثبت  حوادثمحفوظ جمیع أي أهل الكتاب هو اللوح ال المعني:

  .)٣(فیه

  والعشرون :  رابعالموضع ال

 : قوله تعالي                .  

 االسمیةالجملة  .بر المبتدأهو خ .مضاف إلیه :هم .الضمیر .مبتدأ مرفوع :أفئدتهم األعراب:

   .)٥(معطوفة بالواو علي الجملة الفعلیة ال یرتد

قوله تعالي:  الشاهد:      عطف جملة اسمیه علي جملة فعلیه.   

من  مما ینالهیوم القیامة عن جمیع الخواطر واألفكار تعظم  ةالكفار خالیأي قلوب  المعني:

  .)٦(الحیرة 

 
 

                                                                                                                                                                      
 ٤١ص  ١٨الرازي ج  )٦(
 ٣٩سورة الرعد اآلیة  )١(
 ١١٧ص  ٧الجدول م  )٢(
 ٥٣ص  ١٩الرازي ج  )٣(
 ٤٣سورة إبراهیم اآلیة  )٤(
 ١٦٦ص  ٧م  الجدول )٥(
 ٨٢ص  ١٩الرازي ج  )٦(



 ٤٨٧

  ثانیًا: عطف جملة فعلیة فعلها مضارع

   -: تفصیلها كاألتي في أربعة عشر ومائة موضع ذا النوع من العطفقد ورد ه

  :يالموضع األول والثان

: قوله تعالى               .  

تــون: مضــارع مرفــوع بثیــوت النــون. الــواو: ا: جــار ومجــرور. تمو هــالــواو:حرف عطــف. فی :اإلعــراب

جـرور. تخرجــون: مو  فاعـل. الجملـة معطــوف علـى جملــة تحیـون. الــواو: حـرف عطــف. منهـا: جــار

  . )٢(مضارع مرفوع مبنى للمجهول. الواو: نائب فاعل الجملة معطوف على جملة تحیون

 : قوله تعالى:الشاهد  -     علیة.عطف جملة فعلیة على ف  

ــى : الضــمیر "هــا" عائــد لــألرض یقــول اهللا تعــالى آلدم وحــواء عنــدما هبطــوا إلــى األرض فیهــا المعن

  .)٣(تحیون وفیها تموتون ومنها تخرجون عند البعث یوم القیامة

  الموضع الثالث:

ـــــه تعـــــالى : قول                               

       .  

الواو: حرف عطف. یحسبون: مضارع مرفوع بثبوت النون. الواو: فاعل. الجملة معطوفة  :اإلعراب

  . )٥(اتخذواعلى جملة 

 : قوله تعالى:الشاهد  .عطف جملة فعلیة على فعلیة  

  .)٦(فیه ما يفخیذ الاالتخاذلك  فيالشیاطین أولیاء وهم یحسبون أنهم مهتدون  اتخذوا يأ :المعنى

                                                        
 ٢٥األعراف اآلیة  )١(
 ٣١٣ص  ٤الجدول م )٢(
  ١٠٣ص  ٨روح المعاني ج )٣(
 ٣٠األعراف اآلیة  )٤(
 ٣٢١ص  ٤الجدول م )٥(
 ١٠٩ص  ٨روح المعاني ج )٦(



 ٤٨٨

 : قولــه تعــالى                                 

                      .  

الـــواو: حـــرف عطـــف. ال: نافیـــة. یـــدخلون: مضـــارع مرفـــوع بثبـــوت النـــون. الـــواو: فاعـــل.  :اإلعـــراب

  . )٢(تفتحمنصوب. الجملة معطوفة على جملة ال الجنة: مفعول به 

 : قوله تعالى:الشاهد     طف جملة فعلیة على فعلیة.ع  

وتعـالى حتـى یلـج  هبآیـات اهللا سـبحان واسـتكبرواالجنـة یـوم القیامـة الـذین كـذبوا  ال یـدخل ي: أالمعنى

  .)٣(سم الخیاط يالجمل ف

  الموضع الخامس:

ـــــــه تعـــــــالى  :قول                           

                             

  .  

ومجـرور.  الـواو: حـرف عطـف. تصـدون: مضـارع مرفـوع. الـواو: فاعـل. عـن سـبیل: جـار :اإلعراب

   .)٥(جملة توعدونعلى ف الجملة معطو  -لیهإسم الجاللة: مضاف ااهللا 

: قوله تعالى:الشاهد    .عطف جملة فعلیة على فعلیة  

الطریقة الموصلة إلیه وهى اإلیمان أو السبیل الذى قعدوا علیه فوضع المظهر موضع  أي: المعنى

  .)٦(ما كانوا علیهلًا حیبوتقلكل صراط داللة على عظم ما تصدق علیه المضمر بیانًا 

                                                        
 ٤٠األعراف اآلیة  )١(
 ٣٣٥ص  ٤الجدول م )٢(
 ١١٨ص  ٨روح المعاني ج )٣(
 ٨٦ة األعراف اآلی )٤(
 ٣٨٧ص  ٤الجدول م )٥(
 ١٧٨ص  ٨روح المعاني ج )٦(

  الموضع الرابع:



 ٤٨٩

:قوله تعالى                  .  

: مضـارع مرفــوع. الــواو: فاعــل. الجملــة نالــواو: حــرف عطـف. بــه: جــار ومجــرور. یعــدلو  :اإلعــراب

  . )٢(معطوف على جملة یهدون

: قوله تعالى:الشاهد   ة.عطف جملة فعلیة على فعلی  

  .)٣(األحكام الجاریة فیما بینهم يبالحق یعدلون ف ي: أالمعنى

  الموضع السابع:

 :قوله تعالى             .  

الــواو: حــرف عطــف. "ال": نافیــة. یســتطیعون: فعــل مضــارع مرفــوع. الــواو فاعــل. الجملــة  :اإلعــراب

  . )٦(السابقة " اآلیة في"  )٥(ة یخلقونمعطوفة على جمل

: قوله تعالى:الشاهد    .عطف جملة فعلیة على فعلیة  

 اعتــراهمطیع األصــنام للمشــركین الــذین عبــدوهم نصــرًا وال أنفســهم ینصــرون إذا تال تســ ي: أالمعنــى

  .)٧(یدفعنها عن أنفسهم يحادثة من الحوادث أ

قولــه تعــالى  يفــالبالغــة:     الزم معنــاه وهــذا  فــية وهــو مجــاز لكإیــراد النصــر للمشــا

  . )٨(األلوهیة الستحقاقلمنافین لكید الفخر واالحتیاج ألت

  

                                                        
 ١٥٩األعراف اآلیة  )١(
 ٨٩ص  ٥الجدول م )٢(
 ٨٢ص  ٩روح المعاني ج )٣(
 ١٩٢األعراف اآلیة  )٤(
 ١٣٢ص  ٥الجدول م )٥(
 شیًئا وهم یخلقون ) ققوله تعالي :( أیشركون ما ال یخل )٦(
 ١٤٣ص  ٩روح المعاني ج )٧(
 ١٤٣ص  المرجع السابق )٨(

  دس:الموضع السا



 ٤٩٠

:قوله تعالى                        .  

او: حرف عطـف. "ال": نافیـة. أنفسـهم: مفعـول بـه مقـدم. هـم: مضـاف إلیـه. ینصـرون: الو  :اإلعراب

  . )٢(مضارع مرفوع. الواو: فاعل الجملة معطوفة على جملة یستطیعون

: قوله تعالى:الشاهد    .عطف جملة فعلیة على فعلیة  

ــن ال  أي: المعنـــــى ـــادة مـــ ــن عبــ ــیبهم وكیـــــف تحســـ ـــا یصـــ ـــهم مــ ـــال یـــــدفعون عـــــن أنفســ ــع تیســ طیع النفـــ

  .)٣(والضرر

  الموضع التاسع والعاشر:

  :قوله تعالى                            .  

ل بـه. الجملـة و ه: مضـارع مرفـوع. الفاعـل: الـواو. الهـاء: مفعـنحو الواو: حرف عطف. یسب :اإلعراب

جـرور. یسـجدون: مضـارع مرفـوع ممعطوفة على جملة یستكبرون. الواو: حرف عطـف. لـه: جـار و 

  . )٥(فاعله الواو. الجملة معطوفة على جملة یستكبرون

: قوله تعالى:الشاهد     -       .عطف جملة فعلیة على فعلیة  

خصـونه بغایـة العبودیـة والتـذلل یلـغ وجـه و یلیـق بحضـرة كبریائـه علـى اب ینزهونه عما ال ي: أالمعنى

  .)٦(نهأیشركون به غیره جل ش وال

  :ي عشرالموضع الحاد

:قوله تعالى                          

                    .  

                                                        
 ١٩٧ اآلیةاألعراف  )١(
 ١٣٧ص  ٥الجدول م  )٢(
 ٧٦ص  ٥الرازي ج )٣(
 ٢٠٦األعراف اآلیة  )٤(
 ١٤٥ص  ٥الجدول م )٥(
 ١٥٥ص  ٩روح المعاني ج )٦(

  الموضع الثامن:



 ٤٩١

الواو: حرف عطف. تودون: مضارع مرفوع بثبـوت النـون. الـواو: فاعـل. الجملـة معطـوف  :اإلعراب

  . )٢(على جملة یعدكم

: قوله تعالى:الشاهد .عطف جملة فعلیة على فعلیة  

لهـا وال شـدة وال تریـدون الطائفـة قـوة  ال ينهـا الطائفـة التـتتمنون أن تكون لكـم العیـر، أل ي: أالمعنى

  .)٣(خرىاأل

  عشر :  الثانيالموضع  

:قولــــــه تعــــــالى                             

     .  

الــواو: حــرف عطــف. یمكــرون: مضــارع مرفــوع فاعلــه الــواو. الجملــة معطوفــة علــى جملــة  :اإلعــراب

    )٥(.   

: قوله تعالى:الشاهد  .عطف جملة فعلیة على فعلیة  

ذلـك عـاملهم معاملـة المـاكرین و ییـرد مكـرهم ویجعـل وخامتـه علـیهم أو یجـازیهم علیـه أو  ي: أالمعنى

  .)٦(ب الولیدشیلوا علیهم فلقوا منهم ما یعینهم حتى حمأ فيهم إلى بدر وقلل المسلمین أخرجبأن 

  الموضع الثالث والرابع عشر :

:قوله تعالى                              

                           .  

                                                                                                                                                                             
 ٧األنفال اآلیة  )١(
 ١٥٤ص  ٥الجدول م )٢(
 ١٩٣ص  ٢الكشاف ج  )٣(
 ٣٠األنفال اآلیة  )٤(
  ١٨٠ص  ٥الجدول م )٥(
 ١٩٨ص  ٩روح المعاني ج )٦(
 ٦٧التوبة اآلیة  )١(



 ٤٩٢

الواو: حرف عطف. ینهـون: مضـارع مرفـوع فاعلـه الـواو. عـن المعـروف: جـار ومجـرور.  :اإلعراب

و: فاعـل. الواو: حرف عطف. یقبضـون: مضـارع مرفـوع. الـوا -الجملة معطوفة على جملة یأمرون

   .)٢(لیه. الجملة معطوفة على جملة یأمرونإأیدیهم: مفعول به منصوب. الهاء: مضاف 

: قوله تعالى:الشاهد    - .عطف جملة فعلیة على فعلیة  

مـان بالرسـول صـلى اهللا علیـه وسـلم یینهون عن فعل كل حسـن أال أن األعظـم همنـا اإل ي: أالمعنى

  .)٣(سبیل اهللا يلون عن كل واجب من الزكاة والصوم وٕانفاق فویمنعون ویبخ

  الموضع الخامس عشر :

:قولــه تعــالى                            

                                    

  .  

الــواو: حــرف عطــف. یقولــون: مضــارع مرفــوع فاعلــه الــواو. الجملــة معطوفــة علــى جملــة  :اإلعــراب

  . )٥(یعبدون

: قوله تعالى:الشاهد .عطف جملة فعلیة على فعلیة  

األصـنام،  هننشـغل بعبـادة هـذ نأهلیة أن نشتغل بعبادة اهللا تعالى بـل نحـ قالوا لیست لنا ي: أالمعنى

  .)٦(وهى تكون لنا شفعاء عند اهللا تعالى

                                                        
 ٣٢٧ص  ٥الجدول م )٢(
 ١٠١ص  ١٥الرازي ج )٣(
 ١٨یونس اآلیة  )٤(
 ٧٩ص  ٦الجدول م )٥(
 ٤٩ص  ١٧الرازي ج )٦(



 ٤٩٣

:قولـــــه تعــــــالى                                    

                .  

الـواو: حـرف عطـف. "ال": نافیـة. یســتقدمون: مضـارع مرفـوع بثبـوت النـون. الـواو: فاعــل.  :اإلعـراب

  . )٢(الجملة معطوفة على جملة یستأخرون

: قوله تعالى:الشاهد    .عطف جملة فعلیة على فعلیة  

  .)٣(أجله بانقضاءآلیة الكریمة داللة على أن ال أحد یموت إال ا ي: فالمعنى

  الموضع السابع عشر:

ـــــــه تعـــــــالى :قول                           

   .  

محــل نصــب حــال. تؤفكــون:  يبمعنــى كیــف فــ اســتفهام اســمحــرف عطــف. أنــى:  الفــاء: :اإلعــراب

  . )٥(مضارع مبنى للمجهول مرفوع. الواو: نائب فاعل. الجملة معطوفة على جملة قل اهللا

: قوله تعالى:الشاهد .عطف جملة فعلیة على فعلیة  

لهــوى والتقلیــد أو ادعــاهم  الــذي الــذهاب عــن هــذا األمــر الواضــح فــي: المــراد التعجــب مــنهم المعنــى

  .)٦(الضعیفة إلى مخالفته بههالش

  الموضع الثامن عشر :

 :قوله تعالى                               

                                                        
 ٤٩یونس اآلیة  )١(
 ١١٩ص  ٦الجدول م )٢(
 ٨٧ص  ١٧الرازي ج )٣(
 ٣٤یونس اآلیة  )٤(
 ١٠٢ص  ٦الجدول م )٥(
 ٧٢ص  ١٧الرازي ج )٦(

  الموضع السادس عشر :



 ٤٩٤

                .  

الـواو:  -موصول. یسرون: مضارع مرفوع. الواو: فاعل. الجملـة صـلة الموصـول اسمما:  :اإلعراب

  . )٢(حرف عطف. یعلنون: مضارع مرفوع فاعله الواو. الجملة معطوفة على جملة یسرون

: قوله تعالى:الشاهد .عطف جملة فعلیة على فعلیة  

  .)٣(یخفونه وما یعلنونه استخفائهم أنه سبحانه وتعالى یعلم ما فيفائدة لهم ال  أي: المعنى

  الموضع التاسع عشر :

 :قوله تعالى                 .  

"ال": نافیـــة. تنظـــرون: مضـــارع مرفـــوع بثبـــوت النـــون. الـــواو: فاعـــل.  -ثـــم: حـــرف عطـــف :اإلعـــراب

  . )٥(يمعطوفة على جملة فكیدونالجملة 

: قوله تعالى:الشاهد  عطف مجلة فعلية على فعلية.  

  .)٦(تفقتم علیهاما  إیايال تمهلون بعد إعالمكم  أي: المعنى

  الموضع العشرون :

  :قولــه تعــالى                               

  .  

تنصـرون: مضـارع مرفـوع فاعلـه الـواو. الجملـة معطوفـة  –"ال": نافیـة  -ثـم: حـرف عطـف :اإلعراب

  . )٨(على جملة مالهم من دون اهللا من أولیاء

                                                        
 ٥هود اآلیة  )١(
 ١٩٠ص  ٦الجدول م )٢(
 ١٤٨ص  ١٧الرازي ج )٣(
 ٥٥هود اآلیة  )٤(
 ٢٥٦ص  ٦الجدول م )٥(
 ١١١ص  ١٧الرازي ج )٦(
 ١١٣هو اآلیة  )٧(
 ٣١٨ص  ٦الجدول م )٨(



 ٤٩٥

: قوله تعالى:الشاهد   اسمیةعطف جملة فعلیة على.  

  .)١(جدون من ینصركم من تلك الواقعةال ت أي: المعنى

  العشرون :  يالموضع الحاد

 :قوله تعالى                      .  

ون: مضـارع مرفـوع بثبـوت النـون. الـواو: ر صـعالواو: حرف عطف. فیه: جار ومجـرور. ی :اإلعراب

  . )٣(طوفة على جملة یغاث الناسفاعل الجملة مع

: قوله تعالى:الشاهد  .عطف جملة فعلیة على فعلیة  

ــًا وهـــذا یـــدل علـــى المعنـــى الجـــدب ذهـــاب : أي یعصـــرون السمســـم دهنـــًا والعنـــب خمـــرًا والزیتـــون زیتـ

  .)٤(وحصول الخصب والخیر

  والعشرون :ي  الموضع الثان

 :قوله تعالى                ٥.  

الواو: حرف عطف. "ما": نافیة. یستأخرون: مضارع مرفوع فاعلة الواو. الجملـة معطوفـة  :اإلعراب

  . )٦(على جملة ما تسبق

: قوله تعالى:الشاهد    .عطف جملة فعلیة على فعلیة  

ذلـك الوقــت  يبعــده، بـل إنمـا یحصــل فـ قـت والل قبــل ذلـك الو جـیحصــل ذلـك األ: أي أنـه ال المعنـى

  .)٧(بعینه

                                                        
 ٥٨ص  ١٨الرازي ج )١(
 ٤٩یوسف اآلیة   )٢(
 ٣٨٦ص  ٦الجدول م )٣(
 ١٢١ص  ١٨الرازي ج )٤(
 ٥الحجر اآلیة  )٥(
 ١٨٢ص  ٧الجدول م )٦(
 ١٢٤ص  ١٩الرازي ج )٧(



 ٤٩٦

  الموضع الثالث والعشرون :

    :قوله تعالى  .  

  . )٢(اتقواتخزون: مضارع مرفوع فاعله الواو الجملة عطف على جملة  –الواو: عاطفة  :اإلعراب

: قوله تعالى:الشاهد ة على فعلیة.عطف جملة فعلی  

بمعنــى الــذل  يرتهم فهــو مــن الخــز جــبــالتعریض بالســوء لمــن أ يتهینــونن وال يال تزلــون ي: أالمعنــى

  .)٣(والهوان وحیث كان التعرض لهم بعد أن نهاهم عنه

  ع والعشرون :بالموضع الرا

ـــــــــــــــــــــــــــالى ـــــــــــــــــــــــــــه تع      :قول                   

  .  

الجملــة  –: نافیــة. یعلنــون: مضــارع مرفــوع فاعلــه واو الجماعــة مــا –الــواو: حــرف عطــف  :اإلعــراب

  . )٥(معطوفة على جملة یسرون

: قوله تعالى:الشاهد عطف مجلة فعلية على فعلية.  

ها و تصـور  شـبههالمذاهب الفاسدة لـیس آلجـل  هأن اهللا تعالى یعلم أن إصرارهم على هذ أي: المعنى

تخیلوهـــا بـــل ذلـــك آلجـــل التقلیـــد والنفـــرة عـــن الرجـــوع إلـــى الحـــق والشـــغف بنصـــرة مـــذاهب  شـــكالأ أو

  .)٦(األسالف والتكبر

  

                                                        
 ٦٩الحجر اآلیة  )١(
 ٢١٧ص  ٧الجدول م )٢(
 ٧١ص  ١٤روح المعاني ج )٣(
 ٢٣النحل اآلیة  )٤(
 ٢٤٩ص  ٧الجدول م )٥(
 ١٥ص  ٢٠الرازي ج )٦(



 ٤٩٧

 :قوله تعالى                   .  

ثبوت النون الواو: فاعل هللا جار ومجرور بیجعلون: مضارع مرفوع  –الواو: حرف عطف  :إلعرابا

  . )٣(السابقة اآلیة في"  )٢(الجملة معطوفة على جملة یجعلون

  عطف جملة فعلیة على فعلیة.: قوله تعالى:الشاهد

أنهــم یجعلــون هللا البنــات نظیــرة قولــه تعــالى  أي: المعنــى              

                   :١٩(الزخرف اآلية.(  

  الموضع السادس والعشرون :

 :قولــــــــــه تعــــــــــالى                                

   .  

لـواو الجملـة معطوفـة " نافیة، یستطیعون: مضارع مرفوع فاعلـه ا"ال –الواو: حرف عطف  :اإلعراب

  . )٦(یملك لهم رزقاً  على جملة ما ال

 : قوله تعالى:الشاهد .عطف جملة فعلیة على فعلیة  

  .)٧(ال یستطیعون أن یملكوا لهم رزقًا من السموات واألرض ویمكنهم أي: لمعنىا

  

  

                                                        
  ٥٧النحل اآلیة  )١(
 ٢٨٢ص  ٧الجدول م )٢(
 ما كنتم تفترون )نصیبا مما رزقناهم تاهللا لنسألن ع نقوله تعالي : ( ویجعلون لما ال یعلمو  )٣(
 ٤٤ص  ٢٠الرازي ج )٤(
 ٧٣النحل اآلیة  )٥(
 ٢٩٦ص  ٧الجدول م )٦(
 ١٥١ص  ١٤روح المعاني ج )٧(

  الموضع الخامس والعشرون :



 ٤٩٨

 :قوله تعالى                      .  

یتوكلــون:  إلیــهمجــرور هــم: مضــاف  اســمعلــى: حــرف جــر رب:  –الــواو: حــرف عطــف  :اإلعــراب

  . )٢(مضارع مرفوع فاعله الواو الجملة معطوفة على جملة آمنوا

  عطف جملة فعلیة على فعلیة.: قوله تعالى:الشاهد

بتوفیـق اهللا  قـوة علـى طاعـة اهللا إال ة اهللا، والمعصحول عن معصیة اهللا تعالى إال ب ال أي: المعنى

  .)٣(ان سلطان على ذلكتعالى ولیس للشیط

  الموضع الثامن والعشرون :

 :قولـــــه تعـــــالى                                

                              .  

الجملـة معطوفـة  -ثبـوت النـون الواوفاعـلبمضـارع مرفـوع  -یقولون –الواو: حرف عطف  :اإلعراب

  . )٥(على جملة ینقضون

: قوله تعالى:الشاهد .عطف جملة فعلیة على فعلیة  

  .)٦(یقولون متى البعث واإلعادة وهذا الوقت أي: المعنى

  لعشرون والثالثون :الموضع التاسع وا

  :قوله تعالى                     .  

                                                        
 ٩٩النحل اآلیة  )١(
 ٣٢٢ص  ٧الجدول م )٢(
 ٩٢ص  ٢٠الرازي ج )٣(
   ٥١اإلسراء اآلیة  )٤(
 ٥٣ص  ٨الجدول م )٥(
   ٢٧٥ص   ١٠القرطبي ج )٦(
 ٥٢اإلسراء اآلیة  )٧(

  الموضع السابع والعشرون :



 ٤٩٩

حرف عطـف تسـتجیبون: مضـارع مرفـوع الـواو: فاعلـه الجملـة معطوفـة علـى جملـة  -الفاء :اإلعراب

رف عطـف تظنـون: مضـارع مرفـوع فاعلـه لیه الواو حـإیدعوكم بحمده: جار ومجرور الهاء مضاف 

  . )١(الواو الجملة معطوفة على جملة تستجیبون

: قوله تعالى:الشاهد    -    .عطف جملة فعلیة على فعلیة  

تحـاقرت  مد على األحیاء وتظنون أن الدنیاالح وباستحقاقهفتستجیبون بمعرفته وطاعته  أي: المعنى

  .)٢(حین رأوا یوم القیامةوقلت  أعینهم في

  والثالثون :  والثاني والثالثون  الحاديالموضع  

 :قولـــه تعـــالى                              

                   .  

ثبــوت النــون الــواو فاعــل رحمــة: مفعــول بــه بالــواو حــرف عطــف یرجــون: مضــارع مرفــوع  :اإلعــراب

الهاء: مضاف إلیه الجملة معطوفة على جملة یبتغون الـواو: حـرف عطـف تخـافون مضـارع مرفـوع 

   .)٤(تغونباف إلیه الجملة معطوفة على جملة یضفاعله الواو عذاب: مفعول به الهاء: م

: قوله تعالى:الشاهد   -   .عطف جملة فعلیة على فعلیة  

یبتغـــون القربـــة بالعبـــادة ویتوقعـــون رحمتـــه تعـــالى ویخـــافون عـــذاب ربهـــم ، قیـــل الرجـــاء  أي: المعنـــى

  .)٥(أحواله استقامت استوتاوالخوف زماتان على اإلنسان، فإذا 

  الموضع الثالث والثالثون :

ــــــالى ــــــه تع   :قول                          

        .  

                                                        
 ٥٣ص  ٨دول مالج )١(
 ٢٧٥ص  ١٠القرطبي ج ٩٢ص  ٨الطبري ج )٢(
 ٥٧اإلسراء اآلیة  )٣(
 ٥٩ص  ٨الجدول م )٤(
 ١٠٠ص  ١٥. روح المعاني ج٢٨٠ص  ١٠القرطبي ج )٥(
 ٧١اإلسراء اآلیة  )٦(



 ٥٠٠

" نافیة یظلمون: مضارع مرفوع فاعله الواو الجملة معطوفة علـى "ال -الواو: حرف عطف :اإلعراب

  . )١(نجملة یقرؤو 

 : قوله تعالى:الشاهد  .عطف جملة فعلیة على فعلیة  

  .)٢(كتبهم بل یؤتونها مضاعفة فيأجور أعمالهم المرتسمة  ینقصون من ال أي: المعنى

  الموضع الرابع والثالثون :

 :قوله تعالى                       .  

الجملـة معطوفـة  -ثبـوت النـون الـواو: فاعـلبیقولـون: مضـارع مرفـوع  -الواو حرف عطف :اإلعراب

  . )٥(السابقة " اآلیة في"  )٤(على جملة یخرون

: قوله تعالى:الشاهد  .عطف جملة فعلیة على فعلیة  

عــده أوعمــا یفعــل الكفــرة مــن عــن خلــف و  ي ســجودهم أو مطلقــًا " ســبحان ربنــافــیقولــون  أي: المعنــى

  .)٦(التكذیب

  الموضع الخامس والثالثون :

 :قوله تعالى                                   .  

الــواو: فاعــل . مجـزوم بحــذف النـون " ناهیـة جازمــة تتبعـوا: مضــارعالــواو حـرف عطــف "ال :اإلعـراب

  . )٨(من دونه: جار ومجرور أولیاء: مفعول به منصوب ، الجملة معطوفة على جملة أتبعوا

 : قوله تعالى:الشاهد   .عطف جملة فعلیة على فعلیة  

                                                        
 ٧٤ص  ٨الجدول م )١(
 ١٢٢ص  ١٥روح المعاني ج )٢(
 ١٠٨اإلسراء اآلیة  )٣(
 ١٠٦ص  ٨الجدول م  )٤(
 إن الذین أوتو العلم من قبله إذا یتلى علیهم یسخرون ) اي : ( قال آمنوا أو ال تؤمنو قوله تعال )٥(
 ١٩٠ص  ١٥روح المعاني ج )٦(
 ٣األعراف اآلیة  )٧(
 ٢٩٣ص  ٤الجدول م )٨(



 ٥٠١

ن الشــیاطین یهــدیكم إلــى الحــق أولیــاء مــ أنــزل إلــیكم مــا الــذيتتبعــوا متجــاوزین ربكــم  ال أي: المعنــى

  .)١(لیضلوكم عن الحق األباطیلتقبلوا منهم ما یلقوه إلیكم من الكهان بأن 

  الموضع السادس والثالثون :

ــــــــالى ــــــــه تع   :قول                               

    .  

فاعــل  :" ناهیــة جازمـة تســرفوا: مضــارع مجــزوم بحــذف النــون الــواوالــواو حــرف عطــف "ال :اإلعــراب

  . )٣(الجملة معطوفة على جملة خذوا

 : قوله تعالى:الشاهد  .عطف جملة فعلیة على فعلیة  

الحـــرام أو  إلــى يالتعــدتســرفوا بتحـــریم الحــالل كمــا هـــو المناســب لســبب النـــزول أو  ال أي: المعنــى

  .)٤(الطعام والشره فياإلفراط 

  الموضع السابع والثامن والتاسع والثالثون :

 :قولــه تعــالى                               

                                       

                .  

الثالثة مواضع یروا: فعـل مضـارع مجـزوم  فيالواو حرف عطف " إن " أداة شرط جازمة  :اإلعراب

معطوفة على جملة یتكبرون وجملة  األولىالثالث مواضع الواو: فاعل جملة یروا  فيبحذف النون 

  . )٦(وجملة یروا الثالثة معطوفة على الثانیة األولىیروا الثانیة معطوفة على یروا 

                                                        
 ٧٧ص  ٨روح المعاني ج )١(
 ٣١األعراف  اآلیة  )٢(
 ٣٢٢ص  ٤الجدول م )٣(
 ١١٠ص  ٨روح المعاني ج )٤(
 ١٤٦األعراف اآلیة  )٥(
 ٦٧ص  ٥الجدول م )٦(



 ٥٠٢

: قوله تعالى:الشاهد .عطف جملة فعلیة على فعلیة  

یعمهـا وغیرهـا  ما المنزلة فالمراد برؤیتها مشاهدتها واإلحساس بها بسماعها أو باآلیة: المراد المعنى

 ألنفسـهممن المعجـزات وأن یـروا طریـق الهـدى والسـداد لـم یتخـذوه وأن یـروا طریـق الضـالل یختـاروه 

  .)١(مسلكًا بسبب أنهم كذبوا بآیات اهللا سبحانه وتعالى

  الموضع األربعون :

ــــــــ ــــــــالىقول   :ه تع                                          

  .  

تقولـــون: فعـــل مضـــارع منصـــوب بحـــذف النـــون الـــواو: فاعـــل الجملـــة  –أو حـــرف عطـــف  :اإلعـــراب

  .)٤(السابقة اآلیة في"  )٣(ولوامعطوفة على جملة أن تق

: قوله تعالى:الشاهد    .عطف جملة فعلیة على فعلیة  

  .)٥(الحقاً آباءنا وما ظننا اإلشراك  اتبعنالة بأن یقولوا إننا غفل دون الجهبال االعتزاز: المعنى

  األربعون :و  والثاني يالحادالموضع  

   :قوله تعـالى                                

                 ٦.  

ذف النــون الــواو: إن أداة شــرط جازمــة تنتهــوا: مضــارع مجــزوم بحــ -الــواو حــرف عطــف :اإلعــراب

  تقودوا: مضارع مجزوم  –فاعل الجملة معطوف على جملة تستفتحوا، الواو: حرف عطف 

                                                        
 ٦٢،  ٦١ص  ٩روح المعاني ج )١(
 ١٧٣األعراف اآلیة  )٢(
 ١٠٩ص  ٥الجدول م  )٣(
"وٕاذا اخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذریتهم وأشهدهم علي أنفسهم ألست بربكم قالوا بلي شهدنا أن تقولوا یوم القیامة  )٤(

 إنا كنا عن هذا غافلین"
 ١٦٩ص  ٩الرازي ج )٥(
 ١٩األنفال اآلیة  )٦(



 ٥٠٣

  .)١(استفتحواالشرط الجملة معطوفة على جملة  أداةالنون جازمة إن  بحذف

 : قوله تعالى:الشاهد  -   .عطف جملة فعلیة على فعلیة  

عــن عــداوة الرســول ( ص ) وأن تعــودوا إلــى  وافرین بمعنــى أن تنتهــوا خطــاب للكــا: أن تنتهــالمعنــى

  .)٢(تجمعونها وتستغیثون بها التيم نعد ولن تدفع عنكم جماعتكم الة والسالحرابة الرسول علیه الص

  األربعون :و الموضع الثالث  

  :قوله تعالى                .  

تكونــوا: مضــارع مجــزوم بحــذف النــون الــواو  –" ناهیــة جازمــة  " ال -الــواو حــرف عطــف :اإلعــراب

  .)٥(السابقة " اآلیة في"  )٤(فاعل الجملة معطوفة على جملة تولوا

 : قوله تعالى:الشاهد  .عطف جملة فعلیة على فعلیة  

  .)٦(السماع ادعواتكونوا كالذین  ال يأ: المعنى

  األربعون :و الموضع الرابع  

ــــه تعــــالى  :قول                              

   .  

یعودوا: مضارع مجـزوم بحـذف النـون الـواو فاعـل  –" أن " أداة جزم  -الواو حرف عطف :اإلعراب

  .)٨(تنتهوا لة معطوفة على جملة أنالجم

                                                        
 ١٦٩ص  ٥الجدول م )١(
 ١٨٧ص  ٩. روح المعاني ج٢٠٢ص  ٢الكشاف ج )٢(
 ٢١األنفال اآلیة  )٣(
 ١٧١ص  ٥الجدول م )٤(
 عنه وانتم تسمعون ) اقوله تعالي : ( یأیها الذین آمنوا أطیعوا اهللا ورسوله وال تولو  )٥(
 ٢٠٢ص  ٢الكشاف ج  )٦(
 ٣٨األنفال اآلیة  )٧(
 ١٩٠ص  ٥ل مالجدو  )٨(



 ٥٠٤

 : قوله تعالى:الشاهد  .عطف جملة فعلیة على فعلیة  

  .)١(رتدادلرسول ( ص ) أو یعودوا باأن یعودوا لقتال ا أي: المعنى

  األربعون :و الموضع الخامس  

ــــالى ــــه تع   :قول                                

        .  

یتولوا: فعل مضارع مجزوم ألنه معطوف على یقولوا . جواب الشرط  -الواو حرف عطف :اإلعراب

  .)٣(لجملة الشرط أن تصبك

: قوله تعالى:الشاهد .عطف جملة فعلیة على فعلیة  

  .)٤(أن تولوا عن مقام التحدث بذلك واإلجماع له مع أهالیهم يأ: المعنى

  األربعون :و الموضع السادس والسابع  

:قولــــــه تعــــــالى                         

         .  

" ناهیة تبخسوا: مضـارع مجـزوم بحـذف النـون الـواو فاعـل النـاس: ال" -الواو حرف عطف :اإلعراب

  .)٦(الجملة معطوفة على جملة أوفوا–هم: مضاف إلیه .ثانيأشیاءهم: مفعول به  .مفعول به أول

: قوله تعالى:الشاهد    -  .عطف جملة فعلیة على فعلیة  

  إفساد مصالح  في السعينهى سبحانه  اآلیة هكل األشیاء وفى هذ فيس هو النقص : البخالمعنى

                                                        
 ٢١٢ص ٢الكشاف ج )١(
 ٥٠التوبة اآلیة  )٢(
 ٣٠٥ص  ٥الجدول م )٣(
 ٦٨ص  ١٦الرازي ج )٤(
 ٨٥هود اآلیة  )٥(
 ٢٩٠ص ٦الجدول م )٦(



 ٥٠٥

  .)١(الغیر

  الموضع الثامن األربعون :

:قوله تعالى                   .  

او: حـرف عطـف یتمتعـوا: مضـارع منصـوب یأكلوا: مضارع منصوب بأن الـواو: فاعـل الـو  :اإلعراب

  .)٣(بحذف النون الواو: فاعل الجملة معطوفة على جملة یأكلوا

 : قوله تعالى:الشاهد   .عطف جملة فعلیة على فعلیة  

  .)٤(اآلخرة فيخالق لهم قهم وال أخذوا حظوظهم من دنیاهم فتلك أخالدع الكفار ی أي: المعنى

  بعون :الموضع التاسع األر 

 :قوله تعالى                  .  

 –ف النـون ذ" ناهیة تقربوا: مضارع مجزوم بال وعالمة جزمه حـ الواو: حرف عطف " ال :اإلعراب

السـابقة  اآلیـة فـي"   )٦(تقتلـوا أوالدكـم الواو: فاعل الزناء مفعول به . الجملـة معطوفـة علـى جملـة ال

")٧(.  

  .)٨(دى إلى النارؤ تقربوا الزنا ألنه ی : الالمعنى

  الموضع الخمسون :

 :قولــــــه تعـــــــالى                            

      .  

                                                        
 ٣٥- ٣٤ص  ١٨الرازي ج )١(
 ٣الحجر اآلیة  )٢(
 ١٨٠ص  ٧الجدول م )٣(
 ١٢٣ص  ١٨الرازي ج  )٤(
 ٣٢اإلسراء اآلیة  )٥(
 ٣٦ص  ٨الجدول م )٦(
 ٣١له تعالي : ( وال تقتلوا أوالدكم خشیة إمالق نحن نرزقكم وٕایاهم ..) اإلسراء قو  )٧(
 ٢٥٣ص  ١٠القرطبي ج )٨(
 ٣٤اإلسراء اآلیة  )٩(



 ٥٠٦

مفعــول بــه  ال:مــ" ناهیــة جازمــة تقربــوا: مضــارع مجــزوم الــواو فاعلــه  الــواو: عاطفــة " ال :اإلعــراب

  السابقة ". اآلیة في"  )١(دكمف إلیه الجملة معطوفة على جملة ال تقتلوا أوالالیتیم: مضا

  والخمسون :  الحاديالموضع  

:قولـــــــــه تعـــــــــالى                                 

 .  

