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األّول الباب

المقدمة

البحث1- خلفية

املرسلني، و األنبياء خامت على املنـّزل املعجز، اهللا كالم هو الكرمي القرآن

املتعّبد بالتواتر، املنقول املصاحف، يف املكتوب السالم، عليه جربيل األمني بواسطة

اللغة تعاىل اهللا استخدم الّناس1.وقد بسورة املختوم الفاحتة، بسورة املبدوء بتالوته،

عليه اهللا صلى حممد نبّينا إىل اإلهلية الرسالة توصيل يف الكرمي، القرآن لغة يف العربية

ألّ ا بالعربية، الكرمي القرآن جّل و عّز اهللا أنزل ولقد اإلنسانية. امة إىل ليبّلغها وسلم

و ذا وسلم، عليه اهللا صّلى حمّمد لنبّينا املعجزات ألعظم وأغناها اللغات أفصح

اإلسالم. شعائر من فيها والتكّلم تعلمها وصار الدين من املباركة اللغة هذه أصبحت

3: فّصلت سورة يف تعاىل اهللا قال كما

سنة)،ص.8 دون الكتب، عامل )،بريوت: القرآن علوم يف ،التبيان الصابوين علي 1حممد
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بل وتعجيز، ترهيب أداة واملفهوم، املنطق حيث من يومًا، العرّبية اللغة تكن مل

ومبا سواء. حدٍّ على والروحّي الفكرّي االتصال وسائل من وسيلة تزال وال كانت

بصرفها وقواعدها العربية اّللغة أضحت واستطرادًا الشأن، وعظيم األمهّية اللغة هلذه

املستحيالت، من وضربًا اإلعجاز من نوعًا اليوم طّالب بعض إىل باّلنسبة وحنوها

اجتيازها2. يصعب كأداء عقبة وكأّ ا إليها ينظرون وأخذوا

ورمبا اللغة. هلذه وإبقاء حفظ عالقة هى الكرمي بالقرآن العربية اللغة عالقة إن

تقول: الىت الكرمية اآلية من ذلك يفهم

) 9 احلجر: (

مصادر من أساسيا مصدرا كان الكرمي القرآن أن يتجلى واإلبقاء وهذاحلفظ

من والتابعني وصحابته اهللا لرسول البيان إشارة أعطى الكرمي القرآن وأن العربية تقعيد

أمورالدين3. من خفى ما لتوضيح بعده

األمسر ،راجي الصرف علم يف املفّصل ص.5)املعجم ،(1993 العلمية، دارالكتب 2بريت:

ص.114-113 ،(2006 ، القاهرة: العربية) اللغة تدريس ىف ،املرجع عطا حممد إبراهيم 3أ.د.
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والعقيدة العربية اللغة كعلوم العلوم، مصدر الكرمي القرآن أّن عرفنا كما

اليت العلوم و العربية اللغة على يستويل أن علينا جيب لذلك وغريها، اإلسالم وشعائر

ثالثة هي و اخلطأ، عن والقلم اللسان عصمة إىل يتوّصل اليت العلوم يعين تتعّلق ا،

والبيان، واملعاين، والّرسم، النحو)، اسم وجيمعهما واإلعراب( الصرف، : علما عشر

و األدب، وتاريخ واخلطابة، واإلنشاء، الشعر، وقرض والقوايف، والعروض، والبديع،

اإلعراب4. و الصرف العلوم هذه أهّم و اللغة منت

نقّية، خالصة بيئة يف يعيشون اإلسالم صدر ويف جاهلّيتهم يف العرب وكان

كما ينطقوها أن عليهم اليسري ومن األخطاء، من خالية العربية لغتهم يتكلمون

فال وسهولة، يسر يف وخواطرهم ومشاعرهم أحاسيسهم عن يعّربوا وأن مسعوها،

جرًيا ألسنتهم على جتري العربية فالّلغة النصًبا، و تعًبا، وال معاناًة، ذلك يف جيدون

خطباؤهم. و شعراؤهم ذلك على شاهد وأكرب سخي ا،

العصر يف الشوائب من نقّية األخطاء، من سليمة العربية اللغة ظّلت وهكذا

من ُيسمع فصار فارس.. أهل و املوايل اإلسالم دخل حّىت اإلسالم، وصدر اجلاهلي،

صرفها، أو املرفوع، جّر و املنصوب كرفع اللغة يف اخلطأ : اللحن و اللحنة ) الّلحنة

ص.7 ،(2007 العلمية، الكتب دار ،بريوت: العربية) الدروس ،جامع الغالييين 4مصطفى
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وُينظر عليه، وُتؤخذ قائلها، فيعاب النادر القليل يف ( أصوا ا أو مفردا ا، معاين أو

استهجان5. نظرة إليه

والتعقيد الصعوبة من كبري جانب على العربية اللغة قواعد أن الكثريون يعتقد

دراستها. ىف يتخصص مامل كافيا إملاما يلم ا أن شخص أى على يتعذر حبيث

الربط دون جمزأة بصورة دراستها يتم القواعد هذه أن إىل االعتقاد هذا سبب ويرجع

العربية اللغة قواعد األذهان.وتشمل ىف مشتتة فتظل املختلفة، تقسيما ا بني الكاىف

وظيفة بتحديد النحو قواعد الصرف.وختتص قواعد النحو، قواعد : القواعد من نوعني

النحو قواعد أن أى إعرا ا، وكيفية الكمات أواخر وضبط اجلملة داخل كلمة كل

ىف موقعها بتغري آخرها شكل يتغري أى ) معربة أ ا حيث من العربية الكلمة إىل تنظر

الكالم6.( ىف موقعها بتغري آخرها شكل يتغري ال (أى مبنية أو ( اجلملة

احلرف. و الفعل و اإلسم أقسام، ثالثة هلا الكلمات أن النحويني علماء اعترب

بنية من كان ما املبىن: فحرف معىن. حرف و مبًىن حرف ضربني: على احلرف

. (ص1 م 2005 الفكر، دار : ،بريوت األجرومية) متممة شرح الدرية ،الكواكب األهدل الباري عبد بن أمحد بن 5حممد

ص.3 ،(2007 اإلسالمية، الثقافة دار ،بريوت: العربية) اللغة قواعد ،ملخص احلامشى 6أمحد



5

كحروف اجلملة: ىف انتظم إذا إال يظهر ال معىن له كان ما املعىن: حرف و الكلمة.

عاطل7. و عامل قسمني: على وهو غريها. و العطف و اإلستفهام و اجلر

َوَقاَل َأبـَْوابـَُها َوُفِتَحْت َجاُءوَها ِإَذا َحىتَّ ُزَمًرا اجلَْنَِّة ِإَىل َربـَُّهْم اتـََّقْوا الَِّذيَن َوِسيَق

َخاِلِديَن َفاْدُخُلوَها ِطْبُتْم َعَلْيُكْم َسالٌم َخَزنـَتـَُها هلَُْم

الواو ولكن العطف، واو هي األوىل الواو أما السابقة، اآلية يف الواو حرف و

أخطأ يتسبب و الَفهم أخطأ لنا جيعل أن رّمبا املشكلة وهذه احلال، واو هي الثانية

– بل – ال – لكن – أم – أو – مث – الفاء – الواو : العطف حروف ،أما الرتمجة

حىت.

يليها الذي الفعل أو لالسم يكون و فعلني أو امسني تتوسط احلروف هذه و

عليه.( (املعطوف يسبقها الذي الفعل أو االسم حكم نفس (املعطوف)

الرسالة الكاتب فتقّدم املشكالت، خلفية هذه فكرة ىف كان ما على نظرا

و السجدة سورة فى ومعانيها العطف أحرف هي الرسالة هلذه املوضوع أن العلمية

اإلنسان."

ص191-194. الثالث، ،اجلزء الغالييين 7مصطفى
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حيسن املوضوع املتعلقة ذا األشياء عن تفصيليا حبثا الكاتب يبحث أن وقبل

ليفهم املوضوع هذا ىف الواردة املصطلحات املعاىن بعض عن أوال يبحث أن به

شرحها الكاتب يريد الىت املصطلحات وأما الكاتب، يقصدها كما معانيها القارؤون

فهي:

وَأو1- وحىت ومثَُّ والفاُء "الواو وهي: تسعٌة. الَعطِف أحرُف

ولكْن." وال وَبْل وَأم

معىن2- من مجع : معاين

يف3- وورد آية، ثالثون مكية سورة هي : السجدة سورة

اهللا رسول أن عباس، ابن عن الصحيح يف ما منها أحاديث، فضلها

آمل } اجلمعة يوم الفجر صالة يف يقرأ كان وسلم عليه اهللا صلى

من حني اإلنسان على أتى و{هل السجدة، { الكتاب تنزيل

آمل } يقرأ حىت الينام كان وسلم عليه اهللا صلى أنه }ومنها الدهر

أيضا }وتسمى امللك بيده الذي تبارك و{ السجدة، { تنزيل

املنجية.

