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 الباب الثالث

 تقدمي البياَّنت وحتليلها

 البياانت. تقدًن البياانت وربليلعلى ىذا الباب عن  يشمل
 ادلائدة حملة عن سورة - أ

آية.  مسيت بسورة  ٕٓٔئدة من السور ادلدنية. تكون سورة ادلائدة من سورة ادلا
"ادلائدة" ألّن أحد معجزات سيدان عيسى إىل قومو عندما طلبوا منو أن ينزل هللا عليهم مائدة 

شرح األمر ادلؤمنٌن ضا "العقود" ألّن يف آية األوىل يسورة ادلائدة مسيت أيٕٛمن السماء.
خًن الّناس، مثّ ي العقود وتسّمى "األخيار" ألّن ادلسلمون الذي أن يؤّدي العقود ليؤدّ 

سورة ادلائدة من السور ادلدنية ٜٕ.نقذ القارئ وادلارس من ادلبلك ادلعذب"ادلنقذة" ألّن ت
الطويلة وقد تناولت كسائر السور ادلدنية جانب التشريع إبسهاب مثل سورة البقرة والنساء 

جانب موضوع العقيدة وقصص أىل الكتاب قال أبو ميسرة :ادلائدة من أخر واألنفال إىل 
 ٖٓ.ما نزل من القران ليس فيها منسوخ وفيها شبان عشرة فريضة

 احملتوايت الرئيسية من سورة ادلائدة ىي :
دحض الناس الذين يؤلو عيسى عليو السبلم. يكون الدحض يف القرآن ، اناإلؽل( ٔ)

َ ُىَو اْلَمِسيُْح ابُْن مَرًَْنَ " يعين ٕٚسورة ادلائدة من آية  لََقْد َكَفَر ال ِذيَْن قَالُوْْٓا ِان  اّللّه وَقَاَل ۗ 
ْ وَرَب ُكْم  َ رَّّبِ ِءيْلَ اعْبُُدوا اّللّه

اْلَمِسيْحُ ي هبيَِنْْٓ ِاْسرَاۤ ِان وۗ  ُ عَلَيِْو اجْلَن ةَ  ۗ  مَْن يُّْشِرْك اِبّللِّه فَ َقْد حَر مَ اّللّه
وَمَْأوهىوُ الن اُر  ِلِمٌْنَ ِمْن اَْنصَارٍ ۗ  غلب أن تفي ابلعقود. ، (األحكامٕ)(.ٕٚ" )ادلائدة:وَمَا ِللظّه
 العبد العقود بٌن، و العقود بٌن هللا عّز وجّل وعبدهن ثبلثة أنواع من العقود يعين قال الراغب أ

، الطعام احلبلل واحلرام، و صوا أمر هللاتعاألحكام و ،العقود بٌن النفس واألجنيبّ ، و ونفسو
، والوضؤ، والتيمم، والغسل، وأحكام القتل الناس، األحكام متزوجة النساء من أىل الكتابو 
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والعبث، وتعيل األمن، وكسر اليمٌن وكفارتو، والقمار، وذبيحة لؤلواثن، ومصًن السحب، 
( القصص، قصة من النيب موسى عليو ٖويقتل احليواانت يف اإلحرام والشهادة يف الوصية. )

السبلم أمر قومو بدخول الفلسطٌن، وىابيل وقابيل، و النيب عيسى عليو السبلم، 
 ٖٔواآلخرين.
 

 تقدمي البياَّنت وحتليلها - ب
 اآلتت اليت تتضمن حرف إّن وأخواهتا .ٔ

َي َُّها ال ِذْيَن  (ٔ لهى َعَلْيُكْم  ۗ اهَمنُ وْْٓا اَْوفُ ْوا اِبْلُعُقْودِ ايهْٓ اُِحل ْت َلُكْم هَبِْيَمُة ااْلَنْ َعاِم ِاال  َما يُ ت ْ
َر زلُِلِّى الص ْيِد َواَنْ ُتْم ُحُرمٌ  َ ػَلُْكمُ ِان  ۗ َغي ْ  1َما يُرِْيُد  اّللّه

َر اّللّهِ َواَل الش ْهَر احْلَرَاَم َواَل اذْلَْدَي َواَل اْلَقبَلۤ  (ٕ َي َُّها ال ِذْيَن اهَمنُ ْوا اَل ربُِلُّْوا َشَعۤاىِٕ َد َواَلْٓ ايهْٓ ىِٕ
تَ ُغْوَن َفْضبًل مِّْن ر هبِِّْم َوِرْضَوااًن  ٌْنَ اْلبَ ْيَت احْلَرَاَم يَ ب ْ مِّ

ۤ
َواَل ۗ َوِاَذا َحَلْلُتْم فَاْصطَاُدْوا ۗ اه

ا َوتَ َعاَونُ ْوا َعَلى ۗ غَلْرَِمن ُكْم َشَناهُن قَ ْوٍم اَْن َصدُّوُْكْم َعِن اْلَمْسِجِد احْلَرَاِم اَْن تَ ْعَتُدوْ 
َ ۗ َواَل تَ َعاَونُ ْوا َعَلى ااْلِمثِْ َواْلُعْدَواِن  ۗ اْلربِّ َوالت  ْقوهى َ َشِدْيدُ ِان  ۗ َوات  ُقوا اّللّه  اّللّه

 1اْلِعَقاِب 
َتُة َوالد ُم َوحلَُْم اخْلِْنزِْيِر َوَمآْ اُِىل  لَِغًْنِ اّللّهِ ِبو (ٖ َواْلُمْنَخِنَقُة  ۗ ُحّرَِمْت َعَلْيُكُم اْلَمي ْ

ُتمْ  ي ْ َوَما ُذِبَح َعَلى  ۗ َواْلَمْوقُ ْوَذُة َواْلُمتَ َردِّيَُة َوالن ِطْيَحُة َوَمآْ اََكَل الس ُبُع ِاال  َما ذَك 
ِلُكْم ِفْسقٌ  ۗ َتْستَ ْقِسُمْوا اِباْلَْزاَلمِ  النُُّصِب َواَنْ  َس ال ِذْيَن َكَفُرْوا ِمْن  ۗ ذه اَْليَ ْوَم يَىِٕ

اَْليَ ْوَم اَْكَمْلُت َلُكْم ِديْ َنُكْم َواسَْبَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَميِتْ  ۗ ِدْيِنُكْم َفبَل زَبَْشْوُىْم َواْخَشْونِ 
ْسبَلَم ِديْ ًنا َر ُمَتَجاِنٍف الِِّمثٍْ فَ  ۗ َوَرِضْيُت َلُكُم ااْلِ  فَِان  اّللّهَ ۗ َمِن اْضطُر  يفْ سَلَْمَصٍة َغي ْ

 1َغُفْوٌر ر ِحْيٌم 
َُلْوَنَك َماَذآْ ُاِحل  ذَلُمْ  (ٗ َوَما َعل ْمُتْم مَِّن اجْلََوارِِح ُمَكلِِّبٌْنَ  ۗ ُقْل اُِحل  َلُكُم الط يِّبهتُ  ۗ َيْس  

ُ َفُكُلْوا شل آْ اَْمَسْكَن َعَلْيُكْم َواذُْكُروا اْسَم اّللّهِ َعَلْيِو  َوات  ُقوا ۗ تُ َعلُِّمْونَ ُهن  شل ا َعل َمُكُم اّللّه
 َ َ َسرِْيعُ ِان  ۗ اّللّه  1احلَِْساِب  اّللّه
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َي َُّها ال ِذْيَن  (٘ اهَمنُ وْْٓا ِاَذا ُقْمُتْم ِاىَل الص لهوِة فَاْغِسُلْوا ُوُجْوَىُكْم َواَْيِدَيُكْم ِاىَل اْلَمرَاِفِق ايهْٓ
ُتْم ُجنُ ًبا فَاط ه ُرْوا ۗ َواْمَسُحْوا ِبُرُءْوِسُكْم َواَْرُجَلُكْم ِاىَل اْلَكْعبَ ٌْنِ  ُتْم  ۗ َوِاْن ُكن ْ َوِاْن ُكن ْ

ِط اَْو لهَمْسُتُم النَِّسۤاَء فَ َلْم ذبَُِدْوا م ْرضهْٓى اَْو َعلهى َسَفٍر اَْو  َجۤاَء َاَحٌد مِّْنُكْم مَِّن اْلَغۤاىِٕ
ْنُو  ُ لَِيْجَعَل ۗ َمۤاًء فَ تَ َيم ُمْوا َصِعْيًدا طَيًِّبا فَاْمَسُحْوا ِبُوُجْوِىُكْم َواَْيِدْيُكْم مِّ َما يُرِْيُد اّللّه

رَُكْم َولِيُِتم  نِْعَمَتو َعَلْيُكْم مِّْن َحرٍَج و لهِكْن يُّرِْيدُ   1ُكْم َتْشُكُرْوَن َلَعل  َعَلْيُكْم  ۗ لُِيَطهِّ
ثَاَقُو ال ِذْي َواثَ َقُكْم ِبو (ٙ ْعَنا ۗ ْٓٓ ۗ َواذُْكُرْوا نِْعَمَة اّللّهِ َعَلْيُكْم َوِمي ْ ِاْذ قُ ْلُتْم مسَِ

َ ۗ َواَطَْعَنا  َ َعِلْيٌم  ِان  ۗ َوات  ُقوا اّللّه  1ِبَذاِت الصُُّدْوِر ۗ اّللّه
َي َُّها (ٚ َواَل غَلْرَِمن ُكْم َشَناهُن قَ ْوٍم َعلهْٓى  ۗ ال ِذْيَن اهَمنُ ْوا ُكْونُ ْوا قَ و اِمٌْنَ ّلِلّهِ ُشَهَدۤاَء اِبْلِقْسطِ  ايهْٓ

َ  ۗ ُىَو اَق َْرُب لِلت  ْقوهى ۗ ِاْعِدُلْواۗ َاال  تَ ْعِدُلْوا  َ َخِبي ْرٌ  ِان  ۗ َوات  ُقوا اّللّه دبَا تَ ْعَمُلْوَن  ۗ اّللّه
1 

ثَاَق َبيِنْْٓ ِاْسرَۤاِءْيلَ  (ٛ ُ ِمي ْ ًبا ۗ ۞ َوَلَقْد َاَخَذ اّللّه ُهُم اثْ يَنْ َعَشَر نَِقي ْ ُ  ۗ َوبَ َعثْ َنا ِمن ْ َوقَاَل اّللّه
 ْ َ  ۗ َمَعُكْم  ِايّنِ ُتْم بُِرُسِلْي َوَعز ْرسُبُْوُىْم َواَق َْرْضُتُم اّللّه وَة َواهَمن ْ ُتُم الز كه ْن اََقْمُتُم الص لهوَة َواهتَ ي ْ لَىِٕ

رُ  َُكفَِّرن  َعْنُكْم َسيِّاهِتُكْم َواَلُْدِخَلن ُكْم َجنّهٍت ذَبْرِْي ِمْن رَبِْتَها ااْلَنْ هه  ۗ قَ ْرًضا َحَسًنا ال 
ِلَك ِمْنُكْم فَ َقْد َضل  َسَوۤاَء الس ِبْيِل َفَمْن َكَفَر   1بَ ْعَد ذه

ثَاقَ ُهْم َلَعنّهُهْم َوَجَعْلَنا قُ ُلْوبَ ُهْم قهِسَيًة  (ٜ ي ْ ػُلَرِّفُ ْوَن اْلَكِلَم َعْن  ۗ فَِبَما نَ ْقِضِهْم مِّ
ۗ م َواِضِعو ۗ َوَنُسْوا َحظًا شلّ ا ذُكُِّرْوا ِبو ۗ  ُهْم ِاال   ۗ  َنٍة مِّن ْ َواَل تَ زَاُل َتط ِلُع َعلهى َخۤاىِٕ

ُهْم  ن ْ ُهْم َواْصَفْح  ۗ قَِلْيبًل مِّ َ ػلُِبُّ اْلُمْحِسِنٌْنَ ن  اِ ۗ فَاْعُف َعن ْ  1اّللّه
ثَاقَ ُهْم فَ َنُسْوا َحظًا شلّ ا ذُكُِّرْوا ِاان  َوِمَن ال ِذْيَن قَاُلوْْٓا  (ٓٔ رهْٓى َاَخْذاَن ِمي ْ ۗ ِبو َنصه  ۗ 

نَ ُهُم اْلَعَداَوَة َواْلبَ ْغَضۤاَء ِاىله يَ ْوِم اْلِقيهَمِة  ُ دبَا َكانُ ْوا  ۗ فَاَْغَريْ َنا بَ ي ْ َوَسْوَف يُ نَ بِّئُ ُهُم اّللّه
 1َيْصنَ ُعْوَن 

َ ُىَو اْلَمِسْيُح اْبُن َمْرًنََ  ِان  َلَقْد َكَفَر ال ِذْيَن قَاُلوْْٓا  (ٔٔ ِْلُك ِمَن اّللّهِ  ۗ اّللّه ُقْل َفَمْن ؽل 
ًا ِاْن اَرَاَد اَْن ي ُّْهِلَك اْلَمِسْيَح اْبَن َمْرًَنَ َواُم و ًعا  ۗ َشْي   ي ْ َوّللّهِ ۗ َوَمْن ِِف ااْلَْرِض صبَِ

نَ ُهَما  ِت َوااْلَْرِض َوَما بَ ي ْ وه ُ َعلهى ُكلِّ َشْيٍء قَ ۗ ؼَلُْلُق َما َيَشۤاءُ  ۗ ُمْلُك الس مه ِديْ ٌر َواّللّه
1 
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ُْوسهْٓى  (ٕٔ َها قَ ْوًما َجب ارِْينَ  ِان  قَاُلْوا ؽله َها ِاان  وَ  ۗ ِفي ْ فَِاْن  ۗ َلْن ن ْدُخَلَها َحّتّه ؼَلُْرُجْوا ِمن ْ
َها فَاِ  ِخُلْوَن  ان  ؼل ُْرُجْوا ِمن ْ  1ده

ُ َعَلْيِهَما  (ٖٔ فَِاَذا  ۗ اْدُخُلْوا َعَلْيِهُم اْلَبابَ قَاَل َرُجبَلِن ِمَن ال ِذْيَن ؼَلَافُ ْوَن اَنْ َعَم اّللّه
ِلبُ ْوَن ەِان كُ َدَخْلُتُمْوُه فَ  ُتْم مُّْؤِمِنٌْنَ  ۗ ْم غه  1َوَعَلى اّللّهِ فَ تَ وَك ُلوْْٓا ِاْن ُكن ْ

ُْوسهْٓى  (ٗٔ َها  ِاان  قَاُلْوا ؽله  ِاان  فَاْذَىْب اَْنَت َوَربَُّك فَ َقاِتبَلْٓ ۖ  َلْن ن ْدُخَلَهآْ اََبًدا م ا َداُمْوا ِفي ْ
ُهَنا قهِعُدْوَن   1ىه

ْ قَاَل َربِّ اِ  (٘ٔ ِسِقٌْنَ يّنِ نَ َنا َوبَ ٌْنَ اْلَقْوِم اْلفه  1 اَلْٓ اَْمِلُك ِاال  نَ ْفِسْي َوَاِخْي فَاف ُْرْق بَ ي ْ
ُهْوَن ِِف ااْلَْرضِ ۖ  َها زُلَر َمٌة َعَلْيِهْم اَْربَِعٌْنَ َسَنًة ِان   قَاَل فَ  (ٙٔ َفبَل أَتَْس َعَلى  ۖ  يَِتي ْ

ِسِقٌْنَ    1اْلَقْوِم اْلفه
نْ  (ٚٔ ْْٓ ۖ  بَِباِسٍط ي ِدَي اِلَْيَك اِلَق ْتُ َلكَ  ۖ  َبَسْطت  ِايَل  َيَدَك لِتَ ْقتُ َليِنْ َمآْ اانَ  ۖ  لَىِٕ  ِايّنِ

َلِمٌْنَ َاخَ  َ َرب  اْلعه  1اُف اّللّه
ٔٛ)  ْْٓ اَ  ِايّنِ ِب الن ارِ  اُرِْيُد اَْن تَ بُ ْوۤ ِلَك َجزَۤاُؤا  ۖ  ابِِشبِْْي َواشبَِْك فَ َتُكْوَن ِمْن َاْصحه َوذه

 1ۖ  الظّهِلِمٌْنَ 
ِلَك  (ٜٔ َنا َعلهى َبيِنْْٓ ِاْسرَۤاِءْيَل   ۖ  ِمْن َاْجِل ذه ِبَغًْنِ نَ ْفٍس  ۖ  َمْن قَ َتَل نَ ْفًسا ۖ  واَن  َكتَ ب ْ

َااَْو َفَساٍد ِِف ااْلَْرِض فَ  ًعا َكاظل  ي ْ َآْ َوَمْن َاْحَياَىا  ۖ  قَ َتَل الن اَس صبَِ َاْحَيا الن اَس  َفَكاظل 
ًعا  ي ْ ُهمْ ِان   َوَلَقْد َجۤاَءتْ ُهْم ُرُسلَُنا اِبْلبَ يِّنهِت مُث  ۖ  صبَِ ن ْ رًا مِّ ِلَك ِِف ااْلَْرِض  َكِثي ْ بَ ْعَد ذه

 1َلُمْسرِفُ ْوَن 
َ َغُفْورٌ اَن  فَاْعَلُموْْٓا  ۖ  تَ ْقِدُرْوا َعَلْيِهمْ  ِاال  ال ِذْيَن اَتبُ ْوا ِمْن قَ ْبِل اَنْ  (ٕٓ  1ر ِحْيمٌ  اّللّه
َلَة َوَجاِىُدْوا يفْ َسِبْيِلو (ٕٔ َ َوابْ تَ ُغوْْٓا اِلَْيِو اْلَوِسي ْ َي َُّها ال ِذْيَن اهَمُنوا ات  ُقوا اّللّه  مْ َعل كُ لَ ۖ  ايهْٓ

 1تُ ْفِلُحْوَن 
ًعا و ِمثْ َلو اَن  ال ِذْيَن َكَفُرْوا َلْو  ن  اِ  (ٕٕ ي ْ  ۖ  لِيَ ْفَتُدْوا ِبو ۖ  َمَعو ۖ  ذَلُْم م ا ِِف ااْلَْرِض صبَِ

ُهْم   1َوذَلُْم َعَذاٌب اَلِْيٌم  ۖ  ِمْن َعَذاِب يَ ْوِم اْلِقيهَمِة َما تُ ُقبَِّل ِمن ْ
َ يَ تُ ْوُب َعَلْيِو  فَِان  َوَاْصَلَح  ۖ  بَ ْعِد ظُْلِمو ۖ  َفَمْن اَتَب ِمنْ  (ٖٕ َ َغُفْوٌر ِان  ۖ  اّللّه اّللّه

 1ر ِحْيٌم 
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َ َلو اَن  املَْ تَ ْعَلْم  (ٕٗ ِت َوااْلَْرضِ  ۖ  اّللّه وه يُ َعذُِّب َمْن ي َشۤاُء َويَ ْغِفُر ِلَمْن  ۖ  ُمْلُك الس مه
ُ َعلهى ُكلِّ َشْيٍء َقِديْ ٌر ۖ  ي َشۤاُء   1َواّللّه

ُلْوَن لِلسُّْحتِ  (ٕ٘ نَ ُهْم اَْو اَْعِرْض  ۖ  مَسّهُعْوَن لِْلَكِذِب اَكّه فَِاْن َجۤاُءْوَك فَاْحُكْم بَ ي ْ
ُهْم  ًا ۖ  َعن ْ ُهْم فَ َلْن ي ُضرُّْوَك َشْي   نَ ُهْم  ۖ  َوِاْن تُ ْعِرْض َعن ْ َوِاْن َحَكْمَت فَاْحُكْم بَ ي ْ
َ ػلُِبُّ اْلُمْقِسِطٌْنَ  ِان  ۖ  اِبْلِقْسطِ   1اّللّه