فیـة تجـدوا: مضـارع منصـوب بحـذف النـون ألنـه معطـوف علـى ا" ن ثم: حـرف عطـف " ال :اإلعراب

  .)٣(أن یخسف الواو فاعله الجملة معطوفة على جملة أن یخسف بكم جانب البر

: قوله تعالى:الشاهد       .عطف جملة فعلیة على فعلیة  

 جـل وعـالفـیحفظكم مـن ذلـك أو یصـرفه عـنكم غیـره  أمـوركمتجـدوا وكـیًال تكلـون إلیـه : ثم ال المعنى

  .)٤(راد ألمره سبحانه فإنه ال

  والخمسون :  الثانيالموضع  

ــــــه تعــــــالى :قول                               

     .  

" ناهیــة جازمــة تؤمنــوا: مضــارع مجــزوم بحــذف النــون الــواو فاعــل  أو حــرف عطــف " ال :اإلعــراب

  .)٦(الجملة معطوفة على جملة آمنوا

: قوله تعالى:الشاهد       .عطف جملة فعلیة على فعلیة  

  ه ثیور ه كماًال وعدمه ال یدز یم إیمانكم به سواء ألن إیمانكم ال أن إیمانكم به وعد أي: المعنى

                                                        
 ٣٧ص  ٨الجدول م )١(
 ٦٨اإلسراء اآلیة  )٢(
 ٧٢ص  ٨الجدول م )٣(
  ١١٧ص  ١٥روح المعاني ج )٤(
 ١٠٧اإلسراء اآلیة  )٥(
 ١٠٧ص  ٨الجدول م )٦(



 ٥٠٧

  .)١(نقصاً 

  الموضع الثالث والخمسون :

:قوله تعالى                            .  

الواو: حرف عطف " لن " أداة نصب تفلحوا : مضارع منصوب بحذف النون الواو فاعل  :اإلعراب

  .)٣(الجملة معطوفة على جملة یرجموكم

: قوله تعالى:الشاهد     .عطف جملة فعلیة على فعلیة  

  .)٤(زوا بخیر ال في الدنیا وال في اآلخرةأي أن دخلتم في ملتهم لن تفو : المعنى

  الموضع الرابع والخامس والخمسون :

  :قوله تعالى                                  ٥.  

فعل  –نفى تغفر: مضارع مجزوم  شرط جازمة " لم " حرف أداةأن  -الواو: حرف عطف :اإلعراب

غفــر تالفاعــل مســتتر تقــدیره " أنــت " لنــا جــار ومجــرور الــواو: حــرف عطــف تــرحم: مثــل  –الشــرط 

  .)٦(یغفر معطوف على كلمة ظلمنا . جملةضمیر مفعول به )نا).(أنتعلیه الفاعل(معطوف 

 -: قوله تعالى:الشاهد    یة.عطف جملة فعلیة على فعل  

ــا الســـالم وطلبـــًا للتوبـــة والســـتر والتغمـــد  اعتـــرافالكریمـــة  اآلیـــة يفـــ: المعنـــى مـــن حـــواء وأدم علیهمـ

  .)٧(بالرحمة . فطلب أدم هذا من اهللا سبحانه وتعالى

  الموضع السادس والسابع والخمسون :

  :قوله تعالى                       ٨.  

                                                        
 ١٨٩ص  ١٥لمعاني جروح ا )١(
 ٢٠الكهف اآلیة  )٢(
 ١٣١ص  ٨الجدول م )٣(
 ٢٣٢ص  ١٥روح المعاني ج  )٤(
 ٢٣األعراف اآلیة  )٥(
 ٣١٢ص  ٤الجدول م )٦(
 ٢٨٢ص  ٤البحر المحیط ج )٧(
 ٦٢األعراف اآلیة  )٨(



 ٥٠٨

: جار ومجرور الواو حرف . لكم(أنا)أنصح: مضارع مرفوع الفاعل  -الواو: حرف عطف :اإلعراب

علـى جملـة  ةمعطوفـ حأنصـ" أنـا " جملـة  هعطف اعلم : مضارع مرفوع الفاعل ضمیر مستتر تقدیر 

  .)١(وكذلك جملة اعلم أبلغكم

و : قوله تعالى:الشاهد .عطف جملة فعلیة على فعلیة  

وأعلـم مـن قبلـه  أن النصـح تحـرى ذلـك قـوًال أو فعـالً  علـى فیـه صـالحكم بنـاءً  أتحرى مـا أي: المعنى

  .)٢(اآلتیةمن األمور  لكم بها علمأشیاء ال  يسبحانه بالوح

  الموضع الثامن والخمسون :

  :قولــــــــه تعــــــــالى                        

                    .  

یرید: فعل مضارع مرفوع اهللا : لفـظ الجاللـة فاعـل الجملـة معطـوف  -الواو: حرف عطف :اإلعراب

الواو حرف عطف یقطع: مضارع مرفوع فاعله ضمیر مستتر تقدیره " هو "  –یعدكم  ى جملة إذعل

  .)٤(دابر: مفعول به الكافرین: مضاف إلیه الجملة معطوفة على جملة بحقاً 

: قوله تعالى:الشاهد   .عطف جملة فعلیة على فعلیة  

الدابر عبارة  عق ویعلیه ویقطع آخر الكافرین وقطیرید اهللا سبحانه وتعالى أن یثبت الح أي: المعنى

  .)٥(أنهم یریدون الفائدة العاجلة أي االستئصالعن 

  الموضع التاسع والخمسون :

  :قوله تعالى                .  

                                                        
 ٣٦٣ص  ٤الجدول م )١(
 ١٥٣ص  ٨روح المعاني ج  )٢(
 ٤٩١ ودرت من البحث ص ٧األنفال اآلیة  )٣(
 ١٥٤ص  ٥الجدول م )٤(
 ١٩٣ص  ٢الكشاف ج )٥(
 ٨األنفال اآلیة  )٦(



 ٥٠٩

ــو " فاع نصـــوبیبطـــل مضـــارع م –الـــواو: عاطفـــة  :اإلعـــراب ــتتر تقـــدیره " هـ اهللا  أيلـــه ضـــمیر مسـ

  .)١(حقلیالباطل: مفعول به منصوب الجملة معطوفة على جملة 

: قوله تعالى:الشاهد     .عطف جملة فعلیة على فعلیة  

  .)٢(إبطال الكفر ومحقه أي: المعنى

  :  الستون    والثاني والحاديالموضع الستون  

   :قولــه تعــالى                                      

                        .  

ینزل: مضارع مرفوع فاعله ضـمیر مسـتتر تقـدیره " هـو المواضع الثالثة  فيالواو: عاطفة  :اإلعراب

هب معطوفــة علــى جملــة ذهب مثــل ینــزل جملــة یــذاهللا الجملــة معطوفــة علــى جملــة یغشــیكم. یــ أي" 

  .)٤(. یثبت مثل ینزل. الجملة معطوفة على جملة یربطیربط

: قوله تعالى:الشاهد    -    -    علیة.عطف جملة فعلیة على ف  

ل وسوســـة الشـــیطان وتخویفـــه إیـــاهم مـــن یـــینـــزل اهللا عـــز وجـــل المطـــر مـــن الســـماء ویز  أي: المعنـــى

  .)٥(مواقف القتال فيالعطش. ویثبت أقدامهم 

  الستون  :  و الموضع الثالث  

  :قولــــــه تعــــــالى                                     

                             .  

  " نافیة یهدى: فعل مضارع مرفوع بالضمة  موصول " ال اسمأم حرف عطف من:  :اإلعراب

                                                        
 ١٥٥ص  ٥الجدول م )١(
 ١٩٤ص  ٢الكشاف ج )٢(
 ١١األنفال  اآلیة  )٣(
 ١٥٩-  ١٥٨ص  ٥الجدول م )٤(
 ١٩٧ص  ٢الكشاف ج )٥(
 ٣٥یونس اآلیة  )٦(



 ٥١٠

  .)١( الجملة معطوفة على جملة یهدىاهللا أيالمقدرة الفاعل ضمیر مستتر تقدیره " هو " 

 : قوله تعالى:الشاهد   .عطف جملة فعلیة على فعلیة  

ــؤالء الرؤســــاء ال أي: المعنــــى ــدوا غیــــرهم إال إذا هــــداهم اهللا تعــــالى ، فكــــان  هــ یقــــدرون علــــى أن یهــ

  .)٢(الهالتمسك بدین اهللا تعالى أولى من قبول هؤالء الج

  :    الستونو الموضع الرابع  

     :قوله تعالى        .  

یمیت مضارع مرفوع بالضمة الفاعل ضمیر مستتر تقدیره " هـو " (  –الواو حرف عطف  :اإلعراب

  .)٤(یحیىهو اهللا ) الجملة معطوفة على جملة 

: قوله تعالى:الشاهد  إسمیةعطف جملة فعلیة على.  

المرة األولـى فـإذا أماتـه وجـب أن یبقـى قـادرًا علـى إحیائـه  فيحیاء انه لما قدر على اإل أي: المعنى

  .)٥(المرة الثانیة في

  الستون  :  و الموضع الخامس  

  :قولــه تعــالى                                 

      .  

الكبریـاء وخبـره الجــار والمجـرور لكمــا  اســمهتكــون: مضـارع نـاقص  –الــواو حـرف عطـف  :اإلعـراب

  .)٧(المقدم الجملة معطوفة لتلفتنا

                                                        
 ١٠٤ص  ٦الجدول م )١(
 ٧٤ص  ١٧الرازي ج )٢(
 ٥٦یونس اآلیة  )٣(
 ١٢٧ص  ٦الجدول م )٤(
 ٩٢ص  ١٧الرازي ج )٥(
 ٧٨یونس اآلیة  )٦(
 ١٥١ص  ٦الجدول م )٧(



 ٥١١

  عطف جملة فعلیة على فعلیة.: قوله تعالى:الشاهد

أرض  فــيیكــون لكمــا الملــك والعــز  أيموســى وهــارون  كریمــة خطــاب لســیدناال اآلیــة فــي: المعنــى

  .)١(مصر

  الستون  :  و الموضع السادس  

  :قوله تعالى           .  

اهللا الحـق:  أيیحق مضارع مرفوع بالضمة فاعله مستتر تقـدیره هـو  –الواو حرف عطف  :اإلعراب

  .)٤(السابقة" اآلیة في"  )٣(مفعول به منصوب الجملة معطوفة على جملة سیبطله

  : قوله تعالى:الشاهد  .عطف جملة فعلیة على فعلیة  

  .)٥(أن اهللا سیبطل السحر ویظهر الحق ویقویه أي: المعنى

  :  والتاسع والستون  الموضع السابع والثامن

ـــــــــه   :تعـــــــــالىقول                           

                                  .  

المواضع الثالثة " ال: نافیة. أعلم: مضارع مرفـوع الفاعـل ضـمیر مسـتتر  فيالواو عاطفة  :اإلعراب

. وال أقـول مثـل الجملة معطوفة على جملـة أقـول لكـم صلى اهللا علیه وسلمالرسول  أيتقدیره " أنا " 

  أعلم.وال 

الجملة معطوفة علي جملة ال  ملذین مثل ال أعللالجملة معطوفة علي جملة وال أقول لكم وال أقول 

  .)٧(أقول لكم

                                                        
 ١١٤ص ١٧الرازي ج )١(
 ٨٢یونس اآلیة  )٢(
 ١٥٥ص  ٦الجدول م )٣(
 عمل المفسدین) حبه السحر إن اهللا سیبطله أن اهللا ال یصل مقوله تعالي : (فلما ألقوا قال موسي ما جئت )٤(
 ١١٥ص  ١٧الرازي ج )٥(
 ٣١یة هود اآل )٦(
 ٢٢٧ – ٢٢٦ص  ٦الجدول م  )٧(



 ٤٥٤

  

  عطف الجملة الفعلیةثانیًا: 

  بعد الحدیث عن عطف الجملة االسمیة هذا هو القسم الثاني من قسمي عطف الجمل.

  

  .فعلیة فعلها ماضي: عطف جملة أوالً 

  قد ورد هذا النوع من العطف في تسعة وسبعین موضعًا تفصیلها كاآلتي:

  

  الموضع األول والثاني :

قوله تعالي:                            

     .  

 .تولي فعل ماضي مبني علي الفتح المقدر علي األلف .حرف عطف :الفاء اإلعراب:

ي مبني فعل ماض :قال .حرف عطف :الواو .جار ومجرور :عنهم .هو (أي صالح) :الفاعل

في  أصبحعطف علي جملة  :جملة تولي ).هو(ضمیر مستتر تقدیره  :الفاعل .علي الفتح

  .)٣(وجملة قال عطف جملة تولي .)٢(اآلیة السابقة

   .وقال) عطف جملة فعلیة علي فعلیة ىتولقوله تعالي: ( الشاهد:

                                                        
 ٧٩سورة األعراف اآلیة  )١(
 وا في دارهم جاثمین"قوله تعالى: "فأخذتهم الرجفة فأصبح )٢(
 ٣٨٠ص  ٤الجدول م  )٣(



 ٤٥٥

راك بهم متحسرًا ح أي تولي صالح عن قومه بعد أن أصبحوا هامدین في دیارهم موتي ال المعني:

نًا علیهم وقال لهم لقد بلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم بالترغیب ذعلي ما فاتهم من األیمان متخ

  .)١(وا منيلبقجهدًا فلم أجد نفعًا ولم ت لآوالترهیب ولم 

  الموضع الثالث:

قوله تعالي:                            

        .  

فعل  :قيأت .أسم شرط جازم مبني في محل رفع مبتدأ :من .رابطة لجواب الشرط :الفاء اإلعراب:

عاطفة  :الواو .المقدر علي األلف الفاعل (هو) الجملة خبر المبتدأ ماضي مبني علي الفتح

  .)٣(الشرط جملة أصلح عطف علي جملة اتقي فعل (أصلح) في محل جزم معطوف علي اتقي

   .قوله (أصلح ) عطف جملة فعلیة علي فعلیة الشاهد:

   .)٤(ن أتقي منكم التكذیب وأصلح عمله فال خوف علیهمأي ف المعني:

  

  الموضع الرابع :

 قوله تعالي:                                  

                                     

                   .  

جار  بآیات: .هو :الفاعل .فعل ماضي مبني علي الفتح :كذب .حرف عطف :أو اإلعراب:

   .)٦(الجملة عطف علي جملة أفتري .مضاف إلیه :الهاء .ومجرور

                                                        
 ١٦٦ص  ٨روح المعاني ج  )١(
 ٣٥األعراف اآلیة  )٢(
 ٣٢٧ص  ٤الجدول م  )٣(
 ١١٤ص  ٨روح المعاني ج  )٤(
 ٣٧األعراف اآلیة  )٥(
 ٣٢٩ص  ٤الجدول م  )٦(



 ٤٥٦

   .: (كذب) عطف جملة فعلیة علي فعلیةقوله تعالي الشاهد:

  .)١(أي كذب بما قال اهللا جل شانه المعني:

  الموضع الخامس: 

ي: قوله تعال                                  

                                          

               .  

جملة  .جار ومجرور :هم. عنفعل ماضي فاعله اسم الموصول ما :ضل .عاطفة :الواو اإلعراب:

  .)٣(ضل عطف علي جملة خسروا

   .(ضل ) عطف علي جملة فعلیة علي فعلیة :قوله تعالي الشاهد:

هم یوم ءكانوا یفترونه من األصنام  شركاء هللا سبحانه وشفعاأي غاب وفقد الذي  المعني:

  .)٤(القیامة

  الموضع السادس والسابع :

قوله تعالي:              .  

الجملة عطف علي جملة  .فاعله :الحق .عاطفة وقع فعل ماضي مبني علي الفتح :الفاء اإلعراب:

بطل فعل ماضي مبني علي الفتح فاعله ما الموصول  .عاطفة :الواو )٦( یة السابقةتلقف في اآل

  .)٧(الجملة معطوفة علي جملة وقع الحق

                                                        
 ١١٥ص  ٨روح المعاني ج  )١(
 ٥٣األعراف اآلیة  )٢(
 ٣٥٤ص  ٤الجدول م  )٣(
 ١٢٨ص  ٨عاني ج روح الم )٤(
 . ١١٨األعراف اآلیة  )٥(

 قوله تعالى " )٦(                       

 ٣٥ص  ٥الجدول م  )٧(



 ٤٥٧

   .عطف جملة فعلیة علي فعلیة ): (وقع وبطلعاليقوله ت الشاهد:

الحقیقة غلب فرعون وقومه في المجتمع  فيیة ح اصعرة الو ر صیعندما وقع الحق وهو  المعني:

  .)١(م وبطل الذي كانوا یعملونه من سحرالعظی

  الموضع الثامن :

 قوله تعالي:     .  

 .حال :ساجدین .نائب فاعل :السحرة .فعل ماضي مبني للمجهول :القي .عاطفة :الواو اإلعراب:

  .)٤(في اآلیة السابقة )٣(جملة انقلبوا الجملة عطف علي 

  .عالي:  (ألقي السحرة) عطف جملة فعلیة علي فعلیةقوله ت الشاهد:

فاء التعقیب أي حصل ذلك كله عقب  في حیزوانقلبوا) فهو  –عطف القي علي ( فغلبوا  المعني:

  .)٥(یأفكون أي بدون مهلة ف العصا ماتلق

  الموضع التاسع :

قوله تعالي:                              

                                

                       .  

حال منصوبة  :صعقاً  .فاعل :موسى .فعل ماضي مبني علي الفتح خر: .عاطفةالواو:  اإلعراب:

  .)٧(جملة خر عطف علي جملة جعله

                                                        
 ٦٢ص  ٩روح المعاني ج  )١(
 ١٢٠سورة األعراف اآلیة  )٢(

 قوله تعالى: " )٣(             ١١٩األعراف اآلیة 

 ٣٦ص  ٥الجدول م  )٤(
 ٥٢ص  ٥التحریر والتنویر ج  )٥(
 ١٤٣سورة األعراف اآلیة ص  )٦(
 ٦٢ص  ٥الجدول م  )٧(



 ٤٥٨

   .قوله تعالي: (خر موسى)  عطف جملة فعلیة علي فعلیة الشاهد:

ول وفرق بعضهم بین السقوط والخرور بأن األ ،أي سقط مغشیًا  علیه من هول ما رأي المعني:

  .)١(مطلق والثاني سقوط له صوت الخریر

   الموضع العاشر:

قوله تعالي:                               

 .  

ضمیر مستتر تقدیره  :الفاعل .الفتحفعل ماضي مبني علي  :خلانس .حرف عطف :الفاء اإلعراب:

  .)٣(الجملة عطف علي جملة أتیناه .جار ومجرور :منها ).هو(

   .قوله تعالي (انسلخ) عطف جملة فعلیة علي فعلیة الشاهد:

نه خرج منها بالكلیة بأن كفر أأي انسلخ من تلك اآلیات انسالخ الجلد من الشاه والمعني  المعني:

  .)٤(ها وراء ظهرهذونببها 

  الموضع الحادي عشر:

قوله تعالي:                            

               .  

لفاعل ضمیر مستتر تقدیره هو ألف فعل ماضي مبني علي الفتح ا .حرف عطف :الواو اإلعراب:

الجملة معطوفة على جملة أیدك في اآلیة  )٦(. (أي اهللا) بین ظرف مكان قلوب مضاف إلیه

  .)٧(السابقة

                                                        
 ٤٥ص  ٩روح المعاني ج  )١(
 ١٧٥األعراف اآلیة  )٢(
 ١١٢ص  ٥الجدول م  )٣(
 ١٦٥ص  ٩روح المعاني ج  )٤(
 ٦٣ال اآلیة األنف )٥(
 ٢٢ص  ٥الجدول م  )٦(

 ( قال تعالى: )٧(        ( 



 ٤٥٩

   .قوله تعالي: (ألف بین قلوبهم)عطف جملة فعلیة علي جملة فعلیة الشاهد:

  الموضع الثاني عشر :

قوله تعالي:                               

    ١.  

 :أمر .ماضي مبني علي الفتح :ظهر .حرف عطف :الواو .فعل وفاعله :جاء الحق اإلعراب:

  .)٢(جملة ظهر معطوفة علي جملة جاء الحق إلیه. مضاف :اهللا اسم الجاللة .فاعله

  قوله تعالي: (ظهر أمر اهللا) عطف جملة فعلیة علي فعلیة. شاهد:ال

صلى اهللا أي ظهرت األسباب التي أظهرها اهللا تعالي وجعلها مؤثرة في قوة شرع محمد  المعني:

  .)٣(علیه وسلم

  الموضع الثالث عشر:

قوله تعالي:                         ٤.  

جار ومجرور نائب  :علي قلوبهم .فعل ماضي مبني للمجهول :طبع .حرف عطف :الواو اإلعراب:

  .)٥(جملة طبع معطوفة علي جملة رضوا .مضاف إلیه :هم .فاعل

    .قوله تعالي: (طبع) عطف جملة فعلیة علي فعلیة الشاهد:

  .)٦(تى ال یفهمون أسرار حكمة اهللا في األمر بالجهادأي ختم علي قلوبهم الكفر ح المعني:

  

                                                        
 ٤٨التوبة اآلیة  )١(
 ٣٠٣ص  ٥الجدول م  )٢(
 ٦٧ص  ١٦الرازي ج  )٣(
 ٨٧سورة التوبة اآلیة  )٤(
 ٣٥٥ص  ٥الجدول م  )٥(
 ١٢٥ص  ١٦الرازي ج  )٦(



 ٤٦٠

  الموضع الرابع عشر:

قوله تعالي:                   .  

جملة ضل عطف علي  .فعل ماضي فاعله اسم الموصول ما :ضل .حرف عطف :الواو اإلعراب:

  .)٢(سرواجملة خ

   .عطف فعلیه علي فعلیه )وضل(جملة  الشاهد:

لما باعوا الدین بالدنیا فقد خسروا، ألنهم أعطوا الشریف ورضوا بأخذ الخسیس وهذا  أنهم المعني:

  .)٣(عین الخسران في الدنیا ثم في اآلخرة فهذا الخسیس یضیع ویهلك وال یبقي منه أثر

  الموضع الخامس عشر:

قوله تعالي:                                 

         .  

ماضي مبني علي الفتح فاعله ضمیر یعود إلي إبراهیم  :سجأو  .حرف عطف :الواو اإلعراب:

   .)٥(جملة نكرهمعلیه السالم الجملة معطوفة علي 

  ) عطف جملة فعلیة علي فعلیة.سجقوله تعالي : (أو  الشاهد:

  .)٦(یریدوا به مكروهاً  أنكل خاف أي فلما امتنعوا عن األ المعني:

  الموضع السادس عشر:

قوله تعالي:                                 

           )٧(.  

  

                                                        
 ٢١سورة هود اآلیة  )١(
 ٢١٥ص  ٦الجدول م  )٢(
 ١٦٦ص  ١٧الرازي ج  )٣(
 ٧٠سورة هود اآلیة  )٤(
 ٢٧٢ص  ٦الجدول م  )٥(
 ٢١ص  ١٨الرازي ج  )٦(
 ١٩سورة یوسف اآلیة  )٧(



 ٤٦١

 :الهاء .مفعول به :دلو .فعل ماضي فاعله ضمیر یعود إلي الوارد :لىدأ .عاطفة :الفاء اإلعراب:

   .)١(الجملة معطوفة علي جملة أرسلوا .مضاف إلیه

   .ةعطف فعلیه علي فعلی )فأدلي دلوه(جملة  الشاهد:

  .)٢(أي أرسل دلوه في البئر طلبًا للماء المعني:

  الموضع السابع عشر:

قوله تعالي:                          .  

اهللا  صرف فعل ماضي مبني علي الفتح فاعله ضمیر تقدیره (هو) أي .عاطفة :الفاء اإلعراب:

  .)٤(عنه جار ومجرور الجملة معطوفة علي جملة استجاب

  عطف جملة فعلیة علي فعلیة. )صرف عنهف(جملة  الشاهد:

ن ثبته علي العصمة والعفة أأي أجاب له سبحانه وتعالي علي أبلغ وجه حسب دعائه ب المعني:

  .)٥(وحاد بینه وبین المعصیة

  الموضع الثامن عشر:

قوله تعالي:                            .  

 .جار ومجرور :لهم .فاعله ضمیر یعود إلي العزیز .فعل ماضي :بدا .حرف عطف :ثم اإلعراب:

  .)٧(الجملة معطوفة علي جملة صرف في الموضع السابق

   .جملة (بدا لهم) عطف فعلیة علي فعلیة الشاهد:

  ء عبارة عن تغیر الرأي عما كان علیه في األول والمعني أن زوج المرأة لما ظهر االبد معني:ال

                                                        
 ٣٤٧ص  ٦الجدول م  )١(
 ٨٥ص  ١٨الرازي ج  )٢(
 ٣٤سورة یوسف اآلیة  )٣(
 ٤٦٧ص  ٦الجدول م  )٤(
 ٢٣٦ص  ١٢روح المعاني ج  )٥(
 ٣٥ة یوسف اآلی )٦(
 ٣٦٨ص  ٦الجدول م  )٧(



 ٤٦٢

له براءة ساحة یوسف علیه السالم لم یتعرض له فاحتالت المرأة بعد ذلك بجمیع الحیل حتى وقع 

  .)١(یسقط عن ألسنة الناس ذكر هذا الحدیث حتىفي قلب العزیز أن األصح حبسه 

  عشر والعشرون:  الموضع التاسع

قوله تعالي:                               

 .  

هو  :فعل ماضي مبني علي الفتح المقدرة علي األلف الفاعل :تولي .حرف عطف :الواو اإلعراب:

فعل ماضي مبني  :قال .حرف عطف :الواو .جار ومجرور :عنهم .یعود لیعقوب علیه السالم

جملة تولي عطف علي جملة قال في اآلیة . ر تقدیره هوضمیر مستت :الفاعل .علي الفتح

  .)٤(وجملة قال عطف علي جملة تولي )٣(بقةالسا

   .) عطف فعلیة علي فعلیةتولى عنهم وقالجملة ( الشاهد:

ة یوسف عند قار في وعظیم حزني علي مفیا أس ر وقالأي اعرض سیدنا یعقوب عنهم وف المعني:

  .)٥(حق بنیامین فيسماعه من أنبائه 

  الموضع الحادي والعشرون:

قوله تعالي:                                      

                                

                                     

  .  

  ضمیر مستتر تقدیره  :الفاعل .ماضي مبني علي الفتح فعل :مكل .حرف عطف :أو اإلعراب:

                                                        
 ١٠٦ص  ١٨الرازي ج  )١(
 ٨٤یوسف اآلیة  )٢(
 ٨٣قوله تعالى: (قال بل سولت لكم أنفسكم أمرًا ....) یوسف اآلیة:  )٣(
 ٤٠ص  ٧الجدول م  )٤(
   ٣٩ص  ١٣روح المعاني ج  -١٥٤ص  ١٨الرازي ج  )٥(
 ٣١الرعد اآلیة  )٦(



 ٤٦٣

   .)١(هللا الجملة معطوفة علي جملة قطعتأي ا )هو(

   .) عطف جملة فعلیة علي فعلیةكلم أوجملة ( الشاهد:

اهللا علیه  صلىأي لو أحیاء اهللا األموات وكلمهم كان هو هذا القرآن الذي أنزل علیه  المعني:

  .)٢(وسلم

  الموضع الثاني والعشرون:

قوله تعالي:                               

        .  

 :إلیهم .فعل ماضي مبني علي الفتح المقدرة علي األلف :أوحى .حرف عطف :الفاء اإلعراب:

  .)٤(الجملة عطف علي جملة قال الذین .مضاف إلیه :هم .فاعل :ربهم .جار ومجرور

  .عطف فعلیة علي فعلیة )أوحي(جملة  الشاهد:

بعدما قال الكفرة لرسولهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا أوحي سبحانه إلي  المعني:

  .)٥(م السالم قائًال لنهلكن الظالمینل علیهالرس

  الموضع الثالث والعشرون:

قوله تعالي:                            

                                        

            .  

  الجملة  .فعل ماضي مبني علي الفتح فاعله الضعفاء :قال .حرف عطف :الفاء اإلعراب:

                                                        
 ١٠٧ص  ٧الجدول م  )١(
 ٤٢ص  ١٩الرازي ج  )٢(
 ١٣إبراهیم اآلیة  )٣(
 ١٣٨ص  ٧الجدول م  )٤(
 ٢٠٠ص  ١٣روح المعاني ج  )٥(
 ٢١سورة إبراهیم اآلیة  )٦(



 ٤٦٤

  .)١(معطوفة علي جملة برزوا

   .فعلیة عطف جملة فعلیة علي )قال الضعفاء(جملة  الشاهد:

وهم األتباع حكي سبحانه في هذه اآلیة الكریمة أن الضعفاء  الضعفاء هم ضعاف الرأي المعني:

  .)٢(درون علي دفع عذاب اهللا عناقیقولون للرؤساء هل ت

  الموضع الرابع والعشرون:

 قوله تعالي:                    .  

 :الفاعل .فعل ماضي مبني علي الفتح المقدرة علي األلف :لقيأ .حرف عطف :الواو اإلعراب:

في اآلیة  )٤(الجملة معطوفة علي جملة سخر البحر –أي اهللا  –ضمیر مستتر تقدیره هو 

  .)٥(السابقة

  .) عطف جملة فعلیة علي فعلیةلقيأجملة (و  الشاهد:

  .)٦(ثوابتأي جعل في األرض جباًال  المعني:

  الموضع الخامس والعشرون والسادس والعشرون:

قوله تعالي:                       

                  .  

 :اسم الجاللة .فعل ماضي مبني علي الفتح المقدرة علي األلف :أتي .عاطفة :الفاء اإلعراب:

   .الجملة معطوفة علي جملة مكر الذین .مضاف إلیه :هم .مفعول به :همنبنیا .فاعل

  .) عطف جملة فعلیة علي فعلیةفأتى اهللا: (قوله تعالي الشاهد:

                                                        
 ١٤٤ص  ٧الجدول م  )١(
 ٨٥ص  ١٩الرازي ج  – ٢٠٥ص  ١٣روح المعاني ج  )٢(
 ١٥سورة النحل اآلیة  )٣(
ر فیه ولبتغوا من فضله تلبسونها وترى الفلك مواخ (هو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحمًا طریًا وتستخرجوا منه حلیة )٤(

 ون) ر كولعلكم تش
 ٢٤٦ص  ٧الجدول م  )٥(
 ١١٤ص  ١٤روح المعاني ج  )٦(
  ٢٦سورة النحل اآلیة  )٧(



 ٤٦٥

فاعله: السقف. علیهم: جار ومجرور. الجملة معطوفة  .فعل ماضي خر: .عاطفة :الفاء اإلعراب:

   .)١(على جملة (فأتى)

  .قوله تعالي: (فخر علیهم السقف) عطف جملة فعلیة علي فعلیة الشاهد:

بنوا علیها فسقط علیهم سقف بنیانهم إذا نهم من جهة الدعائم والعمد التي أي أتي اهللا بنیا المعني:

   .)٢(عد تهدم قواعدهیتصور له القیام بال 

  الموضع السابع والعشرون:

قوله تعالي:                       .  

 - اسم الموصول ما :فاعله .فعل ماضي مبني علي الفتح :حاق .حرف عطف :الواو اإلعراب:

   .)٤(مالجملة معطوفة علي جملة أصابه

  .یة علي فعلیةعطف جملة فعل )وحاق(جملة  الشاهد:

 ،اإلحاطة مطلقًا ثم خص من االستعمال بإحاطة الشر ق، وأصل معني الحیأي أحاط بهم المعني:

  .)٥(یقال أحاطت به النعمة بل النغمة فال

  الموضع الثامن والعشرون:

قوله تعالي:                    .  

 .اسم الموصول ما :فاعلال .فعل ماضي مبني علي الفتح :ضل .حرف عطف :الواواإلعراب: 

  .)٧(ألقوا السلممعطوفة علي جملة الجملة  .جار ومجرور :عنهم

  .عطف جملة فعلیة علي فعلیة )ضلو (جملة  الشاهد:

                                                        
 ٢٥٤ص  ٧الجدول م  )١(
 ١٢٥ص  ١٤روح المعاني ج  )٢(
 ٣٤النحل اآلیة  )٣(
 ٢٦٢ص  ٧الجدول م  )٤(
  ١٣٤ص  ١٤روح المعاني ج  )٥(
 ٨٧سورة النحل اآلیة  )٦(
 ٣١٠ص  ٧الجدول اآلیة م  )٧(



 ٤٦٦

تعالي اهللا عن ذلك  لهم الشیطان من أن هللا شریكًا وصاحبه وولداً أي ذهب عنهم ما زین  المعني:

  .)١(وًا كبیراً لع

  الموضع التاسع والعشرون:

قوله تعالي:                              

   .  

 :الفاعل .ي مبني علي الفتح المقدرة علي األلفضفعل ما فى:و ت .حرف عطف :الواو اإلعراب:

  .)٣(الجملة معطوفة علي جملة تأتي .كل نفس مضاف إلیه

   .) عطف فعلیة علي فعلیةكل نفس ىقوله تعالي : (توف الشاهد:

ملته أن خیر فخیرًا وٕان شرًا وافیًا كامًال عن عملها الذي ع أي تعطي كل نفس جزاءً  المعني:

  .)٤(فشر

  الموضع الثالثون:

قوله تعالي:                           

  .  

 )هو(ضمیر مستتر تقدیره  :الفاعل .فعل ماضي مبني علي الفتح :سعي .عاطفة :الواواإلعراب: 

  .)٦(دار الجملة معطوفة علي جملة أ –

  .(وسعي) عطف جملة فعلیة علي فعلیة: قوله تعالي الشاهد:

  .)٧(بما أمر اهللا تعالي واالنتهاء عما نهي سبحانه عنه باإلتیانسعي لها عمل عملها  المعني:

                                                        
 ٧٩ص  ٢٠الرازي ج  )١(
 ١١١النحل اآلیة  )٢(
 ٣٣٣ص  ٧الجدول م  )٣(
 ١٠١ص  ٢٠الرازي ج  – ٢٤١ص  ١٤روح المعاني ج  )٤(
 ١٩سورة اإلسراء اآلیة  )٥(
 ٢٤ص  ٨الجدول م  )٦(
 ٤٧ص  ١٥روح المعاني ج  )٧(



 ٤٦٧

  الموضع الحادي والثالثون:

قوله تعالي:                       .  

الجملة معطوفة  –فعل ماضي مبني علي الفتح فاعله الباطل  :زهق .حرف عطف :الواو اإلعراب:

  .)٢(علي جملة جاء الحق

   .عطف جملة فعلیة علي فعلیة باطل)زهق ال(جملة  الشاهد:

من زهقت نفسه إذا  یالت الشیطانو أي زال الباطل واضمحل ولم یثبت الشرك والكفر وتس المعني:

  .)٣(رجت من األسفخ

  الموضع الحادي والثالثون:

قوله تعالي:                         .  

جملة أي القائل ال )هو(الفاعل  .فعل ماضي مبني علي الفتح :قال .حرف عطف :الفاء اإلعراب:

  .)٥(وفة علي جملة كان له ثمرمعط

   .عطف جملة فعلیة علي فعلیة )قال لصحابه(جملة  الشاهد:

  .)٦(باهللا تعالي وٕاشراكهبه المؤمن یراجعه الكالم من إنكاره البعث حاأي قال لص المعني:

  الموضع الثاني والثالثون:

قوله تعالي:                             

                .  

  ضمیر تقدیره (هو)  :الفاعل .فعل ماضي مبني علي الفتح :حبصأ .حرف عطف :الفاء اإلعراب:

                                                        
 ٨١اإلسراء اآلیة  )١(
 ٨٢ص  ٨دول م الج )٢(
 ١٤٤ص  ١٥روح المعاني ج  )٣(
 ٣٤الكهف اآلیة  )٤(
 ١٥٠ص  ٨الجدول م  )٥(
 ٢٧٥ص  ١٥روح المعاني ج  )٦(
 ٤٢الكهف اآلیة  )٧(



 ٤٦٨

  .)١(یعود علي صاحب الجنة الجملة معطوفة علي جملة أحیط

   .) عطف جملة فعلیة علي فعلیةقوله تعالي : (فأصبح شاهد:ال

ر بالصباح ومعني تقلیب یتدل علي تقیید الخ بمعني صار فال أصبحیحتمل أن تكون  المعني:

  .)٢(دماً نعلي ظهر األخرى  أحداهماالكفین أن یبدي بطن 

  الموضع الثالث والرابع وثالثون:

قوله تعالي:                                   

                                  

  .  