تتعلق4- أمورًا تعاجل وهي املدنية، السورة من : الدهر سورة

دار يف األبرار، املتقني نعيم عن تتحدث خاص وبوجه بآلخرة،
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جوا هوا السورة جّو يكون ويكاد النعيم، جنات يف واإلقامة اخللد

املتنوعة. ومواضيعها وأسلو ا إلحياءا ا السوراملكية

البحث أسئلة ب-

هي: البحث هذه من األسئلة

اإلنسان؟ و السجدة سورة يف توجد اليت العطف أحرف هي -1ما

؟ اإلنسان و السجدة سورة يف العطف أحرف معاين -2ما

الموضوع اختيار ج-أسباب

هي: أسباب، عدة على مؤسسا املوضوع هذا الكاتب خيتار

ينبغي1. الذي اإلسالم مصادرعلوم من كمصدراألساسي الكرمي القرآن ألّن

دقيقا. فهمه علينا

سورة2. يف العطف حرف معىن البحث موضوع باختيار الكاتب قام

مبعىن املتعلقة السابقة البحوث من حبثا جتد مل الكاتب ألّن اإلنسان، و السجدة

يف رغبة الكاتب نفس يف فنَما اإلنسان، و السجدة سورة يف العطف حرف

املوضوع. هذا اختيار
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سورة3. هي السجدة سورة ألّن اإلنسان، و السجدة سورة الكاتب واختار

ابن عن الصحيح يف ما منها أحاديث، فضلها يف وورد آية، ثالثون مكية

يوم الفجر صالة يف يقرأ كان وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن عباس،

من حني اإلنسان على أتى و{هل السجدة، { الكتاب تنزيل آمل } اجلمعة

تنزيل آمل } يقرأ حىت الينام كان وسلم عليه اهللا صلى أنه }ومنها الدهر

. املنجية أيضا }وتسمى امللك بيده الذي تبارك و{ }السجدة،

و4. السجدة سورة يف العطف حرف معىن اخلاص البحث وجود عدم

الكاتب. معرفة حسب هذا اإلنسان،

البحث د-أهداف

معرفة: إىل الوصول فهي البحث، هذا من األهداف أّما

اإلنسان. و السجدة سورة يف توجد اليت العطف -1أحرف

اإلنسان. و السجدة سورة يف العطف أحرف -2معاين

البحث فوائد - هـ

يلي: فيما تتلّخص البحث هذا فوائد أّما
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و1- العلوم لزيادة نافعا البحث هذا يكون أن الكاتب يرجو

نفسه. للباحث خاّصة املعارف

أنواع2- من نوعا أو مرجعا البحث هذا يكون أن الكاتب يرجو

أراد ملن أو الالحقني الكاتبني للطلبة املكتبية الدراسات يف البحوث

بعد. فيما البحث هذا على اإلّطالع

السابقة الدراسات و-

الكاتب فتَش قد املختار، املوضوع العلمية ذا الرسالة الكاتب تقّدم أن قبل و

وهي: العلمية الرسالة تتعلق ذه اليت املصادر و املراجع عدة

احلروف1- : املوضوع حتت م 2013 سنة يف اليب كتبها اليت العلمية الرسالة

عّم. جزء يف

حتت2- م 2013 سنة يف سري عمليا سنيت كتبتها اليت العلمية الرسالة

النساء. سورة يف "على" احلروف معاين املوضوع:

-3: املوضوع حتت م 2013 سنة يف الرمحن فتح كتبها اليت العلمية الرسالة

يس. سورة يف الالم حرف معاين
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سورة يف العطف أحرف معىن عن خاص حبث يوجد مل السابقة البحوث من و

أحرف : املوضوع حتت عميقا حبثا يبحثه أن الكاتب أراد ولذلك، اإلنسان و السجدة

الكاتب ستقدمه الذي البحث وأما اإلنسان، و السجدة سورة يف ومعانيها العطف

مهمة فهي اإلنسان و السجدة سورة يف ومعانيها العطف حرف معىن تعريف يف اآلن

الكاتب. معرفة حسب جدا

البحث ز-منهج

البحث -1نوع

البحث فهو الكاتب به تقوم اّلذي البحث نوع أما

اآلتية: اخلطوات من يتكّون (libraryresearch)اّلذى املكتيب

املوضوع املتعّلقة ذا الكتب من العديد مجع أ)-

اإلنسان سورة و السجدة سورة يف العطف حرف معىن العامة األسس تقدمي ب)-

النحو. علم كتب باستخدام

تتضّمن اليت اإلنسان سورة و السجدة سورة يف العطف حرف من اآليات حتليل ج)-

التفسريي. و الداليل التحليل باستخدام إعرابـها شرح مث العطف حرف

ومصادرها. -2البيانات
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البحث بيانات أ)-

السجدة سورة يف القرآنية اليت اآليات هي البحث إليها حيتاج اليت البيانات

العطف. حرف تتضّمن اليت اإلنسان و

البيانات ب)مصادر

الكرمي القرآن يف اإلنسان و السجدة سورة هي األساسية البيانات مصدر

هي: للنظريات ومصادر

منها: العربية، اللغة قواعد من الكتب

الغاليني مصطفى العربية، الدروس -1جامع

األمسر راجي النحو، علم يف املفّصل -2املعجم

عقيل بن اهللا عبد الدين عقيل، اء ابن -3شرح

املعاين حروف يف الّداين -4اجلىن

منها: التفاسري، من الكتب

الدرويش الدين حمي القرآن، ب -1إعرا
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البغدادي األلوسي حممود و الدين شهاب املعاين، -2روح

البيانات جمع أسلوب ح-

يف القرآنية اآليات هي البيانات، هذه جلمع الكاتب سلكه اليت والطريقة

قواعد باستخدام معنها حيّلل ّمث العطف، حرف تتضمن اليت اإلنسان و السجدة سورة

تتعلق ذا اليت أخرى كتب و املفّسرين عند املتعلقة ا التفاسري كتب و العربية اللغة

. العلمي البحث

البحث إجراءات ط-

هي: العلمي، البحث عمل يف متدرجة خطوات الكاتب خيطو

كتب و الكرمي كالقرآن البيانات مصادر لتكون البحث املتعلقة ذا الكتب -1مجع

من إما به، تتعلق اليت أخرى كتب و العربية اللغة املعاجم و التفاسري و النحو علم

الشاملة. املكتبة أو األهلية، املكتبة أو العامة املكتبة

يف آية بعد آية وحتليل العربية، اللغة املعاجم التفاسريو و النحو علم كتب -2قراءة

معنها وحتليل العطف حرف تتضمن اليت اآليات لتعيني اإلنسان و السجدة سورة

كتبهم. يف املفسرون قّدمها اليت التفسري شروح إىل وبالنظر الداليل التتحليل باستخدام
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املرشد. إىل البيانات عن -3اإلستشارة

العلمي. البحث قي بكتابتها البيانات -4تقدمي

البحث هيكل ي-

يلي: فيما أبواب أربعة على يشتمل العلمي البحث هذا

حتديد و البحث خلفية من تتكّون وهي املقدمة، : األّول الباب

و املوضوع، اختيار وأسباب البحث، وأسئلة املوضوع،

و السابقة، الدراسات و البحث، فوائد و البحث، أهداف

إجراءات و البيانات، مجع أسلوب و البحث، منهج

البحث نوع على تشتمل اليت البحث منهج و البحث،

حتليلها وأسلوب مجعها وأسلوب ومصادرها والبيانات

البحث. هيكل و البحث، وإجراءات

من تتكّون وهي العطف، حرف عن النظرية الدراسة : الثاين الباب

. العطف حرف ومعىن العطف، أنواع

و السجدة سورة من نبذة البحث، نتائج عرض هو : الثالث الباب

حرف تتضمن اليت اآليات وتقدمي اإلنسان سورة
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و العطف حرف عن البيانات حتليل و فيها العطف

تفسريها.

. واإلقرتاحات اخلالصة من يتكّون اإلختتام، : الرابع الباب

الثاني الباب

العطف عن النظري اإلطار

العطف مفهوم أ-

.8 عنه االنصراف بعد الشيء إىل الرجوع لغة هو العطف

وعطــــف ) حـــــرٍف، بـغري ( بيـان عطــــف ) : نوعـــان ) اصـــــطالًحا ( )والعطــــف

العطف ليس وقيل للبيان املعطوف : أي ( البيان فعطف ) حبرٍف، كان ما وهو ( نسق

إىل حاجــة فـال والتوكيد كالنعـت املخصـــوص التابع يف حقيقـة ألنه املعطــوف مبـعىن هنا

عطفتـه فكأنـك البيـان لزيـادة مبرادفـه لـألول تكـــرار ألنـه بيانـًا العطـــف هــذا ومســـي تأوليـه

إىل حيتـج ومل الرتمجــــة يســــمونه والكفيـون والبـدل والتوكيـد النعــت خبـــالف نفســــه علـى

وهـذا قبلـه ملـا ( التابع هـو ) متبوعـه عامـل عاملـه أن والصـــحيح األول عـني ألنه حــرف

األهدل الباري عبد بن أمحد بن ،حممد األجرومية متممة شرح الدرية ،الكواكب م) 2005 الفكر، دار : (بريوت .ص 2788
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الشــيء شــبيه فإن النعـت به أخــرج فصــل ( للنعـت املشــبه ) وقوله التوابع يشــمل جنس