َها ُىًدى و نُ ْورٌ  ِاان ْٓ  (ٕٙ ػَلُْكُم هِبَا الن ِبي ُّْوَن ال ِذْيَن َاْسَلُمْوا لِل ِذْيَن  ۖ  اَنْ زَْلَنا الت  ْورهىَة ِفي ْ
نِي ُّْوَن َوااْلَْحَباُر دبَا اْسُتْحِفظُْوا ِمْن ِكتهِب اّللّهِ وََكانُ ْوا َعَلْيِو ُشَهَدۤاءَ  َفبَل  ۖ  َىاُدْوا َوالر اب 

ُ ۖ  زَبَْشُوا الن اَس َواْخَشْوِن َواَل َتْشتَ ُرْوا اِبهيهيِتْ شَبًَنا قَِلْيبًل  َوَمْن ملْ  ػَلُْكْم دبَآْ اَنْ َزَل اّللّه
ِفُرْوَن  َك ُىُم اْلكه ىِٕ

ۤ
 1فَاُوله

َهآْ  (ٕٚ َنا َعَلْيِهْم ِفي ْ اْلَْنَف اِباْلَْنِف َوااْلُُذَن الن  ْفَس اِبلن  ْفِس َواْلَعٌْنَ اِبْلَعٌْنِ َوا اَن  وََكتَ ب ْ
نِّ  ن  اِبلسِّ فَ ُهَو َكف ارٌَة  ۖ  َفَمْن َتَصد َق ِبو ۖ  َواجْلُُرْوَح ِقَصاصٌ  ۖ  اِباْلُُذِن َوالسِّ

ۖ  ل و َك ُىُم الظّهِلُمْوَن ۖ  ىِٕ
ۤ
ُ فَاُوله  1َوَمْن ملْ  ػَلُْكْم دبَآْ اَنْ َزَل اّللّه

نَ ُهْم دبَآْ  (ٕٛ ُ َواَل تَ ت ِبْع اَْىَوۤاَءُىْم َواْحَذْرُىْم اَْن ي  ْفِتنُ ْوَك َعنْ َواَِن اْحُكْم بَ ي ْ  ۖ  اَنْ َزَل اّللّه
ُ اِلَْيكَ  َافَِاْن تَ َول ْوا فَاْعَلْم  ۖ  بَ ْعِض َمآْ اَنْ َزَل اّللّه بَ ُهْم بِبَ ْعِض  اظل  ُ اَْن يُِّصي ْ يُرِْيُد اّللّه

ِسُقْوَن ِان   وَ ۖ  ُذنُ ْوهِبِْم   1َكِثي ْرًا مَِّن الن اِس َلفه
رهْٓى اَْولَِيۤاَء  (ٜٕ َي َُّها ال ِذْيَن اهَمنُ ْوا اَل تَ ت ِخُذوا اْليَ ُهْوَد َوالن صه بَ ْعُضُهْم اَْولَِيۤاءُ  ۖ  ۞ ايهْٓ

ُْم مِّْنُكْم فَاِ  ۖ  بَ ْعضٍ  ُهْم  ۖ  ون  َوَمْن ي  تَ َوذل  َ اَل يَ ْهِدى اْلَقْوَم الظّهِلِمٌْنَ  ِان  ۖ  ِمن ْ  1اّللّه
ِء ال ِذْيَن اَْقَسُمْوا اِبّللّهِ َجْهَد اؽَْلَاهِنِمْ  (ٖٓ  ۖ  ُهْم َلَمَعُكمْ اِن   ۖ  َويَ ُقْوُل ال ِذْيَن اهَمنُ وْْٓا اَىهُْٓؤاَلۤ

ِسرِْيَن   1َحِبَطْت اَْعَماذُلُْم فََاْصَبُحْوا خه
َ َوَرسُ  (ٖٔ  1ِحْزَب اّللّهِ ُىُم اْلغهِلبُ ْونَ  ِان  َوال ِذْيَن اهَمنُ ْوا فَ  ۖ  ْوَلوَوَمْن ي  تَ َول  اّللّه
ِلَك ابَِ ۖ  َوِاَذا اَنَديْ ُتْم ِاىَل الص لهوِة ازب َُذْوَىا ُىُزًوا و َلِعًبا  (ٕٖ  1ُهْم قَ ْوٌم ال  يَ ْعِقُلْوَن  ن   ذه
َْىَل اْلِكتهِب َىْل تَ ْنِقُمْوَن ِمن آْ ِاال ْٓ  (ٖٖ َنا َوَمآْ اُْنزَِل ِمْن ُقْل ايهْٓ اَْن اهَمن ا اِبّللّهِ َوَمآْ اُْنزَِل اِلَي ْ

 1اَْكثَ رَُكْم فهِسُقْوَن  ن  َواَ  ۖ  قَ ْبلُ 
ُهْم َسيِّاههِتِْم َواَلَدْ  اَن  َوَلْو  (ٖٗ ُهْم َجنّهِت اَْىَل اْلِكتهِب اهَمنُ ْوا َوات  َقْوا َلَكف ْراَن َعن ْ َخْلن ه

 1الن ِعْيمِ 
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ْن ر هبِِّْم اَلََكُلْوا ِمْن فَ ْوِقِهْم َوِمْن اَن   َوَلْو  (ٖ٘ ْيَل َوَمآْ اُْنزَِل اِلَْيِهْم مِّ ُهْم اَقَاُموا الت  ْورهىَة َوااْلِصلِْ
ُهْم اُم ٌة مُّْقَتِصَدٌة  ۖ  رَبِْت اَْرُجِلِهمْ  ُهْم َسۤاَء َما يَ ْعَمُلْونَ  ۖ  ِمن ْ ن ْ ٌر مِّ  1وََكِثي ْ

َي َُّها الر ُسْوُل  (ٖٙ َوِاْن ملْ  تَ ْفَعْل َفَما بَ ل ْغَت ۖ  بَ لِّْغ َمآْ اُْنزَِل اِلَْيَك ِمْن ر بَِّك ۞ ايهْٓ
َلَتو ۖ  رِسه ُ يَ ْعِصُمَك ِمَن الن اسِ ۖ  ِفرِْيَن  ِان  ۖ  َواّللّه َ اَل يَ ْهِدى اْلَقْوَم اْلكه  1اّللّه

رهى َمْن اهَمَن اِبّللّهِ َواْليَ ْوِم ااْلهِخِر  ن  اِ  (ٖٚ ُْوَن َوالن صه ال ِذْيَن اهَمنُ ْوا َوال ِذْيَن َىاُدْوا َوالص ابِ  
 1َوَعِمَل َصاحِلًا َفبَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُىْم ػَلَْزنُ ْوَن 

َ ُىَو اْلَمِسْيُح اْبُن َمْرًَنَ  ِان  َلَقْد َكَفَر ال ِذْيَن قَاُلوْْٓا  (ٖٛ َبيِنْْٓ ۖ  اّللّه َوقَاَل اْلَمِسْيُح ي ه
ْ َوَرب ُكْم  َ َرّبِّ ُ َعَلْيِو اجْلَن َة  ۖ  اِن وۖ  ِاْسرَۤاِءْيَل اْعُبُدوا اّللّه َمْن يُّْشرِْك اِبّللّهِ فَ َقْد َحر َم اّللّه

ىُو الن اُر   1اٍر َوَما لِلظّهِلِمٌْنَ ِمْن اَْنصَ ۖ  َوَمْأوه
َ اَثِلُث ثَ لهَثٍة  ِان  َلَقْد َكَفَر ال ِذْيَن قَاُلوْْٓا  (ٜٖ َوِاْن ملْ  ۖ  َوَما ِمْن اِلهٍو ِاال ْٓ اِلهٌو و اِحٌد  ۖ  اّللّه

ُهْم َعَذاٌب اَلِْيٌم  تَ ُهْوا َعم ا يَ ُقْوُلْوَن لََيَمس ن  ال ِذْيَن َكَفُرْوا ِمن ْ  1يَ ن ْ
ن ُْهْم   ِكن  اِبّللّهِ َوالن يبِّ َوَمآْ اُْنزَِل اِلَْيِو َما ازب َُذْوُىْم اَْولِيَۤاَء َوله  َوَلْو َكانُ ْوا يُ ْؤِمنُ ْونَ  (ٓٗ َكثِي ْرًا مِّ

 1فهِسُقْوَن 
َولََتِجَدن   ۖ  ۞ لََتِجَدن  َاَشد  الن اِس َعَداَوًة لِّل ِذْيَن اهَمُنوا اْليَ ُهْوَد َوال ِذْيَن َاْشرَُكْوا (ٔٗ

رهىِاان   اَق َْربَ ُهْم م َود ًة لِّل ِذْيَن اهَمُنوا ال ِذْيَن قَاُلوْْٓا ْيِسٌْنَ َورُْىَبااًن  ن  ذهِلَك ابَِ  ۖ   َنصه ُهْم ِقسِّ ِمن ْ
 1ُهْم اَل َيْسَتْكربُْوَن اَن   و  
َي َُّها ال ِذْيَن اهَمنُ ْوا اَل رُبَّرُِمْوا طَيِّبهِت َمآْ َاحَ  (ٕٗ ُ َلُكْم َواَل تَ ْعَتُدْوا ايهْٓ َ اَل  ِان  ۖ  ل  اّللّه اّللّه

 1ػلُِبُّ اْلُمْعَتِدْيَن 
ُ اِبلل ْغِو يفْْٓ اؽَْلَاِنُكْم َولهِكْن ي َُّؤاِخذُُكْم دبَا َعق ْدُّتُُّ ااْلَؽْلَانَ  (ٖٗ  ۖ  اَل يُ َؤاِخذُُكُم اّللّه

ِكٌْنَ ِمْن اَْوَسِط َما ُتْطِعُمْوَن اَْىِلْيُكْم اَْو ِكْسَوتُ ُهْم اَْو ۖ  َفَكف اَرتُو ْٓٓ ِاْطَعاُم َعَشَرِة َمسه
ٍم ۖ  رَبْرِيْ ُر َرقَ َبٍة  ْد َفِصَياُم ثَ لهَثِة ااي  ِلَك َكف اَرُة اؽَْلَاِنُكْم ِاَذا ۖ  َفَمْن ملْ  غلَِ ذه

ِلكَ   ۖ  َواْحَفظُوْْٓا اؽَْلَاَنُكْم ۖ  َحَلْفُتْم  ُ َلُكْم اهيهِتو َكذه ُ اّللّه  1ُكْم َتْشُكُرْوَن َلَعل  ۖ  يُ بَ ٌنِّ
َي َُّها ال ِذْيَن اهَمنُ وْْٓا  (ٗٗ َاايهْٓ اخْلَْمُر َواْلَمْيِسُر َوااْلَْنَصاُب َوااْلَْزاَلُم رِْجٌس مِّْن َعَمِل  ِاظل 

 1ُكْم تُ ْفِلُحْوَن َلَعل  الش ْيطهِن فَاْجَتِنبُ ْوُه 
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ُ اْلَكْعَبَة اْلبَ ْيَت احْلَرَاَم ِقيهًما لِّلن اِس َوالش ْهَر احْلَرَاَم َواذْلَْدَي  (٘ٗ ۞ َجَعَل اّللّه
َد  ىِٕ ِلَك لِتَ ْعَلُموْْٓا ۖ  َواْلَقبَلۤ ِت َوَما ِِف ااْلَْرضِ  َان  ذه وه َ يَ ْعَلُم َما ِِف الس مه  اّللّهَ  اَن  وَ  ۖ  اّللّه

 1ِبُكلِّ َشْيٍء َعِلْيٌم 
َ َشِدْيُد اْلِعَقابِ  اَن  َلُموْْٓا ِاعْ  (ٙٗ َ َغُفْوٌر ر ِحْيمٌ  اَن  وَ  ۖ  اّللّه  1ۖ  اّللّه
ُوىِل  ۖ  ُقْل ال  َيْسَتِوى اخْلَِبْيُث َوالط يُِّب َوَلْو اَْعَجَبَك َكث َْرُة اخْلَِبْيثِ  (ٚٗ َ ايهْٓ فَات  ُقوا اّللّه

 1ُكْم تُ ْفِلُحْوَن  َلَعل  ااْلَْلَباِب 
ُ ِمنْ َما َجَعَل  (ٛٗ َلٍة و اَل َحاٍم  ۖ  اّللّه َبٍة و اَل َوِصي ْ َرٍة و اَل َسۤاىِٕ ال ِذْيَن َكَفُرْوا  ِكن  و له ۖ  حبَِي ْ

 1َواَْكثَ رُُىْم اَل يَ ْعِقُلْوَن  ۖ  يَ ْفتَ ُرْوَن َعَلى اّللّهِ اْلَكِذبَ 
َي َُّها ال ِذْيَن اهَمنُ ْوا َشَهاَدُة بَ ْيِنُكْم ِاَذا َحَضَر َاَحدَ  (ٜٗ ُكُم اْلَمْوُت ِحٌْنَ اْلَوِصي ِة اثْ نهِن ايهْٓ

َبُة  َذَوا َعْدٍل مِّْنُكْم اَْو اهَخرهِن ِمْن َغًْنُِكْم ِاْن اَنْ ُتْم َضَربْ ُتْم ِِف ااْلَْرِض فََاَصابَ ْتُكْم مُِّصي ْ
ُتْم  ۖ  رَبِْبُسْونَ ُهَما ِمنْ  ۖ  اْلَمْوتِ  ِن اِبّللّهِ ِاِن اْرتَ ب ْ  ۖ  اَل َنْشرَتِْي بِوبَ ْعِد الص لهوِة فَ يُ ْقِسمه

 1ِاًذا ل ِمَن ااْلهشبٌِْنَ  ِاان ْٓ َواَل َنْكُتُم َشَهاَدَة اّللّهِ  ۖ  شَبًَنا و َلْو َكاَن َذا قُ ْربه 
ِن َمَقاَمُهَما ِمَن ال ِذْيَن اْسَتَحق  اَن   فَِاْن ُعِثَر َعلهْٓى  (ٓ٘ ُهَما اْسَتَحق آْ ِاشْبًا فَاهَخرهِن يَ ُقْومه

ِن اِبّللّهِ َلَشَهاَدتُ َنآْ َاَحقُّ ِمْن َشَهاَدهِتَِما َوَما اْعَتَديْ َنآْ  ِ فَ يُ ْقِسمه  ِاًذا ِاان ْٓ ۖ  َعَلْيِهُم ااْلَْوَلٌنه
 1ل ِمَن الظّهِلِمٌْنَ 

ُتْم ۞ يَ ْوَم غلَْ  (ٔ٘ ُ الرُُّسَل فَ يَ ُقْوُل َماذَْٓا اُِجب ْ َك اَْنَت ن  اِ ۖ  قَاُلْوا اَل ِعْلَم لََنا  ۖ  َمُع اّللّه
ُم اْلغُيُ ْوِب   1َعبل 

َنا ن   قَاُلوْْٓا اهَمن ا َواْشَهْد ابَِ  ۖ  َن اَْن اهِمنُ ْوا ّبْ َوِبَرُسْويلْ ۖ  َوِاْذ اَْوَحْيُت ِاىَل احْلََوارِيّ  (ٕ٘
 1ُمْسِلُمْوَن 

ٖ٘)  ُ ْ قَاَل اّللّه ْْٓ َفَمْن ي ْكُفْر بَ ْعُد ِمْنُكْم فَ  ۖ   ُمنَ ّزذُِلَا َعَلْيُكْم ِايّنِ َعَذااًب ال ْٓ  ۖ  اَُعذِّبُو ِايّنِ
َلِمٌْنَ ۖ  اَُعذِّبُو  1 ْٓٓ َاَحًدا مَِّن اْلعه

ُذْوينْ  (ٗ٘ ُ يهِعْيَسى اْبَن َمْرًَنَ َءاَْنَت قُ ْلَت لِلن اِس ازبِ  ٌَْنِ ِمْن ُدْوِن  َوِاْذ قَاَل اّللّه َي ِاذله َواُمِّ
َنَك َما َيُكْوُن يلْْٓ اَْن اَقُ ْوَل َما لَْيَس يلْ حِبَقٍّ ۖ  اّللّهِ  فَ َقْد  ۖ  ِاْن ُكْنُت قُ ْلُتوۖ  قَاَل ُسْبحه

ۖ  َعِلْمَتو ُم اْلغُيُ ْوِب ن  اِ ۖ  تَ ْعَلُم َما يفْ نَ ْفِسْي َواَلْٓ اَْعَلُم َما يفْ نَ ْفِسَك ۖ  َك اَْنَت َعبل 
1 
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 1َك اَْنَت اْلَعزِيْ ُز احلَِْكْيُم ِان  َوِاْن تَ ْغِفْر ذَلُْم فَ ۖ  ْم ِعَباُدَك ِان  هُ ِاْن تُ َعذِّبْ ُهْم فَ  (٘٘

 

 حتليل البياَّنت يف سورة ادلائدة .ٕ

َي َُّها ال ِذْيَن اهَمنُ وْْٓا اَْوفُ ْوا اِبْلُعُقْودِ  (ٔ لهى َعَلْيُكْم  ۗ ايهْٓ اُِحل ْت َلُكْم هَبِْيَمُة ااْلَنْ َعاِم ِاال  َما يُ ت ْ
َر زلُِلِّى الص ْيِد َواَنْ ُتْم ُحُرمٌ  َ ػَلُْكمُ  ِان  ۗ َغي ْ  1َما يُرِْيُد  اّللّه

َ ػَلُْكمُ اجلملة يف ىذه اآلية اليت تتضمن حرف إّن وأخواهتا لفظ ) (.  )إّن( ِان  اّللّه
( اسم إّن منصوب اّللّهَ تنصب اإلسم وترفع اخلرب. و)حرف توكيد ونصب 

، ونوعها اسم ظاىر ألنو يطلق عليو مباشرة. أابالفتحة الذي أييت من ادلبتد
. وكانت خرب إّن يف ادلبتدأ( خرب إّن مرفوع ابلضمة الذي أييت من خرب ػَلُْكمُ و)

فاعلو ضمًن ىذه اجلملة من النوع خرب اجلملة فعلية ألنو يوجد فعل والفاعل. و 
مسترت تقديره )ىو(. مّث الباحثة نظرت اجلملة يف ىذه اآلية دبعىن للتوكيد يعين 

تفسًنىا احلكم ما يريد هللا من التحليل وغًنه العرتاض يوكد اجلملة السابقة. وأّما 
 ٕٖ.عليو

َر اّللّهِ َواَل الش ْهَر احْلَرَاَم َواَل اذْلَْدَي َواَل اْلَقبَلۤ  (ٕ َي َُّها ال ِذْيَن اهَمنُ ْوا اَل ربُِلُّْوا َشَعۤاىِٕ َد َواَلْٓ ايهْٓ ىِٕ
تَ ُغْوَن َفْضبًل مِّْن ر هبِِّْم َوِرْضَوااًن  ٌْنَ اْلبَ ْيَت احْلَرَاَم يَ ب ْ مِّ

ۤ
َواَل ۗ َوِاَذا َحَلْلُتْم فَاْصطَاُدْوا ۗ اه

ا َوتَ َعاَونُ ْوا َعَلى ۗ غَلْرَِمن ُكْم َشَناهُن قَ ْوٍم اَْن َصدُّوُْكْم َعِن اْلَمْسِجِد احْلَرَاِم اَْن تَ ْعَتُدوْ 
َ ۗ َواَل تَ َعاَونُ ْوا َعَلى ااْلِمثِْ َواْلُعْدَواِن  ۗ اْلربِّ َوالت  ْقوهى َ َشِدْيُد  ِان  ۗ َوات  ُقوا اّللّه اّللّه