الفاعل ضمیر مستتر  .فعل ماضي مبني علي الفتح :)(أعرض .ف عطفحر  :الفاء اإلعراب:

الفاعل  .فعل ماضي مبني علي الفتح ى:أنس .حرف عطف :الواو .جار ومجرور :عنها .تقدیره هو

  .)٤(ذكر وجملة نسي عطف علي جملة ذكر عرض معطوفة علي جملةأجملة  .(هو)

  .علي فعلیة ) عطف جملة فعلیة ىنس–عرض أقوله تعالي : ( الشاهد:

التي  يعاصمما قدمت یداه من عمل الكفر وال ىأي لم یتدبر آیات ربه ولم یتعظ بها ونس المعني:

  .)٥(ء بالحقمن جملتها المجادلة بالباطل واالستهزا

  الموضع الخامس والثالثون:

قوله تعالي:                           .  

  ضمیر مستتر تقدیره  :الفاعل .مبني علي الفتحماضي فعل  :تخذأ .حرف عطف :الفاء اإلعراب:

                                                        
 ١٥٧ص  ٨الجدول م  )١(
 ٢٨٢ص  ١٥روح المعاني ج  )٢(
 ٥٧الكهف اآلیة  )٣(
 ١٧٤ص  ٨الجدول م  )٤(
 ٣٠٣ص  ١٥روح المعاني ج  )٥(
 ٦١ الكهف اآلیة )٦(



 ٤٦٩

  .)١(الجملة معطوفة علي جملة نسیا .مضاف إلیه :الهاء .مفعول به :سبیل .هو (أي الحوت)

  .) عطف جملة فعلیة علي فعلیةقوله تعالي : (اتخذ سبیل الشاهد:

أي اتخذ سبیله في البحر مسلكًا كالسرب وهو النفق فقد صح من حدیث الشیخین  المعني:

الماء فصار علیه مثل الطاق  ةوالترمزي والنسائي وغیرهم أن اهللا تعالي امسك عن الحوت جری

  .)٢(لمراد به البناء المقوس كالقنطرةوا

  الموضع السادس والثالثون:

قوله تعالي:                             

                            .  

فاعل  ىللتأنیث النصار  :التاء .لفتحل ماضي مبني علي افع :قال .حرف عطف :الواو اإلعراب:

  .)٤(مرفوع بالضمة المقدرة علي األلف الجملة معطوفة علي جملة قالت الیهود

   .: (قالت النصارى) عطف جملة فعلیة علي فعلیةقوله تعالي الشاهد:

  .)٥(ل عند العقل من ذلك القول أثرحصی أي تقول النصارى قوًال لم المعني:

  ون والثامن والثالثون:الموضع السابع والثالث

قوله تعالي:                                

                        .  

 .ضمیر تقدیره هي :الفاعل .فعل ماضي مبني علي الفتح :غلقت .فحرف عط :الواو اإلعراب:

  لت عطف علي جملة مثل غلقت جملة غلقت وجملة قا :قالت .عاطفة :الواو .مفعول به :األبواب

                                                        
 ١٧٨ص  ٨الجدول م  )١(
 ٣١٥ص  ١٥روح المعاني ج  )٢(
 ٣٠التوبة اآلیة  )٣(
 ٢٧٥ص  ٦الجدول م  )٤(
 ٢٩ص  ١٦الرازي ج  )٥(
   ٢٣یوسف اآلیة  )٦(



 ٤٧٠

  .)١(راودته

  .قالت) عطف جملة فعلیة علي فعلیةغلقت و قوله تعالي: ( الشاهد:

ضع  المستورة وقالت تهیأت لك في الموا الإبه  ىن ذلك العمل ال یؤتأي غلقت األبواب أل المعني:

  .)٢(ملفه

  الموضع التاسع والثالثون:

قوله تعالي:                                

         .  

الجملة  .فاعل :واو الجماعة .فعل مضارع مبني علي الضم :سجدوا .حرف عطف :لفاءا اإلعراب:

  .)٤(معطوفة علي جملة قلنا

  .قوله تعالي: ( فسجدوا) عطف جملة فعلیة علي فعلیة الشاهد:

صور أمر المالئكة أن یسجدوا له  أحسنبعد أن خلق اهللا سبحانه وتعالي آدم وصورة في  المعني:

  .)٥(لم یكن من الساجدین ال إبلیسإفسجدوا 

  الموضع األربعون:

 قوله تعالي:                             

  .  

 :اتنابآی .فاعل :واو الجماعة .ماضي مبني علي الضم :استكبروا .حرف عطف :الواو اإلعراب:

  .)٧(الجملة معطوفة علي جملة كذبوا .جار ومجرور

                                                        
 ٣٥٤ص  ٦الجدول م  )١(
 ٩١-٩٠ص  ١٨الرازي ج  )٢(
 ١١األعراف اآلیة  )٣(
 ٢٩٩ص  ٤الجدول م  )٤(
 ٣٨ص  ٥التحریر والتنویر ج  )٥(
 ٣٦ألعراف اآلیة ا )٦(
 ٣٢٨ص  ٤الجدول م  )٧(



 ٤٧١

  .كبروا) عطف جملة فعلیة علي فعلیة: (استقوله تعالي الشاهد:

هم أصحاب النار  ىأي الذین كفروا منكم واستكبروا واعرضوا عن آیات اهللا سبحانه وتعال المعني :

  .)١(خالدین فیها

  الموضع الحادي واألربعون:

 قوله تعالي:                        

           .  

 :الصالحات .فاعل :الواو .فعل ماضي مبني علي الضم :عملوا .حرف عطف :الواو اإلعراب:

  .)٣(جملة عملوا معطوفة علي جملة آمنوا .الفتح مفعول به منصوب بالكسرة نیابة عن

  .) عطف جملة فعلیة علي فعلیةعملواقوله تعالي: ( الشاهد:

أي الذین آمنوا بآیاتنا ولم یكذبوا بها وعملوا األعمال الصالحة ولم یستكبروا هم أصحاب  المعني:

  .)٤(ة خالدین فیهاالجن

  الموضع الثاني واألربعون والثالث واألربعون:

وله تعالي: ق                                 

.  

جار  :عن أمر .فاعل :واو الجماعة .فعل ماضي مبني علي الضم :عتوا .عاطفة :الواو اإلعراب:

فعل ماضي مبني علي الضم الواو فاعل  :قالوا .حرف عطف :الواو .إلیهمضاف  :ربهم .ومجرور

  .)٦(جملة عتوا معطوفة علي عقروا وجملة قالوا عطف علي جملة عقروا–

                                                        
 ١١١ص  ٥التحریر والتنویر ج  )١(
 ٤٢األعراف اآلیة  )٢(
 ٣٣٧ص  ٤الجدول م  )٣(
 ١١٩ص  ٨روح المعاني ج  )٤(
 ٧٧األعراف اآلیة  )٥(
 ٣٧٩ص  ٤الجدول م  )٦(



 ٤٧٢

  .الوا ) عطف جملة فعلیة علي فعلیةوق –: (عتوا قوله تعالي الشاهد:

، قالوا ن أمر الناقةصالح علیه السالم م أي استكبروا  عن أمر ربهم وهو ما بلغهم به المعني:

دهم عیمخاطبین صالح علیه السالم علي سبیل التعبیر واإلفحام علي زعمهم الفاسد أن یأتیهم ما 

  .)١(به من العذاب والوعد والوعید

  الموضع الرابع واألربعون:

 قوله تعالي:                              

            .  

الجملة  .فاعل :واو الجماعة .فعل ماضي مبني علي الضم :قال .حرف عطف :الواو اإلعراب:

  .)٣(معطوفة علي جملة عفواً 

  .الوا) عطف جملة فعلیة علي فعلیة(ق :قوله تعالي  الشاهد:

  .)٤(مرین ابتالء منه سبحانه وتعالير واقفین علي أن ما أصابهم من األأي قالوا غیمعني: ال

  الموضع الخامس واألربعون:

 قوله تعالي:         .  

الجملة معطوفة  .فاعل :الواو .فعل ماضي مبني علي الضم :غلبوا .حرف عطف :الفاء اإلعراب:

  .)٧(في اآلیة السابقة )٦(انوا یعملون )علي جملة (بطل ما ك

  .وا) عطف جملة فعلیة علي فعلیةبلأنق( قوله تعالي:  الشاهد:

  .)٨(أي غلبوا بتلقف العصا ألفكهم المعني:

                                                        
 ١٦٥ص  ٨روح المعاني ج  )١(
 ٩٥األعراف اآلیة  )٢(
 ١٤ص  ٥الجدول م  )٣(
 ١٠ص  ٩عاني ج روح الم )٤(
 ١١٩األعراف اآلیة  )٥(
 قوله تعالى "فوقع الحق وبطل ما كانوا یعملون" )٦(
 ٣٥ص  ٥الجدول م  )٧(
 ٥١ص  ٥حریر والتنویر م تال )٨(



 ٤٧٣

عر ، ولم یشلمناسبته اللفظ غلبوا في الصیغة اختیار لفظ انقلبوا دون رجعوا أو صاروا مقال الحال:

  .)١(به أصل اشتقاقه من الرجوع إلي الحال

  الموضع السادس واألربعون:

قوله تعالي:                                     

       .  

 .رف عطفح :الواو اإلعراب:  : جملة  رأوا  .فاعل :الواو .فعل ماضي مبني علي الضم

  .)٣(معطوفة علي جملة سقط

(: قوله تعالي الشاهد:   عطف جملة فعلیة علي فعلیة (.  

  .)٤(تبینًا كأنهم قد أبصروه بعیونهم أي تبینوا ضاللهم باتخاذ العجل وعبادته المعني:

  امن واألربعون:الموضع السابع واألربعون والث

 قوله تعالي:                           

  .  

فاعل الجملة معطوفة علي جملة  :الواو .ماضي مبني علي الضم :تابوا .أداة عطف :ثم اإلعراب:

. الواو: حرف عطف. آمنوا: ماضي مبني على الضم. واوا الجماعة: فاعل. الجملة عملوا السیئات

  .)٦(معطوفة على جملة تابوا

  .) عطف جملة فعلیة علي فعلیةتابوا .. وآمنواقوله تعالي: ( الشاهد:

  من بعد عملها واشتغلوا باإلیمان ما هو مقتضاه وبه تمامه من  أي تابوا عن السیئات المعني:

                                                        
 ٥١ص  ٥التحریر والتنویر م  )١(
 ١٤٩األعراف اآلیة  )٢(
 ٧١ص  ٥الجدول م  )٣(
 ٦٥ص  ٩روح المعاني ج  )٤(
 ١٥٣األعراف اآلیة  )٥(
 ٧٧ص  ٥الجدول م  )٦(



 ٤٧٤

  .)١(الصالحة ولم یصروا علي ما فعلوه األعمال

  الموضع التاسع واألربعون:

قوله تعالي:                                  

       .  

عل الجملة فا :واو الجماعة .فعل ماضي مبني علي الضم :ظنوا .حرف عطف :الواو ب:اإلعرا

  .)٣(معطوفة علي جملة نتقنا

  .ظنوا) عطف جملة فعلیة علي فعلیة: (قوله تعالي الشاهد:

قلبوا فإنهم كانوا یوعدون بذلك بهذا الشرط الصادق ال تلم  أنأي تیقنوا أنه ساقط علیهم  المعني:

  .)٤(ر بهیختلف ما اخب

  الموضع الخمسون:

...قوله تعالي:       ....  

جار  :لك .فاعل :واو الجماعة .فعل ماضي مبني علي الضم :قلبوا .عطف حرف :الواو اإلعراب:

  .)٦(معطوفة علي جملة ابتغوا الفتنةالجملة  .مفعول به منصوب :األمور .ومجرور

  .) عطف جملة فعلیة علي فعلیةوالب: (ققوله تعالي الشاهد:

  .)٧(ي اجتهدوا الحیلة علیك والكید بكریفه وتردیده ألجل التدبر أصب األمر تیتقل المعني:

  

  

                                                        
 ٧٠ص  ٩روح المعاني ج  )١(
 ١٧١األعراف اآلیة  )٢(
 ١٠٧ص  ٥الجدول م  )٣(
 ٩٩ص  ٩روح المعاني ج  )٤(
 ٤٥٩ وردت ص – ٤٨التوبة اآلیة  )٥(
 ٣٠٣ص  ٥الجدول م  )٦(
 ٦٧ص  ١٦الرازي ج  )٧(



 ٤٧٥

  الموضع الحادي والخمسون:

قوله تعالي:                            

  .  

ي للمجهول (فعل أعطوا فعل ماضي مبن .حرف شرط جازم :إن .حرف عطف :الفاء اإلعراب:

  .)٢(الجملة معطوفة علي جملة یلمزك .ورجار ومجر  :منها .نائب فاعل :الواو .)الشرط

  .أعطوا) عطف جملة فعلیة علي فعلیةقوله تعالي : (فان  الشاهد:

المنافقین فإن أعطوا كثیرًا فرحوا وٕان أعطوا قلیًال سخطوا وذلك یدل علي أن  أي أن المعني:

  .)٣(سخطهم لطلب النصیب ال ألجل الدینرضاهم و 

  الموضع الثاني والخمسون:

قوله تعالي:                    .  

الجملة  .فاعل :واو الجماعة .فعل ماضي مبني علي الضم :تولوا .رف عطفح :الواو اإلعراب:

  .)٥(معطوفة علي جملة بخلوا

  .تولوا) عطف جملة فعلیة علي فعلیة: (قوله تعالي الشاهد:

  .)٦(ن فضله منعوا حقه اهللا تعالي منهأي لما أتاهم اهللا سبحانه وتعالي م المعني:

  الموضع الثالث والخمسون:

  : قوله تعالي                           

         .  

  

                                                        
 ٥٨التوبة اآلیة  )١(
 ٣١٤ص  ٥الجدول م  )٢(
 ٧٩ص  ١٦الرازي  ج )٣(
 ٧٦ة اآلیة التوب )٤(
 ٣٤١ص  ٥الجدول م  )٥(
 ٤٤ص  ١٠روح المعاني ج  )٦(
 ٩یونس اآلیة  )٧(



 ٤٧٦

   .فاعل :واو الجماعة .فعل ماضي مبني علي الضم :عملوا .حرف عطف :الواو اإلعراب:

  .)١(آمنواملة معطوفة علي جملة الج .بهمفعول  :الصالحات

  .) عطف جملة فعلیة علي فعلیةملواقوله تعالي: (ع الشاهد:

نبیاء ، ثم حققوا التصدیق بالعمل الصالح الذي جاءت به األأي الذین صدقوا بقلوبهم المعني:

  .)٢(والكتب من عند اهللا تعالي

  الموضع الرابع والخمسون:

قوله تعالي:                           

    .  

فعل ماضي مبني  :لقواأ .ظرف بمعني حین فیه معني الشرط :لما .حرف عطف :الفاء اإلعراب:

  .)٤(جاء السحرة معطوفة علي جملة لماالجملة  .فاعل :واو الجماعة .علي الضم

  .لقوا) عطف جملة فعلیة علي فعلیةأقوله تعالي : ( الشاهد:

الم ما جئتم به هو السحر أي لما ألقوا السحر حبالهم وعصیهم قال لهم موسى علیه الس المعني:

  .)٥(الباطل

  الموضع الخامس والخمسون:

 قوله تعالي:                              

                            .  

   .فاعل :لجماعةواو ا .فعل ماضي مبني علي الضم :اختلفوا .نافیة :ما .عاطفة :الفاء اإلعراب:

                                                        
 ٦٨ص  ٦الجدول م  )١(
 ٣٤ص ١٧الرازي ج  )٢(
 ٨١یونس اآلیة  )٣(
 ١٥٤ص  ٦الجدول م  )٤(
 ١١٥ص  ١٧الرازي ج  )٥(
 ٩٣یونس اآلیة:  )٦(



 ٤٧٧

  .)١(الجملة معطوفة علي جملة رزقناهم

  .لفوا) عطف جملة فعلیة علي فعلیة: (اختقوله تعالي الشاهد:

ن غیر اختالف حتى وا علي ملة واحدة ومقالة واحدة مقأي أن قوم موسى علیه السالم ب المعني:

  .)٢(قرأوا التوراة

  :الموضع السادس والخمسون والسابع والخمسون

  عالي: قوله ت                              

     .  

 .فاعل :واو الجماعة .فعل ماضي مبني علي الضم :عملوا .حرف عطف :الواو اإلعراب:

فعل ماضي  :اخبتوا :حرف عطف :الواو .ة معطوفة علي جملة آمنواالجمل .مفعول به :الصالحات

  .)٤(الجملة معطوفة علي جملة عملوا .فاعله واو الجماعة

  .لة فعلیةاخبتوا ) عطف جم –: (عملوا قوله تعالي الشاهد:

في اآلیة الكریمة إشارة إلي جمیع األعمال الصالحة التي بها یعبدون اهللا وكانت قلوبهم  المعني:

  .)٥(إللتفات إلي ما سوي اهللا  تعاليالعبادات مطمئنة بذكر اهللا فارغة من ا ءد أداعن

  الموضع الثامن والخمسون:

قوله تعالي:                   .  

الجملة معطوفة علي  .اعةجمفعل ماضي فاعله واو ال أصبحوا: .حرف عطف :الفاء اإلعراب:

  .)٧(جملة أخذ

                                                        
 ١٦٧ص  ٦الجدول م  )١(
 ١٢٧ص  ١٧الرازي ج  )٢(
 ٢٣هود اآلیة  )٣(
 ٢١٧ص  ٦الجدول م  )٤(
 ١٦٧ص  ١٧الرازي ج  )٥(
 ٦٧سورة هود اآلیة  )٦(
 ٢٦٩ص  ٦الجدول م  )٧(



 ٤٧٨

  .) عطف جملة فعلیة علي فعلیةبحواقوله تعالي : (فأص الشاهد:

لهالك حتى كأنهم ما كانوا وصف سبحانه وتعالي هؤالء المهلكین بأنهم سكنوا عند ا المعني:

  .)١(أحیاء

  الموضع التاسع والخمسون:

قوله تعالي:                        .  

 :علیه .فاعل :واو الجماعة .فعل ماضي مبني علي الضم :دخلوا .حرف عطف :الفاء اإلعراب:

  .)٣(ة معطوفة علي جملة جاء اخوة یوسفالجمل .جار ومجرور

  .دخلوا) عطف جملة فعلیة علي فعلیةقوله تعالي : ( الشاهد:

  .)٤(علیه فعرفهم وهم ما عرفوه البته یوسف أخوةي دخل أ المعني:

  الموضع الستون:

قوله تعالي:                     .  

لجملة معطوفة ا .علفا :الواو .فعل ماضي مبني علي الضم :حلواأ .حرف عطف :الواو اإلعراب:

  .)٦(علي جملة بدلوا

  .حلوا) عطف جملة فعلیة علي فعلیةأ: (قوله تعالي الشاهد:

  .)٧(أي جعلوا قومهم یحلون جهنم المعني:

  

  

                                                        
 ١٩ص  ١٨الرازي ج  )١(
 ٥٨سورة یوسف اآلیة:  )٢(
 ٨ص  ٧الجدول م  )٣(
 ١٣٢ص  ١٨الرازي ج  )٤(
 ٢٨سورة إبراهیم اآلیة  )٥(
 ١٥٤ص  ٦الجدول م  )٦(
 ٩٧ص  ١٩الرازي ج  )٧(



 ٤٧٩

  الموضع الحادي والستون:

قوله تعالي:                        .  

 :أنداداً  .جار ومجرور :هللا .فعل ماضي فاعله واو الجماعة :جعلوا .حرف عطف :الواو اإلعراب:

  .)٢(علي جملة بدلوا في الموضع السابقالجملة معطوفة  .مفعول به منصوب

  .) عطف جملة فعلیة علي فعلیةعلوا: (جقوله تعالي الشاهد:

  .)٣(أي جعلوا هللا أشباه وشركاء المعني:

  الموضع الثاني والستون:

 قوله تعالي:                         

   .  

 :عن سبیل .فاعل :واو الجماعة .ماضي مبني علي الضم :صدوا .حرف عطف :الواو اإلعراب:

  .)٥(الجملة معطوفة علي جملة كفروا .همضاف إلی :اسم الجاللةاهللا  .جار ومجرور

  .صدوا) عطف جملة فعلیة علي فعلیةقوله تعالي: ( الشاهد:

  .)٦(اهللا ورسولهأي صدوا عن األیمان ب المعني:

  الموضع الثالث والستون والرابع والستون:

قوله تعالي:                             

           .  

  حرف  :الواو .ماضي مبني علي الضم فاعله واو الجماعة :جاهدوا .حرف عطف :ثم اإلعراب:

                                                        
 ٣٠ إبراهیم اآلیة )١(
 ١٥٤اآلیة  ٧الجدول م  )٢(
 ٩٧ص  ١٩الرازي ج  )٣(
 ٨٨النحل اآلیة  )٤(
 ٣٨ص  ٦الجدول م  )٥(
 ٧٩ص  ٢٠الرازي ج  )٦(
 ١١٠النحل اآلیة  )٧(



 ٤٨٠

الجملة معطوفة علي جملة جاهدوا  .فاعل :واو الجماعة .ماضي مبني علي الضم :صبروا .عطف

  .)١(هاجرواملة جاهدوا عطف علي جملة ج

  .صبروا) عطف جملة فعلیة علي فعلیة –قوله تعالي : (جاهدوا  الشاهد:

أي الذین جاهدوا الكفار وصبروا علي مشاق الجهاد أو علي ما أصابهم من المشاق  المعني:

  .)٢(وتعالي یغفر لهم ما فعلوا من قبللقًا أن اهللا سبحانه طم

  تون والسادس والستون:الموضع الخامس والس

قوله تعالي:                          

           .  

معطوفة علي جملة  الجملة .فعل ماضي فاعله واو الجماعة :تابوا .حرف عطف :ثم اإلعراب:

الجملة معطوفة علي جملة  .عةماضي فاعله واو الجما أصلحوا: .حرف عطف :الواو .عملوا

  .)٤(تابوا

  .لحوا ) عطف جملة فعلیة علي فعلیةأص –قوله تعالي : (تابوا  الشاهد:

لتوبة بعد ا أنهم، ثم سبب الجهالة ثم تابوا من بعد ذلكأن ربك في حق الذین عملوا السوء ب المعني:

  .)٥(أنه سبحانه رحیم لذلك السوء ،أي آمنوا وأطاعوا اهللا أصلحواعن تلك السیئات 

  الموضع السابع والستون:

 قوله تعالي:                 .  

عة الجملة فاعله واو الجما فعل ماضي مبني علي الضم :ضلوا .حرف عطف :الفاء اإلعراب:

  .)٧(معطوفة علي جملة ضربوا

                                                        
 ٣٣١ص  ٧الجدول م  )١(
 ٢٣٩ص  ١٥روح المعاني ج  )٢(
 ١١٩النحل اآلیة  )٣(
 ٣٤١ – ٣٤٠ص  ٧الجدول م  )٤(
 ١٠٧ص  ٢٠الرازي ج  )٥(
 ٤٨اء اآلیة اإلسر  )٦(
 ٥٠ص  ٨الجدول م  )٧(



 ٤٨١

  .) عطف جملة فعلیة علي فعلیةضلواقوله تعالي : (ف الشاهد:

مجنون  وأخرىفقالوا شاعر وتارة ساحر  صلى اهللا علیه وسلممثل كفار قریش الرسول  المعني:

كن أن یقبله أحد  فضلوا في جمیع ذلك عن مناهج المحاجة فال یستطیعون طریق ما إلي طعن یم

  .)١(أو إلي سبیل الحق والرشاد ةیرتاب في بطالنه من سمع الا فیتهافتون ویتخبطون ویأتون بم

  الموضع الثامن والستون:

قوله تعالي:                              

 .  

الجملة  .فاعل :واو الجماعة .فعل ماضي مبني علي الضم :سجدوا .حرف عطف :الفاء اإلعراب:

  .)٣(معطوفة علي جملة قلنا

  .فعلیة علي فعلیة (سجدوا) عطف جملة :قوله تعالي الشاهد:

  .)٤(غیر تلعثم امتثاًال ألمره تعاليأي سجدت المالئكة آلدم من  المعني:

  ن:الموضع التاسع والستو 

  قوله تعالي:                         .  

 :الصالحات .فاعل :واو الجماعة .ماضي مبني علي الضم :عملوا .حرف عطف :الواو اإلعراب:

  .)٦(امفعول به منصوب بالكسرة الجملة معطوفة علي جملة آمنو 

  .ملوا) عطف جملة فعلیة علي فعلیةقوله تعالي: (ع لشاهد:ا

  .)٧(ضیع اهللا سبحانه وتعالي أعمالهمأي الذین آمنوا وعملوا األعمال الصالحة ال یالمعني: 

                                                        
 ٩٠ص  ١٥روح المعاني ج  )١(
 ٦١اإلسراء اآلیة  )٢(
 ٦٤ص  ٨الجدول م  )٣(
 ١٠٨ص  ١٥روح المعاني ج  )٤(
 ٣٠الكهف اآلیة  )٥(
 ١٤٥ص  ٨الجدول م  )٦(
 ٢٦٩ص  ١٥روح المعاني ج  )٧(



 ٤٨٢

  الموضع السبعون:

قوله تعالي:                        .  

الجملة  .فاعل :واو الجماعة .فعل ماضي مبني علي الضم :ظنوا .حرف عطف :الفاء اإلعراب:

  .)٢(المجرمون النار ىأر فة علي جملة معطو 

  .فظنوا) عطف جملة فعلیة علي فعلیة: ( قوله تعالي الشاهد:

لي قبل ن رحمة اهللا تعاأسهم میمخالطوهم واقعون فیها لعدم  أنهمأي وهم لم یتیقنوا  المعني:

  .)٣(دخولهم فیها (أي النار)

  الموضع الحادي والسبعون:

قوله تعالي:                             .  

 :لكم .فاعل :ننا المتكلمی .فعل ماضي مبني علي السكون :جعلنا .حرف عطف :الواو اإلعراب:

  .)٥(الجملة معطوفة علي جملة مكناكم .رجار ومجرو 

  .) عطف جملة فعلیة علي فعلیهعلنا(ج :قوله تعالي الشاهد:

ون به إلي م والمشارب ونحوهما أو ما تتوصلعطاالمأي جعلنا ما تعیشون به وتحبون من  المعني:

  .)٦(ذلك

  الموضع الثاني والسبعون:

قوله تعالي:                                 

                  .  

   .فاعل :نا المتكلمین .فعل ماضي مبني علي السكون نا:أغرق .حرف عطف :الواو اإلعراب:
                                                        

 ٥٣الكهف اآلیة  )١(
 ١٦٩ص  ٨الجدول م  )٢(
 ٢٩٩ص  ١٥روح المعاني ج  )٣(
 ١٠األعراف اآلیة  )٤(
 ٢٩٩ص  ٤الجدول م  )٥(
 ٨٥ص  ٨روح المعاني ج  )٦(
 ٧٣یونس اآلیة  )٧(



 ٤٨٣

  .)١(نجیناكمالجملة معطوفة علي جملة  .رجار ومجرو  :كمل

  .) عطف جملة فعلیة علي فعلیةناأغرققوله تعالي : ( الشاهد:

غرق أحانه وتعالي نه سبأفي اآلیة الكریمة خطاب لموسى وهارون علیهما السالم والمعني  المعني:

  .)٢(الكفار وأهلكهم

  الموضع الثالث والسبعون:

 قوله تعالي:                                 

                        .  

ضمیر مبني في محل رفع  :ان .فعل ماضي مبني علي السكون :بعثنا .حرف عطف :ثم اإلعراب:

  .)٤(لسابقةالجملة معطوفة علي جملة أغرقنا في اآلیة ا .فاعل

  .) عطف جملة فعلیة علي فعلیةعثنا: (بقوله تعالي الشاهد:

، ، ولوطإبراهیم ،ود، صالحأي بعثنا بعد نوح رسًال إلي قومهم فجاءوهم بالبینات مثل ه المعني:

  .)٥(شعیب

  الموضع الرابع والسبعون:

 قوله تعالي:                        .  

ضمیر مبني علي السكون  :نا .فعل ماضي مبني علي السكون :نزعنا .حرف عطف :ثم اإلعراب:

  .)٧(الجملة معطوفة علي أذقنا .فعول بهم :الهاء .في محل رفع فاعل

  .)  عطف جملة فعلیة علي فعلیةاهمنزعنقوله تعالي : ( الشاهد:
                                                        

 ١٤٧ص  ٦الجدول م  )١(
 ١١٢ص  ١٧الرازي ج  )٢(
 ٧٤یونس اآلیة  )٣(
 ١٤٨ص  ٦الجدول م  )٤(
 ١١٣ص  ١٧الرازي ج  )٥(
 ٩هود اآلیة  )٦(
   ٢٠٠ص  ٦الجدول م  )٧(

 



 ٤٨٤

  .)١(بؤوسًا وعند حصولها یكون كفوراً  أن الكافر یكون عند زوال تلك النعمة المعني:

  الموضع الخامس والسبعون:

قوله تعالي:                                     

           .  

ضمیر مبني في محل  :نا .فعل ماضي مبني علي السكون :تركنا .حرف عطف :الواو اإلعراب:

  .)٣(الجملة معطوفة علي جملة ذهبنا .وبمنص مفعول به :یوسف .رفع

  .ملة فعلیة معطوفة علي فعلیةنا) ج: (تركقوله تعالي الشاهد:

  .)٤(تركوا یوسف عند متاعهم فأكله الذئب أنهمأي قال أخوة یوسف ألبیهم  المعني:

  الموضع السادس والسبعون:

قوله تعالي:                          .  

ضمیر مبني في محل  :(نا) .فعل ماضي مبني علي السكون :أوحینا .حرف عطف :ثم ب:اإلعرا

  .)٧(في اآلیة السابقة .)٦(الجملة معطوفة علي جملة أتیناه .لرفع فاع

  .فعلیة) عطف جملة فعلیة علي أوحینا( :قوله تعالي الشاهد:

ر بمتابعة سیدنا إبراهیم والمعني أي اآلم صلى اهللا علیه وسلمفي اآلیة خطاب للرسول  المعني:

ولة وٕایراد الدالئل علیه السالم في كیفیة الدعوة إلي التوحید وهو أن یدعو اهللا بطریق الرفق والسه

  .)٨(مرة بعد أخري

                                                        
 ١٥٣ص  ١٧الرازي ج  )١(
 ١٧یوسف اآلیة  )٢(
 ٣٤٤ص  ٦الجدول م  )٣(
 ٨٠ص  ١٨الرازي ج  )٤(
 ١٢٣النحل اآلیة  )٥(
 ١٢٢: "وآتیناه في الدنیا حسنة وأنه في اآلخرة لمن الصالحین". النحل اآلیة: ىقوله تعال )٦(
 ٣٤٣ص  ٧الجدول م  )٧(
 ١٠٩ص  ٢٠الرازي ج  )٨(



 ٤٨٥

  الموضع السابع والسبعون:

قوله تعالي:                                 

                  .  

مفعول به  :ثمود .فاعل :(نا) .فعل ماضي مبني علي السكون :أتینا .حرف عطف :الواو اإلعراب:

  .)٢(الجملة معطوفة علي جملة منعنا .نيمفعول به ثا ة:الناق .أول

  .أتینا) عطف جملة فعلیة علي فعلیة: (قوله تعالي :الشاهد

ند أي أتینا ثمود آیة من آیاتنا فظلموا بها أي عملوا بتكذیبها وجحدوا بها وكفروا أنها من ع المعني:

  .)٣(اهللا  فأستأصلهم اهللا بالعذاب

  الموضع الثامن والسبعون:

قوله تعالي:                                

  )٤(.  

 )٥(جملة أغرقناهالجملة معطوفة علي  .فعل ماضي فاعله (نا) :قلنا .حرف عطف :الواو اإلعراب:

  .)٦(في اآلیة السابقة

بعد إغراقه لبني إسرائیل لسان موسى علیه السالم من بعد فرعون أي من  ىأي قلنا عل المعني:

  .)٧(اد فرعون استفزازهم اسكنوا األرضالذین أر 

  

  
                                                        

 ٥٩اإلسراء اآلیة  )١(
 ٦١ص  ٨الجدول م  )٢(
 ٢٨١ص  ١٠رطبى ج الق )٣(
 ١٠٤اإلسراء اآلیة  )٤(
 قوله تعالى: "فأراد أن یستفزهم في األرض فأغرقناه ومن معه جمیعًا" )٥(
 ١٠٤ص  ٨الجدول م  )٦(
 ١٨٦ص  ١٥روح المعاني ج  )٧(



 ٤٨٦

  الموضع التاسع والسبعون:

 قوله تعالي:                                

          .  

  .)٢(الجملة معطوفة علي جملة عجلنا .ا)فعل ماضي فاعله (ن :جعلنا .حرف عطف :ثم اإلعراب:

  .) عطف جملة فعلیة علي فعلیةعلنا: (جقوله تعالي الشاهد:

  .)٣(رهاحأي جعلنا له مكان ما عجلنا جهنم یقاسي  المعني:

                                                        
 ١٨اإلسراء اآلیة  )١(
 ٢٤ص  ٨الجدول م  )٢(
 ٤٦ص  ١٥روح المعاني ج  )٣(



 ٥١٢

) عطف جمل فعلیه علي أقول أني ملك وال أقول للذین : (وال أعلم الغیب و الله تعالي: قو الشاهد

  .فعلیه

وال أقول أنى ملك حتى  وأتباعي: أي ال أعلم الغیب حتى اصل به إلي ما أرید لنفسي المعني

باب الغیب من  ألنهأتعظم بذلك علیكم وأني ال أقول للذین تزدري أعینكم لن یؤتیهم اهللا خیرًا 

فیما  أكون كذاباً خرة و ، فربما كان باطنهم كظاهرهم فیؤتهم اهللا ملك اآلاهللا الإوالغیب ال یعلمه 

  .)١(أخبرت به

  :الموضع السبعون

: قوله تعالي                  .  

وسف ی :أي ).هو(مرفوع فاعله ضمیر مستتر تقدیره مضارع  :یلعب .عاطفة :: الواواإلعراب

  .)٣(الجملة معطوفة علي جملة یرتع

   .) عطف جملة فعلیه علي فعلیهیلعب: (: قوله تعاليالشاهد

  .)٤(درب بذلك ومرة یلعب كفعل الصبیان: أي یباشر رعي اإلبل لیتالمعني

  :ي والعشرينالموضع الحاد

 : قوله تعالي                        

  .  

مضارع مرفوع بالضمة وفاعله ضمیر مستتر تقدیره هو أي  :فاخأ .حرف عطف :: الواو اإلعراب

  .)٦(الجملة معطوفة علي جملة لیحزنني(یعقوب) 

   .ملة فعلیه علي فعلیه: (وأخاف) عطف ج: قوله تعاليالشاهد

                                                        
 ١٧٣ص  ١٧الرازي ج  )١(
 ١٢یوسف االیة )٢(
 ٣٣٩ص  ٦الجدول م  )٣(
 ٧٨ص  ١٨الرازي ج  )٤(
 ١٣یوسف اآلیة  )٥(
 ٣٤٠ص  ٦الجدول م  )٦(



 ٥١٣

  .)١(برعبهم عنه: أي خوفه علیه من الذئب إذا غفلوا المعني

  :الموضع الثاني والسبعون

  : قوله تعالي                                 

      .  

ضمیر مستتر مضارع مجزوم بالسكون الفاعل  :تصرف .ناهیه :ال .حرف عطف :: الواواإلعراب

لجملة معطوفة علي جملة ا تقدیره أنت (أي اهللا)   
 )٣(.  

   .ةاسمی ىعطف جملة فعلیه عل )تصرف الإ(: قوله تعالي : الشاهد

من  قلبه أنواعاً  هللا سبحانه وتعالي أن یحدث في: أي طلب سیدنا یوسف علیه السالم من االمعني

  .)٤(المعصیةالمعارضة النافیة لدواعي الدواعي 

  :الموضع الثالث والسبعون

: قوله تعالي                                      

         .  