متبوعه توضيح يف ) خمصصة وال موضحة غري لكو ا التوابع بقية بعده مبا وأخرج غريه

يوضـــح البيـان وعطــف فيـه مـعىن حبســـب متبوعــه يوضـــح النعـت لكــن ( معرفـة كــان إن

الذم أو كاملدح متبوعـه يف مـعىن على يدل النعـت أن يعلم و ـذا الذات حبسـب متبوعـه

الشاعر: قول ( حنو ) متبوعه يف معىن على يدل ال البيان وعطف سبق مما ذلك غري أو

دبر وال نقب من مسها ما عمر( خفص أبو باهللا )أقسم

العطف أنواع ب-

. نسق عطف و بيان، عطف : نوعان والعطف

: حنــو معرفـًة كــان إن متبوعــه توضـــيح يف للّنعـت املشـــبه هوالّتابع البيان فعطــف

بالرَّفْعِ◌. حديٌد، خاٌمت هذا : حنو نكرة كان إن وختصيصه ُعَمُر. حفص أبو باهللا أقسم

مبشـــتقٍّ، مــؤّوٌل أو مشـــتقٌّ والنعــُت مبشـــتق. مــؤّوٍل غــَري جامــدًا كونـه يف الّنعــَت ويفــارق

من واحـد ويف الثالثة، اإلعراب أوجـه من واحـد ىف عشـرة من أربعة ىف متبوعه ويوافق

والتثنيـة، اإلفـراد مــن واحـــد ويف والتنـكري، التعــريف مــن واحـــد ويف ، والتأنيـث التـذكري

. الغالب يف كّل بدل يعرب أن البيان عطف يف ويصّح واجلمع.
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هـذه مـن حـرف متبوعـه وبني بينه يتوّسط الذي الّتابع فهـو الّنسـق العطـف وأما

ولكـــــن، وال وبــل وإّما وأو وأم حــــــّىت، و وّمث والفـــاء، الــواو : وهــــي العشــــــرة احلــــــروف

تشـــريك تقتضــــي الباقيـة والثالثـة واملـعىن، اإلعــراب يف التشـــريك تقتضــــي األول فالّسبعة

خمفوض على أو نصبت منصوب على أو رفعت مرفوع على عطفت ا فإن اإلعراب،

اهللا يطــــع ومـــن } { ورســـــوله اهللا صــــــدق } : حنــــو جزمـــت جمــــزوم علــى أو حفضــــــت

وال أجـوركم يؤتكم وتتقوا تؤمنوا وإن } : وحنـو { ورسـوله باهللا آمنوا } { ورسـوله

} أموالكم يسألكم

معه. أو قبله وَعْمٌرو زيد جاء : حنو اجلمع ملطلق والواو

}، فأقربه أماته } : حنو والتعقيب للّرتتيب والفاء

أنشره{ شاء إذا ّمث } : حنو والّرتاخي للّرتتيب ّمث و

من وبعضا ظاهرا امسا املعطوف ا يكون أن فيه ويشرتط ، قليٌل حبّىت والعطف

له اجلّر وجيوز . بالنصب ، رأسها حّىت الّسمكة أكلت : حنو له وغاية عليه املعطوف

ابتدائّية حّىت أّن على له الّرفع وجيوز . احملفوضات يف تقّدم كما جاّرٌة حّىت أّن على

كانت إن الّتعيني لطلب وأم . مأكوٌل رأسها حّىت أي ، حمذوف واخلرب مبتدأ ورأسها

تزّوج : حنو الّطلب بعد اإلباحة أو للّتخيري وأو ، املستويني أحد على داخلة مهزة بعد
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اخلرب بعد الّتفصيل أو اإل ام أو وللّشّك ، الّزهاد أو العلماء وجالس ، أختها أو هندا

أو هودا كونوا } ، ( إياكم أو أنا ) و ، { يوم بعض أو يوما لبثنا } : حنو

وإّما هندا إّما تزّوج : حنو واخلرب الّطلب بعد أو مثل اهلمزة بكسر وإّما . { نصارى

حرف إّما وإّنا ، بالواو هو إّمنا العطف إّن وقيل . واضحة األمثلة وبقّية . أختها

ما : حنو لالستدراك ولكن ، َعمٌرو بل زيد قام : حنو غالبا لإلضراب وبل ، تفصيل

ال زيد جاء : حنو ها بعد عّما احلكم لنفي وال . طاٍحل لكن صاٍحل برجٍل مررت

عمرو9.

العطف حرف معاني ج-

اْلَجْمِع ِلُمْطَلِق وِهَي بالواو النسق –1وعطف

متبوعه وبني بيَنه املتوسُِّط التَّابع، فهو النََّسُق فأمَّا العطف، تـَْفسُري مَض وقد

بقويل: َفسَّرُتُه أنَّين على لوضوِحِه، حبدِّ أُحدَُّه ومل ِذْكُرها. الآليت الَعْطِف حروِف أحُد

واعرتْضُت ا ما، وأخو والفاِء بالواو العطف هو النَّسق عطَف أنَّ معناه فإنَّ "بالواوإخل"

معناه. بتفسِري حرِف كلَّ ذكري بعد

522-497 ص. األهدل، الباري عبد بن أمحد بن 9حممد
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الواو أن على ِفّيَني والكو يَِّني الصر من واللغويُّون النحويُّون "أمجع يف: السِّريا قال

اه. ترتيب" غِري من للجْمع

ّحيَتِمُل ّمث اّملجي، يف اشَرتكا أ ما فمعناه عمٌرو" و َزْيٌد "جاَء قيل: إذا واقوُل:

الرتتيب، على جميهما يكوَن أن والثَّاين معا، جاءا يكونا أن أحدمها َمعاِن: ثالَثَة الكالُم

دليل فمن ُخبصوصه األمور أحُد ُفِهَم فإن التـَّْرتيب، عْكس على يكوَن أن والثالث

، اَملِعيَّة ُفِهمت كما اْخر،

:﴿ تعاىل قوله حنو يف

﴾،

: ﴿ تعاىل قولِه يف الرتَّتيُب ُفِهم وكما

﴾
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: البـَْعُس ُمنكري عن إخبارأ تعاىل قوله يف التـَّْرتيب َعْكُس فهم وكما

﴿

﴾،

املْوِت. بعَد باحلياِة اعرتافا لكان للرتَّتيِب كاَنْت ولو

بإمجاع وليس هم، وغري النحاة من العلم أهل أكثر قول ذكرناه الذي وهذا

عن أجاب وأنَّه للرتتيب، الواَو أنَّ الكوفّيَني بعِض عن ُرِوَي بل ايف، السِّري قال كما

َيِرُد ما أوَضِح ومن بعيد، وهَي فـََنْحيا، ِصغاُرَنا وتـَُوَلُد كباُرَنا ميوت املراَد بأنَّ اآلية هذه

بالفاء ذلك يف يْعِطفوا أن من واْمِتَناُعهم وَعْمُرو"، َزْيٌد "اْخَتَصَم العَرب: قوُل عليهم

امتنع كما مَعَها، ذلك متنَع ال مثلهما الواو كانت فلو للرتَّتيِب، لكو ا "مثَّ" أوب

معهما10.

الواو

تعطف: إذ اجلمع، ملطلق وهي العاطفة: الواو

: ﴿ تعاىل قوله حنو اسم، على أ-امسًا

نصاري األ هشام ،ابن الّصدى وبّل قطرالّندى )،شرح ۲۸۲-۲۸۸ 2007)ص. العلمية، الكتب دار 10بريوت:
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﴾.

وإخوتكم." أنتم "عدمت حنو: ضمري، على امسًا ب-أو

"درس حنو: واحدًا، الفاعل يكون أن بشرط فعلّية، مجلة على فعلّية مجلة ج-أو

الفرض." وكتب الّدرس التلميذ

اإلعراب. من له حمّل ال الفتح على مبّين عطف حرف الواو ")وكتب":

تقديره: جوازًا فيه مسترت ضمري وفاعله الظاهرة. الفتحة على مبّين ماض فعل "كتب":

اجلملة على معطوفة الفرض" "كتب ومجلة بالفتحة. منصوب به مفعل "الفرض": هو.

اإلعراب.( من هلا حمّل ال الدرس" التلميذ درس اإلبتدائّية،

أحكم: بعّدة األخرى العطف أحرف عن العاطفة الواو وتنفرد

: ﴿ تعاىل قوله يف جاء كما "إّما"، ب ا ا أ-اقرت

﴾
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: ﴿ تعاىل قوله حنو لكن، ب ب-اقرتا ا

﴾

: تعاىل قوله حنو احلكم، يف متأّخر على متقّدم ج-عطف

﴿

﴾،

﴾فمن وإبراهيم نوحا أرسلنا :ولقد الكرمية﴿ اآلية يف ورد كما متقّدم، على متأّخر أو

الّسالم11. عليه إبراهيم قبل جاء الّسالم عليه نوحًا أّن املعروف

والتـَّْعِقيِب للتَّرتيب –2واْلفاء

غِري من "زيٍد" جميِء بـَْعَد وقَع "عمِرو" جميَء أن فمعناه فـََعْمٌرو"، َزْيٌد "جاَء قيل: إذا

والرتَّتيب، ُضوحه، لو عليه ُأنبه ومل اُحلْكم، يف التَّْشريك أموٍر: لثالثة ُمْفيدة فهي ُمْهَلِة،

والتَّعقيب.