 1اْلِعَقاِب 
َ َشِدْيدُ اجلملة يف ىذه اآلية اليت تتضمن حرف إّن وأخواهتا لفظ ) (.  )إّن( ِان  اّللّه
( اسم إّن منصوب اّللّهَ حرف توكيد ونصب تنصب اإلسم وترفع اخلرب. و)

، ونوعها اسم ظاىر ألنو يطلق عليو مباشرة. ادلبتدأابالفتحة الذي أييت من 
. وكانت خرب إّن يف ادلبتدأ( خرب إّن مرفوع ابلضمة الذي أييت من خرب َشِدْيدُ و)

                                                           
ص.  ،(، دون السنة)سورااباي: نور اذلدى، تفسري اجلاللني، جزء األولجبلل الدين السيوطي وجبلل الدين احملّلي، ٕٖ

ٜٗ 
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.مثّ شبو اجلملة وصبلة فعلية أيوجد ال ألنو  ادلفردىذه اجلملة من النوع خرب 
الباحثة نظرت اجلملة يف ىذه اآلية دبعىن للتوكيد يعين يوكد اجلملة السابقة. وأّما 

 نٌن الذين يعصون أمر هللا. أي عذاب شديد للمؤم ٖٖ.تفسًنىا دلن خالفو
َتُة َوالد ُم َوحلَُْم اخْلِْنزِْيِر َوَمآْ اُِىل  لَِغًْنِ اّللّهِ ِبو (ٖ َواْلُمْنَخِنَقُة  ۗ ُحّرَِمْت َعَلْيُكُم اْلَمي ْ

ُتمْ  ي ْ َوَما ُذِبَح َعَلى  ۗ َواْلَمْوقُ ْوَذُة َواْلُمتَ َردِّيَُة َوالن ِطْيَحُة َوَمآْ اََكَل الس ُبُع ِاال  َما ذَك 
ِلُكْم ِفْسقٌ  ۗ النُُّصِب َواَْن َتْستَ ْقِسُمْوا اِباْلَْزاَلمِ  َس ال ِذْيَن َكَفُرْوا ِمْن  ۗ ذه اَْليَ ْوَم يَىِٕ

اَْليَ ْوَم اَْكَمْلُت َلُكْم ِديْ َنُكْم َواسَْبَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَميِتْ  ۗ ِدْيِنُكْم َفبَل زَبَْشْوُىْم َواْخَشْونِ 
ْسبَلَم ِديْ ًناُت َوَرِضيْ  َر ُمَتَجاِنٍف الِِّمثٍْ  ۗ َلُكُم ااْلِ َ ۗ َفَمِن اْضطُر  يفْ سَلَْمَصٍة َغي ْ فَِان  اّللّه
 1ر ِحْيٌم  َغُفْورٌ 

َ َغُفْورٌ اجلملة يف ىذه اآلية اليت تتضمن حرف إّن وأخواهتا لفظ ) (.  )إّن( ِان  اّللّه
( اسم إّن منصوب اّللّهَ و)حرف توكيد ونصب تنصب اإلسم وترفع اخلرب. 

، ونوعها اسم ظاىر ألنو يطلق عليو مباشرة. ادلبتدأابالفتحة الذي أييت من 
. وكانت خرب إّن يف ادلبتدأ( خرب إّن مرفوع ابلضمة الذي أييت من خرب َغُفْورٌ و)

.مثّ شبو اجلملة وصبلة فعلية أيوجد ال ألنو  ادلفردىذه اجلملة من النوع خرب 
و أّما  اجلملة يف ىذه اآلية دبعىن للتوكيد يعين يوكد اجلملة السابقة. الباحثة نظرت
َ َغُفْورٌ "تفسًنىا من  دلن أكل حرام لضرورة أو جوع ال  ٖٗ" لو ما أكل.فَِان  اّللّه

 إلرادتو أن أيمث.
َُلْوَنَك َماَذآْ ُاِحل  ذَلُمْ  (ٗ َوَما َعل ْمُتْم مَِّن اجْلََوارِِح ُمَكلِِّبٌْنَ  ۗ ُقْل اُِحل  َلُكُم الط يِّبهتُ  ۗ َيْس  

ُ َفُكُلْوا شل آْ اَْمَسْكَن َعَلْيُكْم َواذُْكُروا اْسَم اّللّهِ َعَلْيِو  َوات  ُقوا ۗ تُ َعلُِّمْونَ ُهن  شل ا َعل َمُكُم اّللّه
 َ َ َسرِْيعُ  ِان  ۗ اّللّه  1احلَِْساِب  اّللّه

َ َسرِْيعُ )اجلملة يف ىذه اآلية اليت تتضمن حرف إّن وأخواهتا لفظ  )إّن(   (.ِان  اّللّه
( اسم إّن منصوب اّللّهَ حرف توكيد ونصب تنصب اإلسم وترفع اخلرب. و)

، ونوعها اسم ظاىر ألنو يطلق عليو مباشرة. ادلبتدأابالفتحة الذي أييت من 
                                                           

  ،(، دون السنة)سورااباي: نور اذلدى، تفسري اجلاللني، جزء األولجبلل الدين السيوطي وجبلل الدين احملّلي، ٖٖ
 ٜ٘ص. 

 ادلرجع نفسوٖٗ
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. وكانت خرب إّن يف ادلبتدأ( خرب إّن مرفوع ابلضمة الذي أييت من خرب َسرِْيعُ و)
.مثّ شبو اجلملة وصبلة فعلية أيوجد ال ألنو  ادلفردىذه اجلملة من النوع خرب 

أّما و  الباحثة نظرت اجلملة يف ىذه اآلية دبعىن للتوكيد يعين يوكد اجلملة السابقة.
" فإنو تعاىل يؤاخذكم سريعا يف كل ما جل احلَِْسابِ  َسرِْيُع ِان  اّللّهَ " تفسًنىا
 ٖ٘ودق.

َي َُّها ال ِذْيَن اهَمنُ وْْٓا ِاَذا ُقْمُتْم ِاىَل الص لهوِة فَاْغِسُلْوا ُوُجْوَىُكْم َواَْيِدَيُكْم ِاىَل اْلَمرَاِفقِ  (٘  ايهْٓ
ُتْم ُجنُ ًبا فَاط ه ُرْوا ۗ َواْمَسُحْوا ِبُرُءْوِسُكْم َواَْرُجَلُكْم ِاىَل اْلَكْعبَ ٌْنِ  ُتْم  ۗ َوِاْن ُكن ْ َوِاْن ُكن ْ

ِط اَْو لهَمْسُتُم النَِّسۤاَء فَ َلْم ذبَُِدْوا  م ْرضهْٓى اَْو َعلهى َسَفٍر اَْو َجۤاَء َاَحٌد مِّْنُكْم مَِّن اْلَغۤاىِٕ
ُ لَِيْجَعَل َمۤاًء فَ تَ َيم ُمْوا َصِعْيًدا طَيًِّبا فَاْمَسُحْوا ِبُوُجْوِىُكْم َواَْيِديْ  ْنُو َما يُرِْيُد اّللّه ُكْم مِّ

رَُكْم َولِيُِتم  نِْعَمَتو  1َلَعل ُكْم َتْشُكُرْونَ َعَلْيُكْم  ۗ َعَلْيُكْم مِّْن َحرٍَج و لهِكْن يُّرِْيُد لُِيَطهِّ
(. َتْشُكُرْونَ  َلَعل ُكمْ اجلملة يف ىذه اآلية اليت تتضمن حرف إّن وأخواهتا لفظ )

حرف ترّجي ونصب تنصب اإلسم وترفع اخلرب. )ُكْم( ضمًن متصل يف  (َلَعل  )
يدل على  ألنو اسم ضمًن ، ونوعهاادلبتدأالذي أييت من  َلَعل  زلل نصب اسم 

وكانت . ادلبتدأمرفوع ابلواو الذي أييت من خرب  لعلّ ( خرب َتْشُكُرْونَ ادلخاطب. و)
فعل ادلضارع  يوجداجلملة الفعلية ألنو خرب إّن يف ىذه اجلملة من النوع خرب 

مّث الباحثة نظرت اجلملة يف ىذه اآلية بثبوت النون وفاعلو ضمًن متصل )الواو(. 
 ّٖٙجي على نعمو، وهللا ال يريد أن غلعل من الصعب.دبعىن للرت 

ثَاَقُو ال ِذْي َواثَ َقُكْم ِبو (ٙ ْعَنا ۗ ْٓٓ ۗ َواذُْكُرْوا نِْعَمَة اّللّهِ َعَلْيُكْم َوِمي ْ ِاْذ قُ ْلُتْم مسَِ
َ ۗ َواَطَْعَنا  َ َعِلْيمٌ ۗ َوات  ُقوا اّللّه  1ِبَذاِت الصُُّدْوِر ۗ ِان  اّللّه

َ )اجلملة يف ىذه اآلية اليت تتضمن حرف إّن وأخواهتا لفظ  )إّن(  (.َعِلْيمٌ ِان  اّللّه
( اسم إّن منصوب اّللّهَ حرف توكيد ونصب تنصب اإلسم وترفع اخلرب. و)

، ونوعها اسم ظاىر ألنو يطلق عليو مباشرة. ادلبتدأابالفتحة الذي أييت من 
. وكانت خرب إّن يف ادلبتدأ( خرب إّن مرفوع ابلضمة الذي أييت من خرب َعِلْيمٌ و)
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.مثّ شبو اجلملة وصبلة فعلية أيوجد ال ألنو  ادلفردىذه اجلملة من النوع خرب 
دبعىن للتوكيد يعين يوكد اجلملة الباحثة نظرت اجلملة يف ىذه اآلية 

َ َعِلْيٌم ِان  اوتفسًنىا "السابقة.  ٖٚ" دبا يف القلوب فبغًنه أوىل.ِبَذاِت الصُُّدْورِ ۗ ّللّه
َي َُّها (ٚ َواَل غَلْرَِمن ُكْم َشَناهُن قَ ْوٍم َعلهْٓى  ۗ ال ِذْيَن اهَمنُ ْوا ُكْونُ ْوا قَ و اِمٌْنَ ّلِلّهِ ُشَهَدۤاَء اِبْلِقْسطِ  ايهْٓ

َ  ۗ ُىَو اَق َْرُب لِلت  ْقوهى ۗ ِاْعِدُلْواۗ َاال  تَ ْعِدُلْوا  رٌ ۗ َوات  ُقوا اّللّه َ َخِبي ْ دبَا تَ ْعَمُلْوَن  ۗ ِان  اّللّه
1 

َ )اجلملة يف ىذه اآلية اليت تتضمن حرف إّن وأخواهتا لفظ  )إّن(   (.َخِبي ْرٌ ِان  اّللّه
( اسم إّن منصوب اّللّهَ حرف توكيد ونصب تنصب اإلسم وترفع اخلرب. و)

، ونوعها اسم ظاىر ألنو يطلق عليو مباشرة. ادلبتدأابالفتحة الذي أييت من 
. وكانت خرب إّن يف ادلبتدأ( خرب إّن مرفوع ابلضمة الذي أييت من خرب َخِبي ْرٌ و)

.مثّ شبو اجلملة وصبلة فعلية أيوجد ال ألنو  ادلفردىذه اجلملة من النوع خرب 
اليت توّكد  اجلملة السابقة من الباحثة نظرت اجلملة يف ىذه اآلية دبعىن للتوكيد

 ٖٛإلينا للتقوى، فيجازيكم بو.
ثَاَق َبيِنْْٓ ِاْسرَۤاِءْيلَ  (ٛ ُ ِمي ْ ًبا ۗ ۞ َوَلَقْد َاَخَذ اّللّه ُهُم اثْ يَنْ َعَشَر نَِقي ْ ُ َوقَاَل  ۗ َوبَ َعثْ َنا ِمن ْ اّللّه

ْ َمَعُكمْ  َ  ۗ ِايّنِ ُتْم ِبُرُسِلْي َوَعز ْرسُبُْوُىْم َواَق َْرْضُتُم اّللّه وَة َواهَمن ْ ُتُم الز كه ْن اََقْمُتُم الص لهوَة َواهتَ ي ْ لَىِٕ
رُ  َُكفَِّرن  َعْنُكْم َسيِّاهِتُكْم َواَلُْدِخَلن ُكْم َجنّهٍت ذَبْرِْي ِمْن رَبِْتَها ااْلَنْ هه  ۗ قَ ْرًضا َحَسًنا ال 

ِلَك ِمْنُكْم فَ َقْد َضل  َسَوۤاَء الس ِبْيِل َفَمْن َكَفَر   1بَ ْعَد ذه
ْ َمَعُكمْ )اجلملة يف ىذه اآلية اليت تتضمن حرف إّن وأخواهتا لفظ  )إّن(   (.ِايّنِ

حرف توكيد ونصب تنصب اإلسم وترفع اخلرب. و)الياء( ضمًن متصل "أان" يف 
يدل على ألنو  ، ونوعها اسم ضمًن ادلبتدأأييت من الذي زلل نصب اسم إّن، 
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. ادلبتدأالذي أييت من خرب  وىو ٜٖظرف مكان متعلق خبرب إّن.( َمعَ . و)ادلتكلم
" يدل َمَعُكمْ شبو اجلملة ألّن لفظ "وكانت خرب إّن يف ىذه اجلملة من النوع خرب 

  اليت توّكد مّث الباحثة نظرت اجلملة يف ىذه اآلية دبعىن للتوكيد .على ادلصاحبة
ْ َمَعُكمْ كبلم هللا "  ٓٗ" ابالعون والنصرة.ِايّنِ

ثَاقَ ُهْم َلَعنّهُهْم َوَجَعْلَنا قُ ُلْوبَ ُهْم قهِسَيًة  (ٜ ي ْ ػُلَرِّفُ ْوَن اْلَكِلَم َعْن  ۗ فَِبَما نَ ْقِضِهْم مِّ
ۗ م َواِضِعو ۗ َوَنُسْوا َحظًا شلّ ا ذُكُِّرْوا ِبو ۗ  ُهْم ِاال   ۗ  َنٍة مِّن ْ َواَل تَ زَاُل َتط ِلُع َعلهى َخۤاىِٕ

ُهْم  ن ْ ُهْم َواْصَفْح  ۗ قَِلْيبًل مِّ َ ػلُِبُّ ۗ فَاْعُف َعن ْ  1اْلُمْحِسِنٌْنَ  ِان  اّللّه
َ ػلُِبُّ اجلملة يف ىذه اآلية اليت تتضمن حرف إّن وأخواهتا لفظ ) (. )إّن( ِان  اّللّه

( اسم إّن منصوب اّللّهَ اإلسم وترفع اخلرب. و)حرف توكيد ونصب تنصب 
، ونوعها اسم ظاىر ألنو يطلق عليو مباشرة. ادلبتدأابالفتحة الذي أييت من 

. وكانت خرب إّن يف ادلبتدأ( خرب إّن مرفوع ابلضمة الذي أييت من خرب ػلُِبُّ و)
ضمًن ىذه اجلملة من النوع خرب اجلملة فعلية ألنو يوجد فعل والفاعل. وفاعلو 

مسترت تقديره )ىو(. مّث الباحثة نظرت اجلملة يف ىذه اآلية دبعىن للتوكيد يعين 
َ ػلُِبُّ )اآلية يوكد اجلملة السابقة. وتفسًن يف ىذا  ( إىل الّناس. اْلُمْحِسِنٌْنَ ِان  اّللّه

 ٔٗقال ابن عباس: إذا عفوت فأنت زلسن، وإذا كنت زلسنا فقد أحبك هللا.
رهْٓىَوِمَن ال ِذْيَن قَاُلوْْٓا  (ٓٔ ثَاقَ ُهْم فَ َنُسْوا َحظًا شلّ ا ذُكُِّرْوا ِبو ِاان  َنصه ۗ َاَخْذاَن ِمي ْ  ۗ 

نَ ُهُم اْلَعَداَوَة َواْلبَ ْغَضۤاَء ِاىله يَ ْوِم اْلِقيهَمِة  ُ دبَا َكانُ ْوا  ۗ فَاَْغَريْ َنا بَ ي ْ َوَسْوَف يُ نَ بِّئُ ُهُم اّللّه
 1َيْصنَ ُعْوَن 

رهْٓى)اجلملة يف ىذه اآلية اليت تتضمن حرف إّن وأخواهتا لفظ  )إّن(  (.ِاان  َنصه
حرف توكيد ونصب تنصب اإلسم وترفع اخلرب. و)ان( ضمًن منفصل "ضلن" يف 

يدل على ألنو  ، ونوعها اسم ضمًن ادلبتدأأييت من الذي زلل نصب اسم إّن، 
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رهْٓى).وادلتكلم . وكانت خرب ادلبتدأخرب إّن مرفوع ابلضمة الذي أييت من خرب  (َنصه
شبو اجلملة.  وصبلة فعلية أيوجد ال ألنو  ادلفردإّن يف ىذه اجلملة من النوع خرب 

 ٕٗمثّ الباحثة نظرت اجلملة يف ىذه اآلية يعين دبعىن للتوكيد اي متعلق بو.
َ َلَقْد َكَفَر ال ِذْيَن قَاُلوْْٓا  (ٔٔ ِْلُك ِمَن اّللّهِ  ۗ ُىَو اْلَمِسْيُح اْبُن َمْرًنََ ِان  اّللّه ُقْل َفَمْن ؽل 

ًا ِاْن اَرَاَد اَْن ي ُّْهِلَك اْلَمِسْيَح اْبَن َمْرًَنَ َواُم و ًعا  ۗ َشْي   ي ْ َوّللّهِ ۗ َوَمْن ِِف ااْلَْرِض صبَِ
نَ ُهَما  ِت َوااْلَْرِض َوَما بَ ي ْ وه ُ َعلهى ُكلِّ َشْيٍء َقِديْ ٌر ۗ  ؼَلُْلُق َما َيَشۤاءُ  ۗ ُمْلُك الس مه َواّللّه

1 
َ ُىَو اْلَمِسْيُح اْبُن )اجلملة يف ىذه اآلية اليت تتضمن حرف إّن وأخواهتا لفظ  ِان  اّللّه

( اسم إّن اّللّهَ )إّن( حرف توكيد ونصب تنصب اإلسم وترفع اخلرب. )  .(َمْرًنََ 
ظاىر ألنو يطلق عليو  ، ونوعها اسمادلبتدأابالفتحة الذي أييت من منصوب 
خرب إّن مرفوع ابلضمة الذي أييت من خرب ( ُىَو اْلَمِسْيُح اْبُن َمْرًنََ ) مباشرة.
وكانت خرب إّن يف ىذه اجلملة من النوع خرب صبلة اإلمسية ألنو تشّكل  .ادلبتدأ

من ادلبتدى )ىو( واخلرب )ادلسيح(. مّث الباحثة نظرت اجلملة يف ىذه اآلية دبعىن 
 ٖٗللتوكيد. تفسًنىا حيث جعلوه إذلا وىم اليعقوبية فرقة من النصارى.

ُْوسهْٓى  (ٕٔ َها قَ ْوًما قَاُلْوا ؽله َها َوِاان  َلْن ن ْدُخَلَهاۗ ْينَ َجب ارِ ِان  ِفي ْ فَِاْن  ۗ َحّتّه ؼَلُْرُجْوا ِمن ْ
َها  ِخُلْونَ ؼل ُْرُجْوا ِمن ْ  1فَِاان  ده
َها )اجلملة يف ىذه اآلية اليت تتضمن حرف إّن وأخواهتا لفظ  - ِان  ِفي ْ

َها. )إّن( حرف توكيد ونصب تنصب اإلسم وترفع اخلرب. )(قَ ْوًما ( ِفي ْ
وكانت خرب إّن يف ىذه جار ورلرور يف زلل رفع خرب إّن مقّدم. 