مضارع مرفوع بالضمة الفاعل ضمیر مستتر  :نضیع .نافیه :ال .حرف عطف :: الواواإلعراب

  .)٦(لجملة معطوفة علي جملة نصیبتقدیره (نحن) للتعظیم آجر مفعول به ا

   .) عطف جملة فعلیه علي فعلیه: قوله تعالي: (ال نضیعالشاهد

أو الجهل أو  عجزن إضاعة األجر إما أن یكون للحق اهللا تعالي أل ة ممتنعة فيعضا: اإلالمعني

  .)٧(ممتنع في حق اهللا سبحانه وتعالي البخل والكل

                                                        
 ٧٨ص  ١٨الرازي ج  )١(
 ٣٣یوسف اآلیة  )٢(
 ٣٦٧ص  ٦دول م الج )٣(
 ١٠٦ص  ١٨الرازي ج  )٤(
 ٥٦یوسف اآلیة  )٥(
  ٧ص  ٧الجدول م  )٦(
 ١٣١ص  ١٨الرازي ج  )٧(



 ٥١٤

  :والخامس والسبعون  الموضع الرابع والسبعون

: قوله تعالي                              

                                            

        .  

الفاعل ضمیر مستتر تقدیره  .نصوبمضارع م :برحأ .أداة نصب :لن .عاطفة :: الفاءاإلعراب

 .حرف عطف :أو .(أنا) یعود إلي كبیرهم األرض مفعول به الجملة معطوفة علي جملة فرطتم

  .)٢(الجملة معطوفة علي جملة بأذن .اعللفظ الجاللة ف .مضارع مرفوع بالضمة :یحكم

   .فعلیه ویحكم اهللا) عطف جملة فعلیه علي ....برح األرضألن : قوله تعالي: (الشاهد

حكم لي بالخروج من مصر أو االنتصاف یأذن اهللا أو یرض مصر حتى أأفارق  نلف: أي المعني

  .)٣(من یده بسبب من األسباب بخالصة ممن أخذ أخي أو

  :الموضع السادس والسبعون

: قوله تعالي             .  

الجملة  مضارع مرفوع فاعله ضمیر مستتر تقدیره (نحن) :نمیت .حرف عطف :: الواواإلعراب

  .)٥(معطوفة علي جملة نحن نحى

   .) عطف جملة فعلیه علي اسمیه: قوله تعالي : (ونمیت الشاهد

  .)٦(علي األمانة غیره سبحانه وتعالي علي اإلحیاء وال ة: أي ال قدر  المعني

  :الموضع السابع والسبعون

: قوله تعالي                               

                                                        
 ٨٠یوسف اآلیة  )١(
 ٣٦ص  ٧الجدول م  )٢(
 ١٥٠ص  ١٨الرازي ج  )٣(
 ٢٣الحجر اآلیة  )٤(
 ١٩٢ص  ٧الجدول م  )٥(
 ١٤١ص  ١٩الرازي ج  )٦(



 ٥١٥

 .  

 .جار ومجرور :منكم .مضارع مجزوم بالسكون :یلتفت .ناهیة :ال .حرف عطف :الواواإلعراب: 

  .)٢(لة اتبعفوع الجملة معطوفة علي جمفاعل مر  :أحد

  .: قوله تعالي: (ال یلتفت منكم أحد) عطف جملة فعلیه علي فعلیهالشاهد

  .)٣(یري عظیم ما ینزل بهم من البالء أحد لئال تتفل: أي ال یالمعني

  :ن والسبعونالموضع الثام

 : قوله تعالي                                

 .  

صلى مضارع مجزوم الفاعل أنت (أي الرسول  :تحزن .ناهیه جازمة :ال .عاطفة :: الواواإلعراب

  .)٥(تمدن الجملة معطوفة علي جملة ال جار ومجرور :علیهم اهللا علیه وسلم).

  .فعلیة علي فعلیةن) عطف جملة ز تح ال: (و : قوله تعاليالشاهد

  .)٦(نهم اإلسالم وینتعش بهم المؤمنوني بمكاوا فیؤ : وال تحزن  علیهم إن لم یؤمن المعني

  :الموضع التاسع والسبعون

:قوله تعالي                         

        .  

 .هضمیر مضاف إلی :هم .مضارع مرفوع فاعله ألسته :تصف .حرف عطف :: الواواإلعراب

  .)٨(الجملة معطوفة علي جملة یجعلون

                                                        
 ٦٥الحجر اآلیة  )١(
 ٢١٥ص  ٧الجدول م  )٢(
 ١٦٠ص  ١٩الرازي ج  )٣(
 ٨٨الحجر اآلیة  )٤(
 ٢٢٧ص  ٧الجدول م  )٥(
 ١٦٧ص  ١٩الرازي ج  )٦(
 ٦٢النحل اآلیة  )٧(
 ٢٨٦ص  ٧الجدول م  )٨(



 ٥١٦

   .صف ألسنتهم) عطف جملة فعلیه علي فعلیهتو : (: قوله تعاليالشاهد

  .)١()ونقولعالي هللا عما یولنا البنون تأي قالوا بألسنتهم هللا البنات : معنيال

  :الموضع الثمانون

: قوله تعالي                              

 .  

مفعوله  .جار ومجرور :له .نحن :الفاعل .مضارع مرفوع :نخرج .حرف عطف :: الواواإلعراب

  .)٣(اهلزمنأًا الجملة معطوفة علي جملة كتاب

   .) عطف جملة فعلیه علي فعلیه: (ونخرج لهله تعالي: قو الشاهد

  .)٤(عث للحساب كتابًا وهي صحیفة عمله: أي نخرج له یوم البالمعني

  :الموضع الحادي والثمانون

  : قوله تعالي                   .  

فعل مضارع مجزوم بالسكون الفاعل  :تبذر .ناهیه جازمة :ال .حرف عطف :الواواإلعراب: 

  .)٦() الجملة معطوفة علي جملة آٍت  ضمیر مستتر تقدیره (أنت

   .)عطف جملة فعلیه علي فعلیهقوله تعالي: (وال تبذرالشاهد: 

  .)٧(ال تسرف في األنفاق في غیر الحق ي: أالمعني 

  :الموضع الثاني والثمانون

 : قوله تعالي                             .  

                                                        
 ٤٩ص  ٢٠الرازي ج  )١(
 ١٣اإلسراء اآلیة  )٢(
 ١٩ص  ٨الجدول م  )٣(
 ٣٢ص  ١٥روح المعاني ج  )٤(
 ٢٦اإلسراء اآلیة  )٥(
 ٣١ص  ٨الجدول م  )٦(
 ٢٤٧ص  ١٠القرطبي ج  )٧(
 ٣٠اإلسراء اآلیة  )٨(



 ٥١٧

) أي اهللامضارع مرفوع فاعله ضمیر مستتر تقدیره هو ( :یقدر .حرف عطف :الواو: اإلعراب

  .)١(الجملة معطوفة علي جملة یبسط

   .ویقدر) عطف جملة فعلیه علي فعلیه: قوله تعالي: (الشاهد

 أي بید اهللا سبحانه وتعالي مقالید الرزق وهو سبحانه یوسعه علي بعض ویضیقه حسبما :المعني

  .)٢(ته التابعة للحكمةشیئتتعلق به م

  :نوالرابع والثمانو لث والثمانون  الموضع الثا

   : قوله تعالي                       .  

الفاعل  .مضارع مجزوم بحذف حرف العلة :تمش .ناهیة جازمة :ال .حرف عطف :: الواواإلعراب

حرف  :الواو .)٤(اآلیة السابقةالجملة معطوفة علي جملة ال تقف في  .ضمیر مستتر تقدیره أنت

) الجملة معطوفة علي جملة نصوب بالفتحة الفاعل (أنتمضارع م :تبلغ .أداة نصب :لن .عطف

   .)٥(ن تخرقل

  .بلغ ) عطف جملة فعلیة علي فعلیةتلن و  – خرقت ن: (لله تعالي: قو الشاهد

ن تبلغ الجبال طوًال أي في األرض مرحًا نهي عن الخیالء وآمر بالتواضع قوله ل تمش : الالمعني

  .)٦(ك أي بقدرتك ال تبلغ  هذا المبلغلن تساوي الجبال بطولك وتطاول

  : الموضع الخامس والثمانون

 :قوله تعالي                        .   

  ) قدیره (أنتمضارع مرفوع فاعله ضمیر مستتر ت :تجد .نافیه :ال .حرف عطف :: ثماإلعراب

                                                        
 ٣٥ص  ٨الجدول م  )١(
 ٦٦ص  ١٥روح المعاني ج  )٢(
 ٣٧اإلسراء اآلیة  )٣(

  قوله تعالى  )٤(                           

 

 ٣٩ص  ٨الجدول م  )٥(
 ٢٦١ص  ١٠القرطبى ج  )٦(
 ٧٥اإلسراء اآلیة  )٧(



 ٥١٨

   .)١(أذقناكالجملة معطوفة علي جملة  .جار ومجرور :لك .)صلى اهللا علیه وسلمأي محمد (

   .) عطف جملة فعلیة علي فعلیة: قوله تعالي: (ال تجدالشاهد

ركین عذاب الحیاة وعذاب ك إلي هؤالء المشنو لرك أذقناكأي ال تجد لك یا محمد إن نحن : المعني

  .)٢(منا من عقوبة ك من عذابك وینقذك مما نالكعنالممات علینا نصیرًا بنصرك ویم

  الموضع السادس والثمانون:

: قوله تعالي                            .   

تقدیره هو . الظالمین:  مضارع مرفوع فاعله ضمیر مستتر :یزید .نافیه :ال .عاطفة :: الواواإلعراب

  .)٤(نزلنمفعول به منصوب بالیاء. الجملة معطوفة على جملة 

   .) عطف جملة فعلیه علي فعلیهیزید الظالمین الو : قوله تعالي: (الشاهد

  .)٥( خسارًا أي هالكًا بكفرهم وتكذیبهمال یزید القرآن الظالمین إال: أي المعني

  الموضوع السابع والثمانون والثامن والثمانون:

: قوله تعالي                       ٦.  

مقدم فیه أسم   : أو حرف عطف تكون فعل مضارع ناقص لك جار ومجرور خبر یكوناإلعراب

الفاء عاطفة  تفجر مضارع فاعله  )٧(یكون الجملة معطوفة علي جملة تفجر لنا في اآلیة السابقة

  .)٨(أو تكون –ضمیر مستتر تقدیره (أنت) األنهار مفعول به الجملة معطوفة علي جملة 

   .فتفجر ) عطف جملة فعلیه علي فعلیه –: قوله تعالي: ( تكون الشاهد

لن نصدقك حتى تنبسط لنا عینًا منن  صلى اهللا علیه وسلمالكفار لسیدنا محمد  : یقولالمعني
                                                        

 ٧٧ص  ٨الجدول م  )١(
 ١٢٠ص  ٨القرطبى ج  )٢(
 ٨٢اإلسراء اآلیة  )٣(
 ٨٣ص  ٨الجدول م  )٤(
 ١٤٦ص  ١٥. روح المعاني ج  ٣٢١ص  ١القرطبي ج  )٥(
 ٩١اإلسراء اآلیة  )٦(

قوله تعالى  )٧(                     :٩٠اإلسراء اآلیة 

 ٩١ص  ٨الجدول م  )٨(



 ٥١٩

من نخل وعنب وتفجر األنهار خاللها تفجیرًا بأرضنا هذه التي  جنةأرضنا أو یكون لك بستان وهو 

  .)١(نحن بها

  الموضع التاسع والثمانون:

 : قوله تعالي                           ٢.  

: ثم حرف عطف ال نافیه تجد مضارع مرفوع فاعله (أنت) الجملة معطوفة علي جملة اإلعراب

  .)٣(ذهبننل

   .) عطف جملة فعلیة علي فعلیةثم ال تجدقوله تعالي : ( الشاهد:

اده بعد الذهاب كما یلتزم الوكیل ذلك فیما یتوكل علیه القرآن متعهدًا وملتزمًا استردأي  المعني:

  .)٤(حال كونه متوقعًا أن یكون محفوظًا في السطور والصدور

  الموضع التسعون: 

قوله تعالي:                            

             ٥.  

لكم  –أي ربكم  –فعل مضارع فاعله ضمیر مستتر تقدیره هو  ئحرف عطف یه :: الواواإلعراب

  .)٦(جار ومجرور الجملة معطوفة علي جملة ینشر

  ) عطف جملة فعلیه علي فعلیه.ئ: قوله تعالي: ( ویهالشاهد

كم أمركم الذي انتم بصدده من الفرار بالدین والتوجه التام إلي اهللا ویسهل ل یئ: أي یهالمعني

   .)١(تعالي

                                                        
 ١٤٦ص  ٨الطبري ج  )١(
 ٨٦اإلسراء اآلیة  )٢(
 ٨٧ص  ٨الجدول م  )٣(
 ١٦٤ص  ١٥روح المعاني ج  )٤(
 ١٦الكهف اآلیة  )٥(
 ١٢٣ص  ٨الجدول م  )٦(
 ٢٢١ص  ١٥روح المعاني ج  )١(



 ٥٢٠

  الموضع الحادي والتسعون:

    : قوله تعالي                          

                  .  

في حكمه جار  –أي اهللا –: الواو حرف عطف  ال نافیه یشرك مضارع مرفوع فاعله هو اإلعراب

  .)٣(ومجرور أحد مفعول به الجملة معطوفة علي ما لهم من دونه من ولي

  .إسمیة) عطف جملة فعلیه علي وال یشرك: قوله تعالي: (الشاهد

  .)٤(من كان وال یجعل له فیه مدخالً  حدًا كائناً أیشرك في قضائه سبحانه وتعالي  : أي الالمعني

  الموضع الثاني والتسعون:

: قوله تعالي                            .  

ف نفي وجزم. تظلم: مضارع مجزوم بالسكون الفاعل ضمیر : حرف عطف. لم: حر : الواواإلعراب

  .)٦(. منه جار ومجرور. الجملة معطوفة على جملة أتت)يتقدیره (ه مستتر

   .) عطف جملة فعلیه علي فعلیهولم تظلم: قوله تعالي (الشاهد

)٧(لم تنقص من أكلها شیئًا من النقص على خالف ما یعهد من سائر البساتین: أي المعني
  

  وضع الثالث والتسعون والرابع والتسعون:الم

: قوله تعالي                            .  

  األرض  الفاعل أنت–ة المقدرة علي األلف : الواو عاطفة تري مضارع مرفوع بالضماإلعراب

م أداة نفي وجزم نغار فعل لالفاء حرف عطف  الجبال.جملة معطوفة علي جملة نسیر مفعول به ال

منهم جار ومجرور أحدًا مفعول به منصوب –مضارع مجزوم الفاعل (نحن) للتعظیم أي اهللا 

                                                        
 ٢٦آلیة الكهف ا )٢(
 ١٣٩ص  ٨الجدول ج  )٣(
 ٢٥٦ص  ١٥روح المعاني ج  )٤(
 ٣٣الكهف اآلیة  )٥(
 ١٤٩ص  ٨الجدول م  )٦(
 ٢٨٨ص  ١٥روح المعاني ج  )٧(
 ٤٧الكهف اآلیة  )٨(



 ٥٢١

  .)١(الجملة معطوفة علي جملة حشرناهم

  فلم نغادر ) عطف جملة فعلیة علي فعلیة.–: قوله تعالي: ( تري الشاهد

أو لكل أحد ممن یتأنى من  صلى اهللا علیه وسلم: في اآلیة خطاب لسید المخاطبین محمد عنيالم

الرؤیة أي وتري جمیع جوانب األرض بادیة ظاهرة أو تراها بارزة لذهاب جمیع ما علیها من 

   .)٢(الجبال والبحار والعمران واألشجار، ولم نترك منهم أحداً 

إلي األرض مجاز والمراد تري أهل  زض بارزة ) إسناد البرو قوله تعالي (وتري األر  ي: فالبالغة

  .)٣(األرض بارزین من بطنها

  الموضع الخامس والتسعون:

: قوله تعالي                        

                     .  

الواو حرف عطف ما نافیة نرسل مضارع مرفوع فاعله ضمیر مستتر تقدیره (نحن)  اإلعراب:

   .)٦(في اآلیة السابقة )٥(المرسلین مفعول به منصوب الجملة معطوفة علي جملة ما منع الناس

  رسلین ) عطف جملة فعلیة علي فعلیة.قوله تعالي: ( وما نرسل الم الشاهد:

حال كونهم مبشرین  إالم متلبسین بحال من األحوال مالمرسلین إلي األ : أي وما نرسلالمعني

  .)٧(واب ومنذرین الكفرة بالعقابثللمؤمنین بال

                                                        
 ١٦١ص  ٨الجدول م  )١(
 ٢٨٩ – ٢٨٨ص  ١٥روح المعاني ج  )٢(
 ٢٨٨ص  ١٥روح المعاني ج  )٣(
 ٥٦الكهف اآلیة  )٤(
 ١٧٢ص  ٨الجدول م  )٥(
 قوله تعالى  )٦(                             

           :٥٥الكهف اآلیة 

 ٣٠٢ص  ١٥روح المعاني ج  )٧(



 ٥٢٢

: قوله تعالي                  .  

المنصوب  معطوف علي تصبح ألنه: أو حرف عطف یصبح فعل مضارع منصوب اإلعراب

. الفاء عاطفة. لن أداة نصب تستطیع فعل )٢(الجملة معطوفة على جملة تصبح الفاعل ماؤها

  .)٣(مضارع منصوب. الفاعل أنت. الجملة معطوفة على جملة یصبح ماؤها

   .عطف جملة فعلیة علي فعلیة )وفلن نستطیع یصبح ماؤها...قوله تعالي: (  الشاهد:

  .)٤(: أي غائرًا في األرض فلن تستطیع لها تحركًا وعمًال في ردهالمعني 

  الموضع السابع والتسعون:

   : قوله تعالي                         

  .  

: الواو حرف عطف أن حرف مشبه بالفعل ناسخ نا اسمهما نظنك مضارع مرفوع الفاعل اإلعراب

  .)٦(نحن الكاف مفعول به من كاذبین جار ومجرور الجملة معطوفة علي جملة أنا تراك

   .: قوله تعالي: (وان نظنك) عطف جملة فعلیة علي فعلیةالشاهد

اب لسیدنا هود علیه السالم أي أنا لنظنك من الكاذبین حین ادعیت الرسالة : في اآلیة خطالمعني

  .)٧(قالوا ما قالوا مع كونه علیه السالم معروفًا بینهم بغیر ذلك

  

                                                        
 ٤١الكهف اآلیة  )١(

قوله تعالى  )٢(                                   

    

 ١٥٥ص  ٨الجدول م  )٣(
 ٢٨١ص  ١٥روح المعاني ج  )٤(
 ٦٦األعراف اآلیة  )٥(
 ٣٦٧ص  ٤الجدول م  )٦(
 ١٥٥ص  ٨ني ج روح المعا )٧(

  الموضع السادس والتسعون:



 ٥٢٣

: قوله تعالي                              

                   .  

یستخلفكم مضارع منصوب النه معطوف علي أن یهلك الفاعل هو –: الواو حرف عطف  اإلعراب

  .)٢(كم مفعول به الجملة معطوفة علي جملة أن یهلك

  خلفكم ) عطف جملة فعلیة علي فعلیة قوله تعالي (ویست :الشاهد 

عنه وتؤكید للتسلیة علي ابلغ وجه، وفیه  نيفي األرض تصریح بما ك اء: أي یجعلكم خلفالمعني

  .)٣(أولیاء اهللا تعالي فقد بارزه بالمحاربة وحق له الدمار والخسارة ىإدماج معني من عاد

  الموضع التاسع والتسعون:

 : قوله تعالي                                   

                 .  

سیئة فاعل –رط وهو فعل الش .مجزوم رعمضا :نصب .شرطیة :أن .حرف عطف :: الواواإلعراب

  .)٥(هم مفعول به الجملة الشرطیة عطف علي جملة وٕاذا جاءهم

  ) عطف جملة فعلیة علي فعلیة مبه: قوله تعالي : (وان تص الشاهد

  .)٦(: أي ضیقة وجدب ومرض أو عقوبة وبالء المعني

  الموضع المائة:

: قوله تعالي                              .  

: الواو حرف عطف تري مضارع مرفوع بالضمة المقدرة علي األلف الفاعل أنت هم مفعول اإلعراب
                                                        

 ١٢٩األعراف اآلیة  )١(
 ٤٣٢ص  ٤الجدول م  )٢(
 ٣٠ص  ٩روح المعاني ج  )٣(
 ١٣١األعراف اآلیة  )٤(
 ٤٣٤ص  ٤الجدول م  )٥(
 ٦١ص  ٩روح المعاني ج  )٦(
 ١٩٨األعراف اآلیة  )٧(

  الموضع الثامن والتسعون :



 ٥٢٤

  .)١(به الجملة معطوفة علي جملة تدعوهم

   .: قوله تعالي: ( وتراهم ) عطف جملة فعلیة علي فعلیةالشاهد

  .)٢(في الحقیقة ال ینظرون أنهمرون إلیك مع : تحسبهم ینظ المعني

  الموضع األول بعد المائة :

:  قوله تعالي                               

  .  

مة تفتني فعل مضارع مجزوم النون للوقایة الیاء المتكلم : الواو حرف عطف ال ناهیة جاز  اإلعراب

  .)٤(مفعول به الفاعل ضمیر مستتر تقدیره أنت الجملة معطوفة علي جملة ائذن

 : قوله تعالي : ( الشاهد  عطف جملة فعلیة علي فعلیة (.   

  .)٥(تقتني بسب اآلمر بالخروج ود والع: أي ائذن لي في الق المعني

  وضع الثاني بعد المائة والثالث بعد المائة:الم

: قوله تعالي                                 

 .  

لي الفتح التصاله : الواو حرف عطف أن حرف شرط جازم ما ذائدة نریك مضارع مبني عاإلعراب

في اآلیة  )٧(الجملة معطوفة علي جملة یتعارفونكید أحكام مفعول به الفاعل (نحن) و بنون الت

   .)٨(. الجملة معطوفة على جملة نرینكك مثل نریكنالسباقة أو حرف عطف نتوفی

  .أو نتوفینك ) عطف جملة فعلیة علي فعلیة–: قوله تعالي: (إما نرینك الشاهد

                                                        
 ١٣٧ص  ٥الجدول م  )١(
 ٧٨ص  ١٥الرازي ج  )٢(
 ٤٩التوبة اآلیة  )٣(
 ٣٠٤ص  ٦الجدول م  )٤(
 ٦٧ص  ١٦الرازي ج  )٥(
 ٤٦یونس اآلیة  )٦(
 ویوم نحشرهم كان لم یلبثوا إال ساعة من النهار........ "  "قوله تعالى  )٧(
 ١١٦ص  ٦الجدول م  )٨(



 ٥٢٥

ریك ذلك الموعد فإنك نما نرینك بعض الذي نعدهم في الدنیا أو نتوفینك قبل أن : أي إالمعني

  .)١(ستراه في اآلخرة

  الموضع الرابع بعد المائة:

 :  قوله تعالي                          

 .  

الواو حرف عطف ال نافیة یضرك مضارع مرفوع بالضمة الفاعل ضمیر مستتر تقدیره  :اإلعراب

  .)٣((هو ) الكاف مفعول به الجملة معطوفة علي جملة صلة الموصول ینفعك

   .: قوله تعالي (وال یضرك) عطف فعلیة علي فعلیةالشاهد

ذا كان كذلك فال إ جهه و هالك إال و  يءضار إال الحق فكل ش الحق وال الإ: أي فال نافع  المعني

  .)٤(رجوع من الدارین إال إلي اهللا حكم إال اهللا وال

  الموضع الخامس بعد المائة:

 : قوله تعالي                           

     .  

فاعله نصحي كم مفعول به  ضمة: الواو حرف عطف ال نافیة ینفعكم مضارع مرفوع بالعراباإل

  .)٧(في اآلیة السابقة )٦(الجملة معطوفة علي جملة یأتیكم به اهللا

  .: قوله تعالي : ( وال ینفعكم نصحي ) عطف جملة فعلیة علي فعلیة الشاهد

                                                        
 ٨٥ص  ١٧الرازي ج  )١(
 ١٠٦یونس اآلیة  )٢(
 ١٧٩ص  ٦الجدول م  )٣(
 ١٣٩ص  ١٧الرازي ج  )٤(
 ٣٤هود اآلیة  )٥(

 قوله تعالى  )٦(                   

 ٢٣٠ص  ٦الجدول م  )٧(



 ٥٢٦

  .)١(كم ویضلكمیو غ: أي ال ینفعكم نصحي إن كان اهللا یرید أن یالمعني

  الموضع السادس بعد المائة:

: قوله تعالي                            .  

ول به ناهیه جازمة تخاطبني مضارع مجزوم النون للوقایة الیاء مفع : الواو حرف عطف الاإلعراب

  .)٣(ع الفلكصن(أنت ) الجملة معطوفة علي جملة أفاعله ضمیر مستتر تقدیره 

  .)  عطف جملة فعلیة علي فعلیةيتخاطبن : قوله تعالي: (والالشاهد

  .)٤(تطلب مني تأخیر العذاب عن الذین ظلموا فأني قد حكمت علیهم بهذا الحكم : أي الالمعني

  الموضع السابع بعد المائة:

: يقوله تعال                            

    .  

هم ضمیر مفعول به  .الظاهرة علي الیاء فتحة: أو حرف عطف یأتي مضارع منصوب بالاإلعراب

  .)٦(لة معطوفة علي جملة أن یخسفالعذاب فاعل مرفوع بالضمة الجم

  .: قوله تعالي : (أو یأتیهم العذاب) عطف جملة فعلیة علي فعلیة الشاهد

  .)٧(منهم في حسابهم يء: أي یأتیهم العذاب ولم یكن شالمعني

  الموضع الثامن بعد المائة:

: قوله تعالي                .  

هم  )العذاب( –: أو حرف عطف یأخذهم مضارع منصوب فاعله ضمیر مستتر تقدیره هو اإلعراب

                                                        
 ١٧٥ص  ١٧الرازي ج  )١(
 ٣٧هود اآلیة  )٢(
 ٢٣٣ص  ٦الجدول م  )٣(
 ١٧٨ص  ٧الرازي ج  )٤(
 ٤٥النحل اآلیة  )٥(
 ٢٧٤ص  ٧الجدول م  )٦(
 ١٠٩ص  ١٠القرطبى ج  )٧(
 ٤٦النحل اآلیة  )٨(



 ٥٢٧

  .)١(علي جملة یأتیهم العذاب في اآلیة السابقة في الموضع السابق ةمفعول به الجملة معطوف

  عطف جملة فعلیة علي فعلیة  )قوله تعالي: (أو یأخذهم الشاهد:

  .)٢(تهم إقباال وأدباراً في حرك العذاب : أي یأخذهم المعني

  الموضع التاسع بعد المائة: 

: قوله تعالي                  .  

   .: ورد في الموضع السابق غیر أن الجملة معطوفة علي جملة یأخذهماإلعراب

   .ة علي فعلیة: قوله تعالي : ( أو یأخذهم  ) عطف جملة فعلیالشاهد

   .)٤(علي نقص من أموالهم ومواشیهم وزروعهمیأخذهم : أي المعني

  الموضع العاشر بعد المائة:

  : قوله تعالي                          

         .  

 .الفاعل هو –: ثم حرف عطف یتوفي فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة علي األلف اإلعراب

  .)٦(مفعول به الجملة معطوفة علي جملة خلقكم :كم

  عطف جملة فعلیة علي فعلیة. )اكمفثم یتو قوله تعالي: ( الشاهد:

  .)٧(دیرهأي أن الحیاة والموت أنما حصال بتخلیق اهللا وبتق المعني:

  الموضع الحادي عشر بعد المائة:  

   : تعالي هقول          .  

                                                        
 ٢٧٤ص  ٧لجدول م ا )١(
 ١٥١ص  ١٤روح المعاني ج  )٢(
 ٤٧النحل اآلیة  )٣(
 .١١٠ – ١٠٩ص  ١٠القرطبي ج  )٤(
 ٧٠النحل اآلیة  )٥(
 ٢٩٤ص  ٧الجدول م  )٦(
 ٦٢ص  ٢٠الرازي ج  )٧(
 ٨٣النحل اآلیة  )٨(



 ٥٢٨

: ثم حرف عطف ینكرون مضارع مرفوع بثبوت النون الواو فاعل الهاء مفعول  به الجملة اإلعراب

  .)١( معطوفة علي جملة یعرفون نعمة اهللا

  : قوله تعالي: (ثم ینكرونها) عطف جملة فعلیة علي فعلیة.الشاهد

: یرید اهللا سبحانه ما عدد علیهم في هذه السورة من النعم أي یعرفون أنها  من عند اهللا  المعني

  .)٢(ورثوا عن آبائهم أنهموینكرونها بقولهم 

  الموضع الثاني عشر بعد المائة:

  :قوله تعالي                            .  

: الواو حرف عطف ال ناهیة جازمة تبسطها  مضارع مجزوم بالسكون الفاعل ضمیر اإلعراب

  .)٤(مستتر تقدیره أنت الهاء مفعول به الجملة معطوفة علي جملة ال تجعل

   .تبسطها) عطف جملة فعلیة علي فعلیة: قوله تعالي: (ال الشاهد

: في اآلیة الكریمة خطاب للنبي (ص) حیث ضرب بسط الید مثًال لذهاب المال فإن قبض المعني

   .)٥(ما فیها ، وبسطها یذهب ما فیها الكف یحبس

  الموضع الثالث عشر بعد المائة:

: قوله تعالي            .  

القرآن هم مفعول الجملة  –: الواو حرف عطف یزید مضارع مرفوع بالضمة الفاعل هو اإلعراب

  .)٧(معطوفة علي جملة یبكون

   .: قوله تعالي: (ویزیدهم) عطف جملة فعلیة علي فعلیةالشاهد

لي علي ما حصل : أي یزیدهم القرآن بسماعهم خشوعًا كما یزیدهم علمًا ویقینًا بأمر اهللا تعاالمعني
                                                        

 ٣٠٧ص  ٧الجدول م  )١(
 ١٦١ص  ١٠القرطبى ج  )٢(
 ٢٩اإلسراء اآلیة  )٣(
 ٣٤ص  ٨الجدول م  )٤(
 ٢٥٠ص  ١٠القرطبى ج  )٥(
 ١٠٩اإلسراء اآلیة  )٦(
 ١٠٨ص  ٨الجدول م  )٧(



 ٥٢٩

  .)١(عندهم من األدلة

بالجملة الفعلیة  جيء: لما كان البكاء ناشئًا من الخشیة الناشئة من التفكیر الذي یتجدد مقام الحال

  .)٢(المفیدة لتجدد

  الموضع الرابع عشر بعد المائة:

: قوله تعالي                 .   

: الواو وحرف عطف ال ناهیة جازمة ترهق مضارع مجزوم النون للوقایة الباء مفعول به اإلعراب

  .)٤(الجملة معطوفة علي جملة ال تؤاخذني ).الخضر(الفاعل أنت 

   .: قوله تعالي: (وال ترهقني) عطف جملة فعلیة علي فعلیةالشاهد

تعسر علي مما  صعوبة وال –وهو أتباعه الخضر إیاه تحملني من أمري  ي والنتغش : أي الالمعني

 .)٥(اء وترك المنافسةضغتبعتك ویسرها علي ال

 

                                                        
 ١٩١ص  ١٥روح المعاني ج  )١(
 ١٩٠المرجع السابق ص  )٢(
 ٧٣الكهف اآلیة  )٣(
 ١٨٨ص  ٨الجدول م  )٤(
 ٢٣٨ص  ١٥روح المعاني ج  )٥(



 ٥٤٠

ا ا  

ا   

  المضمر علي ضربین هما :

. الضمیر المنفصل وهو الضمیر المستقل بنفسه نحو أنا وأنت ویمكن عطفه والعطف علیه وذلك ١

  .مجري االسم الظاهر جارٍ  ألنه

لة الظاهر والمراد بالمنفصل عدم اتصاله بالعامل نحو نز المنفصل بم(( :وهذا قاله صاحب المفصل

كذلك والذي یؤید عندك ذلك إنك تقول إیاك ضربت وٕایاي  ظاهربمنزلة الكانت  وٕانما أنا وأنت

ضربتك التحاد الفاعل والمفعول بالكلیة وٕاذا كان الضمیر المنفصل عندهم جاریًا مجري الظاهر 

كان حكمه كحكمه فلذلك تعطفه وتعطف علیه كما تفعل باألسماء الظاهرة فتقول في  تهومتنزًال منزل

لظاهر علي المضمر أنت وزید قائمان وٕایاك  أكرمت وعمرًا وتقول في عطف المضمر عطف ا

  .)١()علي الظاهر زید وأنت قائمان وضربت زیدًا وأیاك)

  الربع الثاني لكن ورد معطوفًا وسیأتي ذكره. يالعطف على الضمیر المنفصل لم یرد ف

نفسه وال یصح عطفه ویمكن .الضمیر المتصل وهو المتصل بما یعمل فیه وهو غیر مستقل ب٢

   .العطف علیه

ومحال أن  شتراك في تأثیر العاملهو ا إنمافال یصح عطفه التصاله بما یعمل فیه والعطف ((

یخلو من أن یكون  یكون یعمل في اسم واحد عامالن في وقت واحد وأما العطف علیه فإنه ال

  .)٢())مرفوع أو منصوب الموضع أو مجرور الموضع

  .العطف علي الضمیر المتصلیك أفصل وٕال

  

                                                        
 ٧٥ص  ٣شرح المفصل ج )١(
 ٧٦المرجع السابق ص )٢(



 ٥٤١

  :المرفوعأوًال :العطف علي الضمیر المتصل 

ف علیه وهناك عند العطف علي الضمیر المرفوع المتصل البد من تأكیده حتى یجوز العط

بعد تأكیده نحو زید قام هو وعمر وقمت أنا  الإ: لم یجر العطف علیه أقوال في عطفه منها

  .)١(وزید)

  : قال صاحب النحو الوافي

  )٢( )أحیانًا بغیرهماو له بالتوكید اللفظي أو المعنوي صیستحسن ف(

ذهب الكوفیون إلي أنه یجوز العطف علي الضمیر المرفوع المتصل في اختیار الكالم نحو قمت 

  وزید.

وا بأن قالوا الدلیل علي أنه یجوز العطف علي الضمیر المرفوع انه قد جاء ذلك في كتاب جفاحت

  .)٣(العرب اهللا تعالي وكالم

  )٤(. وهذا ما ذهب إلیه سیبویهعلي قبح في ضرورة الشعر الإنه ال یجوز أوذهب البصریون إلي 

  .فإنه یجوز معه العطف من غیر قبح و فصلأ ذا كان هناك توكیدٌ إنه ألي إواجمع البصریون 

 ألنه ال یخلویجوز العطف علي الضمیر المرفوع المتصل وذلك  نه الأ نافاحتجوا بان قالوا إنما قل

 أما أن یكون مقدرًا في الفعل أو ملفوظًا به، فإن كان مقدرًا فیه نحو قام وزید فكأنه قد عطف اسماً 

و جوزنا لوٕان كان ملفوظًا به نحو (قمت وزید) فالتاء تنزل بمنزلة الجزء من الفعل، ف ،علي فعل

  .)٥(االسم علي الفعل وذلك ال یجوز ًا بمنزلة عطفضیأالعطف علیه لكان 

نه إلجزاء مما اتصل به لفظًا من حیث ن المتصل المرفوع كاإنما أكد بالمنفصل في األول أل

وهذا الضمیر فاعل والفاعل  .متصل ال یجوز انفصاله كما جاز في الظاهر والضمیر المنفصل

الكلمة فأكد أوال  كید كان كما لو عطف علي بعض حروفالجزء من الفعل فلو عطف علیه بال تأ

                                                        
 ٧٦ص ٣شرح المفصل ج )١(
 ٥٠٦ص  ٣النحو الوافي ج )٢(
 ٤٦٣صاف في مسائل الخالف الجزء الثاني ص األن )٣(
 ٢٧٨-٢٧٧ص١سیبویه ج )٤(
 ٤٧٦ص  ٢اإلنصاف ج )٥(



 ٥٤٢

فراده مما اتصل إبدلیل جواز  لك المتصل منفصل من حیث الحقیقةصل ألنه بذلك یظهر أن ذبمنف

  .استغالل به بتأكیده  فیحصل له نوع

ن المعطوف في حكم المعطوف علیه فكان العطف علي هذا التأكید  الظاهر ألوال یجوز أن یكون 

  .)١(لیضًا تأكیدًا  للمتصل وهو محاذن أن یكون هذا المعطوف أإیلزم 

  :في ثمانیة مواضع تفصیلها كاآلتيوقد ورد العطف علي الضمیر المرفوع 

  الموضع األول :

قوله تعالي :                .....  