اخلاطب يوسف ،طاهر اإلعراب يف املفصل ،املعجم (٤٦۸ ص. احلرمني،1991) : اندونسيا -٤٦۹11
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بينهما وكان فـَبـَْغَداَد" الَبْصَرَة "َدَخْلُت قلَت: فإذا حبَسبه، شيٍء كلِّ وتعقيُب

الرَّابِع بعَد دَخْلَت فإذا عادًة، هذا مثِل يف تـَْعقيٌب فذلك الّثاِلِث بعَد وَدَخْلَت أيَّاٍم ثالثة

الكالُم. جيز ومل بتعقيب، فليس اخلامس أو

قولك: حنو اُجلَمل، عطِف يف غالٌب وذلك التَّسبُّب، وهو آخر، معىن وللفاِء

: تعاىل وقوله فـَُقِطَع"، "َسَرَق و فـَُرِجَم"، َزَىن َفَسَجَد"، "سها

﴿

الشَّرِط، جواب يف للرَّْبِط اسُتِعَريْت ذلك على ولداللتها ﴾،

استحقاق أفاد درهم" فله داري دخل من قيل: إذا وهلذا ُأْكِرُمُه"، فإينِّ َيأِتين من حنو:

وقدختلو له، بالدِّْرَهِم اإلقراَر واحتمل ذلك احتمل الفاء حذف ولو بالدُّخول، هِم الدر

: ﴿ تعاىل كقوله املعىن، هذا عن للجمل العاطفة الفاُء
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﴾.12

الفاء

يعطف اإلعراب، من له حمّل ال الفتح على مبّين عطف حرف العاطفة: الفاء

تعاىل قوله حنو مجلة، على ومجلة هري"، فز خلد "قدم حنو: اسم، على امسًا

﴿

جمتمعة: معان ثالثة تفيد وهي ﴾

نصاري األ هشام ،ابن الّصدى وبّل قطرالّندى ،شرح 283 ص. 12
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فخالد" زياد "جاء حنو: احلكم: يف عليه املعطوف مع املعطوف -۱اشرتاك

دون خالد وتبعه أوال جاء زيادا وأّن ا يء يف اشرتكا وخالدا زيادا أّن ذلك ومعىن

بيتهما. مهلة

املعطوف بعد به املعطوف يأيت أن وهو املعىن: أ-يف ويكونن: -۲الرتتيب:

مفّصل بعطفف وذلك الّذكر: ب-يف فالتالميذ". املعّلم "دخل حنو: بسيط، بزمن عليه

﴿ تعاىل قوله حنو زمّين، برتتيب األخذ دون جممل على

﴾.

﴿ تعاىل قوله يف جاء كما -۳التعقيب:
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بريوت "زرت حنوقولك: أو ﴾

الفور13. على صيدا زيارة وكانت توقف هناك يكن مل إذا وذلك فصيدا"

والتَّراخي للتَّرتيب –3ُثمَّ" "

"زيد" جميء بعد وقع "عمرو" جميء أنَّ فمعناه َعْمٌرو"، مثَُّ َزيٌد "جاَء قيل: إذا

ضوحه، لو عليه ُأنبِّه ومل احلكم، يف التَّْشريك ُامور: لثالثة أيضا ُمفيدٌة فهي مبهلة،

والرتَّاخي. والرتَّتيب،

: ﴿ تعاىل قوله فأمَّا

مث َأباكم خلقنا التـَّْقدير: فقيل: ﴾،

منهما14. املضاف فحذف أباكم، صوَّرنا

اخلاطب يوسف ،طاهر اإلعراب يف املفصل ،املعجم .ص ۳۰۳-۳۰13

نصاري األ هشام ،ابن الّصدى وبّل قطرالّندى ،شرح .ص 283 14
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َُّثم

الّشجرة "أورقت حنو: الّزمن، يف ترج مع والّتّمهل الرتتيب يفيد عطف، حرف

أمثرت." ّمث أزهرت ّمث

اإلعراب15.( من له حمّل ال الفتح على مبّين عطف حرف ")مثَُّ":

والتَّْدِريِج. للغاَيِة "َحّتى" –4و

إىل فشيئا شيئا ينقضي قبلها ما أنَّ التَّدريج: ومعىن الشَّيء، آِخُر الغاية: معىن

جزءا املعطوف ا يكون أن وجب ولذلك املعطوف، االسم وهو الغاية، إىل يبلغ أن

تقديرا أو َرأسها" َحّىت السََّمكَة "أكلُت كقولك: حتقيقا، إّما عليه: املعطوف من

الكامل:( (من كقوله

ألقاها نـَْعَلُه َحىتَّ والزَّاد َرْحَلُه خيَُفَِّف َكْي الصَِّحيَفَة َألقى

تقديرًا، جزء لكنَّها حتقيقًا، قبلها ممَّا جزءًا وليست "َحىتَّ" ب "نـَْعَله" فعَطَف

نعله16. حىت يـُْثِقُلُه ما ألقى الكالِم: معىن ألّن

اخلاطب يوسف ،طاهر اإلعراب يف املفصل ،املعجم 144 15.ص.

نصاري األ هشام ،ابن الّصدى وبّل قطرالّندى ،شرح 284 16ص.
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َحتَّى

أن وجيب احلكم، يف بعدها ما معا قبلها ما ويشرتك للغاية: عطف حرف

يأيت وقد كبعضه، أو عليه املعطوف من بعضًا يكون أن املعطوف: يف أمران يتوافر

بالتأويل. بعضّيته تقدير فيجب متباينًا

مبين عطف حرف ("حّىت": كال م" حىت الّرعاة "عاد ذلك: على األمثلة ومن

مرفوع "الّرعاة" على معطوف اسم "كال م": اإلعراب. من له حمّل ال السكون على

باإلضافة)، جّر حمّل يف السكون على مبّين مّتصل ضمري "هم": مضاف. وهو بالضّمة.

الّثمالة17." حىت الكأس "شربت وحنو:

ِللتـَّْرتيب. 5ال –

كذلك، وليَس والفاء، "مثَُّ" تفيده كم تيب الرت تفيد "َحىتَّ" أنَّ بعضهم َزَعَم

َشْيٍء "كلُّ والسَّالم: الصَّالُة عليه قوله لذلك ويشهد كالواو، اجلمع ملطلق هي وإمنَّا

يف الرتتيب وإمنَّا والقدر، القضاء بني ترتيَب وال والكيُس" العجُز حىتَّ وقدٍر بقضاٍء

واملقّدرات18. املقضّيات ظهور

160 ،ص. اإلعراب يف املفصل ،املعجم اخلاطب يوسف 17طاهر

نصاري األ هشام ،ابن الّصدى وبّل قطرالّندى ،شرح 285 18ص.
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ال

للمعطوف ثبوته بعد املعطوف عن احلكم نفي يفيد حرف وهي العاطفة: ال

عليه للمعطوف ثبت أن بعد اخلمول فوز نفي فقد اخلمول"، ال ا ّد "يفو حنو: عليه.

اإلعراب. من له حمّل ال السكون على مبّين عطف حرف ("ال"، "ا د". وهو

"ال" شروط ومن الظاهرة). بالضمة مرفوع ا ّد" " على معطوف اسم "اخلمول":

يلي: ما عاطفة تكون حىت

مفردًا. معطوفها يكون -۱أن

ال ا ّد "كاىفء حنو: نداء، أو أمر، أو مثبت، بكالم مسبوقة تكون -۲أن

الكسول."

آخر. عطف حبرف تقرتن -۳أّال

تكّرر19. ٤-أّال

وبعد اإلباحة، أو الّتخيير الطَّلب بعد مفيدة ألْشياِء، أو الشَّيَئيِن ألحد "َأْو" 6و –

الّتشكيك. أو الّشّك الخبر

اخلاطب يوسف ،طاهر اإلعراب يف املفصل ،املعجم 371-370 19ص.
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:﴿ تعاىل قوله الّشيئني ألحد مثاهلا

: ﴿ األشياء وألحد ﴾

ألحد ولكو ا ﴾

البّدفيها "سواء" ألّن قعدت"، أو أقمت علّي "سواٌء يقال: أن امتنع األشياء أو الّشيئني

الشيء." هذا علّي "سواء تقول: ال ألّنك شيئيني، من

بعد ومعنيان واإلباحة، الّتخيري، ومها: الّطلب، بعد معنيان معان: أربعة وهلا

والّتشكيك. الّشّك، ومها: اخلرب،

ابن أو احلسن "جالس ولإلباحة: أختها"، أو هندًا "تزّوْج للّتخيري: فمثاهلا

، بعدها وما قبلها ما بني اجلمع جواز يأىب الّتخيري أّن بينهما والفرق سريين".