" تشّكل من حرف ِفي َْهاشبو اجلملة ألّن لفظ "اجلملة من النوع خرب 
( اسم إّن مؤّخر منصوب قَ ْوًمااجلر )يف( ورلرورىا ضمًن )ىا(. و)

مّث الباحثة  ونوعها اسم ظاىر ألنو يطلق عليو مباشرة.ابلفتحة. 
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من اجلملة يف ىذه اآلية دبعىن للتوكيد. والتفسًنىا  نظرت حرف إنّ 
 ٗٗمن بقااي عاد طواال ذوى القوة.

َوِاان  َلْن اجلملة يف ىذه اآلية اليت تتضمن حرف إّن وأخواهتا لفظ ) -
. )إّن( حرف توكيد ونصب تنصب اإلسم وترفع اخلرب. (ن ْدُخَلَها

أييت من الذي و)ان( ضمًن منفصل "ضلن" يف زلل نصب اسم إّن، 
( َلْن ن ْدُخَلَها).يدل على ادلتكلمألنو  ، ونوعها اسم ضمًن ادلبتدأ

نفي زلل رفع خرب إّن ل مضارع فعل الشرط منصوب بلاجلملة من فع
. وكانت ادلبتدأتقديره ىو. الذي أييت من خرب ضمًن مسترت وفاعلو 

خرب إّن يف ىذه اجلملة من النوع خرب اجلملة فعلية ألنو يوجد فعل 
مثّ  والفاعل. مّث الباحثة نظرت اجلملة يف ىذه اآلية يعين دبعىن للتوكيد

 ملة يف ىذه اآلية دبعىن للتوكيد.الباحثة نظرت حرف إّن من اجل
فَِاان  اجلملة يف ىذه اآلية اليت تتضمن حرف إّن وأخواهتا لفظ ) -

ِخُلْونَ  . )إّن( حرف توكيد ونصب تنصب اإلسم وترفع اخلرب. (ده
أييت من الذي ًن منفصل "ضلن" يف زلل نصب اسم إّن، و)ان( ضم

ِخُلْونَ .و)يدل على ادلتكلمألنو  ، ونوعها اسم ضمًن ادلبتدأ ( خرب ده
. وكانت خرب إّن يف ىذه ادلبتدأالذي أييت من خرب  إّن مرفوع ابلواو

 .شبو اجلملة وصبلة فعلية أيوجد ال ألنو  ادلفرداجلملة من النوع خرب 
مّث الباحثة نظرت حرف إّن من اجلملة يف ىذه اآلية دبعىن للتوكيد 

 يعين يوكد اجلملة السابقة.
ُ َعَلْيِهَما اْدُخُلْوا َعَلْيِهُم اْلَبابَ  (ٖٔ فَِاَذا  ۗ قَاَل َرُجبَلِن ِمَن ال ِذْيَن ؼَلَافُ ْوَن اَنْ َعَم اّللّه

ِلبُ ْونَ َدَخْلُتُمْوُه  ُتْم مُّْؤِمِنٌْنَ  ۗ ە فَِان ُكْم غه  1َوَعَلى اّللّهِ فَ تَ وَك ُلوْْٓا ِاْن ُكن ْ
ِلبُ ْونَ اجلملة يف ىذه اآلية اليت تتضمن حرف إّن وأخواهتا لفظ ) . )إّن( (فَِان ُكْم غه

حرف توكيد ونصب تنصب اإلسم وترفع اخلرب. و)ُكْم( ضمًن متصل يف زلل 
يدل على  ألنو اسم ضمًن ، ونوعهاادلبتدأالذي أييت من  نصب اسم إنّ 
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ِلبُ ْونَ و)ادلخاطب.  . وكانت ادلبتدأالذي أييت من خرب  ( خرب إّن مرفوع ابلواوغه
شبو  وصبلة فعلية أيوجد ال ألنو  ادلفردخرب إّن يف ىذه اجلملة من النوع خرب 

مّث الباحثة نظرت حرف إّن من اجلملة يف ىذه اآلية دبعىن للتوكيد يعين  .اجلملة
 ٘ٗلة السابقة. وتفسًنىا قاال ذلك تيقنا بنصر هللا واصلاز وعده.يوكد اجلم

ُْوسهْٓى  (ٗٔ َها  ِاان  َلْن ن ْدُخَلَهآْ قَاُلْوا ؽله ِاان  فَاْذَىْب اَْنَت َوَربَُّك فَ َقاِتبَلْٓ ۖ  اََبًدا م ا َداُمْوا ِفي ْ
ُهَنا   1قهِعُدْونَ ىه

. (َوِاان  َلْن ن ْدُخَلَها) اجلملة يف ىذه اآلية اليت تتضمن حرف إّن وأخواهتا لفظ
)إّن( حرف توكيد ونصب تنصب اإلسم وترفع اخلرب. و)ان( ضمًن منفصل "ضلن" 

يدل على ألنو  ، ونوعها اسم ضمًن ادلبتدأأييت من الذي يف زلل نصب اسم إّن، 
نفي زلل ل مضارع فعل الشرط منصوب بل( اجلملة من فعَلْن ن ْدُخَلَها) .ادلتكلم

. وكانت ادلبتدأتقديره ىو. الذي أييت من خرب ضمًن مسترت رفع خرب إّن وفاعلو 
خرب إّن يف ىذه اجلملة من النوع خرب اجلملة فعلية ألنو يوجد فعل والفاعل. مثّ 

مّث الباحثة نظرت حرف إّن  الباحثة نظرت اجلملة يف ىذه اآلية يعين دبعىن للتوكيد
 دبعىن للتوكيد. من اجلملة يف ىذه اآلية 

ُهَنا قهِعُدْونَ اجلملة يف ىذه اآلية اليت تتضمن حرف إّن وأخواهتا لفظ ) - . (ِاان  ىه
)إّن( حرف توكيد ونصب تنصب اإلسم وترفع اخلرب. و)ان( ضمًن منفصل "ضلن" 

يدل على ألنو  ، ونوعها اسم ضمًن ادلبتدأأييت من الذي يف زلل نصب اسم إّن، 
. وكانت خرب ادلبتدأالذي أييت من خرب  ( خرب إّن مرفوع ابلواوقهِعُدْونَ و)ادلتكلم. 

 .شبو اجلملة وصبلة فعلية أيوجد ال ألنو  ادلفردإّن يف ىذه اجلملة من النوع خرب 
مّث الباحثة نظرت حرف إّن من اجلملة يف ىذه اآلية دبعىن للتوكيد يعين يوكد 

 ٙٗ.اجلملة السابقة. وتفسًنىا عن القتال

ْ اَلْٓ اَْمِلكُ قَاَل َربِّ  (٘ٔ ِسِقٌْنَ  ِايّنِ نَ َنا َوبَ ٌْنَ اْلَقْوِم اْلفه  1ِاال  نَ ْفِسْي َوَاِخْي فَاف ُْرْق بَ ي ْ
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ْ اَلْٓ اَْمِلكُ )اجلملة يف ىذه اآلية اليت تتضمن حرف إّن وأخواهتا لفظ  )إّن(   (.ِايّنِ
ل "أان" يف حرف توكيد ونصب تنصب اإلسم وترفع اخلرب. و)الياء( ضمًن متص

يدل على ألنو  ، ونوعها اسم ضمًن ادلبتدأأييت من الذي زلل نصب اسم إّن، 
( فعل ادلضارع يف زلل رفع خرب إّن مرفوع ابلضمة الذي أييت اَلْٓ اَْمِلكُ ). ادلتكلم

. وكانت خرب إّن يف ىذه اجلملة من النوع خرب اجلملة فعلية ألنو ادلبتدأمن خرب 
وفاعلو ضمًن مسترت تقديره )أان(. مّث الباحثة نظرت حرف يوجد فعل والفاعل. 

 إّن من اجلملة يف ىذه اآلية دبعىن للتوكيد.

ُهْوَن ِِف ااْلَْرضِ ۖ  َعَلْيِهْم اَْربَِعٌْنَ َسَنًة  فَِان  َها زُلَر َمةٌ قَاَل  (ٙٔ َفبَل أَتَْس َعَلى  ۖ  يَِتي ْ
ِسِقٌْنَ   1اْلَقْوِم اْلفه

)إّن(   (.فَِان  َها زُلَر َمةٌ )اجلملة يف ىذه اآلية اليت تتضمن حرف إّن وأخواهتا لفظ 
حرف توكيد ونصب تنصب اإلسم وترفع اخلرب. و)ىا( ضمًن متصل "ىي" يف 

يدل على ألنو  ، ونوعها اسم ضمًن ادلبتدأأييت من الذي زلل نصب اسم إّن، 
. وكانت خرب مرفوع ابلضمة الذي أييت من خرب ادلبتدأ خرب إنّ ( زُلَر َمةٌ ). الغائبة

.مثّ شبو اجلملة وصبلة فعلية أيوجد ال ألنو  ادلفردإّن يف ىذه اجلملة من النوع خرب 
( أي األرض فَِان  َها. وتفسًنىا )الباحثة نظرت اجلملة يف ىذه اآلية دبعىن للتوكيد

 ٚٗ( أن يدخلوىا.َعَلْيِهمْ زُلَر َمةٌ ادلقدسة، )

نْ  (ٚٔ ْْٓ ۖ  بَِباِسٍط ي ِدَي اِلَْيَك اِلَق ْتُ َلكَ  ٱَبَسْطت  ِايَل  َيَدَك لِتَ ْقتُ َليِنْ َمآْ اَنَ  ۖ  لَىِٕ َاَخاُف ِايّنِ
 َ َلِمٌْنَ اّللّه  1َرب  اْلعه

ْْٓ َاَخافُ )اجلملة يف ىذه اآلية اليت تتضمن حرف إّن وأخواهتا لفظ  )إن (  (.هللاَ  ِايّنِ
حرف توكيد ونصب تنصب اإلسم وترفع اخلرب. و)الياء( ضمًن متصل "أان" يف 

يدل على ألنو  ، ونوعها اسم ضمًن ادلبتدأأييت من الذي زلل نصب اسم إّن، 
( فعل ادلضارع يف زلل رفع خرب إّن مرفوع ابلضمة الذي أييت من َاَخافُ ) .ادلتكلم
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اجلملة من النوع خرب اجلملة فعلية ألنو يوجد . وكانت خرب إّن يف ىذه ادلبتدأخرب 
فعل والفاعل. وفاعلو ضمًن مسترت تقديره )أان(. مّث الباحثة نظرت حرف إّن من 

 اجلملة يف ىذه اآلية دبعىن للتوكيد يعين يوكد اجلملة السابقة.

ْْٓ اُرِْيدُ  (ٛٔ ِب  ِايّنِ َا ابِِشبِْْي َواشبَِْك فَ َتُكْوَن ِمْن َاْصحه ِلَك َجزَۤاُؤا  ۖ  الن ارِ اَْن تَ بُ ْوۤ َوذه
 1ۖ  الظّهِلِمٌْنَ 

ْْٓ اُرِْيدُ )اجلملة يف ىذه اآلية اليت تتضمن حرف إّن وأخواهتا لفظ  (. )إن ( حرف ِايّنِ
توكيد ونصب تنصب اإلسم وترفع اخلرب. و)الياء( ضمًن متصل "أان" يف زلل 

يدل على ألنو  ، ونوعها اسم ضمًن ادلبتدأأييت من الذي نصب اسم إّن، 
( فعل ادلضارع يف زلل رفع خرب إّن مرفوع ابلضمة الذي أييت من اُرِْيدُ ) .ادلتكلم
. وكانت خرب إّن يف ىذه اجلملة من النوع خرب اجلملة فعلية ألنو ادلبتدأ خرب ا

يوجد فعل والفاعل. وفاعلو ضمًن مسترت تقديره )أان(. مّث الباحثة نظرت حرف 
دبعىن للتوكيد يعين يوكد اجلملة السابقة. وتفسًنىا  إّن من اجلملة يف ىذه اآلية

 ٛٗترجع إىل هللا إبمث قتلي.

ِلَك  (ٜٔ َنا َعلهى َبيِنْْٓ ِاْسرَۤاِءْيَل   ۖ  ِمْن َاْجِل ذه ِبَغًْنِ نَ ْفٍس  ۖ  قَ َتَل نَ ْفًساَمْن  ۖ  اَن وَكتَ ب ْ
ًعا ي ْ َا قَ َتَل الن اَس صبَِ َآْ َاْحَيا الن اَس  ۖ  اَْو َفَساٍد ِِف ااْلَْرِض َفَكاظل  َوَمْن َاْحَياَىا َفَكاظل 

ًعا  ي ْ ُهمْ َوَلَقْد َجۤاَءتْ ُهْم ُرُسلَُنا اِبْلبَ يِّنهِت مُث  ۖ  صبَِ ن ْ رًا مِّ ِلَك ِِف ااْلَْرِض  ِان  َكِثي ْ بَ ْعَد ذه
 1َلُمْسرِفُ ْوَن 

(. َمْن قَ َتَل نَ ْفًسا ۖ  اَن واجلملة يف ىذه اآلية اليت تتضمن حرف إّن وأخواهتا لفظ ) -
)أن ( حرف توكيد ونصب تنصب اإلسم وترفع اخلرب. )اذلاء( ضمًن متصل مين 

 ، ونوعها اسم ضمًن ادلبتدأأييت من الذي على الضم يف زلل نصب اسم أّن، 
( اسم شرط جازم مبين على السكون يف زلل رفع َمنْ ) .يدل على الغائبألنو 
 على الفتحة فعل الشرط يف زلل جزم دبن والفاعل ( فعل ادلاض مبينقَ َتلَ . )أمبتد
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( مفعول بو منصوب ابلفتحة. وصبلتا نَ ْفًساضمًن مسترت فيو جوازا تقديره ىو. )
فعل الشرط وجوابو "جزاؤه" يف زلل رفع خرب "من" واجلملة من "أّن مع امسها 

على  وخربىا" يف زلّل جر حبرف جر زلذوف تقديره "أبنّو" ألّن معىن "كتب هللا
 ٜٗبين اسرائيل"أمرىم بو أو ألزمهم ابلشيء أو قضى بو عليهم.

ن ُْهمْ )اجلملة يف ىذه اآلية اليت تتضمن حرف إّن وأخواهتا لفظ  - رًا مِّ )إّن(   .(ِان  َكِثي ْ
ّن مرفوع ابلضمة إ ( اسمَكِثي ْرًاحرف توكيد ونصب تنصب اإلسم وترفع اخلرب. و)

ن ُْهمْ ظاىر ألنو يطلق عليو مباشرة. و)ونوعها اسم ، ادلبتدأالذي أييت من  جار ( مِّ
. وكانت خرب إّن ادلبتدأالذي أييت من خرب  وىو ٓ٘ورلرور يف زلل رفع خرب إّن.

ُهمْ شبو اجلملة ألّن لفظ "يف ىذه اجلملة من النوع خرب  ن ْ " تشّكل من حرف مِّ
اآلية  اجلر )من( ورلرورىا )ُىْم(.مّث الباحثة نظرت حرف إّن من اجلملة يف ىذه

دبعىن للتوكيد يعين يوكد اجلملة السابقة. وتفسًنىا رلاوزون احلد ابلكفر والقتل 
 ٔ٘وغًن ذلك.

َ َغُفْوٌر ر  فَاْعَلُموْْٓا  ۖ  ِاال  ال ِذْيَن اَتبُ ْوا ِمْن قَ ْبِل اَْن تَ ْقِدُرْوا َعَلْيِهمْ  (ٕٓ  1ِحْيمٌ اَن  اّللّه

َ َغُفْورٌ اَ وأخواهتا لفظ )اجلملة يف ىذه اآلية اليت تتضمن حرف إّن  (.  )أّن( ن  اّللّه
( اسم إّن منصوب اّللّهَ حرف توكيد ونصب تنصب اإلسم وترفع اخلرب. و)

، ونوعها اسم ظاىر ألنو يطلق عليو مباشرة. ادلبتدأابالفتحة الذي أييت من 
. وكانت خرب إّن يف ادلبتدأ( خرب إّن مرفوع ابلضمة الذي أييت من خرب َغُفْورٌ و)

 مثّ  .شبو اجلملة وصبلة فعلية أيوجد ال ألنو  ادلفردىذه اجلملة من النوع خرب 
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 َان  فَاْعَلُموْْٓا "و أّما تفسًنىا من  الباحثة نظرت اجلملة يف ىذه اآلية دبعىن للتوكيد.
َ َغُفْورٌ   ٕ٘( ىم عرب بذلك دون .ِحْيمٌ ر  "ذلم ما أتوه )اّللّه

َي َُّها  (ٕٔ َلَة َوَجاِىُدْوا يفْ َسِبْيِلوايهْٓ َ َوابْ تَ ُغوْْٓا اِلَْيِو اْلَوِسي ْ َلَعل ُكْم ۗ ال ِذْيَن اهَمُنوا ات  ُقوا اّللّه
 1تُ ْفِلُحْونَ 

(. تُ ْفِلُحْونَ  َلَعل ُكمْ اجلملة يف ىذه اآلية اليت تتضمن حرف إّن وأخواهتا لفظ )
حرف ترّجي ونصب تنصب اإلسم وترفع اخلرب. )ُكْم( ضمًن متصل يف  (َلَعل  )

يدل على  ألنو اسم ضمًن ، ونوعهاادلبتدأالذي أييت من  َلَعل  زلل نصب اسم 
وكانت . ادلبتدأمرفوع ابلواو الذي أييت من خرب  لعلّ ( خرب تُ ْفِلُحْونَ ادلخاطب. و)

فعل ادلضارع  يوجداجلملة الفعلية ألنو خرب إّن يف ىذه اجلملة من النوع خرب 
مّث الباحثة نظرت اجلملة يف ىذه اآلية بثبوت النون وفاعلو ضمًن مسترت )أنتم(. 

 ّٖ٘جي اي تفوزون.دبعىن للرت 
ًعا و ِمثْ َلو اَن  ذَلُْم م ا ِِف ااْلَْرضِ َلْو  ِان  ال ِذْيَن َكَفُرْوا (ٕٕ ي ْ  ۗ لِيَ ْفَتُدْوا ِبو ۗ َمَعو ۗ صبَِ

ُهْم   1َوذَلُْم َعَذاٌب اَلِْيٌم  ۗ ِمْن َعَذاِب يَ ْوِم اْلِقيهَمِة َما تُ ُقبَِّل ِمن ْ
ِان  ال ِذْيَن  اجلملة يف ىذه اآلية اليت تتضمن حرف إّن وأخواهتا لفظ ) -

( ال ِذْينَ (.  )إّن( حرف توكيد ونصب تنصب اإلسم وترفع اخلرب. و)َكَفُرْوا
 زلّل نصب اسم إّن، الذي أييت من اسم موصول مبين على الفتح يف

( فعل ماض َكَفُرْوا، ونوعها اسم ظاىر ألنو يطلق عليو مباشرة. و)ادلبتدأ
. وكانت ادلبتدأمبين على الضم يف زلل رفع خرب إّن الذي أييت من خرب 

خرب إّن يف ىذه اجلملة من النوع خرب اجلملة فعلية ألنو يوجد فعل 
تقديره )الواو(. مّث الباحثة نظرت اجلملة والفاعل. وفاعلو ضمًن متصل 

 يف ىذه اآلية دبعىن للتوكيد.
اَن  ذَلُْم م ا ِِف )اجلملة يف ىذه اآلية اليت تتضمن حرف إّن وأخواهتا لفظ  -

( ذَلُمْ . )أّن( حرف توكيد ونصب تنصب اإلسم وترفع اخلرب. )(ااْلَْرضِ 

                                                           
 ادلرجع نفسوٕ٘
ادلرجع نفسو53



33 
 

 
 

ّن يف ىذه اجلملة أجار ورلرور يف زلل رفع خرب أّن مقّدم. وكانت خرب 
َهاشبو اجلملة ألّن لفظ "من النوع خرب  " تشّكل من حرف اجلر )يف( ِفي ْ

( اسم موصول مبين على السكون يف زلل امَ ورلرورىا ضمًن )ىا(. و)
مثّ  ونوعها اسم ظاىر ألنو يطلق عليو مباشرة.نصب اسم إّن مؤّخر. 