  .)٣(في (اسكن) بعد ما أكد بقوله أنت عطف زوجك علي الضمیراإلعراب: 

  لي فاعل اسكن المستتر.(زوجك) عطف ع :قوه تعالي الشاهد:

ن ذلك في مقام أي قال سبحانه إلبلیس أخرج ویا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة أل المعني:

  .)٤(علي بني آدم والكرامة ألبیهماالستئناف والجزاء كما  حلف علیه اللعین وهذا من تتمة االمتنان 

  الموضع الثاني :

...قوله تعالي :           ....  

 :كم .توكید للفاعل :(هو) .ضمیر مستتر تقدیره هو :الفاعل .فعل مضارع مرفوع :یري اإلعراب:

  .)٦(مضاف إلیه :الهاء .ي الضمیر الفاعلمعطوفة عل :هقبیل .حرف عطف :الواو .مفعول به

  .ي الضمیر المستتر المرفوع) عطف علقوله تعالي: (وقبیلة الشاهد:

   )نهأ(كان أشد وأخوف والضمیر في  ىر یُ  ن العدو إذا أتى من حیث الللتحذیر أل التأكید المعني:

  .)١(ن أي أن الشیطان یراكم هو وجنودهلشیطال

                                                        
 ٤٣١ص  ١ج واللباب  .٣٣٣ص  ٢شرح الكافیة ج )١(
 ٣٥٢ وردت ص ١٩األعراف اآلیة  )٢(
 ٥٩٩ص ٢إعراب القرآن للزجاج ج )٣(
 ٩٨ص ٨روح المعاني ج )٤(
 ٣٥٤ وردت ص ٢٧األعراف اآلیة  )٥(
 ٢٨٥ص ٤البحر ج ١١٦ص  ٤مالجدول  )٦(



 ٥٤٣

   الموضع الثالث:

...قوله تعالي :               ....  

 :الفاعل .فعل ماضي مبني علي السكون :)(سمیتم .مجرور :أسماء .حرف جر :في اإلعراب:

ي معطوف عل :یاءأ .حرف عطف :الواو .توكید لفاعل سمیتم :نتمأ .مفعول به :الهاء .)مت(

  .)٣(مضاف إلیه :)(كم .الضمیر المتصل

  .بعد تأكیده ثم الظاهر ف علي ضمیر المخاطبین) عطاؤكمآب: (قوله تعالي الشاهد:

  .)٤(ما أنزل اهللا بعبادتها من حجة أو برهان تنفع نني في أصنام ال تضر والأتخاصمو  المعني:

  :الموضع الرابع

قوله تعالي :                     .....  

ضمیر  :نتمأ .نتمأضمیر مستتر تقدیره  :لفاعلا .اسم فعل أمر بمعني اثبتوا :مكانكم اإلعراب:

 :شركاء .عاطفة :الواو .مرید للضمیر المستتر في اسم فعل األمنفصل مبني في محل رفع توك

  .)٦(مضاف إلیه :كم .الرفع فيستتر تبعه معطوف علي الضمیر الم

  .عطف علي الضمیر المستتر المرفوع ): (شركاؤهمقوله تعالي الشاهد:

  )٧(  تبرحوا حتى تنظروا ما یفعل بكملزموا مكانكم الأي ا المعني:

  

  

                                                                                                                                                                             
 ١٠٥ص  ٨روح المعاني ج )١(
 ٣٥٠ وردت ص ٧١األعراف اآلیة  )٢(
 ٢١٢ص  ٥التحریر والتنویر ج .٣٧١ص  ٤الجدول م )٣(
 ٤٥٤ص١صفوة التفاسیر ج )٤(
 ٣٥٣ وردت ص ٢٨یونس اآلیة  )٥(
 ٩٥ص  ٦الجدول م )٦(
 ٣٣٢ص  ٢الكشاف ج )٧(



 ٥٤٤

: قوله تعالي                      .  

 :كما .أنتتقدیره  والفاعل ضمیر .فعل أمر مبني علي السكون :استقم .ستئنافیةإ :الفاء اإلعراب:

نائب  :التاء .فعل ماضي مبني للمجهول مبني علي السكون :أمرت .جار ومجرور مفعول مطلق

قهم تاب صلة تسأعلي فاعل  عاطفة من اسم موصول مبني في محل رفع معطوف :الواو .فاعل

ام ستقم وقام كما أمرت مقأمن اسم موصول معطوف علي الضمیر في " :قال الزجاج .)٢(الموصول

  .)٣(یكون (من) في موضع النصب مفعوًال معه أنالتأكید ویجوز 

   .أنت المستتر أسم الموصول معطوف علي الضمیر ): (منقوله تعالي الشاهد:

التي أمرت بها علي جادة  االستقامةأي استقم أنت ولیستقم من تاب معك استقامة مثل  المعني:

  .)٤(الحق غیر عادل عنها

  الموضع السادس:

تعالي : قوله                                

    .  

جار  :إلي اهللا .ناأ :الفاعل .فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة علي الواو :أدعو اإلعراب:

ضمیر رفع متصل مبني علي السكون في محل رفع  :أنا .جار ومجرور :صیرةعلي ب .ومجرور

عاطفة من اسم موصول معطوف علي الضمیر  :الواو .تأكید للضمیر المستتر في جملة (ادعوا)

  .)٦(اتبعني صلة الموصول ) المستتر.أنا(

  

  .و ) فاعل أدعأنا(رفوع الم المستتر ) عطف علي الضمیرقوله تعالي : (ومن الشاهد:

                                                        
 ١١٢هود اآلیة  )١(
 ٣١٧ص  ٦الجدول م )٢(
 ٥٩٩ص  ٢أعراب القرآن للزجاج ج )٣(
 ٤١٦ص  ٢الكشاف ج  )٤(
 ١٠٨یوسف اآلیة  )٥(
 ٣٨٦ص ٥األعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل ج )٦(

  :الموضع الخامس



 ٥٤٥

یدعو إلیها من اتبعني أي أدعو إلي دینه مع حجة واضحة غیر و  ایرید ادعوا إلیها أن المعني:

  .)١(عمیاء السبیل هو الدعوة إلي األیمان والتوحید

  الموضع السابع :

: قوله تعالي                             

           .  

 :الواو .ضمیر مفعول به :الهاء .فاعل :الواو .مضارع مرفوع بثبوت النون :یدخلون اإلعراب:

حرف عطف من اسم موصول معطوف علي الواو في یدخلونها لتقدیر ضمیر كما فعل بعض 

  .)٣(المنصوبربین لوجود الفصل بالضمیر عالم

  .)٤(دخلونها وقد فصل بینهما بالمفعولوفي البحر ومن معطوف علي الضمیر في فی

  .عطف علي الواو الفاعل )حقوله تعالي (ومن صل الشاهد:

  .)٥(نهمأفضلهم تبعًا لهم تعظیمًا لش یبلغ مبلغ لم نأأي یلحق بهم من صلح من أهلیهم و  المعني:

  الموضع الثامن:

...قوله تعالي :                    ....  

 .كید للضمیر في عبدناو ضمیر رفع منفصل مبني علي الضم في محل رفع ت :نحن اإلعراب:

(نا)  .عبدنا اعلف )نا(ضمیر معطوفة علي ال :اءبأ .زائدة لتأكید النفي :ال .حرف عطف :الواو

  .)٧(مضاف إلیه

  .) فاعل عبدنانا( الظاهر (وال آباؤنا) عطف علي الضمیر قوله تعالي: الشاهد:

                                                        
 ٤٨٩ص ٢الكشاف ج )١(
 ٢٣الرعد اآلیة  )٢(
 ١١٦ص  ٥درویش ج )٣(
 ٣٧٨ص  ٥البحر المحیط ج )٤(
 ١٤٣ص ١٣روح المعاني ج )٥(
 ٣٥٢ وردت ص ٣٥النحل اآلیة  )٦(
 ١٤٣ص ٦ل لكتاب اهللا المرتل جصفماإلعراب ال )٧(



 ٥٤٦

  .)١(ال آباؤنا الذین نهتدي بهم دینناأي ما عبدنا ذلك نحن و  المعني:

  ثانیًا: العطف علي الضمیر المنصوب.

أن كان المضمر المتصل منصوب الموضع نحو الهاء من ضربته والكاف في ضربك جاز 

قول فإن لم یؤكده لم یمتنع العطف علیه فت ءشي أحسنكان  ید فإن أكدتهعطف علیه من غیر تأكال

. وذلك من قیل أن الضمیر المنصوب فضله في الكالم یقع كالمستغني ضربته وزیدًا وأكرمته وعمراً 

تذكر مفعوًال وٕانما اتصل بالفعل من  عنه ولذلك یجوز حذفه وٕاسقاطه نحو قولك ضربت وقتلت وال

  تغیر له.  ر فیه االنفصال ولذلك الجهة اللفظ والتقدی

خر الفعل مفتوحًا كما كان من قبل اتصال أالفعل من جهة اللفظ فتقول ضربك وضربه فیكون 

  .)٢(الضمیر به

  :وب في خمسة مواضع تفصیلها كاآلتيوقد ورد العطف علي الضمیر المتصل المنص

  :الموضع األول

قوله تعالي:            .....  

اسم موصول  :الذین .حرف عطف :الواو .الهاء :والمفعول به .نا فعل وفاعله :أنجیناه اإلعراب:

  .)٤(مضاف إلیه :الهاء .ظرف مكان :مع .ناهمعطوف علي الضمیر الهاء في أنجی

  .هالمنصوب في أنجینا الضمیر على فأنجیناه والذین معه) عطف: (قوله تعالي الشاهد:

  .)٥(لك أو صحبوه من الطوفانفعه في الأي أنجیناه والذین استقروا م المعني:

  

  

                                                        
 ١٣٥ص  ١٤روح المعاني ج )١(
 ٧٧ص ٣شرح المفصل ج )٢(
 ٩٠وردت ص  ٦٤األعراف اآلیة  )٣(
 ٣٦٥ص  ٤الجدول م )٤(
 ١١١ص  ٢الكشاف ج )٥(



 ٥٤٧

قوله تعالي:                                   

 .....  

 .هو :والفاعل .ضمیر مفعول به :الكاف .مضارع منصوب معطوف علي لیفسدوا :یذر اإلعراب:

ضمیر مضاف  :والكاف .ب في یذركمعطوفة علي الضمیر المتصل المخاط :ءالها .عاطفة :الواو

  .)٢(إلیه

  .المفعول به الكاف ك) معطوفة علي الضمیرلهتآقوله تعالي :(و  الشاهد:

وم فرعون له والمعني تذره أي موسى علیه السالم وعادته في اآلیة الكریمة خطاب من ق المعني:

  .)٣(د الكواكببنه كان یعأ ى، ویرو اتكتركك ومعبود

  الموضع الثالث:

قوله تعالي:                              

                                      

                                 .  

 :من .ضمیر مفعول به :وهم .فاعل :التاء .فعل ماضي مبني علي السكون :أهلكت اإلعراب:

 .حرف عطف :الواو .هلكتهمأبني علي الضم في محل جر متعلق ب اسم م :قبل .حرف جر

  .)٥(معطوف علي الضمیر الغائب المتصل ضمیر منفصل في محل نصب :إیاي

  .) عطف علي الضمیر هم المفعولوٕایايقوله تعالي: ( الشاهد:

  هالكهم بإغراقهم في البحر ولو إأي أنك قدرت علي هالكهم قبل ذلك یحمل فرعون  المعني:

  .)١(یضًا حین طلبت منك الرؤیاأشئت إهالكهم بذنوبهم إذا ذاك وٕایاي 

                                                        
 ٣٨٣ وردت ص ١٢٧األعراف اآلیة  )١(
 ٤١ص ٥الجدول م )٢(
 ٢٩ص ٩روح المعاني ج )٣(
 ١٥٥ة األعراف اآلی )٤(
 ٨٠ص ٥الجدول م )٥(

  الموضع الثاني: 



 ٥٤٨

  الموضع الرابع:

 قوله تعالي:                             

  .  

ضمیر مفعول  :هم .مضارع مرفوع فاعله ضمیر مستتر تقدیره نحن :نرزق .مبتدأ :نحن اإلعراب:

وف علي الضمیر ضمیر منفصل مبني في محل نصب معط :إیاكم .حرف عطف :الواو .به

  .)٣(الغائب هم المفعول

  .ضمیر الغائب (هم)ف علي ) عطقوله تعالي: (وٕایاكم الشاهد:

ا في القبر وهي حیة وكانوا یئدونهن خشیة أوالدهم هو وادهم بناتهم أي دفنهأي قتلهم  المعني:

  .)٤(ق فنهاهم اهللا وضمن لهم أرزاقهمالفاقة وهي اإلمال

  الموضع الخامس:

قوله تعالي:                       .  

اسم موصول  :من .حرف عطف :الواو .مفعول به :الهاء .فعل ماضي وفاعله :أغرقناه اإلعراب:

  .)٦(جار ومجرور :معه .)عول  به (الهاءمعطوف علي ضمیر المف

  قوله تعالي: (ومن معه) عطف علي الضمیر (الهاء).  الشاهد:

الم وقومه من أرض مصر ویخرجهم منها أو موسى علیه الس أراد فرعون أن یستخف المعني:

فزه اهللا سبحانه بإغراقه مع ن استأبه مكره ب قاحعن ظهر األرض بالقتل واالستئصال، ف ینفیهم

  .)٧(هطقب

                                                                                                                                                                             
 ٧٤ص  ٩روح المعاني ج )١(
 ٣١اإلسراء اآلیة  )٢(
 ٣٥ص  ٨الجدول م )٣(
 ٦٣٨ص  ٢الكشاف ج )٤(
 ١٠٣اآلیة  اإلسراء )٥(
 ١٠٣ص  ٨الجدول م )٦(
 ٦٧١ص  ٢الكشاف ج )٧(



 ٥٤٩

بهم  - لهم –علیك  –الضمیر المجرور هو الضمیر الذي اتصل بحرف من حروف الجر مثل بك 

  .یجوز العطف علي الضمائر المجرورةرها و علیهم وغی -

  قال صاحب الكافیة (إذا عطف علي المضمر المجرور أعید الخافض).

ن الفاعل إن أل ،جاره أشد من اتصال الفاعل المتصلم ذلك ألن اتصال الضمیر المجرور بلز إنما 

أو ظاهرًا فكره  لم یكن ضمیرًا متصًال جاز انفصاله والمجرور ال ینفصل من جاره سواء كان ضمیراً 

، فمن ثم لم یجز إذا عطفت المضمر یكون كالعطف علي بعض حروف الكلمة إذالعطف علیه 

) ولیس والمال بین زید وبینك –بزید وبك ًا نحو (مررت  ضیأإعادة الجار  الإعلي المجرور 

ي ثم یعطف علیه كما عمل ف للمجرور ضمیر منفصل كما یجئ في المضمرات حتى یؤكد به أوالً 

، سواء كان أسمًا نحو المال بیني وبین إعادة العامل األول فوع المتصل (كما سبق) فلم یبق إالالمر 

لهذا  إذا لم یشك أنه لم یجلب إال یعاد العامل األسمى إال زید أو حرفًا نحو مررت بك وبزید. وال

بینان بین ناك یمكن أن یكون ه ، وأنه ال معني له كما في قولنا بینك وبین زید إذا الالغرض

، فعلمنا  أن ة أمر یقتضي طرفینیوحده ألن البین خر بالنسبة إلي المخاطبآبالنسبة إلي زید وبین 

س نحو جاءني غالمك وغالم زید وأنت ترید غالمًا واحدًا بلأالثاني لهذا الغرض فقط فإن  ركریت

  .)١(إذا قامت قرینه دالة علي المقصودمشتركًا بینهما لم یجز بل یجوز 

 "مررت بك وزید"، وذلك قولك ه یجوز العطف علي الضمیر المخفوضوقد ذهب الكوفیون إلي إن

  .جاء ذلك في التنزیل وكالم العرب نه یجوز أنه قدأن قالوا الدلیل علي أب فاحتجوا

ن الجار مع ك ألنه ال یجوز ذلأوقد ذهب البصریون إلي أنه ال یجوز فاحتجوا بأن قالوا نما قلنا 

مجرور اتصل واحد فإذا عطفت علي الضمیر المجرور والضمیر إذا كان  يءبمنزلة شالمجرور 

فكأنك قد  ،صل بخالف ضمیر المرفوع والمنصوب، لهذا ال یكون إال متبالجار ولم ینفصل منه

ال یجوز ومنهم من تمسك بأن قالوا  الجار وعطف االسم على الحرف عطفت االسم علي الحرف

، فینبغي أن ال یجوز العطف علیه كما ال میر قد صار عوضًا عن التنوینالض ن:إنما قلنا ذلك أل

ا یقولون یا غالم فیحذفون الیاء كما یحذفون موالدلیل علي استوائه، یجوز العطف علي التنوین 

                                                        
قیق عبد السالم تح –تألیف عبد القادر بن عمر البغدادي خزانة األدب . وأنظر  ٣٣٥– ٣٣٤ص ٢شرح الكافیة ج )١(

 . ٣٣٨ص  ٢ج م ١٩٦٧-هـ١٣٨٧دار الكتاب العربي  –هارون 

  .الثًا: العطف علي الضمیر المجرورث



 ٥٥٠

وأنهما ال یفصل بینهما وبینه  نهما یكمالن االسمأو  ،نهما علي حرف واحدالتنوین وٕانما اشتبها أل

ر ومنهم من تمسك بأن قال أجمعنا علي انه ال یجوز عطف ظهالم ذلك االسمبالظرف، ولیس ك

فلذلك ینبغي أن ال  وك) مررت بزید(ر المجرور فال یجوز أن یقال ظهر المجرور علي المضمالم

ن األسماء أل )مررت بك وزید(ر المجرور فال یقال ضمر المجرور علي المظهیجوز عطف الم

  .)١(أن یكون معطوفًا فال یجوز أن یكون معطوفًا علیه یجوز ال مشتركة في العطف فما

الخافض وذلك في  إعادةدون المجرور وقد ورد في الربع الثاني من القرآن العطف علي الضمیر 

  موضعین اثنین تفصیلها كاآلتي:

  :الموضع األول

: قوله تعالي                   .  

 .جار ومجرور :فیها .جار ومجرور :لكم .فعل وفاعل :جعلنا .حرف عطف :الواو اإلعراب:

معطوف علي الضمیر المجرور  .اسم موصول :من .حرف عطف :الواو .مفعول به :معایش

ترد العرب  قل ماأن وما لمفي موضع خفض یراد جعلنا لكم فیها معایش و  ویقال إن من :)(لكم

  .)٣(محفوض محفوضًا علي

وفي البحر من في موضع جر عطفًا علي الضمیر المجرور في لكم وهو مذهب الكوفیین ویونس 

: في قوله تعالي ٢١٧اآلیة:  البقرةسورة المذهب في واألخفش وقد استدل القائل علي صحة هذا 

         .  

  .في لكم علي الضمیر المجرور) معطوف قوله تعالي: (ومن الشاهد:

راد بهم العیال والممالیك والخدم الذین أكم معایش ولمن لستم له برازقین و ل أي جعلنا المعني:

  .)١(إن اهللا هو الرازق یرزقهم وٕایاهمیحسبون أنهم یرزقونهم ویخطئون ف

                                                        
 . ٤٦٧– ٤٦٦ص  ٢اإلنصاف في مسائل الخالف ج )١(
 ٢٠الحجر اآلیة  )٢(
م الجزء الثاني ص  ١٩٨٣هـ ١٤٠٣ة الثالثة عهـ الطب٢٠٧ ىكریا یحي بن زیاد الغراء المتوفز معاني القرآن تألیف أبى  )٣(

٨٦ 
 ٤٣٨ص  ٥یط جالبحر المح )٤(



 ٥٥١

  الموضع الثاني: 

قوله تعالي:                                

      .  

معطوف  :إبائهم .زائدة لتأكید النفي :ال .حرف عطف :الواو .جار ومجرور :من علم اإلعراب:

  .)٣(علي الجار والمجرور لهم ویتعلق بما تعلق به

  .المجرور لهمئهم) عطف علي الضمیر آباقوله تعالي: ( الشاهد:

علم ولكن عن جهل  قولهم هذا لم یصدر عن )٤(أي قالوا أتخذ اهللا ولدًا في اآلیة السابقة المعني:

     .)٥(تملته من الشیطانسإباء وقد مفرط وتقلید لآل

   

  

                                                                                                                                                                             
 ٥٥٢ص  ٢ج الكشاف  )١(
 )٥(: الكهف اآلیة  )٢(
 ١١٣ص  ٨الجدول م )٣(

قوله تعالى: () ٤الكهف اآلیة ( )٤(        ( 

 ٦٧٦ص  ٢الكشاف ج )٥(



 ٥٥٢

ا دسا  

ا  فا  

س ووجود ما یدل یجوز الحذف في العطف فیحذف الحرف والمعطوف علیه عند أمن اللب

  .علي المعطوف علیه

  حذف حرف العطف:

یغني عن و ، وتشاركها في األول الفاء وأم وفي الثاني أو (قد تحذف الواو مع معطوفها ودونه

  .)١(أوذلك مع  رَ دَ نَ یًال و بالواو كثیرًا وبالفاء قل المعطوف علیه

 : نحو قوله تعالي                       البقرة اآلیة

  .اء الداخلة علیهففطر والأر فحذف آخأیام فعلیه عدة من  فطرأأي ف .١٨٤

  .)٢(ان، أي راكب الناقة والناقة طلیحوقولهم راكب الناقة طلیحان

  وفي البرهان:

، فإن إتیانها ما یقتضي تغایر المتعاطفین فإذا حذفت اشعر بأن الكل تحذف الواو لقصد البالغة

، ١١٨ ل عمران آ: لواحد وذلك في قوله تعاليكا                   

          .  

 قوله تعالي :  )٣(يوخرج علیه الفارسره وال یألونكم خباًال، وتقدی         

                         ٩٢ التوبة   

                                                        
 ١٧٨التسهیل ص  )١(
 ٢٤٢ص  ٢شرح ابن عقیل ج )٢(
 هو األمام أبو علي الحسن بن احمد الفارسي النحوي المشهور )٣(



 ٥٥٣

  .)١(ن جواب إذا قومه تولواقوله أتوك أل فهو معطوف علي )دوقلت ال أج(قال تقدیره 

  وفي المتحسب: 

نك إذا قلت ما قام أ ىتر  الأ الحرف نائب عن الفعل وفاعله حذف الحرف لیس بقیاس وذلك أن((

، وكما نابت الهمزة وهل عن استفهم ،عن استثني الإابت (ما) عن (أنفي ) كما نابت زید  فقد ن

 اختصارًا،ذلك فلو ذهبت تحذف الحرف لكان ذلك  عن أعطف ونحو العطف وكما نابت حروف

الداللة  ختصار المختصر إجحاف به إذا صح التوجه إلیه جاز في بعض األحوال حذفه لقوةاو 

  .)٢())علیه

(تحذف الواو لاللتباس في قوله تعالي : : )٣(الواجدى وفي              

                   هذه اآلیة في مصاحف الشام بغیر واو وقالوا

ألن هذه اآلیة مالبسه لما قبلها من قوله تعالي :                  

                                  

          .  

د وخرابها فسیغني عن ذكر الواو ألن القائلین اتخذ اهللا ولدًا من جملة المتقدم ذكر من منع المساج

: ني عنها في قوله تعاليا كما استغالجملة بما قبله اللتباس          

                               ولم یقل

فیها وأستغني عن الواو التي  نالواو منها كما حذف م ورابعهم كما قال وثامنهم ولو حذف

                                                        
 ١٢٠ص ٣البرهان ج )١(
تحقیق علي الجندي الدكتور  يجنالفتح عثمان بن  أبيت واإلیضاح عنها تألیف االمحتسب في تبین وجوه شواذ القراء )٢(

 ٥١ص ١جم ١٩٦٩ - هـ ١٣٨٦عبد الفتاح إسماعیل الكتاب التاسع القاهره 
 بدون طبعة. ١٢٣دي ومنهجه في التفسیر تألیف الدكتور جودة محمد المهدي صحالوا )٣(
 ١١٦سورة البقرة اآلیة  )٤(
 ١١٤البقرة اآلیة  )٥(
 ٢٢الكهف اآلیة  )٦(



 ٥٥٤

ال یعطف علي  ما ف الجملة و ویمكن أن یكون حذف الواو الستئنا بالمالبسة التي بینهما كان حسناً 

   .)١(تقدم

ف حرف العطف وحده في الربع الثاني من القرآن العظیم غیر اآلیة رقم ذولم ترد آیات بها ح

  ) من سورة الكهف السابق ذكرها.٢٢(

  :حذف المعطوف علیه

اني صح عند أمن اللبس إذا كانت األداة الواو والفاء وقد ورد حذف المعطوف علیه في الربع الثی

  :في عشر مواضع تفصیلها كاآلتي

  :الموضع األول

قوله تعالي:                 .  

مفعول  . هم:للتأنیث :التاء .مبني علي الفتح فعل ماضي :أخذتهم .حرف عطف :الفاء اإلعراب:

بعد ثالثة  الجملة معطوفة علي جملة محذوفة تقدیرها فوعدهم العذاب .ل مرفوعفاع :الرجفة .به

  .)٣(فانقضت أخذتهم الرجفة

  .معطوفة علي محذوف تقدیره فانقضت جملة )قوله تعالي: (فأخذتهم الرجفة  الشاهد:

في له صوت  يءماء فیها صوت كل صاعقة وصوت كل شلسمن ا ةیحأي أخذتهم ص المعني:

  .)٤(إمراة مقعدة كافرة) األرض فقطعت قلوبهم وهلكوا إال

  :الموضع الثاني

قوله تعالي:           .  

أن  .اسمها الجملة المكونة .ضمیر :كم .كید ونصبو حرف ت :أن .حرف عطف :الواو اإلعراب:

  .)٦(ه حرف الجواب (نعم) كأنه قال نعم أن كم ألجراً حلمعطوفة علي محذوف سد م :وأسمها

                                                        
 ٢١١ص  ٣البرهان في علوم القرآن ج )١(
 ٧٨سورة األعراف اآلیة  )٢(
 ٣٣٤ص  ٤البحر المحیط ج )٣(
 ٣٣٤ص  المرجع السابق )٤(
 ١١٤اف اآلیة األعر  )٥(
 ٣٦٠ ص ٤البحر ج ٤٢٤ص ٣درویش ج )٦(



 ٥٥٥

  : (وأنكم) عطفت هذه الجملة علي الجملة المحذوفة بعد نعم التي هي نائبة قوله تعالي الشاهد:

  عنها.

یدكم أن تكونوا من ز أبل واب علي غلبة موسى ثم علي الجعل والكلأي ال أقتصر  المعني:

  .)١(المقربین

  الموضع الثالث: 

 قوله تعالي:                            

              .  

ن لو یجعل متضمن معني النفي للتعجیل لي مفهوم النفي ألعطف ع :نذر .عاطفة :الفاء اإلعراب:

 :الذین .ضمیر مستتر (نحن) :نقضي إلیهم أجلهم فنذر. الفاعل تعجل لهم الشر وال كأنه قیل وال

  .)٣(اسم موصول مفعول به صلة الموصول جملة ال یرجون لقاءنا

  لمحذوفة .قوله تعالي (فنذر الذین) عطفت الجملة علي جملة نمهلهم ا الشاهد:

ض بطغیانهم أو فنمهلهم، ونق فيأي وال نعجل لهم الشر وال نقضي إلیهم اجلهم فنذرهم  المعني:

  .)٤(ة مع طغیانهم إلزاما للحجة علیهمعلیهم النعم

  :الموضع الرابع

قوله تعالي:                   .  

معطوفة علي  الجملة .فعل ماضي فاعله السحرة :جاء .حرف عطف لما حینیة :الفاءإلعراب: ا

  .)٦(جملة فأتوا المحذوفة

  .عطف جملة فعلیة علي جملة محذوفة )قوله تعالي: (فلما جاء السحرة الشاهد:

  ما لما جاء السحرة أمرهم موسى علیه السالم بإلقاء الحبال والعصي لیظهر للخلق أن  المعني:

                                                        
 360ص ٤البحر المحیط ج )١(
 ١١یونس اآلیة  )٢(
 ٢١٢ص ٤درویش ج )٣(
 ١٣٣ص ٥البحر ج )٤(
 ٨٠یونس اآلیة )٥(
 ٤٨٤ص  ٤درویش ج )٦(



 ٥٥٦

  .)١(نه علیه السالم أمرهم بالسحرأیق ألقوا عمل فاسد وسعي باطل ال علي طر 

  الموضع الخامس:

قوله تعالي:                             

                  .  

جار  :لموسى .ماضي :آمن .نافیه :ما .عاطفة علي محذوف یفهم من السیاق :الفاء اإلعراب:

  .)٣(فاعل آمن ةر ذریصأداة ح :رور إالومج

(لما ألقوا  معطوفة علي جملة محذوفة تقدیرها )جملةة: (فما آمن لموسى إال ذریقوله تعالي الشاهد:

  .قال)

  .)٤(المعني: أي ما أظهر إیمانه وأعلن به إال ذریة من قوم موسى

  الموضع السادس:

قوله تعالي:                        

.  

 :الرجس –أي اهللا –هو  :علالفا .یجعل مضارع مرفوع بالضمة :حرف عطف :الواو اإلعراب:

  .)٦(ر كأنه قیل فیأذن لبعضهم في اإلیمان ویجعلالجملة معطوفة علي مقد .مفعول به

  ) معطوفة علي جملة فیأذن لبعضهم في األیمان المحذوفة .قوله تعالي: (ویجعل الشاهد:

الخذالن على الذین ال یعقلون وهم مصرون على الكفر  وسمي یجعل الرجس هو الخذالن  المعني:

  .)٧(نه سببهرجسًا وهو العذاب أل

                                                        
 ١٨١ص  ٥البحر المحیط ج )١(
 ٨٣یونس اآلیة  )٢(
 ١٥٦ص  ٦الجدول م  )٣(
 ١٨٣ص  ٥البحر المحیط ج )٤(
 ١٠٠یونس اآلیة  )٥(
 ٣٠٢ص  ٤درویش ج )٦(
 ١٩٣ص  ٥البحر ج )٧(



 ٥٥٧

  

  الموضع السابع:

قوله تعالي:                         .  

الجملة  .مضارع وفاعله مستتر تقدیره (نحن) :ننجي .حرف عطف للترتیب والتراخي :ثماإلعراب: 

  .)٢(رسلنا علي حكایة األحوال الماضیةطف علي كالم محذوف تقدیره نهلك األمم ثم ننجي ع

  ) جملة معطوفة علي جملة نهلك األمم المحذوفة .قوله تعالي: (ثم ننجي الشاهد:

  .)٣(الرسل ثم نجینا الرسل والمؤمنین أن الذین خلوا أهلناهم كما كذبوا المعني:

  الموضع الثامن :

قوله تعالي:                                  

           .  

فاعل  :الواو .فعل ماضي مبني علي الضم :ذهب .حینیة :ما .حرف عطف :الفاء اإلعراب:

  .)٥(معطوفة علي محذوف یفهم من سیاق القصة تقدیره فأرسله معهموالجملة 

  : (فلما ذهبوا) جملة معطوفة علي جملة محذوفة تقدیرها فأرسله معهم.قوله تعالي الشاهد:

  .)٦(أي عزموا واتفقوا علي إلقائه في الجب المعني:

  :الموضع التاسع

قوله تعالي:                                    

  

                                                        
 ١٠٣یونس اآلیة  )١(
 ١٩٤ص  ٥البحر المحیط ج ٣٠٤ص  ٤درویش ج )٢(
 ١٩٤ص٥البحر ج )٣(
 ١٥یوسف اآلیة  )٤(
 ٤٦١ص ٤درویش ج )٥(
 ٢٨٧ص  ٥البحر ج )٦(



 ٥٥٨

                                      .  

   :المفعول .فتیان :فاعله .ماضي مبني علي الفتح فعل :دخل .حرف عطف :الواو اإلعراب:

  .)٢(الجملة معطوفة علي جملة فسجنوه المحذوفة .ظرف مكان :معه .السجن

  .معطوفة علي محذوف تقدیره فسجنوه : (ودخل) جملةقوله تعالي الشاهد:

خبازة  ماأحداهربان كانا للملك األعظم الولید بن ال أنهمافدخل معه السجن غالمان وروي  المعني:

  .)٣(واآلخر ساقیة

  الموضع العاشر:

 قوله تعالي:                             

 .  

 .جار ومجرور :علي یوسف .ماضي وفاعله :دخلوا ینیة.لما ج –حرف عطف  :الفاء اإلعراب:

  .)٥(ملة معطوفة علي جملة ثم توجهوا إلي مصر وخرج یوسف وحاشیته الستقبالهم المحذوفةالج

وساروا حتى تلقوا قوله تعالي: (فلما دخلوا) عطف علي جملة فدخل یعقوب بأهله أجمعین  الشاهد:

  .المحذوفةیوسف 

  .)٦(صر أي تمكنوا منها واستقروا فیهادخلوا م المعني:

  حذف المعطوف: 

  .حذف الحرف في موضعین اثنینو ف ف المعطو قد ورد حذ

  

                                                        
 ٣٦یوسف اآلیة  )١(
 ٤٩٣ ٤درویش ج )٢(
 ٣٠٧ص ٥البحر ج )٣(
 ٩٩یوسف اآلیة  )٤(
 ٥٥ص ٥درویش ج )٥(
 ٣٤١ص ٥البحر المحیط ج )٦(



 ٥٥٩

  :الموضع األول

 قوله تعالي:                             

                       

  .  

   .)٢(جملة تقیكم الحر صفة حذف المعطوف للعلم به أي والبرد اإلعراب:

  .الحر كلمة البرد المحذوفة معطوفة علي جملة تقیكم الشاهد:

ال بذلك من الصوف وكتان وغیرها والسر س علي البدن من قمیص ونحو بما ل لابالسر  المعني:

  .)٣(دید وغیره والمعني أي تقیكم الحر والبرد وأذي الحربحكان من  علي ماعام یقع 

  الموضع الثاني:

قوله تعالي:                     

                                  

                               

       .  

  .)٥(م إضمار تقدیره أن اهللا وعدكم وعد الحق فصدقكمفي الكال اإلعراب:

  .علي جملة أن اهللا وعدكم وعد الحقفصدقكم المحذوفة معطوف  الشاهد:

أن اهللا وعدكم وعد الحق یعني بالبعث والجنة والنار وثواب المطیع وعقاب العاص  المعني:

  . )٦(فصدكم وعده

                                                        
 ٨١النحل اآلیة  )١(
 ٤٠٠ص ٢ي جغنالم ٣٤٨ص ٥درویش ج )٢(
 ٥٠٨ص  ٥البحر ج )٣(
 ٢٢إبراهیم اآلیة  )٤(
 ٤٠٨ص ٥البحر ج– ١٨١ص ٥درویش ج )٥(
 ٤٠٨ص ٥البحر المحیط ج  )٦(



 ٥٦٠

  

 الفصل الرابع

  ال

 
  

  

 

 المبحث األول البدل المطابق  

 مع الكل  بعضالمبحث الثاني بدل ال 

   االشتمالالمبحث الثالث بدل 

 المبحث الرابع بدل الضمائر 

 البدل لعطف البيان   ةالمبحث الخامس مفـارق 

 

  

  

  

  

  

  



 ٥٦١

 ل  

ب إلــي هــو الفصــل األخیــر مــن التوابــع وهــو االســم المقصــود بــالحكم المنســو البــدل 

 تابعه وقد عرف في اللغة وفي االصطالح.