جيالس أن وله وأختها، هند تزّوج بني جيمع أن جيوز ال أّنه ترى أال تأباه. ال واإلباحة

مجيعًا. سريين وابن احلسن
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منهما. اجلائي تعلم مل إذا عْمٌرو" أو َزْيٌد "جاَء قولك: للّشّك ومثاهلا

منهما، باجلائي عاملًا كنت إذا عمرو"، أو زيد "جاء قولك: للّتشكيك ومثاهلا

املخاطب. على أ مت ولكّنك

: ﴿ تعاىل قوله الّتنزيل من ذلك وأمثلة

﴾

: تعاىل وقوله الكّفارة، هو اجلميع أّن اعتقلد على اجلميع بني اجلمع له جيوز ال فإنه

﴿

وقوله ﴾.

: ﴿ تعاىل

: ﴿ تعاىل وقوله ﴾،
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﴾.20

أو

معان وله مجلة، على مجلة أو مفرد اسٍم على مفردًا امسًا يعطف عطف: حرف

منها:

: ﴿ تعاىل قوله حنو أ-الشّك،

﴾

أو ا ّلة "خذ حنو: أحدمها، والقصد شيئني، بني األمر ويكون التخيري، ب-

الصحيفة."

: ﴿ تعاىل قوله حنو ج-اإل ام،

﴾.

نصاري األ هشام ،ابن الّصدى وبّل قطرالّندى ،شرح 287-285 20ص.
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فيه جيوز ما وهذا الكيمياء"، أو الّنحو أو الصرف "تعّلم حنو: د-اإلباحة،

املتعاطفني. بني اجلمع

امسّية." أو فعلّية "اجلملة حنو: ه-التقسيم،

: ﴿ تعاىل قوله حنو والتفصيل، و-التبعيض

﴾

الشاعر: قول حنو الّنسق، "واو" ز-معىن

قدر21" على موسى رّبه أتى كم قدرًا له كانت أو اخلالفة "جاء

يين. المستو أحد على داخلة همزة بعد الّتعيين لطلب "َأْم" 7و –

ولكنك عنده، أحدمها بأن قاطعًا كنت إذا عمرو" أم عندك "أزيد تقول:

"أم" وتسّمى "ال" ب وال "نعم" ب ال بالّتعيني، اجلواب يكون وهلذا عينه، يف شككت

على اهلمزة أدخلت أّنك ترى أال االستفهام ا، ىف اهلمزة عادلت ألّ ا معادلة، هذه

. ،ص87-88 اإلعراب يف املفصل ،املعجم اخلاطب يوسف 21طاهر
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اآلخر، على "أْم" وأدخلت إليهما، بالنسبة ظّنك يف احلكم استوى الّلذين االمسني أحد

ما ألّن مّتصلة، أيضًا وتسّمى "عندك" قولك: وهو فيه، تشّك ال ما بينهما ووّسطت

اآلخر. عن بأحدمها يستغىن ال بعدها وما قبلها

أم

املّتصلة: أم

عن أحدمها يستغين أن ميكن ال حبيث بعدها مبا قبلها ما توصل اليت وهي

بعد: وتقع اآلخر،

قبلها ما اجلملتان وتكون مبصدر، مؤولة مجلة على الداخلة التسوية -۱مهزة

: ﴿ تعاىل قوله حنو فعليتني، بعدها وما

الشاعر: قول حنو امسيتني، أو ﴾،

واقع" اآلن هو أم ناٍء أمويت مالكًا فقدي بعد أبايل "ولست
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أم املدرسة يف "أخالد حنو: التعيني، "أم" وب يطلب ا استفهام -۲مهزة

من له حمّل ال السكون على مبين عطف حرف املتصلة "أم" وتعرب سامل"،

اإلعراب22.

"لكن" -8و

َلِكْن

تأيت:

شرط: االستدراك، مبعىن عطف: حرف

مسري." لكن خالد افر "ما حنو: مفردًا، معطوفها يكون -أن

مسري." لكن خالد ب يذ "ال حنو: أو ي، بنفي تسبق -أن

نشيط جبّر نشيط" لكن خامل بعامل مررت "ما حنو: بالواو، تقرتن ال -أن

العطف. على

إيجاب. بعد "بل" بعدها ما إلى الحكم ولصرف نفي بعد "بل" -10و

. ،ص68-69 اإلعراب يف املفصل ،املعجم اخلاطب يوسف 22طاهر
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وافرتاقًا اشرتاكًا "بل" و "لكن"، و "ال" بني أن املوضع هذا حاصل

وجهني، فمن اشرتاكها فأّما

الّصواب. إىل احلكم يف اخلطإ عن الّسامع رّد تفيد أّ ا والّثاين: عاطفة، أّ ا أحدمها:

وقصر القلب لقصر تكون "ال" أّن أحدمها: أيضًا، وجهني فمن افرتاقها وأّما

ال زيد "جاءين تقول: فقط، القلب لقصر يكونان إمنا "لكن" و "بل"، و اإلفراد،

وتقول: معًا، جاءاك أ ما أو "زيد" دون جاء "عمرا" أّن اعتقد من على رّدا عمرو"

أّن والّثاين: العكس، اعتقد من على رّدا عمرو" "بل أو عمرو"، لكن زيد جاءين "ما

يعطف إمنا "لكن" و الّنفي، بعد يعطف ا "بل" و اإلثبات، بعد يعطف ا إمنا "ال"

ومعناها اإلثبات، بعد "بل" ب ويعطف ذكرنا، كما معناها ويكون الّنفي، بعد  ا

أنه قبل من عنه، كاملسكوت وتصيريه قبلها عّما وصرفه بعدها، ملا احلكم إثبات حينئذ

عمرو." بل زيد "جاءين كقولك: وذلك بشيٍء، عليه حيكم ال

الفارسّي، قال وبه احلّق، وهو عاطفة، غري أّ ا "إّما" عن سكويت تضّمن وقد

ظاهر23. سهو العطف حروف يف عّدها اجلرجاين: وقال

. الّصدى،ص۲۸۲-۲۸۸ وبّل قطرالّندى ،شرح نصاري األ هشام 23ابن
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َبْل

تأيت:

: تعاىل قوله حنو بعده، ملا وجيعله قبله عّما احلكم يسلب عطف -۱حرف

﴿

﴾

أو النفي فيثبت أو ي، نفي بعد ويكون االستدراك، يفيد عطف -۲حرف

نفي أثبتت فقد سليم"، بل خالد سافر "ما حنو: بعده، ملا ضّده وجيعل قبله ملا الّنهى

سليم24. إىل الّسفر وهو الّنفي هذا ضّد وجعلت خلالد الّسفر

الثالث الباب

اخلاطب يوسف ،طاهر اإلعراب يف املفصل ،املعجم .ص 11924
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تحليلها و البيانات تقديم

السجدة سورة عن نبذة أ-

اإلسالمية التقيده أصول تعاجل املكية السور كسائر وهي مكية، السجدة سورة

الذي واحملور (( واجلزء والبعس والرسول، والكتب اآلخر، واليوم باهللا، اإلمان ))

جادل طاملا الذي (( الفناء بعد البعث )) موضوع هو الكرمية السور عليه تدور

والسالم. الصالة عليه الرسول لتكذيب ذريعة واختذوه حوله، املشركون

املعجزة العظيم، القرآن عن واالرتياب الشك بدفع الكرمية السورة تبتدىء

وضوح ومع واألباطي، الشبهات ساحته حول حتوم ال الذى اهللا، لرسول الكربى

بأنه الرسول املشركون ا م ومسوأحكامه، بيانه، وإشراقه آياته، وسطوع إعجازه،

البهتان، هذا ترد الكرمية السورة فجاءت ، نفسه تلفاء من واختلف القرآن، هذا افرتى

والربهان. احلجة بروائع

يف اهللا قدرة آثار ببيان ، والوحدانية القدرة دالئل عن السورة حتدثت مث

الواحد إيداع إىل األنظار لفت يف القرآن طريقة على والسلفية، العلوية الكائنات

القهار.
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ورّد والنشور، للبعث إنكارهم يف ااسخيفة املشركني شبهة القرآن ذكر مث

العنيد، اجلاحد اخلصم من احلجة تنزع اليت ، الساطع واألدلة القاطعة، باحلجج عليها

والبيان. احلجة وروائع القرآن، قوارع أمام بلهزمية نفسه على يقر أن يلبث فال

املتقني منني للمؤ فيه اهللا أعّد وما احلساب، يوم عن باحلديث السورة وختمت

دار يف والنكال العذاب من للمجرمني أعده وما اخللد، جنات يف الدائم النعيم من

اجلحيم

املؤمنني أوصاف من فيها تعاىل ذكر ملا (( السجدة سورة )) مسية : التسمية

{ العظيم القرآن آيات مسعوا إذا الذين األبرار،

} .