الباحثة نظرت حرف أّن من اجلملة يف ىذه اآلية دبعىن للتوكيد أيضا. 
 ٗ٘والتفسًن يف ىذه اآلية اي لو ثبت أن لكل واحد منهم.

َ يَ تُ ْوبُ َوَاْصَلَح  ۗ بَ ْعِد ظُْلِمو ۗ َفَمْن اَتَب ِمنْ  (ٖٕ َ َغُفْوٌر ۗ َعَلْيِو  فَِان  اّللّه ِان  اّللّه
 1ر ِحْيٌم 
َ اآلية الذي يتضمن حرف إّن وأخواهتا لفظ )اجلملة يف ىذه  - ِان  اّللّه

( اّللّهَ تُ ْوُب(.  )إّن( حرف توكيد ونصب تنصب اإلسم وترفع اخلرب. و)ي َ 
، ونوعها اسم ظاىر ألنو ادلبتدأاسم إّن منصوب ابالفتحة الذي أييت من 

تُ ْوُب( خرب إّن مرفوع ابلضمة الذي أييت من خرب ي َ يطلق عليو مباشرة. و)
. وكانت خرب إّن يف ىذه اجلملة من النوع خرب اجلملة فعلية ألنو ادلبتدأ

يوجد فعل والفاعل. وفاعلو ضمًن مسترت تقديره )ىو(. مّث الباحثة نظرت 
 اجلملة يف ىذه اآلية دبعىن للتوكيد يعين يوكد اجلملة السابقة.

(.   َغُفْورٌ ِان  اّللّهَ تضمن حرف إّن وأخواهتا لفظ )اجلملة يف ىذه اآلية اليت ت -
( اسم إّن اّللّهَ )إّن( حرف توكيد ونصب تنصب اإلسم وترفع اخلرب. و)

، ونوعها اسم ظاىر ألنو يطلق ادلبتدأمنصوب ابالفتحة الذي أييت من 
 ( خرب إّن مرفوع ابلضمة الذي أييت من خرب اَغُفْورٌ عليو مباشرة. و)

. وكانت خرب إّن يف ىذه اجلملة من النوع خرب ادلفرد ألنو ال يوجد ادلبتدأ
صبلة فعلية أو شبو اجلملة. مّث الباحثة نظرت اجلملة يف ىذه اآلية دبعىن 
للتوكيد يعين يوكد اجلملة السابقة. وأّما تفسًنىا من ىذه اآلية يعين يف 

طع ورّد ادلال، التعبًن هبذا ما تقدم فبل يسقط  بتوبتو حق الآلدمي من الق
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نعم بّينت السنة أنو إن عفا عنو قبل الرفع إىل اإلمام سقط القطع وعليو 
 ٘٘الشافعي.

َ َلواملَْ تَ ْعَلْم  (ٕٗ ِت َوااْلَْرضِ  ُمْلكُ  ۗ اَن  اّللّه وه يُ َعذُِّب َمْن ي َشۤاُء َويَ ْغِفُر ِلَمْن  ۗ الس مه
ُ َعلهى ُكلِّ َشْيٍء َقِديْ ٌر ۗ ي َشۤاُء   1َواّللّه

َ لَواجلملة يف ىذه اآلية اليت تتضمن حرف إّن وأخواهتا لفظ ) ّن( أ(.  )ۗ اَن  اّللّه
( اسم أّن منصوب ابالفتحة اّللّهَ حرف توكيد ونصب تنصب اإلسم وترفع اخلرب. )

( جار ۗ َلو، ونوعها اسم ظاىر ألنو يطلق عليو مباشرة.)ادلبتدأالذي أييت من 
خرب أّن يف ىذه اجلملة من النوع خرب شبو  ورلرور يف زلل رفع خرب أّن. وكانت

" تشّكل من حرف اجلر )ل( ورلرورىا ضمًن )اذلاء(. مثّ ۗ َلواجلملة ألّن لفظ "
الباحثة نظرت اجلملة يف ىذه اآلية دبعىن للتوكيد يعين يوكد اجلملة السابقة أي 

 ٙ٘ادلالك لو أن يتصرف يف ملكو كيف شاء.
ُلْوَن لِلسُّْحتِ مَسّهُعْوَن لِْلَكِذِب  (ٕ٘ نَ ُهْم اَْو اَْعِرْض  ۗ اَكّه فَِاْن َجۤاُءْوَك فَاْحُكْم بَ ي ْ

ُهْم  ًا ۗ َعن ْ ُهْم فَ َلْن ي ُضرُّْوَك َشْي   نَ ُهْم  ۗ َوِاْن تُ ْعِرْض َعن ْ َوِاْن َحَكْمَت فَاْحُكْم بَ ي ْ
َ ػلُِبُّ ۗ اِبْلِقْسطِ   1اْلُمْقِسِطٌْنَ  ِان  اّللّه

َ ػلُِبُّ يت تتضمن حرف إّن وأخواهتا لفظ )اجلملة يف ىذه اآلية ال (. )إّن( ِان  اّللّه
( اسم إّن منصوب اّللّهَ حرف توكيد ونصب تنصب اإلسم وترفع اخلرب. و)

، ونوعها اسم ظاىر ألنو يطلق عليو مباشرة. ادلبتدأابالفتحة الذي أييت من 
. وكانت خرب إّن يف ادلبتدأ( خرب إّن مرفوع ابلضمة الذي أييت من خرب ػلُِبُّ و)

ىذه اجلملة من النوع خرب اجلملة فعلية ألنو يوجد فعل والفاعل. وفاعلو ضمًن 
مسترت تقديره )ىو(. مّث الباحثة نظرت اجلملة يف ىذه اآلية دبعىن للتوكيد يعين 

َ ػلُِبُّ )اآلية يوكد اجلملة السابقة. وتفسًن يف ىذا  يف ( العادلٌن اْلُمْقِسِطٌْنَ  ِان  اّللّه
 ٚ٘احلكم أي يثيهم.
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َها ُىًدى و نُ ْورٌ  ِاان ْٓ اَنْ زَْلَنا (ٕٙ ػَلُْكُم هِبَا الن ِبي ُّْوَن ال ِذْيَن َاْسَلُمْوا لِل ِذْيَن  ۗ الت  ْورهىَة ِفي ْ
نِي ُّْوَن َوااْلَْحَباُر دبَا اْسُتْحِفظُْوا ِمْن ِكتهِب اّللّهِ وََكانُ ْوا َعَلْيِو ُشَهَداۤ  َفبَل  ۗ ءَ َىاُدْوا َوالر اب 

ُ ۗ زَبَْشُوا الن اَس َواْخَشْوِن َواَل َتْشتَ ُرْوا اِبهيهيِتْ شَبًَنا قَِلْيبًل  َوَمْن ملْ  ػَلُْكْم دبَآْ اَنْ َزَل اّللّه
ِفُرْوَن  َك ُىُم اْلكه ىِٕ

ۤ
 1فَاُوله

حرف (. )إن ( ِاان ْٓ اَنْ زَْلَنااجلملة يف ىذه اآلية اليت تتضمن حرف إّن وأخواهتا لفظ )
" يف زلل تنصب اإلسم وترفع اخلرب. و)ان( ضمًن متصل "ضلن توكيد ونصب

، ونوعها اسم ضمًن  ألنو يدل على ادلبتدأنصب اسم إّن، الذي أييت من 
يف زلل رفع خرب إّن مرفوع ابلضمة الذي أييت من  ( فعل ماضاَنْ زَْلَناادلتكلم. )

وع خرب اجلملة فعلية ألنو يوجد . وكانت خرب إّن يف ىذه اجلملة من النادلبتدأخرب 
(. مثّ الباحثة نظرت حرف إّن من ل. وفاعلو ضمًن مسترت تقديره )ضلنفعل والفاع

ذه اآلية دبعىن للتوكيد. اآلية السابقة تؤكد التوراة فيها حكم هللا. اجلملة يف ى
وىذه اآلية تواصل شرح التوراة وامتدح أولئك الذين وضعوا احلكم على أساس 

 ٛ٘حي.ىذا الو 
َهآْ  (ٕٚ َنا َعَلْيِهْم ِفي ْ َواْلَعٌْنَ اِبْلَعٌْنِ َوااْلَْنَف اِباْلَْنِف َوااْلُُذَن  اَن  الن  ْفَس اِبلن  ْفسِ وََكتَ ب ْ

نِّ  ن  اِبلسِّ فَ ُهَو َكف ارٌَة  ۖ  َفَمْن َتَصد َق ِبو ۖ  َواجْلُُرْوَح ِقَصاصٌ  ۖ  اِباْلُُذِن َوالسِّ
ۖ  ل و َك ُىُم الظّهِلُمْوَن ۖ  ىِٕ

ۤ
ُ فَاُوله  1َوَمْن ملْ  ػَلُْكْم دبَآْ اَنْ َزَل اّللّه

(. اَن  الن  ْفَس اِبلن  ْفسِ اجلملة يف ىذه اآلية اليت تتضمن حرف إّن وأخواهتا لفظ )
ّن منصوب اسم أ(الن  ْفسَ )أّن( حرف توكيد ونصب تنصب اإلسم وترفع اخلرب. )

 .، ونوعها اسم ظاىر ألنو يطلق عليو مباشرةادلبتدأابالفتحة الذي أييت من 
. وكانت خرب أّن يف ىذه اجلملة من ورلرور يف زلل رفع خرب أنّ  جار( اِبلن  ْفسِ )

و  (" تشّكل من حرف اجلر )الباءاِبلن  ْفسِ النوع خرب شبو اجلملة ألّن لفظ "
ذه اآلية دبعىن الباحثة نظرت حرف إّن من اجلملة يف ىمّث (. الن  ْفسِ رلرورىا )
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للتوكيد. ىذه اآلية تشرح احملتوايت التوراة تعرب أن النفس يُقَتل بدون احلق غلب 
 ٜ٘االنتقام إبزالة روح القتال.

ُ َواَل تَ ت ِبْع اَْىَوۤاَءُىْم َواْحَذْرُىْم اَْن  (ٕٛ نَ ُهْم دبَآْ اَنْ َزَل اّللّه  ۖ  ي  ْفِتنُ ْوَك َعنْ َواَِن اْحُكْم بَ ي ْ
ُ اِلَْيكَ  َافَِاْن تَ َول ْوا فَاْعَلْم  ۖ  بَ ْعِض َمآْ اَنْ َزَل اّللّه بَ ُهْم بِبَ ْعِض  اظل  ُ اَْن يُِّصي ْ يُرِْيُد اّللّه

ِسُقْوَن  َوِان  َكِثي ْرًا مَِّن الن اسِ ۖ  ُذنُ ْوهِبِْم   1َلفه

 (. َوِان  َكِثي ْرًا مَِّن الن اسِ ) اجلملة يف ىذه اآلية اليت تتضمن حرف إّن وأخواهتا لفظ
ّن منصوب اسم إ (َكِثي ْرًا))إّن( حرف توكيد ونصب تنصب اإلسم وترفع اخلرب. 

مَِّن ).، ونوعها اسم ظاىر ألنو يطلق عليو مباشرةادلبتدأابالفتحة الذي أييت من 
ّن يف ىذه اجلملة من ورلرور يف زلل رفع خرب إّن. وكانت خرب إ جار( الن اسِ 

و  (" تشّكل من حرف اجلر )منمَِّن الن اسِ  "النوع خرب شبو اجلملة ألّن لفظ 
ذه اآلية دبعىن مّث الباحثة نظرت حرف إّن من اجلملة يف ى(. سِ االن  رلرورىا )

 ٓٙللتوكيد اي أىل الكتاب وغًنىم.

رهْٓى اَْولَِيۤاَء  (ٜٕ َي َُّها ال ِذْيَن اهَمنُ ْوا اَل تَ ت ِخُذوا اْليَ ُهْوَد َوالن صه بَ ْعُضُهْم اَْولَِيۤاءُ  ۖ  ۞ ايهْٓ
ُْم مِّْنُكْم  ۖ  بَ ْعضٍ  ُهمْ  ۖ  فَِان وَوَمْن ي  تَ َوذل  َ اَل يَ ْهِدىۖ  ِمن ْ  1اْلَقْوَم الظّهِلِمٌْنَ  ِان  اّللّه

ُهمْ  ۖ  فَِان وتتضمن حرف إّن وأخواهتا لفظ )اجلملة يف ىذه اآلية اليت  - (. ِمن ْ
ن ( حرف توكيد ونصب تنصب اإلسم وترفع اخلرب. )اذلاء( ضمًن )أ

ُهمْ ) ّن.ين على الضم يف زلل نصب اسم إبممتصل  ورلرور يف  جار( ِمن ْ
ّن يف ىذه اجلملة من النوع خرب شبو زلل رفع خرب إّن. وكانت خرب إ

ُهمْ "اجلملة ألّن لفظ  و رلرورىا )ىم(.  (" تشّكل من حرف اجلر )منِمن ْ
ذه اآلية دبعىن للتوكيد. أي مّث الباحثة نظرت حرف إّن من اجلملة يف ى

فهو من أىل دينهم فإنّو ال يوايل أحد، إاّل وىو عنو راض. وىذا على 
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سبيل ادلبالغة يف الزجر عن أظهار صور ادلواالة ذلم وإن مل تكن مواالة يف 
 ٔٙ، ألّن ادلوالٌن كانو منافقٌن.احلقيقة

َ اَل تضمن حرف إّن وأخواهتا لفظ )اجلملة يف ىذه اآلية اليت ت - ِان  اّللّه
( اّللّهَ (. )إّن( حرف توكيد ونصب تنصب اإلسم وترفع اخلرب. و)يَ ْهِدى

، ونوعها اسم ظاىر ألنو ادلبتدأاسم إّن منصوب ابالفتحة الذي أييت من 
( فعل ادلضارع يف زلل رفع خرب إّن الذي يَ ْهِدى اَل يطلق عليو مباشرة. )

. وكانت خرب إّن يف ىذه اجلملة من النوع خرب اجلملة ادلبتدأأييت من خرب 
(. مثّ ىوفعلية ألنو يوجد فعل والفاعل. وفاعلو ضمًن مسترت تقديره )
والتفسًن  الباحثة نظرت حرف إّن من اجلملة يف ىذه اآلية دبعىن للتوكيد.

َ اَل يَ ْهِدىاِ يف لفظ )  ٕٙ( مواالهتم الكفار.اْلَقْوَم الظّهِلِمٌْنَ  ن  اّللّه

ِء ال ِذْيَن اَْقَسُمْوا اِبّللّهِ َجْهَد اؽَْلَاهِنِمْ  (ٖٓ  ۖ  اِن  ُهْم َلَمَعُكمْ ۖ  َويَ ُقْوُل ال ِذْيَن اهَمنُ وْْٓا اَىهُْٓؤاَلۤ
ِسرِْيَن   1َحِبَطْت اَْعَماذُلُْم فََاْصَبُحْوا خه

ن ( (. )إاِن  ُهْم َلَمَعُكمْ اآلية اليت تتضمن حرف إّن وأخواهتا لفظ ) اجلملة يف ىذه
ين على بضمًن متصل م( و)ىمحرف توكيد ونصب تنصب اإلسم وترفع اخلرب. 

 ألنو اسم ضمًن ، ونوعها ادلبتدأالذي أييت من  السكون يف زلل نصب اسم إّن.
ظرف ( َمعَ )( تشكل من حرف )البلم( للتوكيد و َلَمَعُكمْ يدل على الغائب. )
الذي أييت من خرب ادلبتدى. وكانت خرب إّن يف  وىو ٖٙمكان متعلق خبرب إّن.

مثّ  ." يدل على ادلصاحبةَمَعُكمْ شبو اجلملة ألّن لفظ "ىذه اجلملة من النوع خرب 
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اِن  ُهْم اليت تؤّكد كبلم هللا " الباحثة نظرت اجلملة يف ىذه اآلية دبعىن للتوكيد
 ٗٙ" يف الدين.َلَمَعُكمْ 

َ َوَرُسْوَلو (ٖٔ  1اْلغهِلبُ ْونَ فَِان  ِحْزَب اّللّهِ ُىُم َوال ِذْيَن اهَمنُ ْوا  ۖ  َوَمْن ي  تَ َول  اّللّه

فَِان  ِحْزَب اّللّهِ تضمن حرف إّن وأخواهتا لفظ )اجلملة يف ىذه اآلية اليت ت
( ِحْزَب اّللّهِ (. )إّن( حرف توكيد ونصب تنصب اإلسم وترفع اخلرب. و)اْلغهِلبُ ْونَ علُُ 

، ونوعها اسم ظاىر ألنو يطلق ادلبتدأاسم إّن منصوب ابالفتحة الذي أييت من 
 .ادلبتدأخرب إّن مرفوع ابلضمة الذي أييت من خرب ( ُىُم اْلغهِلبُ ْونَ ) عليو مباشرة.

وكانت خرب إّن يف ىذه اجلملة من النوع خرب صبلة اإلمسية ألنو تشّكل من 
(. مّث الباحثة نظرت اجلملة يف ىذه اآلية دبعىن اْلغهِلبُ ْونَ ( واخلرب )ُىمُ ادلبتدى )

للتوكيد. وتقسًنىا لنصره اايىم أو قعو موقع فاهنم بياان ألهنم من حزبو اي 
 ٘ٙأتباعو.

ِلَك ۖ  الص لهوِة ازب َُذْوَىا ُىُزًوا و َلِعًبا  َوِاَذا اَنَديْ ُتْم ِاىَل  (ٕٖ  1ال  يَ ْعِقُلْوَن  اِبَ ن  ُهْم قَ ْومٌ ذه

)أن ( (.ابَِ ن  ُهْم قَ ْومٌ تضمن حرف إّن وأخواهتا لفظ )اجلملة يف ىذه اآلية اليت ت
ين على ب( ضمًن متصل مُىمْ )حرف توكيد ونصب تنصب اإلسم وترفع اخلرب. 

ألنو  ، ونوعها اسم ضمًن ادلبتدأأييت من الذي ، اسم أنّ  الضم يف زلل نصب
. ادلبتدأأييت من خرب ( خرب إّن مرفوع ابلضمة الذي قَ ْومٌ ).يدل على الغائب

ّن يف ىذه اجلملة من النوع خرب ادلفرد ألنو ال يوجد صبلة فعلية أو وكانت خرب أ
لتوكيد يعين يوكد اجلملة شبو اجلملة. مثّ الباحثة نظرت اجلملة يف ىذه اآلية دبعىن ل

ِلَك اِبَ ن  ُهْم قَ ْوٌم ال  يَ ْعِقُلْونَ التفسًن يف ىذه اآلية لفظ )السابقة. وأّما  ( ذهِلكَ (، )ذه
( ونزل دلا قال اليهود للنيب صلى قَ ْوٌم ال  يَ ْعِقُلْونَ ( اي بسبب أهنم )اِبَ ن  ُهمْ االرباد )
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ابهلل وما أنزل ألينا اآلية فلما ذكر هللا عليو وسلم دبن تؤمن من الرسل فقال 
 ٙٙعيسى قالو ال نعلم دينا شرّا من دينكم.