 :تعریف البدل في اللغة

  .)١())غیره والجمع أبدال ءَدل وِبْدُل لغتان والبدیل البدل وبدل الشيراء: بَ فالبدل ال((

ن یســـمونه الترجمـــة والتبیـــین والتكـــرار وهـــو لغـــة و البصـــریین، والكوفیـــ اصـــطالحوالتعبیـــر بـــه 

 .)٢(العوض

 الصطالح:تعریف البدل في ا

   .)٣())البدل تابع مقصود بما نسب إلي متبوع دونه((

البــدل ثــان یقــدر فــي موضــع األول نحـو قولــك مــررت بأخیــك زیــد فزیــد ثــان ((وفـي المفصــل 

كأنـك قلـت  حتـىن یقـدر فـي موضـع األول أب واعتبارهعرابه إمن حیث كان تابعًا لألول في 

  .)٤())قال من األول كأنهمررت بزید فیعمل فیه العامل 

  حكم البدل:

  .)٥(البدل یدخل في األسماء واألفعال وحكمه التشریك في األعراب

ولیس األمر في البدل والمبدل منه كالنعت والمنعوت فیلـزم تطابقهمـا فـي التعریـف والتنكیـر 

البـدل والمبـدل منـه تعریفـًا وتنكیـرًا بـل لـك أن  بقاطـ، ولـیس بمشـروط أن یت)كما ذكـر سـابقاً (

  مثل مررت من اآلخر مثل بدل معرفة من معرفه  اً ئین شنوعیال إليتبدل 

                                                
 ٤٨ص  ١لسان العرب ج  )١(
 ١٠٥الكواكب الدریة ص  )٢(
دار الفكر  –ات التعاریف تألیف محمد عبد الروؤف المناوى تحقیق الدكتور محمد رضوان مهالتوفیق على م )٣(

 ٣٣٤ص  ١م ج  ١٩٩٠ه  ١٤١ ١بیروت ط  –المعاصر 
 ٦٨ص  ٣شرح المفصل ج  )٤(
 ١٠٥الكواكب الدریة ص  )٥(



 ٥٦٢

  .)١(نحو مررت برجل زید وبدل المعرفة من النكرةبأخیك عبد اهللا 

  الغرض من البدل:

  .)٢(قد یذكر البدل للبیان وٕازالة التوهم وفرارًا من اللبس وطلبًا لإلیجاز

  أقسام البدل:

  البدل علي أربعة أقسام هي:  

  أخوك. نحو: جاء زیدٌ  ویقال له بدل الكل من الكل ءمن الشي ءبدل الشي :األول

سواء كان ذلك البعض قلیًال أو كثیرًا نحو أكلت الرغیف ثلثه : بدل البعض من الكل الثاني

نحـو علـي  مقـدرٍ  أو لمبـدل منـه إمـا  مـذكورٍ لنصـفه والبـد مـن اتصـاله بضـمیر یرفـع منـه  أو

  .الناس حج البیت من استطاع أي منهم

مقــدرًا  أو: بـدل االشــتمال نحـو أعجبنــي زیـد عملــه والبــد مـن اتصــاله بضـمیر مــذكورًا الــثالث

كقوله تعالي          *         .أي فیه  

  : البدل المباین وهو ثالثة أقسام هي: الرابع

إن أردت أن تقــول  ألنــكالفــرس بــدل الغلــط وبــدل النســیان وبــدل اإلضــراب نحــو رأیــت زیــدًا 

لطت فقلت زیدًا فهذا بـدل الغلـط. وان قلـت رأیـت زیـدًا ثـم لمـا نطقـت تـذكرت غرأیت الفرس ف

بأنك رأیت زیدًا ثم  ن أردت األخبار أوالً إ نك إنما رأیت فرسًا فأبدلته منه فهذا بدل النسیان و إ

     .)٤(بدا لك أن تخبر بأنك رأیت الفرس فهذا بدل اإلضراب

  .)٥())والبدل المباین بأنواعه ال یكون في القرآن الكریم وال في الشعر الفصیح((

  

  

                                                
 ٦٨ص  ٣شرح المفصل ج  )١(
 ٦٣ص   السابق المرجع )٢(
 )٥-٤سورة البروج اآلیة: ( )٣(
 ١٠٨ – ١٠٥الكواكب الدریة ص  )٤(
 ٢٨ص  ١تصب للمبرد ج قالم )٥(



 ٥٦٣

  ا اول

ل اا  

 ركیذدل منـه فـي المعنـي ویوافقـه فـي التـبوهو بدل كل من كل الذي یتحد البدل والم   

  التثنیة والجمع.و والتأنیث وفي األفراد 

  وفي التسهیل 

والتأنیـث، وفـي  ركیذًا فـي التـضـیأل من كـل، ووافـق معني سمي بدل ك احدتإأن ((ف

   .)١(مالم یقصد التفصیل)) هدیاألفراد وض

  وقد ورد البدل المطابق في تسعه وثالثین موضعًا تفصیلها كاآلتي :

  الموضع األول:

 :قوله تعالي         .   

بـدل  . رب:لفـظ الجاللـة فاعـل مرفـوع :اهللا .حفعـل ماضـي مبنـي علـي الفـت :: تباركعراباإل

  .)٣(مضاف إلیه :مینلالعا .من لفظ الجاللة مرفوع

 : قوله تعالي : الشاهد   بدل كل من كل.  

فـي  أو: أي تقدس وتنزه من كل نقص ویدخل في ذلك تنزه تعالي عن نقص الخلـق المعني

   .)٤(اآلمر دخوًال أولیاً 

نـه یسـتحقه لصـفاته فقـال رب أدل علـي  ،نـه یسـتحق الثنـاء لذاتـهأدل علي  الم :مقام الحال

  .)٥(العالمین

                                                
 ١٧٢ص  لیهالتس )١(
 ١٨٧وردت ص  ٥٤األعراف اآلیة  )٢(
 ٣٥٤ص  ٤الجدول م  )٣(
 ١٣٨ص  ٨روح المعاني ج  )٤(
 ٤١٨ص  ٧نظم الدرر ج  )٥(



 ٥٦٤

  الموضع الثاني:

   :قوله تعالي  .  

 :هــارون .مضــافة إلیــه ى:موســ .مجــرور )٢(بــدل مــن رب فــي اآلیــة الســابقة :: ربعــراباإل

  .)٣(عطف علي موسي بالواو

  :ليقوله تعا: الشاهد  .بدل كل من كل  

أرادوا فرعـون ولـم یقتصـروا  أنهـمبدل مما قیل وٕانما أبدلوا لئال یتـوهم  –: رب موسي المعني

كـان ربـي موسـي علیـه السـالم فـي  ألنـهلتوهم رائحـة اعلي موسي علیه السالم إذ ربما یبقي 

   .)٤(والمعني الرب الذي یعتقد ربو بیته موسي وهرون .صغره

  وضع الثالث: الم

 قوله تعالي:     .  

لفـــظ الجاللـــة  :اهللا .ضـــمیر فـــي محـــل رفـــع فاعـــل :واأللـــف .فعـــل ماضـــي :دعـــوا :عـــراباإل

   .)٦(بدل من لفظ الجاللة :رب .مفعول به منصوب

 : قوله تعالي: الشاهد  بدل كل من كل.   

وتضـــرعا إلـــي اهللا عـــز وجـــل ربهمـــا ومالـــك  هبـــ حتمـــاإفـــا عاقبـــة اآلمـــر فخامـــا ل: أي المعنـــي

  .)٧(أمرهما

  

                                                
 ١٢٢األعراف اآلیة  )١(
 )قالوا آمنا برب العالمینالى ( قوله تع )٢(
 ٣٦ص  ٥الجدول م  )٣(
 ٢٦ص  ٩روح المعاني ج  )٤(
 ١٧وردت ص  ١٨٩األعراف اآلیة  )٥(
 ٥٠٨ص  ٣درویش م  )٦(
 ١٣٩ص  ٩روح المعاني ج  )٧(



 ٥٦٥

  الموضع الرابع:

 قوله تعالي:      .  

لفـظ الجاللـة  :اهللا .حـرف خطـاب :كـم .اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ :: ذلكمعراباإل

  .)٢(مضاف إلیه :كم .بدل من لفظ الجاللة :ربكم .خبر مرفوع

 قوله تعالي: : الشاهد   .بدل كل من كل  

فضًال عن جمـاد  نبيئًا من ملك أو ی: أي فاعبدوه سبحانه من غیر أن تشركوا به شالمعني

  .)٣(ر وال یسمع وال یضر وال ینفعصبال ی

  الموضع الخامس: 

 قوله تعالي:      .  

  .)٥(:عراباإل

 : قوله تعالي: الشاهد   بدل كل من كل.   

ریـــب  م ومتـــولي أمـــوركم الثابـــت ربوبیتـــه والمتحقـــق ألوهیتـــه تحقیقـــًا الكـــلك : أي مـــا المعنـــي

  .)٦(فیه

  الموضع السادس:

 قوله تعالي:         .  

  بدل  :رب .فعل ماضي وفاعله علي اهللا جار ومجرور متعلق بتوكلت :: توكلتعراباإل

                                                
 ١٩١وردت ص  ٣یونس اآلیة  )١(
 ٦٠ص  ٦الجدول م  )٢(
  ٦٦ص  ١١روح المعاني ج  )٣(
 ١٤٨وردت ص  ٣٢یونس اآلیة  )٤(
 ورد في الموضع السابق )٥(
 ١١٢ص  ١١روح المعاني ج  )٦(
 ٧٨وردت ص  ٥٦هود اآلیة  )٧(



 ٥٦٦

ضــمیر مضــاف  :الیــاء أخــره.لفــظ الجاللــة مجــرور وعالمــة الجــر الكســرة المقــدرة علــي  مــن

  .)١(إلیه

  :قوله تعالي :الشاهد    بدل كل من كل.   

ممـــا تریـــدون فـــأني  يءادني مجهـــودكم ال تقـــدرون علـــي شـــضـــم فـــيلتم ز : أي أن بـــالمعنـــي

   .)٢(بإرادته إال یصیبني أمر متوكل علي اهللا تعالي وهو مالكي ومالكم ال یصدر عنكم وال

  الموضع السابع والثامن:

  قوله تعالي:     .  

مفعــول بــه  :الرســول .مجــرور )٤(بــدل مــن الــذین یتقــون فــي اآلیــة الســابقة :الــذین :عــراباإل

  .)٥(بدل من الرسول :النبي .منصوب

   .بدل كل من كل بدل كل من كل، و : قوله تعالي: الشاهد

قـال إبلـیس أنـا مـن الشـيء قـال  وسـعت رحمتـي كـل شـيلما نزلت قوله تعـالي: :المعني

اهللا تعـالي ســأكتبها للـذین یتقــون ویؤتــون الزكـاة قالــت الیهـود: فــنحن نتقــي ونـؤتي الزكــاة قــال 

  :اهللا تعالي     الذي أرسله لتبیلغ الرسـالة والنبـي الـذي أنبـأ ،

فبــذلك عــزل اهللا عــز وجــل الرحمــة عــن إبلــیس وعــن الیهــود وجعلهــا  .الخلــق عــن اهللا تعــالي

  .)٦(صلى اهللا علیه وسلم محمد ألمة

  

  الموضع التاسع:

                                                
 ٢٥٦ص  ٦الجدول م  )١(
 ٨٣ص  ١٢روح المعاني ج  )٢(
 ١٥١وردت ص  ١٥٧األعراف اآلیة  )٣(
 )فسأكتبها للذین یتقون ویؤتون الزكاة...قوله تعالى   ( )٤(
 ٨٣ص  ٥الجدول م  )٥(
 ٢٥٣ ص ٢الشوكانى ج  )٦(



 ٥٦٧

   قوله تعالي:         .  

  .)٣(صلته :یقیمون )٢(ةقاسم موصول بدل من الذین في اآلیة الساب :: الذینعراباإل

  .بدل كل من كل : قوله تعالي: الشاهد

ــد المعنــــي ــؤدون الصــــالة وقــ ـــذین یــ ــا و إقامــــة الصــــالة  خــــص: أي الـ ـــدقة لكونهمــ ـــل أالصـ صـ

  .)٤(الخیر

عمـل الظـاهر  إلـيمـل البـاطن لما وصـفهم باإلیمـان والتوكـل قـال متـنقًال مـن ع مقام الحال:

  .)٥(أن همتهم إنما هي العبادة والمكارم مبیناً 

  الموضع العاشر:

  قولـــــــــه تعـــــــــالي:                       

 .  

ــذینعــــراباإل ــي اآلیــــة الســــابقة :: الــ ــذین فــ ــدل مــــن الــ ــول بـ ــم موصــ صــــلة  :عاهــــدت .)٧(*اســ

  .)٨(الموصول

  .بدل كل من كل :  قوله تعالي:  الشاهد

  : أي أن هؤالء الكافرین الذین هم شر الدواب عند اهللا هم هؤالء الذین عاهدت المعني

   .)١(منهم أي أخذت منهم عهدهم ثم هم ینقضونه

                                                
 ٣األنفال اآلیة  )١(
إنما المؤمنون الذین إذا ذكر اهللا وجلت قلوبهم وٕاذا تلیت علیهم آیاتنا زادتهم أیمانًا وعلى ربهم قوله تعالى ( )٢(

 )یتوكلون 
 ١٥٠ص  ٥الجدول م  )٣(
 ٢٨٦ص  ٢الشوكانى ج  )٤(
 ٢٢٤ص  ٨نظم الدرر ج  )٥(
 ٥٦األنفال اآلیة  )٦(
 )فهم ال یؤمنونالدواب عند اهللا الذین كفروا  (إن شر  قوله تعالى: )٧(
 ٢١٥ص  ٥الجدول م  )٨(



 ٥٦٨

  الموضع الحادي عشر:

 قوله تعالي:                              

      .   

اســم إشــارة مبنــي علــي الكســر فــي محــل جــر  :ذي .تنبیــه :اهــ .حــرف جــر :: فــيعــراباإل

   .)٣(بدل من اسم اإلشارة تبعه في الجر :الدنیا ).اتبعوا(متعلق ب 

: قوله تعالي: اهدالش  بدل كل من كل.  

عـن الرحمــة وعــن كـل خیــر أي جعلــت اللعنــة الزمـة لهــم وعبــر بالتبعیــة  أي أبعــاداً  :المعنــي

  .)٤(للمبالغة

  الموضع الثاني عشر:

   قوله تعالي:                 .  

فعل مضـارع مرفـوع  :بتثن .اسم موصول مبني في محل نصب بدل من كال :: مارابعاإل

الجملـة  .مضـاف إلیـه :الكـاف .مفعول به منصوب :فؤاد .جار ومجرور :به .والفاعل نحن

  .)٦(صلة الموصول

 :: قوله تعاليالشاهد      بدل كل من كل.  

یثبــت نفســك و یطمــأن قلبــك علــي أداء خبــرك بأنبــاء الرســل یــا محمــد كــل مــا ن: أي المعنــي

  .)٧(الرسالة واحتمال أذى الكفار

                                                                                                                                       
   ٣١٩ص  ٢الشوكانى ج  )١(
 ٦٠هود اآلیة  )٢(
 ٢٦٠ص  ٦الجدول م  )٣(
 ٨٧ص  ٢روح المعاني ج  )٤(
 ٣١٥ص  وردت ١٢٠هود اآلیة  )٥(
 ٣٢٨ص  ٦الجدول م  )٦(
 ١٦٧ص  ١٢روح المعاني ج  )٧(



 ٥٦٩

قولــه تعــالي:                            

                    .  

اسـم إشـارة مبنـي فـي  :هـذه .فاعـل :الـواو .فعـل ماضـي مبنـي علـي الضـم :: اسـكنواعراباإل

  .)٢(بدل من اسم اإلشارة منصوب :القریة .محل نصب مفعول به

 :: قوله تعاليالشاهد   بدل كل من كل.  

   .)٣(أي أقیموا في هذه القریة ءي بیت المقدس أو أریحا: أي القریة القریبة منهم وهالمعني

   :الموضع الرابع عشر

قوله تعالي:       .   

مفعــول بــه  :مــثالً  .فاعــل :لفــظ الجاللــة .فعــل ماضــي مبنــي علــي الفــتح :ضــرب :عــراباإل

  .)٥(بدل من مثًال منصوب :قریة .منصوب

قوله تعالي:  :الشاهد   بدل كل من كل.  

  .)٦(ما مقدرةإ من قري األولین و  ققه: أي أهل القریة والمراد بالقریة أما قریة محالمعني

  الموضع الخامس عشر:

..قوله تعالي:                            .  

                                                
 ١٦١ األعراف )١(
 ٩٢ص  ٥م  الجدول )٢(
 ٨٨ص  ٩روح المعاني ج  )٣(
 ٤٢١ص  وردت – ١١٢النحل اآلیة  )٤(
 ٣٣٣ص  ٧الجدول م  )٥(
 ٢٤٢ص  ١٤روح المعاني ج  )٦(
 ٣٠وردت ص  ٢٥یوسف اآلیة  )٧(

  الموضع الثالث عشر:



 ٥٧٠

 .مجهول منصـوبللمضارع مبني  :نجیس .حرف مصدري :أن .تثناءأداه اس :الإ :عراباإل

 والمصـدر المـؤول  )هـو(ونائب الفاعـل ضـمیر مسسـتر تقـدیره     رفـع فـي محـل 

  .)١(بدل من جزاء

 : قوله تعالي: الشاهد     .بدل كل من كل  

ــــي ـــزاء مــــن المعن ــا جـ ـــز أي مــ ـــرأة العزیـ ــؤال امـ ــي اآلیــــة إجابــــة لســ ــوء بد راأ: فــ ـــك الســ إال أهلـ

  .)٢(السجن

  الموضع السادس عشر:

ــــــالي:  ــــــه تع  قول                      

  .  

  .)٤(:عراباإل

 : قوله تعالي: الشاهد   بدل كل من كل.  

اهللا بوصــله مــن صــلة الرســول صــلي اهللا علیــه وســلم باإلیمــان وصــلة : أي مــا أمــر المعنــي

بإفشـاء السـالم وعیـادة المرضـي وشـهود  اإلسـالماألرحام وصلة اإلیمان بالعمل وصلة قرابة 

  .)٥(الجنائز ومراعاة حقوق الجیران

  الموضع السابع عشر:

  قولــه تعــالي:                       

                            .  

                                                
 ٣٥٧ص  ٦الجدول م  )١(
  ١٨ص  ٣الشوكانى ج  – ٢١٨ص  ١٢روح المعاني ج  )٢(
 ٢١الرعد اآلیة  )٣(
 ورد في الموضع السابق )٤(
 ١٤ص  ١٣روح المعاني ج  )٥(
 ٢٥الرعد اآلیة  )٦(



 ٥٧١

  .)١(:عراباإل

 : قوله تعالي: الشاهد   بدل كل من كل.  

ســـالم المجتمعـــین علـــي الحـــق حیـــث یمـــان بجمیـــع األنبیـــاء علـــیهم الأن یوصـــل األ :المعنـــي

  .)٢(موالة المؤمنینو یؤمنون ببعض ویكفرون ببعض ومن حقوق األرحام 

  الوضع الثامن عشر:

:تعالي قوله                                 

       .  

  .)٤(:عراباإل

 : قوله تعالي: الشاهد   (للروح) بدل كل من كل.  

علمــوا النــاس أیقــول ســبحانه بواســطة المالئكــة لمــن یشــاء مــن عبــاده أن تــذروا أي  :المعنــي

  .)٥(ن في اإلنذار تخویفًا وتهدیداً ومروهم بتوحیدي مع تخویفهم، أل

  الموضع التاسع عشر:

  :تعالي قوله       .   

جـار ومجـرور  :من قـبلكم .اسم موصول مبني في محل جر مضاف إلیه :الذین :عراباإل 

بـــدل مـــن اســـم الموصـــول  :(قـــوم) .مضـــاف إلیـــه :وكـــم .صـــلة الموصـــول متعلـــق بمحـــذوف

  .)٧(مضاف إلیه :نوح .مجرور

                                                
  ٥٧٠ص  ورد في الموضع الخامس عشر  )١(
 ١٤٦ص  ١٣روح المعاني ج  )٢(
 ٢النحل اآلیة  )٣(
 ٥٧٠ ورد ص )٤(
 ١٤٧ص  ٣الشوكانى ج  – ٩٤ص  ١٤روح المعاني ج  )٥(
 ١١٧ وردت ص ٩إبراهیم اآلیة  )٦(
 ١٣١ص  ٦الجدول م  )٧(



 ٥٧٢

:  قوله تعالي :  الشاهد   بدل كل من كل.  

ذكر إرساله علیه السالم  بعد ما صلى اهللا علیه وسلممحمد  ألمةفي اآلیة خطاب  :المعني

بالقرآن وقص علیهم من قصص موسي علیه السالم مع أمته ولعل تخصیص تـذكیرهم بمـا 

أصاب أولئك المعدودین مع قرب غیرهم إلیهم إشارة إلي أن هالكه تعالي للظـالمین ونصـره 

  .)١(ین عادة قدیمة له سبحانهالمؤمن

ثـم أبـدل  ،كمقـبلرقوا الزمـان قـال مـن غ: لمـا كـان المـراد قـوم مخصوصـین لـم یسـتالحـال مقام

  .)٢(منهم فقال (قوم)

  الموضع العشرون والحادي والعشرون:

ـــــــــه :  تعـــــــــالي قول                            

                                      

                              

                     .  

ضـمیر مفعـول  :هـم .ضـمیر فاعـل :ونـا .فعل ماضي مبني علي السـكون :قطعنا :عراباإل

 :عشــرة .قطعنــاهم وعالمــة النصـب الیــاء فـيحـال منصــوب مــن ضـمیر الغائــب  اثنتــي: .بـه

ســباط أبــدل مــن  :اً ممــأ .بــدل مــن اثنتــي عشــرة منصــوب :ســباطاً أ .محــل لــه ي الدجــزء عــد

  .)٤(منصوب مثله

الي: : قوله تعالشاهد     بدل كل من كل.  

  رناهم اثنتي عشرة آمة یتمیز بعضها عن بعض وسماهم أمما یناهم وصقر فأي  :المعني

                                                
 ١٩٢ص  ١٣ج روح المعاني  )١(
 ٣٨٩ص  ١٠نظم الدرر ج  )٢(
 ١٦٠األعراف اآلیة  )٣(
 ٨٩ص  ٥الجدول م  )٤(



 ٥٧٣

اء یــؤم بعضــهم غیــر مــا یؤمـــه ر آلان كــل ســبط كــان جماعــة كثیــرة العــدد وكــانوا مختلفــي أل

  .)١(اآلخر

  الموضع الثاني والعشرون:

: تعالي قوله                         .....  

بـدل مـن لفـظ الجاللـة مجـرور  :مولي .جار ومجرور :إلي اهللا .فعل وفاعله :: ردواعراباإل

  .)٣(ضمیر مضاف إلیه :هم .وعالمة الجر الكسرة المقدرة

  .لبدل كل من ك لىمو :  قوله تعالي: الشاهد

  .)٤(ًا باطالً بتخذه ر إما  أي ربهم الحق المتحقق الصادق في ربوبیته ال المعني:

  :الموضع الثالث والعشرون

: تعالي قوله         .  

ي بعـد نفـمبني في محل رفع مبتدأ وفیه معني ال استفهاماسم  :ماذا .عاطفة :الفاء :عراباإل

أداة  :إال .مضـاف إلیـه مجـرور :الحـق .خبر المبتدأ فزو حصوب متعلق بمظرف زمان من

  .)٦(بدل من اسم االستفهام تبعه في الرفع :والضالل .استثناء

: قوله تعالي: الشاهد  بدل كل من كل.   

ـــــي ـــرب الحـــــق الثابـــــت ربوبیتـــــه المعن ــد الــ ـــاذا بعـــ ــائع  إال: أي فمــ ــ ـــل الضـ ـــالل أي الباطــ الضــ

  .)٧(لضمحالم

  

                                                
  ٨٧ص  ٩روح المعاني ج  – ٢٥٦ص  ٣الشوكانى ج  )١(
 ١٤٨ وردت ص ٣٠یونس اآلیة  )٢(
 ٩٨ص  ٦الجدول م  )٣(
 ١٠٩ص  ١١روح المعاني ج  )٤(
 ١٤٨ وردت ص ٣٢یونس اآلیة  )٥(
 ١٠٠ص  ٦الجدول م  )٦(
 ١١٢ص  ١١وح المعاني ج ر  )٧(



 ٥٧٤

  موضع الرابع والعشرون :ال

: تعـــــــالي قولــــــه                          

        .  

 :هـذا .جـار ومجـرور :إلیـك .فاعـل :(نا) .فعل ماضي مبني علي السكون :أوحى :عراباإل

   .)٢(به القرآن بدل منصوب اسم إشارة مفعول

 :: قوله تعاليالشاهد    بدل كل من كل.   

 امـ وٕاظهـارالقصص بهذا القـرآن وفـي اآلیـة تفخـیم القـرآن  أحسننحن نقص علیك  :المعني

   .)٣(فیه من األعجاز وحسن البیان

  الموضع الخامس والعشرون:

: تعالي قوله       .  

بـدل مـن  :دارهـم .نعـت لـثمن مجـرور :بخـس ا.جـار ومجـرور متعلـق بشـرو  :بـثمن :عراباإل

  .)٥(ثمن مجرور وعالمة الجر الفتحة

: قوله تعالي: الشاهد    بدل كل من كل.  

   .)٦(أي اشتري السیارة سیدنا یوسف بثمن قلیل دارهم ال دنانیر :المعني

للمعنـي تسـفیهًا لـرأیهم وتعجبـًا  كان الـبخس القلیـل النـاقص أبـدل منـه تأكیـداً  مال: الحال مقام

  .)٧(من حالهم قوله دارهم

                                                
 ) ٣یوسف اآلیة (  )١(
 ٤٤٩ص  ٤درویش م  )٢(
 ٤ص  ٣الشوكانى ج  – ١٧٥ص  ١٢روح المعاني ج  )٣(
 ١٣٥ وردت ص ٢یوسف اآلیة   )٤(
 ٣٤٨ص  ٦الجدول م  )٥(
  ٢٠٤ص  ١٢روح المعاني ج  )٦(
 ٤٧ص  ١٠نظم الدرر ج  )٧(



 ٥٧٥

  الموضع السادس والعشرون:

ـــه : تعـــالي قول                               

                            .  

ـــي الســـكون ت:بعـــأت :عـــراباإل ـــاء المـــتكلم .فعـــل ماضـــي مبنـــي عل ــول  :ملـــة .فاعـــل :ت مفعـ

   .)٢(با مجرور بالفتحةآبدل من  :إبراهیم .مضاف إلیه :بائي. آمنصوب

: قوله تعالي: الشاهد    بدل كل من كل.  

تبعــت أالمعـاد و المبـدأ و ب تبـع ملــة قـوم كفـرواأأي إنمـا فـزت بمـا فــزت بسـبب أنـى لـم  :المعنـي

  .)٣(الكرام المؤمنین بذلك أبائيملة 

   :الموضع السابع والعشرون

:  تعالي قوله         .  

مضارع  :یدخلون .مضاف إلیه :عدن .)٥(ابقةبدل من عقبي في اآلیة الس :جنات :عراباإل

  .)٦(ضمیر مفعول به :الهاء .فاعل :الواو .مرفوع بثبوت النون

قوله تعالي:  الشاهد   بدل كل من كل.   

  .)٧(أي عاقبة الدنیا وما ینبغي أن یكون ما ألمر أهلها الجنة یدخلونها :المعني

فقـال  خـتم هـذه بمثـل ذلـك ترغیبـاً  وت ترهیبـاً لمـا خـتم بمـا یـدل علـي مـا بعـد المـ :الحـال مقام

  .)٨(عقبي الدار وبینهما بقوله جنات عدن أي إقامة طویلة) الرتبة لهم لوالعا(أولئك أي 

                                                
  ٣٨یوسف اآلیة  )١(
 ٣٧٢ص  ٦الجدول م  )٢(
 ٢٤٢ص  ١٢وح المعاني ج ر  )٣(
 ٥٤٥وردت ص  ٢٣الرعد اآلیة  )٤(
الذین صبروا إبتقاء وجه ربهم واقاموا الصالة وانفقوا مما رزقناهم سرًا وعالنیة ویدرون بالحسنة ( قوله تعالى )٥(

 )السیئة أولئك لهم عقبى الدار
 ٩٧ص  ٧الجدول م  )٦(
 ١٤٢ص  ١٣روح المعاني ج  )٧(
 ٣٣١ص  ١٠نظم الدرر ج  )٨(



 ٥٧٦

  الموضع الثامن والعشرون:

 : تعالي قوله               .  

اسـم موصـول نعـت  :الـذي .)٢(من الحمیـد فـي اآلیـة السـابقة بدل :اهللا لفظ الجاللة :عراباإل

  .)٣(للفظ الجاللة

  .بدل كل من كل اهللا: قولة تعالي: الشاهد

خارجـًا  أوفي األرض والسموات ما وجد داخـًال فیهـا  أي اهللا سبحانه الذي مالك ما :المعني

  .)٤(منها متمكنًا فیهما من الناس وغیرهم

  الموضع التاسع والعشرون:

 تعالي قوله           .  

مفعـــول بـــه  :مـــثالً  .فاعـــل مرفـــوع :اهللا .فعـــل ماضـــي مبنـــي علـــي الفـــتح :ضـــرب :عـــراباإل

  .)٦(بدل من مثالً  :كلمة .منصوب

: قوله تعالي : الشاهد  بدل كل من كل.   

ــالمعنــي لمعنــي كیــف اعتمــده ووضــعه فــي موضــعه مــن مــثًال وا هیــلالبد ى: كلمــة نصــب عل

   .)٧(الالئق به

  الموضع الثالثون:

: تعالي قوله          .   

                                                
 ٩٢ وردت ص ٢إبراهیم اآلیة  )١(
 ) لناه لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزیز الحمیدز ألر كتاب أنقوله تعالى ( )٢(
  ١٢٣ص  ٧الجدول م  )٣(
 ١٨٢ص  ١٣روح المعاني ج  )٤(
 ٨٨ وردت ص ٢٤إبراهیم اآلیة  )٥(
 ١٥٠ص  ٧الجدول م  )٦(
 ٢١٢ص  ١٣روح المعاني ج  )٧(
 ٢٩إبراهیم اآلیة  )٨(



 ٥٧٧

مضـارع مرفـوع  :یصـلون .منصـوب )١(بدل من دار البواء في اآلیة السابقة :جهنم :عراباإل

  .)٢(ضمیر مفعول به :الهاء .فاعل :الواو .بثبوت النون

: قوله تعالي :   الشاهد  بدل كل من كل.  

  .)٣(نزلوا قومهم بسبب ما زینوه لهم من كفر دار البوار والهالك جهنمأأي  :المعني

  الموضع الحادي والثالثون:

: تعالي قوله          .  

علي الضم في محـل نصـب  منادي علم مفرد حذف منه أداة النداء مبني :یوسف :عراباإل

ي أي بــدل مــن یوســف مبنــي علــي الضــم فــي محــل  نصــب الهــاء للتنبیــه الصــدیق نعــت أل

  .)٥(مرفوع

: قوله تعالي: الشاهد      بدل كل من كل.  

یـا یوسـف ووصـفه بالمبالغـة فـي الصـدق  : فـي الكـالم حـذف أي فأرسـلوه فأتـاه فقـال:المعني

  .)٦(في مدة إقامته معه في السجنحسبما علمه وجرب أحواله 

  الموضع الثاني والثالثون:

:  تعالي قوله                             

                  .  

   :الدنیا .أحسنواباسم إشارة مبني في محل جر متعلق  :هذ .حرف تنبیه :: ها األعراب

                                                
 )ألم تر إلى الذین بدلوا نعمة اهللا كفرًا وأحلوا قومهم دار البوارقوله تعالى ( )١(
 ١٥٣ص  ٧الجدول م  )٢(
 ١٠٩ص  ٣الشوكانى ج  )٣(
 ٢١٠ وردت ص ٤٦یوسف اآلیة  )٤(
 ٢٥٧ص  ٧الجدول م  )٥(
 ٣١ص  ٣الشوكانى ج  – ٢٥٤ص  ١٢روح المعاني ج  )٦(
 ٣١حل اآلیة الن )٧(



 ٥٧٨

  .)١(ه في الجرعبذه تهبدل من 

: قوله تعالي: الشاهد    بدل كل من كل.   

ــال الحســـنة الصــــالحة فــــي هــــذه الــــدار مثوبــــة حســــنة جــــزاء  :المعنــــي ــوا باألعمــ ــذین أتــ أي الــ

  .)٢(همإحسان

  الموضع الثالث والثالثون:

  .ضرب اهللا مثًال عبداً : تعالي قوله

ضرب فعل ماضي مبني علي الفتح لفظ الجاللة فاعل مثًال مفعول به عبـدًا بـدل  :عراباإل

  .)٤(من مثل

   .بدل كل من كل عبداً : قوله تعالي: الشاهد

یــة والعجــز التــام ووصــف العبــد فــي الحقیقــة حالتــه العارضــة لــه مــن المملوك ثــل: المالمعنــي

  .)٥(هللا تعالي شتراكهما في كونهما عبداً بالمملوكیة للتمیز عن الحر إل

  الموضع الرابع وثالثون:

:  تعالي قوله     .  

  .)٧(:عراباإل

 : قوله تعالي:  الشاهد  بدل كل من كل.   

 یفهم لعدم السـمع وال انه مثًال آخر لرجلین أحداهما أخرس أصم الأي ضرب سبح :المعني

  نعم اهللا تعالي ألكل قوم  أویفهم غیره لعدم النطق وجعلهما اهللا تعالي مثًال ألهل مكة 

                                                
 ٢٥٧ص   ٧الجدول م  )١(
 ١٣١ص  ١٤روح المعاني ج  )٢(
 ١٠٤ وردت ص ٧٥النحل اآلیة  )٣(
 ٢٩٨ص  ٧الجدول م  )٤(
 ١٩٥ص  ١٤روح المعاني ج  )٥(
 ٧٩ وردت ص ٧٦النحل اآلیة  )٦(
 األعراب ورد في الموضع السابق )٧(



 ٥٧٩

  .)١(علیهم فأبعدتهم النعمة ففعلوا فجوزوا بما جوزوا

  الموضع الخامس والثالثون:

:  تعـالي قوله                           

             .   

 .مفعـول بـه :مـثالً  .جـار ومجـرور :لهـم .فعـل آمـر فاعلـه ضـمیر مسـتتر :ضربأ :عراباإل

   .)٣(بدل من مثالً  :رجلین

 : قوله تعالي: الشاهد  بدل كل من كل.  

ــال المعنــــي ـــر حـــ ــع الكفـ ـــة مـــ ـــة والطاعـ ــع النعمـ ــیان مـــ ــن حقیقـــــة العصــ ــثًال مــ ـــرب مــ : أي ضــ

  .)٤(الرجلین

  الموضع السادس والثالثون:

 :  تعــــــــــــــالي قولــــــــــــــه                             

  .   

  .)٦(حرف تنبیه (والء) اسم إشارة بدل من كًال في محل نصب :: هابعرااإل

 :: قوله تعاليالشاهد   بدل كل من كل.   

   .)٧(أي نمد هؤالء المعجل لهم وهؤالء المشكور سعیهم عطاءً  :المعني

  

                                                
 ٢٤٢ص  ١٤روح المعاني ج  )١(
 ٣٢الكهف اآلیة  )٢(
 ١٤٨ص  ٨ل م الجدو  )٣(
 ٢٧٣ص  ١٥روح المعاني ج  )٤(
 ٢٠اإلسراء اآلیة  )٥(
 ٢٥ص  ٨الجدول م  )٦(
 ٤٨ص  ١٥روح المعاني ج  )٧(



 ٥٨٠

  الموضع السابع والثالثون:

: تعــــــــالي قولــــــــه                          

                                 .  

محل  اسم موصول في :ما .مفعول به :الفواحش .فاعل :ربي .فعل ماضي :حرم :عراباإل

   .)٢(هر)ظ(نصب بدل من الفواحش صلته 

: قوله تعالي: الشاهد       بدل كل من كل.   

  اً مــا ظهــر الزنــا عالنیــة ومــا بطــن الزنــا ســر " :وعــن ابــن عبــاس .أي جهرهــا وســرها :المعنــي

  .)٣("وقد كانوا یكرهون األول ویفعلون الثاني فنهوا عن ذلك مطلقاً 

ألسـرار بهــا غیـر مــراد اه فكـان ربمـا ظــن أن بحــلمـا كانــت الفاحشـة مــا یتزایـد ق :الحــال مقـام

ي قال نهبال     ٤(بین الناس وما بطن(.  

  الموضع الثامن والثالثون:

 : تعــــــــــــــــــالي قولــــــــــــــــــه                       

   ...   

مضاف  :حنین .معطوف علیه ألنه) طنظرف منصوب متعلق ب (في موا :یوم :عراباإل

 :(كـم) .فعـل ماضـي :أعجبـتكم .ظرف للزمن الماضي مبني بـدل مـن یـوم :إذ .إلیه مجرور

  .)٦(مضاف إلیه :كم .فاعل :كثرتكم .مفعول به

: قوله تعالي : الشاهد       كل من كل بدل.   

                                                
 ٣٣األعراف اآلیة  )١(
 ٣٤١ص  ٤الجدول م  )٢(
 ١١٢ص  ٨روح المعاني ج  )٣(
 ٣٩ص  ٧نظم الدرر ج  )٤(
 ٢٥التوبة اآلیة  )٥(
 ١٦٨ص  ٤الجدول م  )٦(



 ٥٨١

  لفًا فقال بعضهم لن نغلب أنهم كانوا اثني عشر المسلمون بكثرتهم أل أعجبأي  :المعني

صـلى وثبـت الرسـول  انهزمـوائًا عـنهم، بـل یفركنوا إلـى هـذه فلـم تغـن الكثـرة شـ ،الیوم من قلة

ســفیان بــن الحــارث ثــم وأبــو مــنهم عمــه العبــاس  ،وثبــت معــه طائفــة یســیرةاهللا علیــه وســلم، 

   .)١(جع المسلمون فكان النصر والظفرترا

  الموضع التاسع والثالثون:

:  تعالي قوله           .  