. . . العاملني رّب من فيه ريب ال الكتاب تنزيل * آمل : تعاىل اهللا قال

كانوايعلمون25. مبا جزاًء . . . إىل

الصبوىن على ،حممد كثري ابن تفسري ،خمتصر ( ص.500 سنة)، دون العزيز، عبد امللك جامعة املكرة: مكة 25
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السجدة سورة في العطف حرف تتضمن التي األيات ب-

َنِذيٍر1. ِمْن َأَتاُهْم َما قـَْوًما ِلتـُْنِذَر َربَِّك ِمْن احلَْقُّ ُهَو َبْل افـْتـََراُه يـَُقوُلوَن َأْم

3: يـَْهَتُدوَن َلَعلَُّهْم قـَْبِلَك ِمْن

مث2َُّ. َأيَّاٍم ِستَِّة ِيف بـَيـْنـَُهَما َوَما َواألْرَض السََّماَواِت َخَلَق الَِّذي اللَُّه

َأَفال َشِفيٍع َوال َويلٍِّ ِمْن ُدوِنِه ِمْن َلُكْم َما اْلَعْرِش َعَلى اْستـََوى

4: تـََتَذكَُّروَن

ِمْقَداُرُه3. َكاَن يـَْوٍم ِيف ِإَلْيِه يـَْعُرُج مثَُّ األْرِض ِإَىل السََّماِء ِمَن األْمَر ُيَدبـُِّر

5: تـَُعدُّوَن ممَِّا َسَنٍة َأْلَف

.46: الرَِّحيُم اْلَعِزيُز َوالشََّهاَدِة اْلَغْيِب َعاملُِ َذِلَك

.57: ِطٍني ِمْن اإلْنَساِن َخْلَق َوَبَدَأ َخَلَقُه َشْيٍء ُكلَّ َأْحَسَن الَِّذي

.68: َمِهٍني َماٍء ِمْن ُسالَلٍة ِمْن َنْسَلُه َجَعَل مثَُّ

َواألْفِئَدَة7. َواألْبَصاَر السَّْمَع َلُكُم َوَجَعَل ُروِحِه ِمْن ِفيـــــــــِه َونـََفَخ َسوَّاُه مثَُّ

َتْشُكُروَن9: َما َقِليال
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َر ِِّْم8. ِبِلَقاِء ُهْم َبْل َجِديـــــــــٍد َخْلٍق َلِفي َأِئنَّا األْرِض ِيف َضَلْلَنا َأِئَذا َوَقاُلوا

10: َكاِفُروَن

َربُِّكْم9. ِإَىل مثَُّ ِبُكْم ُوكَِّل الَِّذي اْلَمْوِت َمَلُك يـَتـََوفَّاُكْم ُقْل

11: تـُْرَجُعوَن

َأْبَصْرَنا10. َربـََّنا َر ِِّْم ِعْنَد ُرُءوِسِهْم َناِكُسو اْلُمْجِرُموَن ِإِذ تـََرى َوَلْو

12: ُموِقُنوَن ِإنَّا َصاحلًِا نـَْعَمْل َفاْرِجْعَنا َومسَِْعَنا

ألْمألن11َّ. ِمينِّ اْلَقْوُل َحقَّ َوَلِكْن ُهَداَها نـَْفٍس ُكلَّ آلتـَيـَْنا ِشئـَْنا َوَلْو

13: َأمجَِْعَني َوالنَّاِس اجلِْنَِّة ِمَن َجَهنََّم

حبَِْمِد12. َوَسبَُّحوا ُسجًَّدا َخرُّوا ُذكُِّروا َِا ِإَذا الَِّذيَن ِبآَياِتَنا يـُْؤِمُن ِإمنََّا

15: َيْسَتْكربُِوَن ال َوُهْم َر ِِّْم

َوممَِّا13. َوَطَمًعا َخْوًفا َربـَُّهْم َيْدُعوَن اْلَمَضاِجِع َعِن ُجُنوبـُُهْم تـََتَجاَىف

16: يـُْنِفُقوَن َرَزقـَْناُهْم

َكاُنوا14. مبَِا َجَزاًء َأْعنيٍُ قـُرَِّة ِمْن هلَُْم ُأْخِفَي َما نـَْفٌس تـَْعَلُم َفال

17: يـَْعَمُلوَن

.1518 : َيْستـَُووَن ال َفاِسًقا َكاَن َكَمْن ُمْؤِمًنا َكاَن َأَفَمْن
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َكاُنوا16. مبَِا نـُُزال اْلَمْأَوى َجنَّاُت فـََلُهْم الصَّاحلَِاِت َوَعِمُلوا آَمُنوا الَِّذيَن َأمَّا

19: يـَْعَمُلوَن

ُأِعيــــــــــــــــــُدوا17. ِمنـَْها خيَُْرُجوا َأْن َأَراُدوا ُكلََّما النَّاُر َفَمْأَواُهُم َفَسُقوا الَِّذيَن َوَأمَّا

20: ُتَكذُِّبوَن ِبِه ُكْنُتْم الَِّذي النَّاِر َعَذاَب ُذوُقوا هلَُْم َوِقيَل ِفيَها

َلَعلَُّهْم18. األْكربَِ اْلَعَذاِب ُدوَن األْدَىن اْلَعَذاِب ِمَن َوَلُنِذيَقنـَُّهْم

21: يـَْرِجُعوَن

اْلُمْجِرِمَني19. ِمَن ِإنَّا َعنـَْها َأْعَرَض مثَُّ َربِِّه ِبآَياِت ُذكَِّر ممَِّْن َأْظَلُم َوَمْن

22: ُمْنَتِقُموَن

َوَجَعْلَناُه20. ِلَقاِئِه ِمْن ِمْرَيٍة ِيف َتُكْن َفال اْلِكَتاَب ُموَسى آتـَيـَْنا َوَلَقْد

23: ِإْسَراِئيَل ِلَبِين ُهًدى

ِبآَياِتَنا21. َوَكاُنوا َصبـَُروا َلمَّا ِبَأْمِرَنا يـَْهُدوَن َأِئمًَّة ِمنـُْهْم َوَجَعْلَنا

24: ُيوِقُنوَن

ِيف22. ميَُْشوَن اْلُقُروِن ِمَن قـَْبِلِهْم ِمْن َأْهَلْكَنا َكْم هلَُْم يـَْهِد َأَوملَْ

26: َيْسَمُعوَن َأَفال آلَياٍت َذِلَك ِيف ِإنَّ َمَساِكِنِهْم

َتْأُكُل23. َزْرًعا ِبِه فـَُنْخِرُج اجلُُْرِز األْرِض ِإَىل اْلَماَء َنُسوُق َأنَّا يـََرْوا َأَوملَْ

27: يـُْبِصُروَن َأَفال َوَأنـُْفُسُهْم َأنـَْعاُمُهْم ِمْنُه
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.2429 : يـُْنَظُروَن ُهْم َوال ِإَميانـُُهْم َكَفُروا الَِّذيَن يـَنـَْفُع ال اْلَفْتِح يـَْوَم ُقْل

.2530: ُمْنَتِظُروَن ِإنـَُّهْم َوانـَْتِظْر َعنـُْهْم َفَأْعِرْض

السجدة سورة في البيانات تحليل ج-

ِمْن َنِذيٍر ِمْن َأَتاُهْم َما قـَْوًما ِلتـُْنِذَر َربَِّك ِمْن احلَْقُّ ُهَو َبْل افـْتـََراُه يـَُقوُلوَن (1َأْم

3: يـَْهَتُدوَن َلَعلَُّهْم قـَْبِلَك

اإلنكارية، اإلستفهام ومهزة اإلضرابية، بل مبعىن الكائنة املنقطعة هي : أم

القول، مقول افرته: ومجلة فاعل، والواو: مرفوع، مضارع فعل : ويقولون

حممد، على يعود هو، : تقديره مسترت، والفاعل به، ومفعول فعل، وافرته:

رّبك: ومن خرب، واحلق: مبتدأ، وهو، قوهلم، إبطال يفيد ثان، إضراب وبل:

حال.

رب من يكون ألن إنكار مفرتى هذا قوهلم فإن } افرتاه يـَُقوُلوَن }َأْم

رب من كونه وهو أنكروه عما الريب نفي يكون أن فاألنسب أي العاملني

مقصودًا حكمًا مورده يكون أن من بد فال أي : ،وقيل شأن جل العاملني

: سبحانه قوله وكذا ، حبث وفيه ، عنه الريب بنفي للحكم قيدًا ال باإلفادة
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قال مث الشهادة يف مثله فيكون قبله ملا تقرير فإنه } رَّّبَك ِمن احلق ُهَو }َبْل

أن أوًال سبحانه أثبت حمكم صحيح أسلوب إنه : ذلك على الكالم نظم يف

أنه يف للريب مدخل ال أي فيه ريب ال مما ذلك وأن العاملني رب من تنزيله

أصًال ينفك ال معه ومميطه الريب نايف ألن منه شيء أبعد وهو تعاىل اهللا تنزيل

: تعاىل قوله إىل ذلك عن وعال جل أضرب مث ، للبشر معجزًا كونه وهو عنه

واهلمزة بل مبعىن الكائنة املنقطعة هي } َأْم { ألن } افرتاه يـَُقوُلوَن }َأْم

فهو منه سورة أقصر مثل عن بلغائهم عجز لظهور منه وتعجيبًا لقوهلم إنكارًا

عن وعال جل أضرب ،مث النواظر منه عميت جاهل أو مكابر متعنت قول إما

الكائنة املنقطعة هي } َأْم { ألن } افرتاه يـَُقوُلوَن َأْم : { تعاىل قوله إىل ذلك