َنا َوَمآْ اُْنزَِل  (ٖٖ َْىَل اْلِكتهِب َىْل تَ ْنِقُمْوَن ِمن آْ ِاال ْٓ اَْن اهَمن ا اِبّللّهِ َوَمآْ اُْنزَِل اِلَي ْ ِمْن ُقْل ايهْٓ
 1َواَن  اَْكثَ رَُكْم فهِسُقْونَ ۖ  قَ ْبلُ 

(. َواَن  اَْكثَ رَُكْم فهِسُقْونَ تضمن حرف إّن وأخواهتا لفظ )ىذه اآلية اليت ت اجلملة يف
( اسم إّن اَْكثَ رَُكمْ ّن( حرف توكيد ونصب تنصب اإلسم وترفع اخلرب. و))أ

، ونوعها اسم ظاىر ألنو يطلق عليو ادلبتدأمنصوب ابالفتحة الذي أييت من 
. وكانت خرب ادلبتدأأييت من خرب الذي  خرب إّن مرفوع ابلضمة( فهِسُقْونَ ) مباشرة.

 ّن يف ىذه اجلملة من النوع خرب ادلفرد ألنو ال يوجد صبلة فعلية أو شبو اجلملة.أ
َواَن  اَْكثَ رَُكْم )مّث الباحثة نظرت اجلملة يف ىذه اآلية دبعىن للتوكيد. وتفسًنىا 

وسلالفتكم يف قبولو ( عطف على "أن آمنا" ادلعىن ما تنكرون إال إؽلاننا فهِسُقْونَ 
 ٚٙادلعرب عنو ابلفسق البلزم عنو وليس ىذا شلا ينكر.

ُهْم َسيِّاههِتِْم َواَلَدْ  اَن  َوَلْو  (ٖٗ ُهْم َجنّهِت اَْىَل اْلِكتهِب اهَمنُ ْوا َوات  َقْوا َلَكف ْراَن َعن ْ َخْلن ه
 1الن ِعْيمِ 

(. اَْىَل اْلِكتهِب اهَمنُ ْوا اَن  تضمن حرف إّن وأخواهتا لفظ )اجلملة يف ىذه اآلية اليت ت
( اسم إّن اَْىَل اْلِكتهبِ )أّن( حرف توكيد ونصب تنصب اإلسم وترفع اخلرب. و)

، ونوعها اسم ظاىر ألنو يطلق عليو ادلبتدأمنصوب ابالفتحة الذي أييت من 
( فعل ماض مبين على الضم يف زلل رفع خرب إّن الذي أييت من اهَمنُ ْوا)و مباشرة.
. وكانت خرب إّن يف ىذه اجلملة من النوع خرب اجلملة فعلية ألنو يوجد ادلبتدأخرب 
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فعل والفاعل. وفاعلو ضمًن متصل تقديره )الواو(. مّث الباحثة نظرت اجلملة يف 
 ٛٙأي دبحمد ملسو هيلع هللا ىلص. دبعىن للتوكيديعين ىذه اآلية 

ْن ر هبِِّْم اَلََكُلْوا ِمْن فَ ْوِقِهْم َوِمْن  اَن  ُهْم اَقَاُمواَوَلْو  (ٖ٘ ْيَل َوَمآْ اُْنزَِل اِلَْيِهْم مِّ الت  ْورهىَة َوااْلِصلِْ
ُهْم اُم ٌة مُّْقَتِصَدٌة  ۖ  رَبِْت اَْرُجِلِهمْ  ُهْم َسۤاَء َما يَ ْعَمُلْونَ  ۖ  ِمن ْ ن ْ ٌر مِّ  1وََكِثي ْ

(. )َأن ( اَن  ُهْم اَقَاُمواا لفظ )اجلملة يف ىذه اآلية اليت تتضمن حرف إّن وأخواهت
حرف توكيد ونصب تنصب اإلسم وترفع اخلرب. و)ُىْم( ضمًن متصل مين على 

، ونوعها اسم ضمًن ألنو ادلبتدأالسكون يف زلل نصب اسم إّن. الذي أييت من 
( فعل ماض مبين على الضم يف زلل رفع خرب إّن اَقَاُموايدل على الغائب. و)
. وكانت خرب إّن يف ىذه اجلملة من النوع خرب اجلملة ادلبتدأالذي أييت من خرب 

فعلية ألنو يوجد فعل والفاعل. وفاعلو ضمًن متصل تقديره )الواو(. مّث الباحثة 
 اَن  ُهْم اَقَاُمواَوَلْو التفسًنىا من لفظ ) نظرت اجلملة يف ىذه اآلية دبعىن للتوكيد.

ْيلَ   ٜٙ( ابلعمل دبا فيهما ومنو اإلؽلان ابالنيب ملسو هيلع هللا ىلص.الت  ْورهىَة َوااْلِصلِْ

َي َُّها الر ُسْوُل بَ لِّْغ َمآْ اُْنزَِل اِلَْيَك ِمْن ر بَِّك  (ٖٙ َوِاْن ملْ  تَ ْفَعْل َفَما بَ ل ْغَت ۖ  ۞ ايهْٓ
َلَتو ۖ  رِسه ُ يَ ْعِصُمَك ِمَن ۖ  َ اَل يَ ْهِدىۖ  الن اسِ َواّللّه ِفرِْيَن  ِان  اّللّه  1اْلَقْوَم اْلكه

َ اَل يَ ْهِدىتضمن حرف إّن وأخواهتا لفظ )اجلملة يف ىذه اآلية اليت ت (. ِان  اّللّه
( اسم إّن منصوب اّللّهَ )إّن( حرف توكيد ونصب تنصب اإلسم وترفع اخلرب. و)

اَل ظاىر ألنو يطلق عليو مباشرة. )، ونوعها اسم ادلبتدأابالفتحة الذي أييت من 
. وكانت ادلبتدأ ( فعل ادلضارع يف زلل رفع خرب إّن الذي أييت من خرب ايَ ْهِدى

خرب إّن يف ىذه اجلملة من النوع خرب اجلملة فعلية ألنو يوجد فعل والفاعل. 
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(. مثّ الباحثة نظرت حرف إّن من اجلملة يف ىذه ىووفاعلو ضمًن مسترت تقديره )
 ٓٚأي إنّو  تعاىل ال ؽلكنهم شلا يريدون بك من القتل. دبعىن للتوكيد يعين اآلية

رهى َمْن اهَمَن اِبّللّهِ َواْليَ ْوِم ااْلهِخِر  ِان  ال ِذْيَن اهَمنُ ْوا (ٖٚ ُْوَن َوالن صه َوال ِذْيَن َىاُدْوا َوالص ابِ  
 1َوَعِمَل َصاحِلًا َفبَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُىْم ػَلَْزنُ ْوَن 

(.  اهَمنُ ْواِان  ال ِذْيَن اجلملة يف ىذه اآلية اليت تتضمن حرف إّن وأخواهتا لفظ )
( اسم موصول ال ِذْينَ حرف توكيد ونصب تنصب اإلسم وترفع اخلرب. و) )إّن(

، ونوعها اسم ظاىر ادلبتدأمبين على الفتح يف زلّل نصب اسم إّن، الذي أييت من 
ل رفع خرب إّن ( فعل ماض مبين على الضم يف زلاهَمنُ ْواألنو يطلق عليو مباشرة. و)
يف ىذه اجلملة من النوع خرب اجلملة . وكانت خرب إّن الذي أييت من خرب ادلبتدأ

فعلية ألنو يوجد فعل والفاعل. وفاعلو ضمًن متصل تقديره )الواو(. مّث الباحثة 
نظرت اجلملة يف ىذه اآليةيعين دبعىن للتوكيد تفسًنىا إؽلان حق دبوسى واألنبياء 

 ٔٚوالكتب.
َ ُىَو َلَقْد َكَفَر ال ِذْيَن قَاُلوْْٓا  (ٖٛ َبيِنْْٓ ۖ  اْلَمِسْيُح اْبُن َمْرًنََ ِان  اّللّه َوقَاَل اْلَمِسْيُح ي ه

ْ َوَرب ُكْم  َ َرّبِّ ُ َعَلْيِو اجْلَن َة  َمْن يُّْشرِكْ  ۖ  اِن وۖ  ِاْسرَۤاِءْيَل اْعُبُدوا اّللّه اِبّللّهِ فَ َقْد َحر َم اّللّه
ىُو الن اُر   1َوَما لِلظّهِلِمٌْنَ ِمْن اَْنَصاٍر ۖ  َوَمْأوه

َ ُىَو )اجلملة يف ىذه اآلية اليت تتضمن حرف إّن وأخواهتا لفظ  - ِان  اّللّه
)إّن( حرف توكيد ونصب تنصب اإلسم وترفع   .(اْلَمِسْيُح اْبُن َمْرًنََ 

، ونوعها اسم ادلبتدأابالفتحة الذي أييت من ( اسم إّن منصوب اّللّهَ اخلرب. )
خرب إّن مرفوع ( اْلَمِسْيُح اْبُن َمْرًنََ ُىَو ) ظاىر ألنو يطلق عليو مباشرة.
وكانت خرب إّن يف ىذه اجلملة من  .ادلبتدأابلضمة الذي أييت من خرب 
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النوع خرب صبلة اإلمسية ألنو تشّكل من ادلبتدى )ىو( واخلرب )ادلسيح(. مثّ 
 ٕٚالباحثة نظرت اجلملة يف ىذه اآلية يعين دبعىن للتوكيد اي سبق مثلو.

َمْن  ۖ  اِن واآلية اليت تتضمن حرف إّن وأخواهتا لفظ ) اجلملة يف ىذه -
(. )إن ( حرف توكيد ونصب تنصب اإلسم وترفع اخلرب. )اذلاء( يُّْشرِكْ 

ضمًن متصل مين على الضم يف زلل نصب اسم أّن، الذي أييت من 
( اجلملة ْشرِكْ يُ  َمنْ ، ونوعها اسم ضمًن  ألنو يدل على الغائب. )ادلبتدأ

من فعل مضارع فعل الشرط رلزوم دبن وفاعلو تقديره ىو يف زلل رفع 
. وكانت خرب إّن يف ىذه اجلملة من ادلبتدأخرب إّن. الذي أييت من خرب 

النوع خرب اجلملة فعلية ألنو يوجد فعل والفاعل. مّث الباحثة نظرت اجلملة 
 ٖٚه.يف ىذه اآلية يعين دبعىن للتوكيد اي يف العبادة غًن 

َ َلَقْد َكَفَر ال ِذْيَن قَاُلوْْٓا  (ٜٖ َوِاْن ملْ  ۖ  َوَما ِمْن اِلهٍو ِاال ْٓ اِلهٌو و اِحٌد  ۖ  ثَ لهَثٍة  اَثِلثُ ِان  اّللّه
ُهْم َعَذاٌب اَلِْيٌم  تَ ُهْوا َعم ا يَ ُقْوُلْوَن لََيَمس ن  ال ِذْيَن َكَفُرْوا ِمن ْ  1يَ ن ْ

َ حرف إّن وأخواهتا لفظ )تضمن اجلملة يف ىذه اآلية اليت ت (.  )إّن( اَثِلثُ ِان  اّللّه
( اسم إّن منصوب اّللّهَ حرف توكيد ونصب تنصب اإلسم وترفع اخلرب. و)

، ونوعها اسم ظاىر ألنو يطلق عليو مباشرة. ادلبتدأابالفتحة الذي أييت من 
إّن يف . وكانت خرب ادلبتدأ( خرب إّن مرفوع ابلضمة الذي أييت من خرب اَثِلثُ و)

ىذه اجلملة من النوع خرب ادلفرد ألنو ال يوجد صبلة فعلية أو شبو اجلملة. مثّ 
وتفسًنىا  يعين دبعىن للتوكيد اجلملة السابقة الباحثة نظرت اجلملة يف ىذه اآلية

 ٗٚآذلة.
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ن ُْهمْ ْم اَْولِيَۤاَء َوَلْو َكانُ ْوا يُ ْؤِمنُ ْوَن اِبّللّهِ َوالن يبِّ َوَمآْ اُْنزَِل اِلَْيِو َما ازب َُذْوىُ  (ٓٗ  َولهِكن  َكثِي ْرًا مِّ
 1فهِسُقْوَن 

ُهمْ تضمن حرف إّن وأخواهتا لفظ )اجلملة يف ىذه اآلية اليت ت ن ْ رًا مِّ (.  َولهِكن  َكِثي ْ
 ( اسم لكنّ َكِثي ْرًاونصب تنصب اإلسم وترفع اخلرب. و) استدراك( حرف لهِكن  )

، ونوعها اسم ظاىر ألنو يطلق عليو ادلبتدأ منصوب ابالفتحة الذي أييت من ا
ُهمْ )مباشرة. يف ىذه  ورلرور يف زلل رفع خرب لكّن. وكانت خرب لكنّ  جار( ِمن ْ

ُهمْ "اجلملة من النوع خرب شبو اجلملة ألّن لفظ   (" تشّكل من حرف اجلر )منِمن ْ
دبعىن ذه اآلية يعين مّث الباحثة نظرت حرف إّن من اجلملة يف ىو رلرورىا )ىم(. 

 ٘ٚلئلستدراك. تفسًنىا خارجون عن اإلؽلان.

َولََتِجَدن   ۖ  ۞ لََتِجَدن  َاَشد  الن اِس َعَداَوًة لِّل ِذْيَن اهَمُنوا اْليَ ُهْوَد َوال ِذْيَن َاْشرَُكْوا (ٔٗ
رهىاَق َْربَ ُهْم م َود ًة لِّل ِذْيَن اهَمُنوا ال ِذْيَن قَاُلوْْٓ  ِلَك  ۖ  ا ِاان  َنصه ْيِسٌْنَ ذه ُهْم ِقسِّ َورُْىَبااًن  اِبَن  ِمن ْ

 1َيْسَتْكربُْونَ و اَن  ُهْم اَل 

رهْٓى)اجلملة يف ىذه اآلية اليت تتضمن حرف إّن وأخواهتا لفظ  -  (.ِاان  َنصه
)إّن( حرف توكيد ونصب تنصب اإلسم وترفع اخلرب. و)ان( ضمًن متصل 

 ، ونوعها اسم ضمًن ادلبتدأأييت من الذي "ضلن" يف زلل نصب اسم إّن، 
رهْٓى)و .يدل على ادلتكلمألنو  خرب إّن مرفوع ابلضمة الذي أييت من  (َنصه
ال ألنو  ادلفرد. وكانت خرب إّن يف ىذه اجلملة من النوع خرب ادلبتدأخرب 
شبو اجلملة. مّث الباحثة نظرت اجلملة يف ىذه اآلية  وصبلة فعلية أيوجد 

 ٙٚيعين دبعىن للتوكيد اي قرب مودهتم للمؤمنٌن.
ُهْم )اجلملة يف ىذه اآلية اليت تتضمن حرف إّن وأخواهتا لفظ  - اِبَن  ِمن ْ

ْيِسٌْنَ  ُهمْ . )أّن( حرف توكيد ونصب تنصب اإلسم وترفع اخلرب. )(ِقسِّ ( ِمن ْ
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ّن يف ىذه اجلملة ع خرب أّن مقّدم. وكانت خرب أجار ورلرور يف زلل رف
شبو اجلملة ألّن لفظ "منهم" تشّكل من حرف اجلر )من( من النوع خرب 

ْيِسٌْنَ ورلرورىا ضمًن )ىم(. و) ( اسم إّن مؤّخر منصوب ابلياء. ِقسِّ
مّث الباحثة نظرت حرف أّن  ونوعها اسم ظاىر ألنو يطلق عليو مباشرة.

 من اجلملة يف ىذه اآلية دبعىن للتوكيد.
الَ  ن  ُهمْ اَ اجلملة يف ىذه اآلية اليت تتضمن حرف إّن وأخواهتا لفظ ) -

ن ( حرف توكيد ونصب تنصب اإلسم وترفع اخلرب. (. )أَ َيْسَتْكربُْونَ 
الذي  ضمًن متصل مبين على السكون يف زلل نصب اسم إّن.( و)ىم

يدل على الغائب. و)الَ  ألنو اسم ضمًن ، ونوعهاادلبتدأيت من أي
( فعل مضارع بثبوت النون يف زلل رفع خرب إّن، الذي أييت َيْسَتْكربُْونَ 
. وكانت خرب إّن يف ىذه اجلملة من النوع خرب اجلملة ادلبتدأمن خرب 

الباحثة فعلية ألنو يوجد فعل والفاعل. وفاعلو ضمًن متصل )الواو(. مّث 
نظرت اجلملة يف ىذه اآلية دبعىن للتوكيد اي عن التباع احلق كما يستكرب 

 ٚٚاليهود وأىل مكة.

ُ َلُكْم َواَل تَ ْعَتُدْوا  (ٕٗ َي َُّها ال ِذْيَن اهَمنُ ْوا اَل رُبَّرُِمْوا طَيِّبهِت َمآْ َاَحل  اّللّه َ اَل ۖ  ايهْٓ ِان  اّللّه
 1اْلُمْعَتِدْيَن  ػلُِبُّ 

(. )إّن( ػلُِبُّ  الَ  ِان  اّللّهَ تضمن حرف إّن وأخواهتا لفظ )ىذه اآلية اليت ت اجلملة يف
( اسم إّن منصوب اّللّهَ حرف توكيد ونصب تنصب اإلسم وترفع اخلرب. و)

، ونوعها اسم ظاىر ألنو يطلق عليو مباشرة. و)الَ ادلبتدأابالفتحة الذي أييت من 
. وكانت خرب إّن يف ىذه ادلبتدأ( خرب إّن مرفوع ابلضمة الذي أييت من خرب ػلُِبُّ 

اجلملة من النوع خرب اجلملة فعلية ألنو يوجد فعل والفاعل. وفاعلو ضمًن مسترت 
تقديره )ىو(. مّث الباحثة نظرت اجلملة يف ىذه اآلية دبعىن للتوكيد يعين يوكد 
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م كادلثلة فمن اعتقد ربرًن شيء أحلو هللا اجلملة السابقة اي من احلبلل إىل احلرا
 ٛٚفقد كفر.

ُ اِبلل ْغِو يفْْٓ اؽَْلَاِنُكْم َولهِكْن ي َُّؤاِخذُُكْم دبَا َعق ْدُّتُُّ ااْلَؽْلَانَ  (ٖٗ  ۖ  اَل يُ َؤاِخذُُكُم اّللّه
ِكٌْنَ ِمْن اَْوَسِط َما ُتْطِعُمْوَن اَْىِلْيُكْم اَ ۖ  َفَكف اَرتُو ْو ِكْسَوتُ ُهْم اَْو ْٓٓ ِاْطَعاُم َعَشَرِة َمسه

ٍم ۖ  رَبْرِيْ ُر َرقَ َبٍة  ْد َفِصَياُم ثَ لهَثِة ااي  ِلَك َكف اَرُة اؽَْلَاِنُكْم ِاَذا ۖ  َفَمْن ملْ  غلَِ ذه
ُ َلُكْم اهيهِتو  ۖ  َواْحَفظُوْْٓا اؽَْلَاَنُكْم ۖ  َحَلْفُتْم  ُ اّللّه ِلَك يُ بَ ٌنِّ  1َلَعل ُكْم َتْشُكُرْونَ ۖ  َكذه

(. َتْشُكُرْونَ  َلَعل ُكمْ اآلية اليت تتضمن حرف إّن وأخواهتا لفظ )اجلملة يف ىذه 
حرف ترّجي ونصب تنصب اإلسم وترفع اخلرب. )ُكْم( ضمًن متصل يف  (َلَعل  )

يدل على  ألنو اسم ضمًن ، ونوعهاادلبتدأالذي أييت من  َلَعل  زلل نصب اسم 
وكانت . ادلبتدأمرفوع ابلواو الذي أييت من خرب  لعلّ ( خرب َتْشُكُرْونَ ادلخاطب. و)

فعل ادلضارع  يوجداجلملة الفعلية ألنو خرب إّن يف ىذه اجلملة من النوع خرب 
مّث الباحثة نظرت اجلملة يف ىذه اآلية بثبوت النون وفاعلو ضمًن مسترت )أنتم(. 