فعـل مضـارع  :ولقـی نجـوى.ظرف للـزمن الماضـي مبنـي وهـو بـدل مـن إذ هـم  :: إذعراباإل

  .)٣(فاعل مرفوع بالواو :الظالمون .مرفوع

   .بدل كل من كل الي : : قوله تع الشاهد

ـــي ـــه ف :المعن ــا یتنـــاجون ب ـــة بیـــان لمـ ــا هـــفـــي اآلی ــن نعلـــم مـ ــتمعون بـــه أي نحـ ــا یسـ و غیـــر مـ

    .)٤(خیر فیه مما سمعت وبما یتناجون به فیما بینهم یستمعون به مما ال

    

     

  

  

  

  

  

  

                                                
 ٣٤٨ ص ٢الشوكانى ج  )١(
 ١٤٣ وردت ص ٤٧اإلسراء اآلیة  )٢(
 ٤٩ص  ٨الجدول م  )٣(
 ٨٩ص  ١٥روح المعاني ج  )٤(



 ٥٨٢

  

 ما ا  

ا  ل ا  

زیادة بیان ویتبع ضمیر حاضر في غیر هو البدل الذي یتحد لفظًا مع المبدل منه ل

  .إحاطة

یتبــع ضــمیر ال ن كــان مــع الثــاني زیــادة بیــان و إقــد یتحــدان لفظــًا (( :قــال ابــن مالــك

  .)١())ن دل علي بعض األولإقلیًال ویسمي بدل بعض   إالحاضر في غیر إحاطة 

أراد  .وجـاء قومـك بعضـهم .منـه لتبیـین نحـو ضـربت زیـدًا رأسـه يءوبـدل بعـض الشـ

  .)٢(یبین الموضع الذي وقع الضرب به منه وان یعلمك أن بعض القوم جاء ال كلهم أن

   :وقد ورد بدل البعض في أربعة مواضع تفصیلها كاآلتي

  الموضع األول:

ــــه   :تعــــالي قول                               

                                 

 .   

ـــین :عـــراباإل ــار والمجـــرور متعلـــق ب  :مـــن ب ــذ(جـ ـــه مجـــرور :آدم ).أخـ مـــن  .مضـــاف إلی

  .)٤(بإعادة الجار من بنيبدل من  ألنه )أخذب (جار ومجرور متعلق  :ظهورهم

                                                
 ١٧٢التسهیل ص  )١(
 ٢٧ص  ١غتضب ج مال )٢(
 ١٢٧سورة األعراف اآلیة  )٣(
 ١٠٨ص  ٥الجدول م  )٤(



 ٥٨٣

: قوله تعالي الشاهد    بدل بعض من كل.   

خـذ أ: أن اهللا تعالي لما خلق آدم علیه السالم مسح علي ظهره فاستخرج منه ذریته و المعني

  .)١(علیهم العهد

وهـم  األقـوىوة ذكـر أخـذ الذریـة مـن قـما كان السیاق ألخذ  المواثیق واألخذ بلو  :الحال مقام

   .)٢(متن األعضاء الظهورأور و الذك

  الموضع الثاني:

 :تعــــــــــــــالي قولــــــــــــــه                        

                    .   

 .مفعـول بـه :الخبیـث .ارع منصـوب معطـوف علـي یمیـز والفاعـل هـومض :یجعل :عراباإل

  .)٤(بدل من الخبیث :بعض

  .بعض من كل  : قوله تعالي: الشاهد

المعني: أي یجعل فریق الكفار الخبیث بعضه علي بعض ویضم بعضهم إلي بعـض حتـى 

  .)٥(دحامهمز یتراكموا لفرط ا

  الموضع الثالث:

ــه   : تعــالي قول                        

                             

                              

                                                
 ٢٦٣ص  ٢الشوكانى ج  )١(
  ١٥٢ص  ٨نظم الدرر ج  )٢(
 ٣٧سورة األنفال اآلیة  )٣(
 ١٨٩ص  ٥الجدول م  )٤(
 ٣٠٦ص  ٢الشوكانى ج  )٥(



 ٥٨٤

   .  

مضاف إلیه مجرور  :اثنین .حال منصوبة من الضمیر الغائب في إخراجه :نيثا :عراباإل

  .)٢(ظرف للزمن الماضي مبني بدل من إذ أخرجه :إذ هما .بالیاء

 : قوله تعالي: الشاهد  .بدل بعض من كل  

علــي مســیرة  علــي ثــور وهــو جبــل فــي الجهــة الیمنــي بمكــةأالمــراد بالغــار ثقــب فــي  :المعنــي

  .)٣(ساعة مكثا فیه  ثالثة أیام یختلف إلیهما بالطعام

  الموضع الرابع:

 …: تعالي قوله             ….  

اسـم موصـول مبنـي فـي محـل جـر مضـاف  :الـذین .عـل یـأتيففاعـل مرفـوع لل :أنبـ :عراباإل

ـــبلهم .إلیــــه ـــن قـ ــول :مـ ـــلة الموصــ ـــرور صـ ــار ومجـ ــم .جــ ـــاف إلیــــه :هــ ــوم .مضـ ــدل مــــن  :قــ ــ ب

  .)٥(مضاف إلیه :نوح .الموصول

قوله تعالي:  :الشاهد   بدل بعض من كل.  

         .)٦(رقغأي قوم نوح من الطوائف التي أهلكت وكان هالكهم بال :المعني

   

  

  

  

                                                
 ٤٠سورة التوبة اآلیة  )١(
 ٢٩١ص  ٥الجدول م  )٢(
 ٩٧ص  ١٠روح المعاني ج  )٣(
 ٣٨٤وردت ص  ٧٠سورة التوبة اآلیة  )٤(
 ٣٣٢ص  ٥الجدول م  )٥(
 ٣٨٠ص  ٢الشوكانى ج  )٦(



 ٥٨٥

ا ا  

ل ال  

   .یر یعود إلي متبوعةبدل منه ویشتمل علي ضممهو البدل الدال علي معني في ال

  .)١(ناء به عنه ولم یكن بعضه)غن باین األول وصح االستإشتمال ابدل و قال ابن مالك : (

ــي خمســـ ــن القـــرآن الكـــریم فـ ـــاني مـ ــع الث ــع تفصـــیلها  ةقـــد ورد بـــدل االشـــتمال فـــي الربـ مواضـ

   :كآالتي

  :الموضع األول

: تعـــــــــــــالي قولـــــــــــــه                    

                     .  

اســم أن الــالم  بضــمیر فــي محــل نصــ :وهــا - ناسـخ – حــرف مشــبه بالفعــل :: أنعــراباإل

ي محل جر متعلق بمحذوف خبر أن والمصدر المؤول (حرف جر وكم ضمیر ف    (

   .)٣(الطائفتین ىحدإفي محل نصب بدل من 

: قوله تعالي: الشاهد     بدل اشتمال منصوب.  

: أي أنها مسخرة لكم وأنكـم تقبلونهـا وتغنمـون منهـا وتصـنعون بهـا مـا شـئتم مـن قتـل المعني

  .)٤(نفعاً  منكم ضرًا وال ألنفسهمون لكم دفعًا وال یملكون وأسر وغنیمة وال یطیق

  .)١(اً لیكون الوعد بها مكرر  إحدىأبدل سبحانه وتعالي من  :الحال مقام

                                                
 ١٧٢التسهیل ص  )١(
 ٧األنفال اآلیة  )٢(
 ١٥٣ص  ٥الجدول م  )٣(
 ٢٨٧ص  ٢ الشوكانى ج )٤(
 ٢٢٤ص  ٨نظم الدرر ج  )١(



 ٥٨٦

  الموضع الثاني: 

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــالي قول  : تع                   

                        .     

وعالمــة النصــب حــذف  مضــارع منصــوب ونصــب. تحشــوا:حــرف مصــدري  :أن :عــراباإل

والمصـدر المـؤول فـي محـل رفـع بـدل إشـتمال  مفعـول بـهالنون. الواو فاعـل. والهـاء ضـمیر 

  .)٣(یة اهللا الحقمن لفظ الجاللة أي خش

 : قوله تعالي: الشاهد  بدل اشتمال.  

  .)٤(أي هو أحق بالخشیة: المعني

  ثالث:الموضع ال

 : تعـــــــــالي قولـــــــــه                

   ٥.  

ة. أسم الجاللة: مبتـدأ. رسـول عطـف علیـه بـالواو. أن حـرف مصـدري الواو: حالی: عراباإل

ونصب. یرضوه: مضارع منصوب. المصدر المؤول أن یرضوه في محل رفع بدل من أسم 

   .)٦(الجاللة

  .بدل اشتمال  : قوله تعالي: الشاهد

فإنهم لو أتقوا اهللا اهللا ورسوله أحق بذلك من رضاء المؤمنین باألیمان الكاذب، : أي المعني

  .)٧(وآمنوا به وتركوا النفاق كان ذلك أولى لهم

                                                
 ١٣سورة التوبة اآلیة:  )٢(
 ٢٥٣ص  ٥الجدول م  )٣(
 ٣٤١ص  ٢الشوكانى ج  )٤(
 ٦٢سورة التوبة اآلیة  )٥(
 ٣٢١ص  ٥الجدول م  )٦(
  ٣٧٦ص   ٢الشوكانى ج  – ١٢٨ص  ١٠روح المعاني ج  )٧(



 ٥٨٧

 : تعالي قوله      .  

أن: حــرف مصــدري. یفــتن. مضــارع منصــوب. وهــم: ضــمیر مفعــول بــه والفاعــل : عــراباإل

   .)٢(فرعونهو: أي (فرعون) والمصدر المؤول في محل جر بدل من 

 : قوله تعالي: الشاهد   بدل اشتمال.  

هم فرعـون، واصــل الفــتن إدخـال الــذهب النــار لتظهـر جودتــه مــن عــذبأي یبتلـیهم وی: المعنــي

  .)٣(رداءته واستعمل في إدخال اإلنسان النار

فیـه مـا كـان إنكـار المـأل بسـبب فرعـون أن یسـلبهم رئاسـتهم، أنحصـر الخـوف ل: الحـال مقام

  .)٤(فأشار سبحانه إلى ذلك بوحدة الضمیر

  الموضع الخامس:

ــــــــــــه ــــــــــــالي قول : تع                           

              .  

مفعول به والفاعل  :والهاء .مضارع منصوب :ذكرهأ .حرف مصدري ونصب :أن :عرابإلا

  .)٦(إنسانیهأنا والمصدر المؤول في محل نصب بدل من الهاء في 

   .بدل اشتمال  : قوله تعالي : الشاهد

  .)٧(الشیطان إالأي ما أنساني ذكره لك  :المعني

ن إ رف اهللا تعـالي بإثبـات العلـم ونفیـه و صـللتـدریب فـي عظـیم ت: لمـا كـان المقـام الحـال مقام

  .)٨(كان ضروریًا ذكر نسیانه ثم أبدل من ضمیره

                                                
 ٣٨٢وردت ص  ٨٣یونس اآلیة  )١(
 ١٥٥ص  ٦الجدول م  )٢(
 ١٦٩ص  ١١المعاني ج  روح )٣(
 ١٧٦ص    ٩نظم الدرر م  )٤(
 ٦٣سورة الكهف اآلیة  )٥(
   ١٨٠ – ١٧٩ص  ٨الجدول م  )٦(
 ٣١٨ص  ١٥روح المعاني ج  )٧(
 ٩٩ص  ١٢نظم الدرر ج  )٨(

  رابع:الموضع ال



 ٥٨٨

 اا ا  

ل ا  

شــتمال وفــي بــدل ون فــي بــدل الــبعض مــن الكــل وبــدل االبـدل الضــمائر هــو بــدل یكــ

  اإلحاطة والشمول.مع الكل من الكل 

إن كان البدل بـدل كـل  من ضمیر الحاضر، إال ال یبدل الظاهربن عقیل: ((اوفي 

(أولنا)  )تكون لنا عیدًا ألولنا وأخرنا( :من كل، واقتضي اإلحاطة والشمول نحو قوله تعالي

یتـك زیـدًا رأبدل من الضمیر المجرور بالالم وهو (نا) فإن لم یدل علي األحاطه امتنع نحو 

المخاطـب و ال یبدل الظاهر من ضمیر المتكلم  .بدل بعض من كل أوأو كان بدل اشتمال 

  .)١(خالدًا)) هن نحو (ذر وضمیر الغیبة یبدل منه الظاهر مطلقاً 

وقد ورد بدل الضمائر في الربع الثاني من القرآن الكریم في سبعة مواضع تفصیلها 

  كاآلتي:

  / بدل ضمیر من ضمیر١

  :الموضع األول

… : تعالي قوله    ….  

 .أداة اســتثناء :ال .اســم مبنــي علــي الفــتح فــي محــل نصــب :لــهإنافیــه للجــنس  :: العــراباإل

ضـمیر منفصـل فــي محـل رفـع بــدل مـن الضـمیر المسـتتر فــي الخبـر المحـذوف تقــدیره  :هـو

  .)٣(موجود أو معبود بحق

: قوله تعالي : الشاهد   ضمیر ظاهر بدل من ضمیر مستتر.   

                                                
 ٢٥٠ص  ٢شرح ابن عقیل ج  )١(
 ١٥١ وردت ص – ١٥٨األعراف اآلیة  )٢(
 ٨٧ص  ٥الجدول م  )٣(



 ٥٨٩

  المتفرد باأللوهیة مالك العالم  اإللههو  وسفلیة علویةالعالم أي أن من ملك  :المعني

  .)١(بأسره

  الموضع الثاني:

…  :تعالي قوله    ….  

   .: ورد في الموضع السابقعراباإل

   .بدل من ضمیر مستتر ظاهر ضمیر  : قوله تعالي: الشاهد

  .)٣(أي فال مؤثر غیره وال ناصر سواه :المعني

 الموضع الثالث:

… : تعالي ولهق    ….  

  .في الموضع السابق اورد والمعني عراباإل

: قوله تعالي : الشاهد   بدل من ضمیر مستتر ظاهر ضمیر.  

 :رابعالموضع ال

: تعـــالي ولـــهق                           

                        .  

حرف  :الالم .اسم ال مبني علي الفتح في محل نصب :كاشف .نافیة للجنس :ال :عراباإل

ضـمیر منفصـل  :هوو  .رحصأداة  :ضمیر في محل جر متعلق بخبر ال (إال) :الهاء .جر

   .)٦(رفع بدل من الضمیر المستكن في الخبرفي محل مبني 

                                                
 ٨٣ص  ٩روح المعاني ج  )١(
 ٨٠ وردت ص ٣١سورة التوبة اآلیة  )٢(
 ٥٧ص  ١١روح المعاني ج  )٣(
 ٤٧ وردت – ١٢٩التوبة  )٤(
 ١٠٧یونس اآلیة  )٥(
 ١٨٠ص  ٦الجدول م  )٦(



 ٥٩٠

: قوله تعالي : الشاهد   بدل من ضمیر مستتر منفصل ضمیر.  

  .)١(فیدخل فیه األصنام دخوًال أولیاً  اإلنسان: أي وحده سبحانه كاشف ما یصیب المعني

  الموضع الخامس:

ـــه  : تعـــالي قول                          

   .  

  .)٣(:عراباإل

: قوله تعالي الشاهد   ضمیر منفصل بدل من ضمیر مستتر.   

عــن رتبــة نــه تعــالي المخــتص باأللوهیــة وأحكامهــا أن آلهــتكم بمعــزل أعلمــوا أأي و  :المعنــي

  .)٤(له سبحانه في ذلك هالشرك

  الموضع السادس:

: تعـــالي قولـــه                                    

                                  .   

  .)٦(:عراباإل

: قوله تعالي: تعالي الشاهد   ضمیر منفصل بدل من ضمیر مستتر.  

  .)٧(ةمستحق للعبادة سواه تنبیه علي أن استحقاق العبادة منوط بالربوبی أي ال :المعني

  
                                                

 ٢٠٠ص  ١١روح المعاني ج  )١(
 ١٤هود اآلیة  )٢(
 ٥٨٨ورد  ص  )٣(
 ٢٢ص  ١٢روح المعاني ج  )٤(
 ٣٠الرعد اآلیة  )٥(
 ٥٨٨ ورد ص )٦(
 ١٥٣ص  ١٣عاني ج روح الم )٧(



 ٥٩١

  الموضع السابع:

ــــه ــــالي قول : تع                              

         .  

اســم مبنــي علــي الفــتح فــي محــل نصــب خبــر ال محــذوف  :لــهإ .نافیــه للجــنس :ال :عــراباإل

فصل مبني في محـل رفـع بـدل مـن الضـمیر حرف استثناء أنا ضمیر من إال: .تقدیره موجود

  .)٢(المستكن في الخبر

   .ضمیر منفصل بدل من ضمیر مستتر أنا: قوله تعالي: الشاهد

  .)٣(أنا إالله إ نه الأعلموا الناس أ: أي بواسطة المالئكة المعني

لمـراد لكونـه أعـرف، وسـبب عـن أدل علـي ا ألنـه أنـا:عبـر بضـمیر المـتكلم  الحـال مقـام

  .)٤(ه التي هي منتهى كمال القوة العلمیةتیوحدان

  :/ بدل اسم ظاهر من ضمیر ورد في موضوع واحد٢

: تعالي قوله                   .  

ــو :: یقــــنطعــــراباإل ــدیره هــ ــتتر تقـ ــوع فاعلــــه ضــــمیر مســ ــارع مرفــ ــدل مــــن  :الضــــالون .مضـ بــ

   .)٦(الفاعل

وله تعالي : قالشاهد  اسم ظاهر بدل من ضمیر.  

ون سعة رحمته وكمال عمله فر ع: أي الكفرة المخطئون طریق معرفة اهللا تعالي فال یالمعني

  .)٧(وقدرته سبحانه وتعالي

                                                
  ٢النحل اآلیة  )١(
 ٢٣٥ – ٢٣٤ص  ٧الجدول م  )٢(
 ١٤٧ص  ٣الشوكانى ج  )٣(
 ١٠٥ص  ١١نظم الدرر ج  )٤(
 ٥٦الحجر اآلیة  )٥(
 ٢١٠ص  ٧الجدول م  )٦(
 ٦٢ص  ١٣روح المعاني ج  )٧(



 ٥٩٢

ا ا  

  ر ال  ان 

ن أمـا تـابع و وهـو مـن حیـث أن كـل واحـد منه ءمـن الشـي ءعطف البیان له شبه ببدل الشـي

  .الثاني هو األول في الحقیقة

(كــل مـا یصــلح أن یكـون عطـف بیــان صـلح أن یكــون بـدل كــل  :قـال صـاحب معجــم النحـو

  .)١(من كل)

  :ویشبه عطف البیان البدل في أمور منها

 أن في عطف البیان بیانًا كما في البدل.  

 یكون عطف البیان باألسماء الجوامد كالبدل.      

 یان لفظ االسم األول علي جهة التأكید كما كان في البدلیكون لفظ عطف الب.  

  ویفارق عطف البیان البدل في مسألتین هما:

ومــن صــور ذلــك قولــك (هنــد قــام زیــد أخوهــا) وأخوهــا  .عنــه بالتركیــ نىغیســت ال مــا  )أ 

ال یصــح  ألنــهیتعــین أن یكــون عطــف بیــان علــي زیــد وال یجــوز أن یكــون بــدًال منــه 

علي ضمیر الربط للجملة الواقعة خبرًا لهند فوجب أن یعرب  االستغناء عنه الشتماله

ن البـدل علـي نیـة تكـرار العامـل فكأنـه مـن جملـة أخـري أل الً بـد أخوها عطف بیان ال

 .)٢(فتخلو الجملة المخبر بها عن ربط

  .ما ال یصح حلوله محل األول  )ب 

  ومنه  )٣(ديوع منابومن صوره أن یكون عطف البیان مفردًا معرفة معربًا والمت     

                                                
 ٢٤٢ص  م ١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢الطبعة الثانیة  معجم النحو عبد الغنى الدفتر )١(
 ٧٢ص  ٣فصل ج شرح الم )٢(
 ٢٢٢شرح ابن عقیل الجز الثاني ص  )٣(



 ٥٩٣

  :قول طالب بن أبى طالب

  .أیا أخوینا عبد شمس ونوفال

  .أعندكما باهللا أن تحرنا حرباً 

عبــد شــمس ونــوفال یتعــین كونهمــا معطــوفین عطــف بیــان علــي أخوینــا ویمتنــع فیهمــا البدلیــه 

عبـد شـمس ونـوفال بالنصـب  ألنهما علي تقدیر البدلیه یحالن محل أخوینا فیكون التقدیر یـا

ــا  دیجـــوز الن المنـــادي إذا عطـــف علیـــه اســـم مجـــر  وذلـــك ال مـــن (ال ) وجـــب أن یعطـــي مـ

أو  .بالنصـب م ال یـا نـوفالضـبال یستحقه لو كان منادي ونوفل لو كان منادي لقیـل یـا نوفـلُ 

یكون عطف بیان (بال) والمتبوع خالیًا منهما نحو یا محمد المهدي أو یكـون عطـف البیـان 

ن الصــفة المقرونــة بــال نحــو أنــا الناصــح الرجــل محمــد أل والمتبــوع ب (ال) خالیــًا مــن (ال)

ما فیه (ال) أو یضاف اسم التفضیل إلي عام اتبع بقسمیه  ىك ال تضاف إلر كالناصح والتا

سـم التفضـیل بعـض مـا یضـاف إلیـه ویلـزم علـي انحو محمد أفضـل النـاس الرجـال والنسـاء ف

  .)١(البدلیه كون محمد بعض النساء

وٕالیـك  آیـة وعشـرون عربت بدل وعطف بیان وعددها ثمـانيآیات أثاني لوقد ورد في الربع ا

  :یلصالتف

  الموضع األول:

…: تعالي قوله      ….  

مضـــارع مجــزوم وعالمـــة الجــزم حـــذف  :تقربــا .ناهیـــه جازمــة: ال .عاطفــة :الـــواو :عــراباإل

 .لي الكسر في محـل نصـب مفعـول بـهاسم إشارة مبني ع :هذه .فاعل :ألف االثنین .النون

  .)٣(بدل وعطف بیان :الشجرة

: قوله تعالي الشاهد   بیان.طف ع وأبدل  

                                                
 ٢٤٣ص عبد الغني الدقر معجم النحو  )١(
 ٣٥٢ وردت ص – ١٩األعراف اآلیة  )٢(
 ٣٠٧ص  ٤الجدول م  )٣(



 ٥٩٤

الكریمـة إلـى شـجرة بعینهـا أو نوعهـا ثـم سـبب عـن القربـان  ةیـإشـارة سـبحانه فـي اآل :المعنـي

  .)١(العصیان، فإن من حام حول الحمي أوشك أن یوقعه

  الموضع الثاني:

: عـــاليت قولـــه                            

                            .   

  .: ورد في الموضع السابقعراباإل

: قوله تعالي الشاهد   بیان.طف ع وأبدل  

أي الشجرة التي نهاكم عن القرب منها ربكما وقد جمع سبحانه بین اإلشارة واالسم  :المعني

  .)٣( صصینزیادة في االعتناء بالت

  الموضع الثالث:

…: تعالي قوله   ....   

  .)٥(:عراباإل

ي : قوله تعالالشاهد   بیان.طف ع وأبدل  

هما وتوبیخ حیث لم یحـذروا لها وهذا عتاب من اهللا لأي شجرة التي نهیتكما عن أك :المعني

  .)٦(رهما منهذح ما

  الموضع الرابع:

:تعــــــالي قولـــــه                                   

                                            

                                                
 ٣٧٢ص  ٧نظم الدرر م  )١(
 ٢٠األعراف اآلیة  )٢(
 ٣٧٣ص  ٧نظم الدرر ج  )٣(
 ٤٨ وردت ص  ٢٢األعراف اآلیة  )٤(
 ٥٩٣ ضع األول صورد في المو  )٥(
 ١٨٦ص  ٢الشوكانى ج  – ٩٦ص  ٢الكشاف ج  )٦(



 ٥٩٥

                   ١.  

الساكنین  اللتقاءون الظاهر علي الباء المحذوفة اسم إشارة مبني علي السك :تلكم :عراباإل

للبعد الكاف للخطـاب والمـیم للجمـع الجنـة بـدل مـن اسـم اإلشـارة  :الالم .في محل رفع مبتدأ

  .)٢(له مرفوع أو عطف بیان

: قوله تعالي الشاهد     بیان.طف ع وأبدل  

 ،نعمـواأصحوا فال تسـقموا و تا أن م أي تودو همیعنتمامًا لإبني الفعل تودوا للمجهول  :المعني

   .)٣(خلدوا فال تموتواأوا و مر هفال ت ،وابفال تیأسوا وش

  الموضع الخامس:

ــــــــــه  :تعــــــــــالي قول                              

                                

           ٤.   

اســم  :هــذا .جــار ومجــرور فــي حــرف جــر :لنــا ).أنــت(فعــل آمــر الفاعــل  :كتــبأ :عــراباإل

  .)٥(رة أو عطف بیانبدل من اسم اإلشا :الدنیا .إشارة مبني في محل جر

   .عطف بیان وأبدل  الدنیا: قوله تعالي الشاهد

ة الـنعم فـي هــذه الـدنیا مــن ضــافأي بتوفیقنــا لألعمـال الصـالحة، أو تفضــل علینـا بإ :المعنـي

   .)٦(ة وسعة الرزقفیالعا

  الموضع السادس:

…:تعالي قوله          .…٧.  

                                                
 ٤٣األعراف اآلیة  )١(
  ٣٣٩ص  ٤الجدول م  )٢(
 ٤٠٣ص  ٧نظم الدرر  – ١٩٧ص  ٢الشوكانى ج  )٣(
 ١٥٦األعراف اآلیة  )٤(
 ٨٢ص  ٥الجدول م  )٥(
 ٢٤٠ص  ٢الشوكانى ج  )٦(
 ٩٤ وردت ص ١٦٩األعراف اآلیة  )٧(



 ٥٩٦

اسـم إشـارة مبنـي  :هـذا .مفعول به :عرض .فاعل :الواو .مضارع مرفوع :ذونیأخ :عراباإل

بـدل مـن اسـم اإلشـارة أو عطـف بیـان مجـرور بالكسـرة  :األدنـى .في محل جر مضـاف إلیـه

  .)١(المقدرة علي األلف

 :: قوله تعاليالشاهد   عطف بیان  وأبدل.   

  .)٢(متع به منهاتیا وما یویرید الدن ءالدني ءام هذه الشيط: أي حالمعني

  الموضع السابع:

ــه : تعــالي قول                           

                 .   

بـدل مـن اسـم اإلشـارة أو  :القـرآن .مبني في محـل رفـع اسـم كـاناالسم إشارة  :هذا :عراباإل

  .)٤(عطف بیان له

: قوله تعالي: الشاهد  بدل أو عطف بیان.   

ـــي ــتمل علـــي الحجـــج البینـــة و : أي المعن ــذا القـــران المشـ ــون هـ ــح ومـــا اســـتفهام أن یكـ مـــا صـ

  .)٥(ند اهللا عز وجلهو من ع وٕانماوالبراهین الواضحة یفتري من الخلق من دون اهللا 

  .)٦(لما فرغ سبحانه من دالئل التوحید وحججه شرع في تثبیت أمر النبوة :الحال مقام

  الموضع الثامن:

: تعالي قوله                .   

                                                
 ١٠٣ص  ٥الجدول م  )١(
 ٢٢٨ص  ٢. الشوكاني ج ١٦٧ص  ٢الكشاف ج  )٢(
 ٣٧یونس اآلیة  )٣(
 ١٠٦ص  ٦الجدول م  )٤(
 ٤٢٤ص  ٢ى ج نالشوكا )٥(
 ٤٢٤ص  المرجع السابق )٦(
 ٤٨یونس اآلیة  )٧(



 ٥٩٧

ن اسـم اإلشـارة أو بـدل مـ :الوعـد .اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ مؤخر :: هذاعراباإل

  .)١(عطف بیان مرفوع

: قوله تعالي: الشاهد   عطف بیان وأبدل.  

كلما هدد الكفار بنـزول العـزاب كـانوا یقولـون متـي  صلى اهللا علیه وسلمكان النبي  :المعني

  .)٢(واالستفهام منهم لألذكار واالستبعاد والقدح في النبوة ،هذا الوعد

  الموضع التاسع:

:  عـــــــــــاليت قولـــــــــــه                             

   .   

اسم إشارة مبني في محل  :هذا .فعل آمر فاعله ضمیر مستتر تقدیره أنت :جعلأ: عراباإل

  .)٤(بیان له منصوببدل من اسم اإلشارة أو عطف  :البلد .نصب مفعول به

: قوله تعالي: الشاهد   عطف بیان وأبدل.  

كـــل بـــاغ وظـــالم وأجـــاب فیـــه دعـــوة خلیلـــه  هوكفـــاء ،زاده اهللا آمنـــاً  ،أي البلـــد الحـــرام :المعنـــي

   .)٥(إبراهیم علیه السالم

  الموضع العاشر:

: تعالي قوله                     .   

 أوبدل من اسم اإلشارة  :اآلمر .اسم إشارة مبني في محل نصب مفعول به :ذلك :عراباإل

   .)٧(عطف بیان منه منصوب

                                                
 ١١٨ص  ٦الجدول م  )١(
 ٤٢٨ص  ٢الشوكانى ج  )٢(
 ٣٥إبراهیم اآلیة  )٣(
 ١٥٩ص  ٦الجدول م  )٤(
 ٥٥٧ص  ٢الشوكانى ج  )٥(
 ٦٦الحجر اآلیة  )٦(
 ٢١٥ص    ٦الجدول م  )٧(



 ٥٩٨

: قوله تعالي: الشاهد   عطف بیان وأبدل.  

ــال :المعنــــي ــي مــــنهم یهلــــك و أمــــر بــــأن األ ىأي قضــــي اهللا  ســــبحانه وتعــ قــــت خــــر مــــن یبقــ

   .)١(الصبح

  الموضع الحادي عشر:

 : تعالي قوله      ....   

 :القـرآن .اسم إشارة مبني في محل نصب اسم إن :هذا .حرف توكید ونصب :: أنعراباإل

  .)٣(بدل من اسم اإلشارة أو عطف بیان منصوب

: قوله تعالي: الشاهد   عطف بیان وأبدل.   

وهـي منـه  ،: یعني القرآن یهدي الناس للطریقة التي هي أقوم مـن غیرهـا مـن الطـرقالمعني

  .)٤(اإلسالم

  :الموضع الثاني عشر

 :تعالي قوله                     .  

  .)٦(بدل من اسم اإلشارة أو عطف بیان مجرور :نالقرآ .جار ومجرور :في هذا :عراباإل

: قوله تعالي: الشاهد   عطف بیان وأبدل.   

  .)٧(التصریف فیه وجعلناه مكانا للتذكیر وأوقعنالقد صرفنا القرآن في هذا المعني  :المعني

  الموضع الثالث عشر:

... : تعالي قوله         ....  

                                                
 ١٣٠ص  ٣الشوكانى ج  )١(
 ٥٢٨ وردت ص  ٢٩اإلسراء اآلیة  )٢(
 ١٥ص  ٨الجدول م  )٣(
 ٢٠٣ص  ٣الشوكانى ج  )٤(
 ٤١اإلسراء اآلیة  )٥(
 ٤٣ص  ٨الجدول م  )٦(
 ٦٤٢ص  ٢الكشاف ج  )٧(



 ٥٩٩

 .فاعــل :الــواو .مضــارع منصــوب بحــذف النــون :یــأتوا .حــرف توكیــد ونصــب :: أنعــراباإل

بـدل مــن  :القـرآن .اســم إشـارة مبنـي فـي محـل جــر مضـاف إلیـه :هـذا .جـار ومجـرور :بمثـل

  .)٢(عطف بیان مجرور أواسم اإلشارة 

: قوله تعالي: الشاهد   عطف بیان وأبدل.   

یعني القرآن یهدي النـاس للطریقـة التـي هـي أقـوم مـن غیرهـا مـن الطـرق وهـي منـه : المعني

  .)٣(اإلسالم

  الموضع الرابع عشر:

:  تعـــــــالي قولـــــــه                           

 .  

  .)٤(:عراباإل

تعالي:  : قولهالشاهد   عطف بیان وأبدل.   

ــول فیــــه المعنــــي ــي اآلیــــات والعبــــر والترغیــــب بكــــ: أي رددنــــا القــ ــب االعتبــــار فــ ل مثــــل یوجــ

   .)٥(والترهیب واألوامر والنواهي وأقاصیص األولین والجنة والنار والقیامة

  :الموضع الخامس عشر

:  تعالي قوله                          

     ١.  

  .)٢(:عراباإل

                                                                                                                                       
 ٤٢٤وردت ص  ٨٨اإلسراء اآلیة  )١(
 ٨٨ص   ٨الجدول م  )٢(
 ٦٦٤ص  ٢الكشاف ج  )٣(
 ٨٩اآلیة  إلسراءسورة ا )٣(
 ورد في الموضع السابق )٤(
 ٢٦٠ص   ٣الشوكانى ج  )٥(
 ٥٤ف اآلیة هالك )١(



 ٦٠٠

: قوله تعالي: الشاهد   وعطف بیانأبدل.   

  .)٣(أي كررنا ورددنا في هذا القرآن للناس ألجلهم ولرعایة مصلحتهم ومنفعتهم :المعني

  :الموضع السادس عشر

: اليتع قوله                            ٤.  

   .)٥(الحدیث بدل من اسم اإلشارة أو عطف بیان مجرور .جار ومجرور :بهذا :عراباإل

: قوله تعالي: الشاهد      عطف بیان وأبدل.   

  .)٦(منوا بهذا الحدیث أي القرآنأي إن لم تؤ  :المعني

  الموضع السابع عشر:

 :تعــــالي قولــــه                        

                             

        ٧.   

  .)٨(:عراباإل

: قوله تعالي: الشاهد     عطف بیان وأبدل.   

  .)١(الكتاب هو صحف األعمال التي تحیط بكل صغیرة وكبیرة :المعني

                                                                                                                                       
 ٥٩٩ورد ص  )٢(
 ٢٨٥ص  ٢ج  شوكانيال )٣(
 ٦الكهف اآلیة  )٤(
 ١١٤ص  ٨الجدول م  )٥(
 ٢٦٠ص  ٣الشوكانى ج  )٦(
 ٤٩ف اآلیة هالك )٧(
 ابقفي الموضع السورد  )٨(
 ٦٩٨ص  ٢الكشاف ج  )١(



 ٦٠١

 قوله تعالي:        ...٢.  

مفعـول بـه منصـوب وعالمـة  :اخـأ .جـار ومجـرور :إلي عاد .حرف عطف :الواو عراب:اإل

  .)٣(بدل من أخاهم أو عطف بیان منصوب :هوداً  .مضاف إلیه :وهم .النصب األلف

قوله تعالي  الشاهد:   عطف بیان وأبدل.  

 أوصـاحبهم  وأیلـتهم أخاهم واحدًا منهم أي أرسلنا إلي قوم عاد أخاهم واحـد مـن قب المعني:

  .)٤(لكونه ابن آدم مثلهم سماه أخاً 

ولمــا كــان عــاد بعـدهم، ولــم یكــن هــذا مــا یقتضـي تشــویش الترتیــب أتــبعهم بهــم  مقــام الحــال:

   .)٥(مقدمًا المرسل إلیه لیفید تخصص رسالته بهم وهم بعض أهل األرض

  الموضع التاسع عشر:

: تعالي قوله           ...٦.  

   .: ورد في الموضع السابقعراباإل

: قوله تعالي الشاهد     عطف بیان وأبدل.   

ـــي ــي ســـمیت المعن ـــة مـــدین التـ ـــي قبیل ــم: أي أرســـلنا إل ــد  باسـ ــو واحـ ــعیب وهـ ــیهم أخـــاهم شـ أبـ

  .)٧(منهم

                                                
 ١٥٨ ورد ص ٦٥األعراف اآلیة  )٢(
 ٣٦٧ص  ٤نظم الدرر ج  )٣(
 ٢٠٧ص   ٢الشوكانى ج  )٤(
 ٤٣٣ص   ٧نظم الدرر ج  )٥(
 ١٥٨ ورد ص ٧٣سورة األعراف اآلیة  )٦(
 ٢١٣ص  ٢الشوكانى ج  )٧(

  الموضع الثامن عشر:



 ٦٠٢

: تعـالي قوله                            

                         

  .  