مثل عن بلغائهم عجز لظهور منه وتعجيبًا لقوهلم إنكارًا واهلمزة بل مبعىن

مث ، النواظر منه عميت جاهل أو مكابر متعنت قول إما فهو منه سورة أقصر

ربك، من احلق أنه إثبات إىل اإلنكار عن سبحانه أضرب

و مبتدأ } الكتاب َتنِزيُل { كون وجاهة بني الزخمشري «أن الكشف ويف»

موقع حبسن خربًا } العاملني رَّّب ِمن { و اعرتاضًا } ِفيِه َرْيَب }َال

نايف وجود مع مفرتى أنه الزاعم على اإلنكار حسن مث ذاك إذ االعرتاض

هؤالء شغب إىل االلتفات وعدم املقصود هو ما إثبات مث ومميطه الريب
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يف وما } رَّّبَك ِمن احلق ُهَو َبْل : { تعاىل بقوله البليغ التلخيص بعد املكابرة

من عندي ويقرب احلسن؛ من اجلنس تعريف وتعريفه } احلق { لفظ إيثار

احلال موضع يف } ِفيِه َرْيَب َال { ومجلة مبتدأ } َتنِزيَل { جعل الوجه هذا

أن عبيدة أبو وزعم ، تغفل وال فتدبر خربًا } رَّبُّ َمن { و } الكتاب { من

حديث إىل حديث من خروج هذا إن : وقال االنتقالية بل مبعىن } }َأْم

بشيء26. وليس

َعَلى اْستـََوى مثَُّ َأيَّاٍم ِستَِّة ِيف بـَيـْنـَُهَما َوَما َواألْرَض السََّماَواِت َخَلَق الَِّذي (2اللَُّه

4: تـََتَذكَُّروَن َأَفال َشِفيٍع َوال َويلٍِّ ِمْن ُدوِنِه ِمْن َلُكْم َما اْلَعْرِش

عطف وما: صلة، واألرض: السموات خلق ومجلة خربه، والذي: مبتدأ، اهللا:

أيام: سّتة ويف ملا، صلة مبحذوف متعلق ظرف وبينهما: السموات، على

وفاعله: ماض، فعل واستوى: وتراخ، عطف حرف ّمث: خبلق. متعلقان

وال باستوى، متعلقان العرش: وعلى اهللا، على يعود هو : تقديره مسترت،

وال: السياق، يقتضيه مقدر على عاطفة والفاء: ويل، على عطف شفيع:

فاعله. والواو مرفوع، مضارع فعل وتتذكرون: نافية،

العريب الرتاث و اإلحياء دار ،بريوت: املثاين) السبع و العظيم القرآن تفسري املعاين ،روح األلوسى الدين 26شهاب

117 ص. سنة)، دون العشرون، و احلادي اجلزء
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َأْلَف ِمْقَداُرُه َكاَن يـَْوٍم ِيف ِإَلْيِه يـَْعُرُج مثَُّ األْرِض ِإَىل السََّماِء ِمَن األْمَر (3ُيَدبـُِّر

5: تـَُعدُّوَن ممَِّا َسَنٍة

هو، تقديره: مسترت، وفاعله مضارع، فعل ويعرج: وتراخ، عطف حرف ّمث:

فاعل من حال يوم: ويف بيعرج، متعلقان إليه و إليه، يرجع أي: األمر، أي:

أول. خرب والشهادة: الغيب يعرج.وعامل

وجل عز } ِإَلْيِه { تدبريه بعد األمر ذلك ويرتفع يصعد أي } يـَْعُرُج }مثَُّ

تعلقًا به سبحانه علمه تعلق أي تعاىل علمه يف ثبوته عن جماز العروج وهذا

صحف يف كتابته عن أو بالفعل موجودًا وعال جل يعلمه بأن تنجيزيًا

كذلك27. موجودًا وجل عز بأمره القائمني السالم عليهم املالئكة

6: الرَِّحيُم اْلَعِزيُز َوالشََّهاَدِة اْلَغْيِب َعاملُِ (4َذِلَك

عطف، حرف والواو

واحلكمة التامة للقدرة املقتضية الصفات بتلك املوصوف الذات أي } }ذلك

ما كل أي } والشهادة { اخللق عن غاب ما كل أي } الغيب عامل { العامة

العريب الرتاث و اإلحياء دار ،بريوت: املثاين) السبع و العظيم القرآن تفسري املعاين ،روح األلوسى الدين 27شهاب
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اآلخرة الغيب : وقيل ، احلكمة وفق على ذلك سبحانه فيدبر اخللق شاهده

إمياء وفيه ، للعباد } الرحيم { أمره على الغالب } العزيز { الدنيا والشهادة

واألوصاف مبدأ اإلشارة واسم ، وعال جل يفعل فيما متفضل وجل عز بأنه

لألول28. نعتان واألخري خربًا األول يكون أن وجيوز ، له أخبار بعده الثالثة

7: ِطٍني ِمْن اإلْنَساِن َخْلَق َوَبَدَأ َخَلَقُه َشْيٍء ُكلَّ َأْحَسَن (5الَِّذي

أحسن على عطف وبدأ:

8: َمِهٍني َماٍء ِمْن ُسالَلٍة ِمْن َنْسَلُه َجَعَل (6مثَُّ

والرتاخي للرتتيب عطف حرف ّمث:

َقِليــــال َواألْفِئَدَة َواألْبَصاَر السَّْمَع َلُكُم َوَجَعَل ُروِحِه ِمْن ِفيــــِه َونـََفَخ َسوَّاُه (7مثَُّ

َتْشُكُروَن9: َما

واملراد به، ومفعول مسترت، وفاعل فعل، وسواه، وتراخ، ترتيب، حرف ّمث:

متعلقان وفيه: سواه، على عطف ونفخ: تقومي، أحسن يف تقوميه بالتسوية:

متعلقان ولكم: عطف، وجعل: أيضًا، بنفخ متعلقان روحه: ومن بنفخ،

السمع، على معطوفان واألفئدة: واألبصار به، مفعول والسمع: جبعل،

العريب الرتاث و اإلحياء دار ،بريوت: املثاين) السبع و العظيم القرآن تفسري املعاين ،روح األلوسى الدين 28شهاب

123 ص. سنة)، دون العشرون، و احلادي اجلزء
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مضارع فعل وتشكرون: للقلة، مؤكدة زائدة وما: مطلق، مفعول وقليًال:

مرفوع.

، ينبغي ما على وتصويرها الرحم يف أعضائه بتكميل عدله } َسوَّاُه }مثَُّ

أو الرتيب للرتتيب } مثَُّ { و ، متساوية األجزاء جعل التسوية وأصل

الذكري.

اهللا بيت يف كما له تشريفًا تعاىل إليه الروح أضاف } رُّوِحِه ِمن ِفيِه }َونـََفَخ

إضافة : وقيل ، بديع وصنع عجيب خلق بأنه وإشعارًا تعاىل اهللا وناقة تعاىل

.29 الربوبية حضرة إىل ما مناسبة له شأنه له أن إىل إمياء لذلك

َر ِِّْم ِبِلَقاِء ُهْم َبْل َجِديـــــــــٍد َخْلٍق َلِفي َأِئنَّا األْرِض ِيف َضَلْلَنا َأِئَذا (8َوَقاُلوا

10: َكاِفُروَن

سـوء على وأدل أطـم هو ما إىل بالبعث كفرهم بيان من انتقايل إضـرب

بكــــافرون، متعلقــان ر ـــم: وبلقــاء مبتـدأ، وهـــم: فيـه. مــرتددون هـــم مــا

هم. خرب وكافرون:

العريب الرتاث و اإلحياء دار ،بريوت: املثاين) السبع و العظيم القرآن تفسري املعاين ،روح األلوسى الدين 29شهاب
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ما حنو على االستفهام برتك } َأَنْا { ويعقوب . والكسائي . نافع وقرأ

بيان عن وانتقال إضراب } كافرون َر ِّْم ِبَلَقاء ُهم َبْل { آنفًا ذكر

بلقاء كفرهم وهو منه وأشنع أبلغ هو ما بيان إىل بالبعث كفرهم

إضراب هو : وقيل ، مجيعًا بعده يكون وما املوت عند ر م مالئكة

لقاء أن على بناء جبحده اجلزم إىل واستبعاده البعث يف الرتدد من وترق

كون اخلفاجي قال ما على فيه يضر وال ، البعث عن كناية الرب

فتأمل30. اجلحد إىل يؤل وهو إنكاريًا السابق االستفهام

َربُِّكْم ِإَىل مثَُّ ِبُكْم ُوكَِّل الَِّذي اْلَمْوِت َمَلُك يـَتـََوفَّاُكْم (9ُقْل

11: تـُْرَجُعوَن

ربكم. وإىل وتراخ عطف حرف ّمث:

َأْبَصْرَنا َربـََّنا َر ِِّْم ِعْنَد ُرُءوِسِهْم َناِكُسو اْلُمْجِرُموَن ِإِذ تـََرى (10َوَلْو