 ّجي.دبعىن للرت 

َي َُّها ال ِذْيَن اهَمنُ وْْٓا  (ٗٗ َاايهْٓ ْمُر َواْلَمْيِسُر َوااْلَْنَصاُب َوااْلَْزاَلُم رِْجٌس مِّْن َعَمِل اخلَْ  ِاظل 
 1َلَعل ُكْم تُ ْفِلُحْونَ الش ْيطهِن فَاْجَتِنبُ ْوُه 

(. تُ ْفِلُحْونَ  َلَعل ُكمْ اجلملة يف ىذه اآلية اليت تتضمن حرف إّن وأخواهتا لفظ )
حرف ترّجي ونصب تنصب اإلسم وترفع اخلرب. )ُكْم( ضمًن متصل يف  (َلَعل  )

يدل على  ألنو اسم ضمًن ، ونوعهاادلبتدأالذي أييت من  َلَعل  زلل نصب اسم 
وكانت . ادلبتدأمرفوع ابلواو الذي أييت من خرب  لعلّ ( خرب تُ ْفِلُحْونَ ادلخاطب. و)

فعل ادلضارع  يوجداجلملة الفعلية ألنو خرب إّن يف ىذه اجلملة من النوع خرب 
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مّث الباحثة نظرت اجلملة يف ىذه اآلية بثبوت النون وفاعلو ضمًن مسترت )أنتم(. 
 ّجي اي غلتنب من عمل الشيطان ليأخذ الفبلح.دبعىن للرت 

ُ اْلَكْعَبَة اْلبَ ْيَت احْلَرَاَم ِقيهًما لِّلن اِس َوالش ْهَر احْلَرَاَم َواذْلَْدَي  (٘ٗ ۞ َجَعَل اّللّه
َد  ىِٕ ِلَك لِتَ ْعَلُموْْٓا ۖ  َواْلَقبَلۤ َ يَ ْعَلمُ ذه ِت َوَما ِِف ااْلَْرضِ  اَن  اّللّه وه َ ۖ  َما ِِف الس مه َواَن  اّللّه

 1َشْيٍء َعِلْيٌم  ِبُكلِّ 

َ يَ ْعَلمُ تضمن حرف إّن وأخواهتا لفظ )اجلملة يف ىذه اآلية اليت ت - (. اَن  اّللّه
( اسم إّن اّللّهَ ّن( حرف توكيد ونصب تنصب اإلسم وترفع اخلرب. و))أ

، ونوعها اسم ظاىر ألنو يطلق ادلبتدأمنصوب ابالفتحة الذي أييت من 
. ادلبتدأ( خرب إّن مرفوع ابلضمة الذي أييت من خرب يَ ْعَلمُ عليو مباشرة. و)

وكانت خرب إّن يف ىذه اجلملة من النوع خرب اجلملة فعلية ألنو يوجد 
فعل والفاعل. وفاعلو ضمًن مسترت تقديره )ىو(. مّث الباحثة نظرت 

 .اجلملة يف ىذه اآلية دبعىن للتوكيد يعين يوكد اجلملة السابقة
َ تضمن حرف إّن وأخواهتا لفظ )يت تاجلملة يف ىذه اآلية ال - (. ِبُكلِّ اَن  اّللّه

( اسم إّن اّللّهَ ّن( حرف توكيد ونصب تنصب اإلسم وترفع اخلرب. و))أ
، ونوعها اسم ظاىر ألنو يطلق ادلبتدأمنصوب ابالفتحة الذي أييت من 

. وكانت خرب أّن ورلرور يف زلل رفع خرب أنّ  جار( ِبُكلِّ ) عليو مباشرة.
" تشّكل من  ِبُكلِّ اجلملة من النوع خرب شبو اجلملة ألّن لفظ " يف ىذه

مّث الباحثة نظرت حرف إّن من (. لِّ و رلرورىا )كُ  (حرف اجلر )الباء
ذه اآلية دبعىن للتوكيد أيضا، اي فإن جعلو ذلك جللب اجلملة يف ى

ادلصاحل لكم ودفع ادلضاّر عنكم قبل وقوعها دليل على علمو دبا ىو يف 
 ٜٚد وما ىو كائن.الوجو 

َ َشِدْيدُ ِاْعَلُموْْٓا  (ٙٗ َ َغُفْورٌ ۖ  اْلِعَقابِ  اَن  اّللّه  1ۖ  ر ِحْيمٌ  َواَن  اّللّه
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َ اجلملة يف ىذه اآلية اليت تتضمن حرف إّن وأخواهتا لفظ )اَ  - ن  اّللّه
( اّللّهَ (.  )أّن( حرف توكيد ونصب تنصب اإلسم وترفع اخلرب. و)َشِدْيدُ 

، ونوعها اسم ظاىر ألنو ادلبتدأابالفتحة الذي أييت من اسم أّن منصوب 
ّن مرفوع ابلضمة الذي أييت من خرب ( خرب أَشِدْيدُ يطلق عليو مباشرة. و)

يوجد ال ألنو  ادلفرد. وكانت خرب إّن يف ىذه اجلملة من النوع خرب ادلبتدأ
يعين .مّث الباحثة نظرت اجلملة يف ىذه اآلية شبو اجلملة وصبلة فعلية أ
 ٓٛاي إلعدائو. دبعىن للتوكيد

َ َغُفْورٌ اجلملة يف ىذه اآلية اليت تتضمن حرف إّن وأخواهتا لفظ )اَ  - (.  ن  اّللّه
( اسم إّن اّللّهَ )أّن( حرف توكيد ونصب تنصب اإلسم وترفع اخلرب. و)

، ونوعها اسم ظاىر ألنو يطلق ادلبتدأابالفتحة الذي أييت من منصوب 
. ادلبتدأ( خرب إّن مرفوع ابلضمة الذي أييت من خرب َغُفْورٌ عليو مباشرة. و)

صبلة يوجد ال ألنو  ادلفردوكانت خرب إّن يف ىذه اجلملة من النوع خرب 
دبعىن يعين مّث الباحثة نظرت اجلملة يف ىذه اآلية  .شبو اجلملة وفعلية أ
 ٔٛاي ألوليائو. للتوكيد

ُوىِل  ۖ  َوالط يُِّب َوَلْو اَْعَجَبَك َكث َْرُة اخْلَِبْيثِ ُقْل ال  َيْسَتِوى اخْلَِبْيُث  (ٚٗ َ ايهْٓ فَات  ُقوا اّللّه
 1  َلَعل ُكْم تُ ْفِلُحْونَ ااْلَْلَباِب 

(. تُ ْفِلُحْونَ  َلَعل ُكمْ اجلملة يف ىذه اآلية اليت تتضمن حرف إّن وأخواهتا لفظ )
حرف ترّجي ونصب تنصب اإلسم وترفع اخلرب. )ُكْم( ضمًن متصل يف  (َلَعل  )

يدل على  ألنو اسم ضمًن ، ونوعهاادلبتدأ الذي أييت من ا َلَعل  زلل نصب اسم 
وكانت . ادلبتدأمرفوع ابلواو الذي أييت من خرب  لعلّ ( خرب تُ ْفِلُحْونَ ادلخاطب. و)

فعل ادلضارع  يوجداجلملة الفعلية ألنو خرب إّن يف ىذه اجلملة من النوع خرب 
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مّث الباحثة نظرت اجلملة يف ىذه اآلية بثبوت النون وفاعلو ضمًن مسترت )أنتم(. 
 ّٕٛجي اي تفوزون.دبعىن للرت 

ُ ِمنْ  (ٛٗ َلٍة و اَل َحاٍم  ۖ  َما َجَعَل اّللّه َبٍة و اَل َوِصي ْ َرٍة و اَل َسۤاىِٕ  و لهِكن  ال ِذْيَن َكَفُرْواۖ  حبَِي ْ
 1َواَْكثَ رُُىْم اَل يَ ْعِقُلْوَن  ۖ  يَ ْفتَ ُرْوَن َعَلى اّللّهِ اْلَكِذبَ 

(.  و لهِكن  ال ِذْيَن َكَفُرْوااجلملة يف ىذه اآلية اليت تتضمن حرف إّن وأخواهتا لفظ )
( اسم ال ِذْينَ ( حرف استدراك ونصب تنصب اإلسم وترفع اخلرب. و)لهِكن  )

، ونوعها ادلبتدأزلّل نصب اسم إّن، الذي أييت من  موصول مبين على الفتح يف
( فعل ماض مبين على الضم يف زلل َكَفُرْوااسم ظاىر ألنو يطلق عليو مباشرة. و)
. وكانت خرب لكّن يف ىذه اجلملة من ادلبتدأرفع خرب لكّن الذي أييت من خرب 

تقديره النوع خرب اجلملة فعلية ألنو يوجد فعل والفاعل. وفاعلو ضمًن متصل 
 )الواو(. مثّ الباحثة نظرت اجلملة يف ىذه اآلية دبعىن لئلستدراك.

َي َُّها ال ِذْيَن اهَمنُ ْوا َشَهاَدُة بَ ْيِنُكْم ِاَذا َحَضَر َاَحدَُكُم اْلَمْوُت ِحٌْنَ اْلَوِصي ِة اثْ نهِن  (ٜٗ ايهْٓ
َبُة َذَوا َعْدٍل مِّْنُكْم اَْو اهَخرهِن ِمْن َغًْنُِكْم ِاْن اَنْ ُتْم َضرَ  بْ ُتْم ِِف ااْلَْرِض فََاَصابَ ْتُكْم مُِّصي ْ

ُتْم اَل َنْشرَتِْي بِو ۖ  رَبِْبُسْونَ ُهَما ِمنْ  ۖ  اْلَمْوتِ  ِن اِبّللّهِ ِاِن اْرتَ ب ْ  ۖ  بَ ْعِد الص لهوِة فَ يُ ْقِسمه
 1شبٌِْنَ ِاان ْٓ ِاًذا ل ِمَن ااْله َواَل َنْكُتُم َشَهاَدَة اّللّهِ  ۖ  شَبًَنا و َلْو َكاَن َذا قُ ْربه 

 (.ِاان ْٓ ِاًذا ل ِمَن ااْلهشبٌِْنَ )اجلملة يف ىذه اآلية اليت تتضمن حرف إّن وأخواهتا لفظ 
)إّن( حرف توكيد ونصب تنصب اإلسم وترفع اخلرب. و)ان( ضمًن متصل "ضلن" 

يدل على ألنو  ، ونوعها اسم ضمًن ادلبتدأأييت من الذي يف زلل نصب اسم إّن، 
( َن ااْلهشبٌِْنَ مِ )( تشكل من حرف )البلم( للتوكيد و ل ِمَن ااْلهشبٌِْنَ ) وخربىاادلتكلم. 

. وكانت خرب ادلبتدأالذي أييت من خرب  وىو ٖٛجار واجملرور يف زلل رفع خرب إّن.
" تشكل من  َن ااْلهشبٌِْنَ مِ شبو اجلملة ألّن لفظ "إّن يف ىذه اجلملة من النوع خرب 

                                                           
 ادلرجع نفسوٕٛ
دار الفكر للنشر  دون ادلطبع:)،  ،اإلعراب ادلفصل لكتاب هللا ادلرتل، اجمللد الثالثهبجت عبد الواحد صاحل، ٖٛ

 ٕٙص.  ،(ٖٜٜٔ، والتوازيع
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يعين .مّث الباحثة نظرت اجلملة يف ىذه اآلية ( ااْلهشبٌِْنَ ورلرورىا )حرف اجلر )من( 
 ٗٛاي إن كتمناىا. دبعىن للتوكيد

ِن َمَقاَمُهَما ِمَن ال ِذْيَن اْسَتَحق   اَن  ُهَما اْسَتَحق آْ ِاشْبًا فَاهَخرهنِ فَِاْن ُعِثَر َعلهْٓى  (ٓ٘ يَ ُقْومه
ِن اِبّللّهِ  ِ فَ يُ ْقِسمه ِاان ْٓ ِاًذا ۖ   َلَشَهاَدتُ َنآْ َاَحقُّ ِمْن َشَهاَدهِتَِما َوَما اْعَتَديْ َنآْ َعَلْيِهُم ااْلَْوَلٌنه

 1ل ِمَن الظّهِلِمٌْنَ 

اَن  ُهَما اْسَتَحق آْ )اجلملة يف ىذه اآلية اليت تتضمن حرف إّن وأخواهتا لفظ  -
( )إّن( حرف توكيد ونصب تنصب اإلسم وترفع اخلرب.و)علا (.ِاشْبًا فَاهَخرهنِ 

الذي أييت من  ضمًن متصل مين على السكون يف زلل نصب اسم إّن.
 فعل ماض(اْسَتَحق آْ )يدل على الغائب.  ألنو اسم ضمًن ، ونوعهاادلبتدأ

. وكانت ادلبتدأيف زلل رفع خرب إّن مرفوع ابلضمة الذي أييت من خرب 
اجلملة من النوع خرب اجلملة فعلية ألنو يوجد فعل  خرب إّن يف ىذه

(. مّث الباحثة نظرت حرف إّن ل. وفاعلو ضمًن مسترت تقديره )علاوالفاع
 ذه اآلية دبعىن للتوكيد.من اجلملة يف ى

ِاان ْٓ ِاًذا ل ِمَن اجلملة يف ىذه اآلية اليت تتضمن حرف إّن وأخواهتا لفظ ) -
(. )إّن( حرف توكيد ونصب تنصب اإلسم وترفع اخلرب. و)ان( الظّهِلِمٌْنَ 

، ادلبتدأضمًن متصل "ضلن" يف زلل نصب اسم إّن، الذي أييت من 
( ل ِمَن الظّهِلِمٌْنَ ) ونوعها اسم ضمًن  ألنو يدل على ادلتكلم. وخربىا

( جار واجملرور يف زلل ِمَن الظّهِلِمٌْنَ تشكل من حرف )البلم( للتوكيد و )
. وكانت خرب إّن يف ىذه ادلبتدأوىو الذي أييت من خرب  ٘ٛخرب إّن. رفع

" تشكل من  الظّهِلِمٌْنَ َن مِ اجلملة من النوع خرب شبو اجلملة ألّن لفظ "
(. مّث الباحثة نظرت اجلملة يف ىذه الظّهِلِمٌْنَ حرف اجلر )من( ورلرورىا )

اآلية يعين دبعىن للتوكيد. ادلعىن ليشهد احملتضر على وصيتو اثنٌن أو 
                                                           

 ادلرجع نفسوٗٛ
دار الفكر للنشر دون ادلطبع: ، )ادلفصل لكتاب هللا ادلرتل، اجمللد الثالثاإلعراب عبد الواحد صاحل،  هبجت٘ٛ

ٕٙ(. ص. ٖٜٜٔ، والتوازيع
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يوصى إليهما من أىل دينو أو غًنىم ان فقدىم لسفر وضلوه، فإن اراتب 
الورثة فيهما فادعوا أهنما خاان أبخذ شيء أو دفعو إىل شخص زعما أّن 

 آخره، فإن اطلع على أمارة تكذيهما ادليت أوصى لو بو فليحلفا إىل
فادعيا دافعا لو حلف أقرب الورثة على كذهبما وصدق ما ادعوه واحلكم 
اثبت يف الوصيٌن منسوخ يف الشاىدين وكذا شهادة غًن أىل ادللة 

 ٙٛمنسوخة.

ُتْم  (ٔ٘ ُ الرُُّسَل فَ يَ ُقْوُل َماذَْٓا اُِجب ْ اِن َك اَْنَت ۖ  َنا قَاُلْوا اَل ِعْلَم لَ  ۖ  ۞ يَ ْوَم غَلَْمُع اّللّه
مُ   1اْلغُيُ ْوِب  َعبل 

مُ اجلملة يف ىذه اآلية اليت تتضمن حرف إّن وأخواهتا لفظ ) (. اِن َك اَْنَت َعبل 
ين ب( ضمًن متصل مكَ ن ( حرف توكيد ونصب تنصب اإلسم وترفع اخلرب. و))إِ 

اسم ضمًن عها ، ونو ادلبتدأيف زلل نصب اسم إّن. الذي أييت من  لفتحةعلى ا
مُ ( توكيد للضمًن "َك". و )اَْنتَ ) .ألنو يدل على ادلخاطب خرب إّن مرفوع ( َعبل 

. وكانت خرب إّن يف ىذه اجلملة من النوع خرب ادلبتدأابلضمة الذي أييت من خرب 
ادلفرد ألنو ال يوجد صبلة فعلية أو شبو اجلملة. مّث الباحثة نظرت اجلملة يف ىذه 

مُ . التفسًن من لفظ )وكيداآليةيعين دبعىن للت ( ما غاب عن اْلغُيُ ْوبِ  اِن َك اَْنَت َعبل 
العباد وذىب عنهم علمو لشّدة ىول يوم القيامة وفزعهم مّث يشهدون على أشلهم 

 ٚٛدلا يسكنون.

اِبَن  َنا قَاُلوْْٓا اهَمن ا َواْشَهْد  ۖ  َن اَْن اهِمنُ ْوا ّبْ َوِبَرُسْويلْ ۖ  َوِاْذ اَْوَحْيُت ِاىَل احْلََوارِيّ  (ٕ٘
 1ُمْسِلُمْونَ 

                                                           
  ،(، دون السنة)سورااباي: نور اذلدى، تفسري اجلاللني، جزء األولجبلل الدين السيوطي وجبلل الدين احملّلي، 86

 ٓٔٔ ص.
 ،(، دون السنة)سورااباي: نور اذلدى، اجلاللني، جزء األولتفسري جبلل الدين السيوطي وجبلل الدين احملّلي، ٚٛ

  ٔٔٔ-ٓٔٔص.
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)أّن(  (.اِبَن  َنا ُمْسِلُمْونَ )اجلملة يف ىذه اآلية اليت تتضمن حرف إّن وأخواهتا لفظ 
حرف توكيد ونصب تنصب اإلسم وترفع اخلرب. و)ان( ضمًن متصل "ضلن" يف 

يدل على ألنو  ، ونوعها اسم ضمًن ادلبتدأأييت من الذي زلل نصب اسم إّن، 
. وكانت خرب ادلبتدأالذي أييت من خرب  خرب إّن مرفوع ابلواو (ُمْسِلُمْونَ ).وادلتكلم

شبو اجلملة.  وصبلة فعلية أيوجد ال ألنو  ادلفردإّن يف ىذه اجلملة من النوع خرب 
 مثّ الباحثة نظرت اجلملة يف ىذه اآلية يعين دبعىن للتوكيد.