 جار :ألخیه .فاعل مرفوع بالضمة المقدرة علي األلف :موسي .فعل ماضي :: قالعراباإل

بدل من أخیه أو عطف بیان مجرور وعالمة الجر  :هارون .مضاف إلیه :الهاء .ومجرور

  .)٢(الفتحة

: قوله تعالي: الشاهد    عطف بیان وأبدل.   

ـــي  :المعنــــي ــــي إلـ ــا أراد المعن ـــذا لمــ ـــیهم وهـ ـــي فـ ــارون كــــن خلیفتـ ــي ألخیــــه هــ ــال موســ أي قــ

  .)٣(المناجاة

  الموضع الحادي والعشرون:

: تعالي قوله        .  

  .)٥(:والمعني  عراباإل

   .بدل وعطف بیان : قوله تعالي: الشاهد

  الموضع الثاني والعشرون:

 : تعالي قوله                          

                              .  

                                                
 ١٤٢سورة األعراف اآلیة  )١(
 ٤٤٩ص   ٣درویش م  )٢(
 ٢٣ص  ٢الشوكاتى ج  – ١٤٥ص  ٢الكشاف ج  )٣(
 ٥٠هود اآلیة  ١٦١ اآلیة وردت ص )٤(
 ٦٠١ص  عشر منفى الموضع الثا مرا )٥(
 ٦یوسف اآلیة  )٦(

  الموضع العشرون:



 ٦٠٣

بــدل مــن أبویــك  :إبــراهیم .جــار ومجــرور :مــن قبــل .جــار ومجــرور :: علــي أبویــكعــراباإل

  .)١(مجرور بالفتحة أو عطف بیان

: قوله تعالي: الشاهد     عطف بیان وأبدل.   

أي أبویــك إبــراهیم واســحق الــذي أتــم اهللا ســبحانه نعمتــه علــیهم وعبــر عــن إبــراهیم  :المعنــي

  .)٢(الجد وأبا الجد ألنهما في حكم األب في األصالة وأرادواسحق باألبوین 

  :الموضع الثالث والعشرون

: تعالي قوله                 .  

بـدل مـن ثـالث  :سـنین .مضاف إلیـه مجـرور :مائة .ظرف زمان منصوب :: ثالثعراباإل

  .)٤(مائة أو عطف بیان منصوب وعالمة النصب الیاء فهو ملحق بجمع المذكر

 : قوله تعالي:الشاهد   عطف بیان وأبدل.  

  .)٥(وتعالي لمدة لبثهم في الكهف بحانه سفي اآلیة الكریمة أخبار من اهللا :المعني

  الموضع الرابع والعشرون:

:  تعـالي قوله                               

          .  

أسم إشارة مبني فـي محـل  :هذا .ضمیر مضاف إلیه :هم .جار ومجرور :رهم: بأمعراباإل

  .)٧(جر بدل من أمر أو عطف بیان

                                                
 ٣٣٣ص    ٦الجدول م  )١(
 ٥ص   ٣ج  لشوكانيا – ٤٤٥ص   ٢الكشاف ج  )٢(
 ٢٥ف اآلیة هالك )٣(
 ١٣٧ص   ٨الجدول م  )٤(
 ٢٦٩ص   ٣الشوكانى ج  )٥(
 ١٥یوسف اآلیة  )٦(
 ٣٤٢ص  ٦الجدول م  )٧(



 ٦٠٤

: قوله تعالي: الشاهد   بیان عطف وأبدل.   

بـأمرهم هـذا الـذي فعلـوه معـك بعـد خلوصـك ممـا أرادوه لـك مـن  إخوتـكأي لتخبـرن  :المعنـي

  .)١(الكید وانزلوه علیك من الضرر

  الخامس والعشرون:  الموضع

 : تعــــــالي قولــــــه                                  

                                 

  .  

  .)٣(عطف بیان أوبدل مرفوع  :بضاعتنا .في محل رفع مبتدأ :: هذاعراباإل

: قوله تعالي الشاهد      عطف بیان وأبدل.  

مـن تفضـل علـیهم بـرد  فـإناء التزیـد فـي وصـف الملـك تق: في اآلیة بیانًا لصدقهم وٕانالمعني

  .)٤(لما وصفوه بهذلك حقیق بالثناء علیه منهم مستحق 

  الموضع السادس والعشرون:

  : تعالي قوله ....  

جـار ومجـرور  :بقمیصـي .فاعـل :الواو .مبني علي حذف النونأمر فعل  :: أذهبواعراباإل

اسـم إشـارة مبنـي فـي محـل جـر بـدل مـن قمیصـي  :هـذا .مضاف إلیـه :الیاء .متعلق بأذهبوا

   .)٦(أو عطف بیان

                                                
 ٩ص   ٣الشوكانى ج  )١(
 ٦٥یوسف اآلیة  )٢(

 ١٥ص    ٧الجدول م   )٣(

 ٣٦ص    ٣الشوكانى ج   -  ٤٦٧ص    ٢الكشاف ج  )٤(
 ٣٤٤وردت ص  ٩٣یوسف اآلیة  )٥(
 ٤٩ص    ٧الجدول م   )٦(



 ٦٠٥

: قوله تعال : الشاهد  بدل أو عطف بیان.   

: قیــل هــذا القمـیص هــو القمــیص الــذي ألبســه اهللا إبـراهیم لمــا القــي فــي النــار وكســاه المعنــي

إبراهیم اسحق وكساه اسحق یعقوب وعلقه یعقوب في عنق یوسف لما كان یخاف علیه من 

  .)١(العین

: لما كان قوله تعالي: الحال مقام  هامهم قمیصـه الـذي سـلبوه إیـاه فربما أوقع في أ

  .)٢(احتراز عن ذلك بقوله هذا فالقوة

  الموضع السابع والعشرون:

: تعالي قوله                           
)٣(.  

اســم إشــارة مبنــي فــي محــل جــر بــدل أو عطــف  :ذاهــ .جــار ومجــرور :: مــن ســفرناعــراباإل

  .)٤(بیان

: قوله تعالي: الشاهد   عطف بیان وأبدل.  

  .)٥(إشارة إلي مسیرهما وراء الصخرة وما وجداه من تعب وٕاعیاء :المعني

  الموضع الثامن والعشرون:

ـــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــالي قول  : تع               

 .  

  أو عطف  )٧(السابقة في اآلیة  موصول في محل نصب بدل من أناب :: الذینعراباإل

                                                
 ٥٠ص   ٣الشوكانى ج  )١(
 ٢١٢ص    ١٠نظم الدرر ج  )٢(
 ٦٢الكهف اآلیة  )٣(
 ١٧٨ص    ٨لجدول م  ا )٤(
 ٢٨٨ص  ٣الشوكاني ج  – ٧٠٤ص  ٢الكشاف ج  )٥(
 ٢٨الرعد اآلیة  )٦(
 قال تعالى: (... قل أن اهللا یضل من یشاء ویهدي إلیه من أناب) )٧(



 ٦٠٦

  .)١(بیان

   .عطف بیان وأدل ب  :قوله تعالي :الشاهد

  .)٢(هم الذین هداهم اهللا وأنابوا إلیه أنهم: أي المعني

  

  

                                                
 ٥٠٨ص    ٢الكشاف م  )١(
 ٧٧ص    ٣الشوكانى  م  )٢(



 ٦٠٧

  

ا  
  

، أحمــده حمــدًا یــوافي  ل وجهــه وعظــیم ســلطانهالحمــد هللا حمــدًا كمــا یبنبغــي لجــال

المبعـــوث رحمــــة  ىســـلم علـــأصـــلي و أحمـــده حمـــد الشــــاكرین و أمزیـــده  نعمـــه ویكـــافئ

  للعالمین. 

بفضل اهللا تعالي ارتبطت هذه الدراسة بالقرآن الكـریم لیكـون محـل التطبیـق وذلـك 

  ویة واللغویة بالقرآن الكریم . طار ربط الدراسات النحإفي 

تناولت في هذا البحث التوابع دراسة نحویة تطبیقیة في الربع الثاني من القرآن 

  الكریم.

  * النعت:

شبه جملة ویكون باألسماء المشتقة وهي ما  ویكون بالمفرد وهو لیس جملة وال

اسم  دلت على حدث وصاحبه مثل أسم الفاعل، صیغة المبالغة، الصفة المشبهة،

المفعول، أفعل التفضیل وغیر المشتقة هي الجوامد التي تغیر من المعنى ما تفیده 

المشتقة مثل اسم اإلشارة، اسم الموصول، االسم الجامد والمصغر والمصدر وذو بمعنى 

  صاحب والمنسوب وأشتمل علي النعت بغیر ومثل وأین.

ًا ال یعقل وقد صفة الجمع وهي صفات لبعض الجموع التي یكون مفردها مذكر 

وصفت بالمفرد المؤنث والجموع التي یكون مفردها مؤنثًا ال یعقل فوصفت بجمع مؤنث 

سالم وجمع تكسیر للمذكر والجموع التي یكون مفردها مذكرًا عاقًال وصفت بجمع مذكر 

  سالم.

النعت بالجملة التي تقع نعتًا وهي مؤولة بالنكرة وال ینعت بها إال النكرة ویشترط 

  ضمیر یربطها بالموصوف.  وجود



 ٦٠٨

النعت بشبه الجملة وهو النعت الذي بالجار والمجرور وبالظرف حذف الصفة 

وحذف الموصوف وٕاقامة الصفة مقامه ویشترط في حذفه وجود قرینة تدل علیه، أما 

  حذف الصفة فتحذف إذا وجد ما یدل علیها من حال أو لفظ.

  * التوكید:

  ینقسم إلي قسمین معنوي ولفظي:

لمعنوي: ویكون بتكرار المعني دون اللفظ وله ألفاظ یؤكد بها، منها ما یرفع توهم ا

مضاف إلى المؤكد وله لفظان النفس والعین، ومنها ما یرفع توهم عدم إرادة الشمول 

كال ویؤكد بها المثنى والمذكر، كلتا  - وألفاظه كل جمیع یؤكد بهما ما كان ذا أجزاء 

  یؤكد بها المثني المؤنث.

للفظي: ویكون بتكرار اللفظ منه توكید الضمیر المنفصل والذي یؤكد بتكراره بغیر ا

  شرط، وتوكید الضمیر المستتر الذي یكون توكیده بالضمیر المرفوع البارز.

  * العطف: 

  وینقسم إلي بیان ونسق:

عطف البیان: وهو القسم األول من قسمي العطف وهو التابع الجامد المشبه للصفة في 

  متبوعة النكرة . إیضاح

عطف النسق: وهو عطف الحروف وهو التابع المتوسط بینه وبین متبوعه أحد حروف 

  العطف وهي: الواو ، الفاء ، ثم ، أم ، حتي ، أما ، لكن ، بل ، ال .

عطف المفرد: وهو عطف ظاهر على ظاهر وفائدته تحصیل مشاركة الثاني لألول في 

  اإلعراب.

  عطف الجمل: والغرض من عطفها ربطها واتصالها.

عطف المضمر: وهو علي ضربین، منفصل وهو الضمیر المستقل بنفسه ویمكن 

عطفه والعطف علیه، ومتصل وهو المتصل بما یعمل فیه وهو غیر مستقل بنفسه وال 

یصح عطفه ویمكن العطف علیه فیه وهو غیر مستقل بنفسه وال یصح عطفه ویمكن 

یه وهو إما أن یكون مرفوعًا وعند العطف علیه البد من تأكیده أو یكون العطف عل
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منصوب الموضع ویجوز العطف علیه من غیر تأكید أو یكون مجرورًا ویجوز العطف 

  علیه بإعادة الخافض.

حذف حرف العطف الذي یكثر مع الواو والفاء وأم وحذف المعطوف علیه إذا 

  .أمن اللبس وحذف المعطوف إذا علم به

  * البدل: 

البدل المطابق: وهو بدل الكل من الكل الذي یتحد فیه البدل والمبدل منه في المعنى 

  ویوافقه في التذكیر والتأنیث وفي األفراد.

بدل االشتمال: وهو البدل الدال علي معني في المبدل منه ویشتمل على ضمیر یعود 

  إلى متبوعة.

البعض من الكل وبدل االشتمال ویكون  بدل الضمائر: وهو البدل الذي یكون في بدل

  في بدل الكل من الكل مع اإلحاطه والشمول مقارنة البدل لعطف البیان.

  وقد تناول الشبه بین عطف البیان والبدل وتناول المقارنة بینهما.
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  ا وات

:ا 

النتـائج التـي  وبعد الوقوف علـي التوابـع فـي الربـع الثـاني مـن القـرآن الكـریم كانـت

توصــلت إلیهــا الدراســة ترمــي فــي مجملهــا إلــي شــیوع النعــت وخاصــة النعــت بــالمفرد 

حیث ورد النعت بجمیع أنواعه في ثالثة وستمائة موضع ویلیه العطـف فقـد ورد فـي 

اثنتـي واربعـین واربعمائـة موضــع وبعـده البـدل والـذي ورد فــي اربعـة وثمـانین موضــعًا 

  في سبعة وعشرین موضعًا.وأخیرًا التوكید الذي ورد 

وبعد احصائیة التوابع بأنواعها األربعة هنالك أقسام من التوابع لم تشملها الدراسة 

التطبیقیة وذلك مثل التوكید بالنفس والعین وكًال وكلتا وبعض حروف العطف لم تقع 

  عاطفة مثل ال ، بل ، حتي ، ولكن.

  :ات

العربیـــة الفصـــحى لغـــة التخاطـــب فـــي أن تهـــتم المؤسســـات التعلیمیـــة بـــأن تكـــون  )١

جمیــع المراحــل التعلیمیــة ألن الغــرض الـــذي وضــع النحــو ألجلــه هــو أن یكـــون 

  حفظ القواعد والنظریات دون تطبیق اللسان.اال تاللسان سلیمًا من اللحن 

أوصي الباحث بضرورة الدراسـات النحویـة واللغویـة عامـة بـالقرآن الكـریم وتنـاول  )٢

الناحیــــة الداللیــــة وذلــــك ألهمیــــة الدراســــة الداللیــــة مثــــل هــــذه الموضــــوعات مــــن 

  ألسالیب العربیة.

  



 ٦١١

    وأن    أن ل اوأ

امد وآ  

،،،،،، رب ا  ان ا  
   



 ٦١١

 

  

  الفهارس
  

 

 اآليات - أ 

  األحاديث - ب 

 األعالم - ج 

 المصادر والمراجع - د 

 الموضوعات - ه 
 

  

  

  

  



 ٦١٢

  

  الصفحة رقم األیة السورة

  ٣٢٥  ٩٥  البقرة

  ٥٥٣  ١١٤  البقرة

  ١٥٣  ١١٦  البقرة

  ٢٠٢  ١٨٤  البقرة

  ٥٥٠  ٢١٧  البقرة

  ٣٢٥  ١١٥  آل عمران

  ٥٥٢  ١١٨  آل عمران

  ٣٧٤  ٦  المائدة

  ٣٢٥  ٥٩  االنعام

  ٣٢٤  ١١، ١٠  سبا

  ٣٦٥  ٣  الشوري

  ٤٦٧  ١٩  الزخرف

  ٥٦٢  ٥،  ٤  البروج

  

  تا  (أ) 



 ٦١٣

  

  اد(ب) 

  

    ٣٠٨تقوا فراسة المؤمن فإنه ینظر بنور اهللا  صا .١

   ٩٢لوطًا فقد كان یأوي إلي ركن شدید  ص رحم اهللا أخي  .٢

 ٢٠یحج بعد هذا العام مشرك ص ال .٣



 ٦١٤

  ا )ج(

o  ٦٢فسطاط بن جریح النصراني  –ابن جریح  

o  ٤٢٨ي جنابن.  

o  ١٢٧، ١٢٣ ،١١٢، ٨٨، ٧٢طلـب الم عبـداهللا بـن العبـاس بـن عبـد –ابن عبـاس، 

٥٨٠، ٣٠٦، ٣٠٠ ،٢٤٣ ،٢٣٩ ،٢٢٤ ،٢١٢ ،٢١١ ،٢٠٧ ،٢٠١ ،١٩٦ ،١٣٩.  

o  ٣٢١، ٢٠١، ١٨٣ابن عطیة ،  

o  ٣٧١ابن عصفور.  

o ٥٨٥ ،٥٨٢ ،٣٧١ ،٣٥٨، ٣٥٧، ١٠مالك  ناب ،  

o  ١٧٢ابو حیان  

o  ٥٨١ابوسفیان بن الحارث.  

o ٣٦٥الباري  الشیخ محمد بن عبد  لاألهد  

o ٥٥٠المجاشعي  ةاألخفش سعید بن مسعد  

o  ١٢٧البخاري  

o  ١٣٩طلب الم بن عبدحمزة  

o ٥٤٤/ ٢٦٥بن السهل  يّ ر الزجاج ابراهیم بن الس  

o  ٣٦٩الرضي  

o  ٥٤١سیبویه  

o  ٣٦٧السیوطي  

o ٥٨١طلب الم العباس بن عبد  

o  ٥٥٢الفارسي االمام ابوعلي الحسن بن احمد  

o ١٣٦الخطاب قتادة دعامة السدوسي  قتادة ابو  

o  ١١٩الحجاج  ابن جبیر المكي ابومجاهد  

o  ٣٦٩،  ٢٦٥المبرد محمد بن یزید   

o ٥٥٠الرحمن  یونس بن حبیب أبو عبد  



 ٦١٥

  ادر

  

  المصدر األول هو كتاب اهللا العزیز (القرآن الكریم) .١

محمـــد   ابــو الســـعود ارشــاد العقـــل الســلیم إلـــي مزایــا القـــرآن الكــریم تـــألیف محمــد بـــن .٢

العمـــادي اشـــراف محمـــد عبـــداللطیف مكتبـــة ومطبعـــة محمـــد علـــي صـــبیح وأوالده .  

  بدون تاریخ.

االتقــان فــي علــوم القــرآن للحــافظ جــالل الــدین عبــدالرحمن الســیوطي الطبعــة الثالثــة  .٣

  م.١٩٥١ -هـ ١٣٧مكتبة ومطبعة مصطفي الحلبي وأوالده 

حقیــق الـدكتور مصــطفي ارتشـاف الضـرب مــن لسـان العــرب ألبـي حیــان األندلسـي ت .٤

  م .١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩احمد النحاس الطبعة األولي مطبعة المدني 

االسـتیعاب فـي معرفــة األصـحاب البـي عمــر یوسـف بــن عبـداهللا بـن محمــد بـن عبــد  .٥

البــــر القرطبــــي تحقیــــق وتعلیــــق الشــــیخ علــــي محمــــد معــــوض والشــــیخ عــــادل احمــــد 

  م .١٩٩٥ -هـ ١٤١٥عبدالموجود الطبعة األولي دار الكتب العلمیة 

األشــباه والنظــائر الشــیخ العالمــة جــالل الــدین الســیوطي الطبعــة األولــي دار الكتــب   .٦

  م .١٩٨٤ -هـ ١٤٠٥العلمیة 

-هــــ ١٤٠٨عـــراب القـــرآن وبیانـــه محـــي الـــدین درویـــش، الیمامـــة للطباعـــة والنشـــر إ .٧

  م . ١٩٨٨

ر عــراب المفصــل لكتــاب اهللا المرتــل بهجـــت عبدالواحــد صــالح الطبعــة الثانیـــة دااإل .٨

  م  ١٩٩٨  -هـ   ١٤١٨الفكر 

اعـــراب القـــرآن المنســـوب إلـــي الزجـــاج تحقیـــق ودراســـة ابـــراهیم األنبـــاري المؤسســـة  .٩

  المصریة العامة بدون تاریخ.

 مالء الشریف للسید اإلمام العالم ضیاء الدین ابي السعادات هبة اهللا بن علي إ .١٠

  هـ ١٣٤٩ي حمزة العلوي الحسني المعروف بابن الشجري الطبعة األول      

االنصـــاف فـــي مســـائل الخـــالف بـــین النحـــویین البصـــریین والكـــوفیین تـــألیف الشـــیخ  .١١

اإلمام كمال الدین بن بركـات عبـدالرحمن بـن محمـد بـن ابـي سـعید االنبـاري المكتبـة 

  م.١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧العصریة بیروت 



 ٦١٦

اهللا جمــال الــدین بــن  بــي  محمـد عبــدأ حقیــقاوضـح المســالك إلــي الفیــه ابـن  مالــك ت .١٢

المجیـــد  محـــي الـــدین عبـــد ، تحقیـــقســـف احمـــد بـــن عبـــداهللا بـــن هشـــام االنصـــاريیو 

 م .١٩٩٤-هـ ١٤١٥المطبعة العصریة 

البحر المحیط لمحمد بن یوسف الشهیر بابي حیان االندلسـي دراسـة وتحقیـق عـادل  .١٣

 م .١٩٩٣ -هـ ١٤١٣الوجود الطبعة االولي دار الكتب العلمیة بیروت  احمد عبد

ـــق البرهـــان فـــي علـــوم ال .١٤ ـــن عبـــداهللا الزركشـــي تحقی ـــدر الـــدین محمـــد ب قـــرآن لألمـــام ب

-هـــــ ١٤١٠الـــدكتور یوســـف عبـــدالرحمن المرعشــــلي الطبعـــة األولـــي دار المعرفـــة 

 م ١٩٩٠

البیـــان فـــي ضـــوء اســـالیب القـــرآن عبـــدالفتاح الشـــین الطبعـــة األولـــي  دار المعـــارف  .١٥

 م .١٩٧٧

ین ابــي ســعید عبــداهللا بــن البیضــاوي انــوار التنزیــل واســرار التأویــل تــألیف ناصــر الــد .١٦

 عمر بن محمد بدون طبعة وتاریخ .

اح العربیـة تـألیف اسـماعیل بـن حمـاد الجـوهري تحقیـق عبـد الغفـور حتاج اللغة وصـ .١٧

 م .١٩٥٦ -هـ ١٣٧٦عطار الطبعة األولي 

ري تحقیق علي محمد بعراب القرآن البي البقاء عبداهللا بن الحسین العكإالتبیان في  .١٨

 الكتب العربیة بدون تاریخ وطبعه .البجاوي دار احیاء 

بیر في صناعة الشعر والنثـر وبیـان اعجـاز القـرآن البـن ابـي األصـبح حالتحریر والت .١٩

 هـ .١٣٨٣المصري تحقیق حنفي محمد شرف الكتاب الثاني القاهرة 

التحریر والتنویر تألیف الشیخ محمد الطاهر بن عاشور دار سحنون لنشر والتوزیـع  .٢٠

 اریخ .تونس بدون طبعة وت

تسهیل الفوائد وتكمیل المقاصد البن مالك ، حقققه محمـد كامـل بركـات دار الكتـاب  .٢١

 م .١٩٦٧ -هـ ١٣٨٧العربي للطباعة والنشر 

محمــد الحســین ابــن ســعود الفــراء  وي المســمي معــالم التنزیــل لألمــام ابــيغــبتفســیر ال .٢٢

 وي دار الكتب العلمیة بیروت بدون طبعة وتاریخ .غبال

مام فخر الدین الرازي الطبعة األولي دار الكتـب یح الغیب لإلر أو مفاتالتفسیر الكبی .٢٣

 م .١٩٩٠-هـ ١٤١٤العلمیة 



 ٦١٧

یلــي الطبعــة األولــي لبنــان حالتفســیر المنیــر مــن الشــریعة والمــنهج لألســتاذ وهبــه الز  .٢٤

 م .١٩٩١ -هـ ١٤١١بیروت 

اوي التفســیر الوســیط للقــرآن الكــریم تفســیر ســورة التوبــة للــدكتور محمــد ســعید طنطــ .٢٥

 م .١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩

تلخـیص البیــان فـي مجــازات القــرآن للشـریف الرضــي حققــه محمـد عبــدالغني الطبعــة  .٢٦

 م.١٩٥٥ -هـ ١٣٧٤األولي دار احیاء الكتب العربیة 

بــــن حجــــر العســــقالني الطبعــــة األولــــي مطبعــــة دائــــرة المعــــارف تهــــذیب التهــــذیب ال .٢٧

 هـ .١٣٢٦

ي تحقیــق الــدكتور و رؤوف المنــاالتوفیــق علــي مهمــات التعــاریف تــألیف محمــد عبــدال .٢٨

 م.١٩٩٠-هـ ١٤١١محمد رضوان الطبعة األولي دار الفكر المعاصر 

الجــامع ألحكـــام القـــرآن البـــي عبـــداهللا محمـــد بـــن احمـــد االنصـــاري القرطبـــي الطبعـــة  .٢٩

 م .١٩٩٣-هـ ١٤١٣األولي بیروت لبنان 

تأویــل القــرآن البــي جعفرمحمــد بــن جریــر الطبــري الطبعــة األولــي  فــيجــامع البیــان  .٣٠

 م .١٩٩٢-هـ ١٤١٢بیروت لبنان 

الجدول في اعراب القرآن وصرفه محمـود صـافي الطبعـة الثانیـة دار الرشـید دمشـق  .٣١

 م .١٩٨٨ -هـ ١٤٠٩

دب تـــألیف عبـــدالقادر بـــن عمـــر البغـــدادي تحقیـــق عبدالســـالم هـــارون دار ة األزانـــخ .٣٢

 م.١٩٦٧ -هـ ١٣٨٧ الكاتب العربي

تحقیــق محمــد علــي النجــار الطبعــة  جنـيالخصـائص صــنعة ابــي الفــتح  عثمــان بــن  .٣٣

 الثانیة دار الكتب المصریة .

دراســات ألســلوب القــرآن تــألیف عبــدالخالق عظیمــة الطبعــة األولــي مطبعــة الســعادة  .٣٤

 م.١٩٧٣ -هـ ١٣٩٣

-هــــ ١٤٠٦ دراســـات لغویـــة عبـــد الصـــبور شـــاهین الطبعـــة الثانیـــة مؤسســـة الرســـالة .٣٥

 م.١٩٨٦

دالئـــل االعجـــاز تـــألیف االمـــام ابـــي بكـــر عبـــد القـــادر عبـــد الـــرحمن الطبعـــة الثانیـــة  .٣٦

 م .١٩٨٩ -هـ ١٤١٠



 ٦١٨

روح المعــاني فــي تفســیر القــرآن العظــیم والســبع المثــاني ألبــي الفضــل شــهاب الــدین  .٣٧

 السید محمود األلوسي البغدادي بیروت لبنان بدون تاریخ .

وري القرشـــي جـــمـــام ابـــي الفـــرج عبـــدالرحمن بـــن اللإل زاد المســـیر فـــي علـــم التفســـیر .٣٨

 م.١٩١٥ -هـ ١٣٨٤البغدادي الطبعة األولي المكتب االسالمي للطباعة والنشر 

نـــي دراســـة وتحقیـــق ام العربیـــة ابـــي الفـــتح عثمـــان بـــن جمـــســـر صـــیاغة اإلعـــراب إل .٣٩

 م .١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥الدكتور حسن هنداوي الطبعة االولي دار القلم 

ألیف محمـد محـي الـدین عبـد الحمیـد الطبعـة العشـرون دار التـراث شرح ابن عقیل تـ .٤٠

 م .١٩٨٢ -هـ ١٤٠٠

بـن مالـك تــألیف اموني أللفیـة ابـن مالـك المسـمي مــنهج السـالك إلـي ألفیـة شـشـرح األ .٤١

 عبد الحمید السید محمد عبد الحمید المكتبة األزهریة للتراث بدون طبعة.

ك في النحو تألیف خالد بن عبـداهللا شرح التصریح علي التوضیح علي الفیة ابن مال .٤٢

 األزهري مطبعة احیاء الكتب العربیة .

شــرح الرضــي علــي الكافیــة تــألیف رضــي  الــدین محمــدین تصــحیح وتعلیــق یوســف  .٤٣

 حسن عمر .

بــن علــي بــن یعــیش م جــامع الفوائــد موفــق الــدین یعــیش شــرح المفصــل للشــیخ العــال .٤٤

 . النحوي مكتبة المتنبي القاهرة بدون طبعة وتاریخ

الشوكاني الجـامع بـین فنـي الروایـه والدرایـه مـن علـم التفسـیر تـألیف محمـد بـن علـي  .٤٥

 م.١٩٩٤ -هـ ١٣٨٣بن محمد الشوكاني الطبعة الثانیة 

اد ؤ ري النیسـابوري تحقیـق فـیصحیح مسلم لألمام ابي الحسن مسلم بن الحجاج القشـ .٤٦

 م.١٩٩١ -هـ ١٤١٢عبد الباقي الطبعة األولي دار الحدیث 

 -هـــ١٤٠٧تفاســیر محمــد علــي الصــابوني الهیئــة المصــریة العامــة للكتــاب صــفوة ال .٤٧

 م .١٩٨٧

الفتوحـات اإللهیــة تــألیف ســلیمان بــن عمــر العجلــي شــركة ومطبعــة مصــطفي البــابي  .٤٨

 م .١٩٥٦ -هـ ١٣٧٩الحلبي واوالده 

تحقیـــق وشــرح عبــد الســـالم  بــي بشـــر عمــرو بــن عثمـــان بــن قینــرالكتــاب لســیبویه أ .٤٩

 ي دار الجیل بیروت.هارون الطبعة األول



 ٦١٩

الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون األقاویل من وجوه التأویل تألیف االمام  .٥٠

ابي القاسم جار اهللا محمود ابن عمر بـن محمـد الزمخشـري رتبـه وضـبطه وصـححة 

 -هـــ ١٤١٥دار الكتــب العلمیــة بیــروت  األولــى محمــد عبــد الســالم شــاهین الطبعــة

 م.١٩٩٥

یـــوب بـــن موســـي أصـــطلحات والفـــروق اللغویـــة البـــي البقـــاء معجـــم فـــي الم تیـــالكال .٥١

 م .١٩٢٠ -هـ ١٤١٢الحسین الكفوي الطبعة األولي مؤسسة الرسالة 

زومیـة لمؤلفــه جكـب الدریـه تـألیف محمـد بـن محمـد الرعینـي وبهامشـه متممـة االاالكو  .٥٢

 م.١٩٣٣ابن احمد بن عبد الباري االهدل الطبعة الثانیة القاهرة 

مة البي الفضل جمال الدین محمـد بـن مكـرم ابـن منظـور الطبعـة لسان العرب للعال .٥٣

 م .١٩٩٠-هـ ١٤١٠األولي دار صادر  بیروت 

اللبــاب فــي علــل البنــاء واالعــراب البــي البقــاء بــن الحســین العكبــري تحقیــق عـــازي  .٥٤

 م .١٩٩٥ -هـ ١٤١٦ان الطبعة األولي دار الفكر بیروت ممختار طلی

-هـــ ١٣٩٠شــواهدها ســعید االفغــاني دار الفكــر جر فــي قواعــد اللغــة العربیــة و و المــ .٥٥

 م .١٩٧٠

المحتسب في تبیین وجوه شواذ القـرآن واالیضـاح عنهـا تـألیف ابـي الفـتح عثمـان بـن  .٥٦

جنـــي تحقیـــق علـــي الجنـــدي الـــدكتور عبـــد الفتـــاح اســـماعیل الكتـــاب التاســـع القـــاهرة 

 م .١٩٦٩-هـ ١٣٨٩

د الحــــق بــــن عطیــــه المحــــرر الــــوجیز فــــي تفســــیر الكتــــاب العزیــــز البــــي محمــــد عبــــ .٥٧

م ١٩٨٢-هــ ١٤٠٢االندلسي تحقیق  عبد اهللا بن ابراهیم االنصاري الطبعة األولـي 

 . 

المحــیط فــي اصــوات العربیــة ونحوهــا وصــرفها لمحمــد االنطــاكي الطبعــة الثالثــة دار  .٥٨

 الشرق العربي بیروت بدون تاریخ .

كثیـر اختصـار  مختصر التفاسیر لألمام الجلیل عماد الدین ابي الفداء اسماعیل بن .٥٩

 هـ .١٤٠٠وتحقیق محمد علي الصابوني الطبعة الثانیة 

ـــة  .٦٠ ـــن زیـــاد الفـــراء الطبعـــة الثالث ـــا یحـــي ب  -هــــ ١٠٣معـــاني القـــرآن تـــألیف ابـــي زكری

 م .١٩٨٣



 ٦٢٠

معجـم مقــایس اللغــة العربیـة البــي الحســن احمـد بــن فــارس بـن زكریــا تحقیــق وضــبط  .٦١

 م .١٩٩١-هـ ١٤١١ وتر یلجیل بعبد السالم هارون الطبعة األولي دار ا

معجــم المــؤلفین تــراجم مصــنفي الكتــب العربیــة عمــر رضــا ضــحاكة الطبعــة األولــي  .٦٢

 م .١٩٩٣ -هـ  ١٤١٤مؤسسة الرسالة 

 م .١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢معجم النحو عبد الغني الدقر الطبعة الثانیة  .٦٣

مغني اللبیب عن كتب األعاریب تـألیف االمـام ابـي محمـد عبـد اهللا جمـال الـدین بـن  .٦٤

 -هــ ١٤١١قیق محي الـدین عبـد المجیـد الطبعـة األولـي المكتبـة المصـریة هشام تح

 م . ١٩٩١

المقتضــب للمبــرد تحقیــق عبــد الخــالق عظیمــة المجلــس االعلــي للشــئون االســالمیة  .٦٥

 هـ .١٣٩٩القاهرة 

عبـد السـتار الجـواري المقرب لعلي بن مـؤمن المعـروف بـابن عصـفور تحقیـق احمـد  .٦٦

 م .١٩٧٢ -هـ ١٣٩٢لي وري الطبعة األو عبد اهللا الجب

نتائج الفكر في النحو البي القاسم عبد الرحمن بن عبد اهللا السهیلي تحقیق الـدكتور  .٦٧

 محمد ابراهیم النبا دار االعتصام بدون تاریخ وطبعة .

 م .١٩٦٤النحو الوافي عباس حسن الطبعة الثانیة دار المعارف بمصر  .٦٨

ر برهـــان الـــدین ابـــي الحســـن نظـــم الـــدرر فـــي تناســـب اآلیـــات والســـور لألمـــام المفســـ .٦٩

 م .١٩٩٢-هـ ١٤٢٣الطبعة الثانیة دار الكتاب االسالمي 

تحقیــق وشــرح الــدكتور ل الــدین الســیوطي المــام جــالجوامــع لإل وجمــعهمــع الهوامــع  .٧٠

 .دار البحوث العلمیة –عبد العال سالم 

الواجدي ومنهجه في التفسیر تألیف الدكتور جودة محمد محمد المهدي بدون طبعة  .٧١

  .یخار وت

 

  



 ٦٢١

ا  

  رقم الصفحة  الموضوع 

  ١  المقدمة

  ٣  التمهید

ول اا ٤  ا  

  ٥  مدخل النعت

  ١٠  النعت بالمفرد :المبحث األول

  ١٠  النعت بالمشتق

  ١٤٧  النعت بغیر المشتق

  ٢٠٢  صفة الجمع :المبحث الثاني

  ٢٣٠  النعت بالجملة  :المبحث الثالث

   ٢٨٤  النعت بشبه الجملة :المبحث الرابع

  ٣٢٤  حذف الموصوف وحذف الصفة  :المبحث الخامس

ا ما ٣٣٨  ا  

  ٣٣٩  مدخل للتوكید

  ٣٤٢  التوكید المعنوي :المبحث األول

  ٣٤٩  التوكید اللفظي :المبحث الثاني

ا ا ٣٥٦  ا  

  ٣٥٧  مدخل العطف

  ٣٥٨  عطف البیان :المبحث األول

  ٣٦٤  نسقعطف ال :المبحث الثاني

  ٣٧٤  عطف المفرد :المبحث الثالث



 ٦٢٢

  ٤٢٧  عطف الجمل :المبحث الرابع

  ٥٤٠  عطف المضمر :المبحث الخامس

  ٥٥٢  الحذف في العطف :المبحث السادس

  ٥٦٠  ا اا ال

  ٥٦١  مدخل البدل

  ٥٦٣  بدل المطابق :المبحث األول

  ٥٨٢  بدل البعض من الكل :المبحث الثاني

  ٥٨٥  بدل األشتمال :حث الثالثالمب

  ٥٨٨  بدل الضمائر :المبحث الرابع

  ٥٩٢  مفارقة البدل لعطف البیان :المبحث الخامس

  ٦٠٧  الخاتمة

  ٦١٠  توصیاتال

  ٦١١  الفهارس

  ٦١٢  اآلیاتأ.       

  ٦١٣  األحادیثب.       

  ٦١٤  االعالمجـ.       

  ٦١٥  المصادر والمراجعد.       

  ٦٢١  موضوعاتالهـ.       
  

 