ْ ُمنَ ّزذلَُ  قَاَل اّللّهُ  (ٖ٘ ْْٓ اَُعذِّبُوَفَمْن ي ْكُفْر بَ ْعُد ِمْنُكْم  ۖ  ا َعَلْيُكْم ِايّنِ َعَذااًب ال ْٓ  ۖ  فَِايّنِ
َلِمٌْنَ ۖ  اَُعذِّبُو  1 ْٓٓ َاَحًدا مَِّن اْلعه

ْ ُمنَ ّزذلَُ )اجلملة يف ىذه اآلية اليت تتضمن حرف إّن وأخواهتا لفظ  -  .(اِايّنِ
)إن ( حرف توكيد ونصب تنصب اإلسم وترفع اخلرب. و)الياء( ضمًن 

، ونوعها اسم ادلبتدأأييت من الذي متصل "أان" يف زلل نصب اسم إّن، 
خرب إّن مرفوع ابلضمة الذي أييت ( ُمنَ ّزِلُ ).يدل على ادلتكلمألنو  ضمًن 

رد ألنو . وكانت خرب إّن يف ىذه اجلملة من النوع خرب ادلفادلبتدأمن خرب 
ال يوجد صبلة فعلية أو شبو اجلملة. مّث الباحثة نظرت اجلملة يف ىذه 

 .يعين دبعىن للتوكيد اآلية
ْْٓ اَُعذِّبُو)اجلملة يف ىذه اآلية اليت تتضمن حرف إّن وأخواهتا لفظ  -  (.فَِايّنِ

)إن ( حرف توكيد ونصب تنصب اإلسم وترفع اخلرب. و)الياء( ضمًن 
، ونوعها اسم ادلبتدأأييت من الذي متصل "أان" يف زلل نصب اسم إّن، 

( فعل ادلضارع يف زلل رفع خرب اَُعذِّبُ ) .يدل على ادلتكلمألنو  ضمًن 
إّن مرفوع ابلضمة الذي أييت من خرب ادلبتدأ. وكانت خرب إّن يف ىذه 
اجلملة من النوع خرب اجلملة فعلية ألنو يوجد فعل والفاعل. وفاعلو ضمًن 

يعين دبعىن  . مّث الباحثة نظرت اجلملة يف ىذه اآليةمسترت تقديره )أان(
 للتوكيد.
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ٌَْنِ ِمنْ  (ٗ٘ َي ِاذله ُذْوينْ َواُمِّ ُ يهِعْيَسى اْبَن َمْرًَنَ َءاَْنَت قُ ْلَت لِلن اِس ازبِ  ُدْوِن  َوِاْذ قَاَل اّللّه
َنَك َما َيُكْوُن يلْْٓ اَْن اَقُ ْوَل َما لَْيَس يلْ حِبَقٍّ ۖ  اّللّهِ  فَ َقْد  ۖ  ِاْن ُكْنُت قُ ْلُتوۖ  قَاَل ُسْبحه

ۖ  َعِلْمَتو مُ ۖ  تَ ْعَلُم َما يفْ نَ ْفِسْي َواَلْٓ اَْعَلُم َما يفْ نَ ْفِسَك ۖ  اْلغُيُ ْوِب  اِن َك اَْنَت َعبل 
1 

مُ اليت تتضمن حرف إّن وأخواهتا لفظ )اجلملة يف ىذه اآلية  (. اِن َك اَْنَت َعبل 
ين ب( ضمًن متصل مكَ ن ( حرف توكيد ونصب تنصب اإلسم وترفع اخلرب. و))إِ 

عها اسم ضمًن ، ونو ادلبتدأيف زلل نصب اسم إّن. الذي أييت من  لفتحةعلى ا
مُ ( توكيد للضمًن "َك". و )اَْنتَ ) .ألنو يدل على ادلخاطب خرب إّن مرفوع ( َعبل 

. وكانت خرب إّن يف ىذه اجلملة من النوع خرب ادلبتدأابلضمة الذي أييت من خرب 
ادلفرد ألنو ال يوجد صبلة فعلية أو شبو اجلملة. مّث الباحثة نظرت اجلملة يف ىذه 

 .يعين دبعىن للتوكيد اآلية

 1احلَِْكْيُم  فَِان َك اَْنَت اْلَعزِيْ زُ َوِاْن تَ ْغِفْر ذَلُْم ۖ  فَِان  ُهْم ِعَباُدَك ِاْن تُ َعذِّبْ ُهْم  (٘٘

ن ( (. )إِ فَِان  ُهْم ِعَباُدكَ اجلملة يف ىذه اآلية اليت تتضمن حرف إّن وأخواهتا لفظ )
حرف توكيد ونصب تنصب اإلسم وترفع اخلرب. و)ُىْم( ضمًن متصل مين على 

، ونوعها اسم ضمًن ألنو ادلبتدأمن السكون يف زلل نصب اسم إّن. الذي أييت 
. ادلبتدأخرب إّن مرفوع ابلضمة الذي أييت من خرب ( ِعَبادُ ) يدل على الغائب.

وكانت خرب إّن يف ىذه اجلملة من النوع خرب ادلفرد ألنو ال يوجد صبلة فعلية أو 
 .شبو اجلملة. مثّ الباحثة نظرت اجلملة يف ىذه اآليةيعين دبعىن للتوكيد

( فَِان َك اَْنَت اْلَعزِيْ زُ ) يف ىذه اآلية اليت تتضمن حرف إّن وأخواهتا لفظاجلملة 
ين ب( ضمًن متصل مكَ ن ( حرف توكيد ونصب تنصب اإلسم وترفع اخلرب. و))إِ 

عها اسم ضمًن ، ونو ادلبتدأيف زلل نصب اسم إّن. الذي أييت من  لفتحةعلى ا
خرب إّن مرفوع ( اْلَعزِيْ زُ "َك". و ) ( توكيد للضمًناَْنتَ ) .ألنو يدل على ادلخاطب

. وكانت خرب إّن يف ىذه اجلملة من النوع خرب ادلبتدأابلضمة الذي أييت من خرب 
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ادلفرد ألنو ال يوجد صبلة فعلية أو شبو اجلملة. مّث الباحثة نظرت اجلملة يف ىذه 
 ٛٛاي الغالب على أمره. اآليةيعين دبعىن للتوكيد

  

                                                           
  ،(، دون السنة)سورااباي: نور اذلدى، تفسري اجلاللني، جزء األولجبلل الدين السيوطي وجبلل الدين احملّلي، 88

 ٕٔٔ ص.
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البياانت اليت تتضمن يف سورة ادلائدة، فتقوم الباحثة بعد أن تبحث الباحثة  

 بتحليل إّن وأخواهتا ومعانيها يف سورة ادلائدة، فرتكبها يف اجلدوال التايل كما يلي:

 النمرة

حرف 

إّن 

 وأخواهتا

 اسم
نوع 

 االسم
 خرب

نوع 

 اخلرب

معىن 

حرف إّن 

 وأخواهتا

 االية

 هللاَ  إنّ  .ٔ
اسم 

 ظاىر
 ػَلُْكمُ 

خرب 

اجلملة 

 الفعلية

 ٔ للتوكيد

 هللاَ  إنّ  .ٕ
اسم 

 ظاىر
 َشِدْيدُ 

خرب 

 ادلفرد
 ٕ للتوكيد

 هللاَ  إنّ  .ٖ
اسم 

 ظاىر
 َغُفْورٌ 

خرب 

 ادلفرد
 ٖ للتوكيد

 هللاَ  إنّ  .ٗ
اسم 

 ظاىر
 َسرِْيعُ 

خرب 

 ادلفرد
 ٗ للتوكيد
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 ُكمْ  لعلّ  .٘
اسم 

 ضمًن
 َتْشُكُرْونَ 

خرب 

اجلملة 

 الفعلية

 ٙ للرتجي

 هللاَ  إنّ  .ٙ
اسم 

 ظاىر
 َعِلْيمٌ 

خرب 

 ادلفرد
 ٚ للتوكيد

 هللاَ  إنّ  .ٚ
اسم 

 ظاىر
 َخِبي ْرٌ 

خرب 

 ادلفرد
 ٛ للتوكيد

 الياء إن   .ٛ
اسم 

 ضمًن
 َمعَ 

خرب 

شبو 

 اجلملة

 ٕٔ للتوكيد

 هللاَ  إنّ  .ٜ
اسم 

 ظاىر
 ػلُِبُّ 

خرب 

اجلملة 

 الفعلية

 ٖٔ للتوكيد

 انَ  إنّ  .ٓٔ
اسم 

 ضمًن
 رهۤ َنصه 

خرب 

 ادلفرد
 ٗٔ للتوكيد
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 هللاَ  إنّ  .ٔٔ
اسم 

 ظاىر

ُىَو 

اْلَمِسْيُح 

 اْبُن َمْرًنََ 

خرب 

اجلملة 

 االمسية

 ٚٔ للتوكيد

 إنّ  .ٕٔ

قَ ْوًما 

)اسم إّن 

 مؤخر(

اسم 

 ضمًن

َها  ِفي ْ

)خرب إّن 

 مقدم(

خرب 

شبو 

 اجلملة

 ٕٕ للتوكيد

 انَ  إنّ  .ٖٔ
اسم 

 ضمًن

َلْن 

 ن ْدُخَلَها

خرب 

اجلملة 

 الفعلية

 ٕٕ للتوكيد

 انَ  إنّ  .ٗٔ
اسم 

 ضمًن
 َداِخُلْونَ 

خرب 

 ادلفرد
 ٕٕ للتوكيد

 ُكمْ  إنّ  .٘ٔ
اسم 

 ضمًن
 َغالِبُ ْونَ 

خرب 

 ادلفرد
 ٖٕ للتوكيد

 انَ  إنّ  .ٙٔ
اسم 

 ضمًن

َلْن 

 ن ْدُخَلَها

خرب 

اجلملة 
 ٕٗ للتوكيد
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 الفعلية

 انَ  إنّ  .ٚٔ
اسم 

 ضمًن
 قهِعُدْونَ 

خرب 

 ادلفرد
 ٕٗ للتوكيد

 الياء إنّ  .ٛٔ
اسم 

 ضمًن
 اَلْٓ اَْمِلكُ 

خرب 

اجلملة 

 الفعلية

 ٕ٘ للتوكيد

 َىا إنّ  .ٜٔ
اسم 

 ضمًن
 زُلَر َمةٌ 

خرب 

 ادلفرد
 ٕٙ للتوكيد

 الياء إنّ  .ٕٓ
اسم 

 ضمًن
 َأَخافُ 

خرب 

اجلملة 

 الفعلية

 ٕٛ للتوكيد

 الياء إنّ  .ٕٔ
اسم 

 ضمًن
 أُرِْيدُ 

خرب 

اجلملة 

 الفعلية

 ٜٕ للتوكيد

 ٕٖ للتوكيدخرب  قَ َتلَ َمْن اسم  اذلاء أنّ  .ٕٕ
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اجلملة  ضمًن

 الفعلية

 ّكِثي ْرًا إنّ  .ٖٕ
اسم 

 ظاىر
ُهمْ   ِمن ْ

خرب 

شبو 

 اجلملة

 ٕٖ للتوكيد

 هللاَ  أنّ  .ٕٗ
اسم 

 ظاىر
 َغُفْورٌ 

خرب 

 ادلفرد
 ٖٗ للتوكيد

 ُكمْ  لعلّ  .ٕ٘
اسم 

 ضمًن
 تُ ْفِلُحْونَ 

خرب 

اجلملة 

 الفعلية

 ٖ٘ للرتجي

 اّلِذْينَ  إنّ  .ٕٙ
اسم 

 ظاىر
 َكَفُرْوا

خرب 

اجلملة 

 الفعلية

 ٖٙ للتوكيد

 أنّ  .ٕٚ
)اسم  امَ 

أّن 

اسم 

 ظاىر

ذَلُْم )خرب 

 أّن مقدم(

خرب 

شبو 
 ٖٙ للتوكيد
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 اجلملة مؤخر(

 هللاَ  إنّ  .ٕٛ
اسم 

 ظاىر
 يَ تُ ْوبُ 

خرب 

اجلملة 

 الفعلية

 ٜٖ للتوكيد

 هللاَ  إنّ  .ٜٕ
اسم 

 ظاىر
 َغُفْورٌ 

خرب 

 ادلفرد
 ٜٖ للتوكيد

 هللاَ  أنّ  .ٖٓ
اسم 

 ظاىر
 َلو

خرب 

شبو 

 اجلملة

 ٓٗ للتوكيد

 هللاَ  إنّ  .ٖٔ
اسم 

 ظاىر
 ػلُِبُّ 

خرب 

اجلملة 

 الفعلية

 ٕٗ للتوكيد

 انَ  إنّ  .ٕٖ
اسم 

 ضمًن
 أَنْ زَْلَنا

خرب 

اجلملة 

 الفعلية

 ٗٗ للتوكيد
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 الن  ْفسَ  أنّ  .ٖٖ
اسم 

 ظاىر
 اِبلن  ْفسِ 

خرب 

شبو 

 اجلملة

 ٘ٗ للتوكيد

 ّكِثي ْرًا إنّ  .ٖٗ
اسم 

 ظاىر
 ِمَن الن اسِ 

خرب 

شبو 

 اجلملة

 ٜٗ للتوكيد

 اذلاء إنّ  .ٖ٘
اسم 

 ضمًن
ُهمْ   ِمن ْ

خرب 

شبو 

 اجلملة

 ٔ٘ للتوكيد

 هللاَ  إنّ  .ٖٙ
اسم 

 ظاىر
 الَ يَ ْهِدي

خرب 

اجلملة 

 الفعلية

 ٔ٘ للتوكيد

 ُىمْ  إنّ  .ٖٚ
اسم 

 ضمًن
 َمعَ 

خرب 

شبو 

 اجلملة

 ٖ٘ للتوكيد
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 ِحْزبَ  إنّ  .ٖٛ
اسم 

 ظاىر

ُىُم 

 الَغالِبُ ْونَ 

خرب 

اجلملة 

 االمسية

 ٙ٘ للتوكيد

 ُىمْ  أنّ  .ٜٖ
اسم 

 ضمًن
 قَ ْومٌ 

خرب 

 ادلفرد
 ٛ٘ للتوكيد

 اَْكثَ رَُكمْ  أنّ  .ٓٗ
اسم 

 ظاىر
 فَاِسُقْونَ 

خرب 

 ادلفرد
 ٜ٘ للتوكيد

 أَْىلَ  أنّ  .ٔٗ
اسم 

 ظاىر
 َمنُ ْوااه 

خرب 

اجلملة 

 الفعلية

 ٘ٙ للتوكيد

 ُىمْ  أنّ  .ٕٗ
اسم 

 ضمًن
 أَقَاُمْوا

خرب 

اجلملة 

 الفعلية

 ٙٙ للتوكيد

 هللاَ  إنّ  .ٖٗ
اسم 

 ظاىر
 الَ يَ ْهِدي

خرب 

اجلملة 
 ٚٙ للتوكيد
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 الفعلية

 اّلِذْينَ  إنّ  .ٗٗ
اسم 

 ظاىر
 َمنُ ْوااه 

خرب 

اجلملة 

 الفعلية

 ٜٙ للتوكيد

 هللاَ  إنّ  .٘ٗ
اسم 

 ظاىر

ُىَو 

اْلَمِسْيُح 

 اْبُن َمْرًنََ 

خرب 

اجلملة 

 االمسية

 ٕٚ للتوكيد

 اذلاء إنّ  .ٙٗ
اسم 

 ضمًن
 َمْن ُيْشرِكْ 

خرب 

اجلملة 

 الفعلية

 ٕٚ للتوكيد

 هللاَ  إنّ  .ٚٗ
اسم 

 ظاىر
 اَثِلثُ 

خرب 

 ادلفرد
 ٖٚ للتوكيد

 ّكِثي ْرًا لكنّ  .ٛٗ
اسم 

 ظاىر
ُهمْ   ِمن ْ

خرب 

شبو 

 اجلملة

 ٔٛ لبلستدراك
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 انَ  إنّ  .ٜٗ
اسم 

 ضمًن
 رهۤ َنصه 

خرب 

 ادلفرد
 ٕٛ للتوكيد

 أنّ  .ٓ٘

ْيِسٌْنَ  ِقسِّ

)اسم أّن 

 مؤخر(

اسم 

 ظاىر

ُهْم  ِمن ْ

)خرب أّن 

 مقّدم(

خرب 

شبو 

 اجلملة

 ٕٛ للتوكيد

 ُىمْ  أنّ  .ٔ٘
اسم 

 ضمًن

الَ 

 َيْسَتْكربُْونَ 

خرب 

اجلملة 

 الفعلية

 ٕٛ للتوكيد

 هللاَ  إنّ  .ٕ٘
اسم 

 ظاىر
 الَ ػلُِبُّ 

خرب 

اجلملة 

 الفعلية

 ٚٛ للتوكيد

 ُكمْ  لعلّ  .ٖ٘
اسم 

 ضمًن
 َتْشُكُرْونَ 

خرب 

اجلملة 

 الفعلية

 ٜٛ للرتجي

 ٜٓ للرتجيخرب  تُ ْفِلُحْونَ اسم  ُكمْ  لعلّ  .ٗ٘
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اجلملة  ضمًن

 الفعلية

 هللاَ  أنّ  .٘٘
اسم 

 ظاىر
 يَ ْعَلمُ 

خرب 

اجلملة 

 الفعلية

 ٜٚ للتوكيد

 هللاَ  أنّ  .ٙ٘
اسم 

 ظاىر
 ِبُكلِّ 

خرب 

شبو 

 اجلملة

 ٜٚ للتوكيد

 هللاَ  أنّ  .ٚ٘
اسم 

 ظاىر
 َشِدْيدُ 

خرب 

 ادلفرد
 ٜٛ للتوكيد

 هللاَ  أنّ  .ٛ٘
اسم 

 ظاىر
 َغُفْورٌ 

خرب 

 ادلفرد
 ٜٛ للتوكيد

 ُكمْ  لعلّ  .ٜ٘
اسم 

 ضمًن
 تُ ْفِلُحْونَ 

خرب 

اجلملة 

 الفعلية

 ٓٓٔ للرتجي
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 اّلِذْينَ  لكنّ  .ٓٙ
اسم 

 ظاىر
 َكَفُرْوا

خرب 

اجلملة 

 الفعلية

 ٖٓٔ لبلستدراك

 انَ  إنّ  .ٔٙ
اسم 

 ضمًن
 ااْلهشبٌِْنَ َن مِ 

خرب 

شبو 

 اجلملة

 ٙٓٔ للتوكيد

 عُلَا أنّ  .ٕٙ
اسم 

 ضمًن
 اْسَتَحق ا

خرب 

اجلملة 

 الفعلية

 ٚٓٔ للتوكيد

 انَ  إنّ  .ٖٙ
اسم 

 ضمًن

َن مِ 

 ظ اِلِمٌْنَ ال

خرب 

شبو 

 اجلملة

 ٚٓٔ للتوكيد

 كَ  إنّ  .ٗٙ
اسم 

 ضمًن
 َعبل مُ 

خرب 

 ادلفرد
 ٜٓٔ للتوكيد

 ٔٔٔ للتوكيدخرب  ُمْسِلُمْونَ اسم  انَ  أنّ  .٘ٙ
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 ادلفرد ضمًن

 الياء إنّ  .ٙٙ
اسم 

 ضمًن
 ُمنَ ّزذُِلَا

خرب 

 ادلفرد
 ٘ٔٔ للتوكيد

 الياء إنّ  .ٚٙ
اسم 

 ضمًن
 أَُعذِّبُ 

خرب 

اجلملة 

 الفعلية

 ٘ٔٔ للتوكيد

 كَ  إنّ  .ٛٙ
اسم 

 ضمًن
 َعبل مُ 

خرب 

 ادلفرد
 ٙٔٔ للتوكيد

 ُىمْ  إنّ  .ٜٙ
اسم 

 ضمًن
 ِعَبادُ 

خرب 

 ادلفرد
 ٛٔٔ للتوكيد

 كَ  إنّ  .ٓٚ
اسم 

 ضمًن
 الَعزِيْ زُ 

خرب 

 ادلفرد
 ٛٔٔ للتوكيد