12: ُموِقُنوَن ِإنَّا َصاحلًِا نـَْعَمْل َفاْرِجْعَنا َومسَِْعَنا

أبصرنا. على عطف ومسعنا:

العريب الرتاث و اإلحياء دار ،بريوت: املثاين) السبع و العظيم القرآن تفسري املعاين ،روح األلوسى الدين 30شهاب
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ألْمألنَّ ِمينِّ اْلَقْوُل َحقَّ َوَلِكْن ُهَداَها نـَْفٍس ُكلَّ آلتـَيـَْنا ِشئـَْنا (11َوَلْو

13: َأمجَِْعَني َوالنَّاِس اجلِْنَِّة ِمَن َجَهنََّم

القول: وحق االستدراك، فهي رد مهملة، خمففة ولكن: حالية، الواو:

فعل وأمألن: للقسـم، موطئة الالم وألمألن: حـال، ومين: وفاعل، فعل،

مفعول وجهنم: أنا، تقديره: مسترت، والفاعل: الفتح، على مبين مضارع

اجلــن وقدم اجلنة، على عطـف والناس: بأمألن، متعلقـان اجلنة: ومـن به،

تأكيد. وأمجعني: هلم، حتقري مقام املقام ألن

كلميت وسبقت قويل وحتقق ثبت أي } ِمْىن القول َحقَّ ولكن }ُهَداَها

ِمنـُْهُم ِعَباَدَك ِإالَّ * َأمجَِْعَني َالْغِويـَنـَُّهْم : { قوله عند إلبليس قلت حيث

ِمنـُْهْم َتِبَعَك َوممَِّن ِمنَك َجَهنََّم َالْمَالنَّ * َأُقوُل واحلق فاحلق * املخلصني

والناس * اجلنة ِمَن َجَهنََّم َالْمَالنَّ : { تعاىل بقوله املعىن وهو َأمجَِْعَني{

إلبليس اخلطاب يف فإنه الناس على اجلنة تقدمي به يلوح كما } َأمجَِْعَني

، اللعنة عليه املخاطب ذلك حتقري ملقام األوفق ألنه هناك وتقدميه مقدم

أكثر31. اجلنة من اجلهنميني ألن املوضعني يف التقدمي : وقيل

العريب الرتاث و اإلحياء دار ،بريوت: املثاين) السبع و العظيم القرآن تفسري املعاين ،روح األلوسى الدين 31شهاب

128 ص. سنة)، دون العشرون، و احلادي اجلزء
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َر ِِّْم حبَِْمِد َوَسبَُّحوا ُسجًَّدا َخرُّوا ُذكُِّروا َِا ِإَذا الَِّذيَن ِبآَياِتَنا يـُْؤِمُن (12ِإمنََّا

15: َيْسَتْكربُِوَن ال َوُهْم

حال. ر م: وحبمد خروا، على عطف وسبحوا:

َرَزقـَْناُهْم َوممَِّا َوَطَمًعا َخْوًفا َربـَُّهْم َيْدُعوَن اْلَمَضاِجِع َعِن ُجُنوبـُُهْم (13تـََتَجاَىف

16: يـُْنِفُقوَن

عطف حرف والواو

17: يـَْعَمُلوَن َكاُنوا مبَِا َجَزاًء َأْعنيٍُ قـُرَِّة ِمْن هلَُْم ُأْخِفَي َما نـَْفٌس تـَْعَلُم (14َفال

فــال، ر ــــم يـدعون و جنـو م، تتجـــــاىف : أي عاطفـــة، الفـــاء تكـــــون أن جيــــوز

مصـــريهم يعلـم أن أحــد حــاول إن : أي فصـــيحة، تكــون أن تكــون أن وجيــوز

فعـل : نفـس تعلـم و نافيـة، : ال و تعلـم. فـال أعــني قـرة مـن هلــم اهللا أعــد ومـا

تعلم مفعول موصول اسم : ما و وفاعل، مضارع،

18 : َيْستـَُووَن ال َفاِسًقا َكاَن َكَمْن ُمْؤِمًنا َكاَن (15َأَفَمْن

يقتضــــيه حمـــذوف علـى عاطفــة والفــاء: اإلنكـــاري، لالســـتفهام اهلمــزة: أفمــن:

هــــو، تقـــديره: مســــــترت، وامسهــــا: صــــــلة، كـــــان: ةمجلــة مبتــدأ، وَمْن: الســــــياق،

خربها. ومؤمنًا:
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مبَِا نـُُزال اْلَمْأَوى َجنَّاُت فـََلُهْم الصَّاحلَِاِت َوَعِمُلوا آَمُنوا الَِّذيَن (16َأمَّا

19: يـَْعَمُلوَن َكاُنوا

ومجلـة صـــــلة، آمنـوا: ومجلـة مبتـدأ، والـذين: وتفصـــــيل، شــــرط حــــرف أمَّا:

الفــاء: فلهــم: حيزهــا، يف داخلـة الصــــلة، علـى معطوفـة الصــــاحلات: عملـوا

مؤخر. مبتدأ املأوى: وجنات مقدم، خرب وهلم: رابطة،

ُأِعيـــــُدوا ِمنـَْها خيَُْرُجوا َأْن َأَراُدوا ُكلََّما النَّاُر َفَمْأَواُهُم َفَسُقوا الَِّذيَن (17َوَأمَّا

20: ُتَكذُِّبوَن ِبِه ُكْنُتْم الَِّذي النَّاِر َعَذاَب ُذوُقوا هلَُْم َوِقيَل ِفيَها

أعــدوا، علـى عطــف وقيـل: تقـّدم، كمــا تفصـــيلية شـــرطية وأمـا: عاطفـة، الـواو:

فاعل. نائب والواو

21: يـَْرِجُعوَن َلَعلَُّهْم األْكربَِ اْلَعَذاِب ُدوَن األْدَىن اْلَعَذاِب ِمَن (18َوَلُنِذيَقنـَُّهْم

علــى مبـين مضــــــارع فعـــل ونـذيقنهم: للقســـــم، موطئـة والـالم: عاطفـــة، الـواو:

واهلــاء: حنـــن، تقــديره: مســـترت والفاعــل: الثقيلـة، التوكيـد بنـون التصــــاله الفتـح

صـــــــفة األدىن: بنــذيقنهم، متعلقـــان وجمــــــرور جــــــار العـــذاب: ومـــن بــه مفعـــول

للعذاب.

اْلُمْجِرِمَني ِمَن ِإنَّا َعنـَْها َأْعَرَض مثَُّ َربِِّه ِبآَياِت ُذكَِّر ممَِّْن َأْظَلُم (19َوَمْن

22: ُمْنَتِقُموَن
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ُذكَِّر على عطف وأعرض: وتراخ، عطف حرف وّمث:

قابل ملن إمجايل بيان } َعنـَْها َأْعَرَض مثَُّ َرّبِه بئايات ُذّكَر ممَِّن َأْظَلُم }َوَمْن

والتسبيح بالسجود قابلها من حال بيان بعد باإلعراض تعاىل اهللا آيات

وضوحها غاية مع عقًال عنها اإلعراض الستبعاد } مثَُّ { وكلمة ، والتحميد

احلارثي: علية بن جعفر قول يف كما الدارين سعادة إىل وإرشادها

يزورها مث املوت غمرات يرى ... حرة ابن إال الغماء يكشف وال

من كل من أي : قيل } ا رمني ِمَن ِإنَّا { ظامل كل من أظلم ذلك أن واملراد

املثابة يكن ذه مل وإن املذمومة األمور وكسب باإلجرام اتصف

جرمًا وأشد ظامل كل من أظلم هو ممن أظلم هو ممن فكيف } }ُمنَتِقُموَن

برهاين. بطريق منه االنتقام إثبات اجلملة ففي ، جازم كل من

ُهًدى َوَجَعْلَناُه ِلَقاِئِه ِمْن ِمْرَيٍة ِيف َتُكْن َفال اْلِكَتاَب ُموَسى آتـَيـَْنا (20َوَلَقْد

23: ِإْسَراِئيَل ِلَبِين

وأئمـــــة: الثــاين، جعلنــا مفعــــول ومنهــــم: األول، جعلنــا علــى عطــــــف وجعلنــا:

ظـرف وملا: حـال، وبأمرنا: ألئمة، صـفة يهدون: ومجلة األول، جعلنا مفعول

ملــا: وجـــــواب صــــــربوا، حـــــني أئمــــة جعلنــاهم أي: جبعلنــا، متعلــق حـــــني مبـــعىن
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وكــانوا: أئمـة، منهـم جعلنا صــربوا وملـا والتقـديره: قبله، مـا عليه دل حمــذوف

كانوا. خرب بيوقنون: متعلقان وبآياتنا: صربوا، على عطف

24: ُيوِقُنوَن ِبآَياِتَنا َوَكاُنوا َصبـَُروا َلمَّا ِبَأْمِرَنا يـَْهُدوَن َأِئمًَّة ِمنـُْهْم (21َوَجَعْلَنا

: أئمـة و الثاين، جعلنا مفعـول : منهـم و األول، جعلنا على عطــف : وجعلنا

األول. جعلنا مفعول

ِإنَّ َمَساِكِنِهْم ِيف ميَُْشوَن اْلُقُروِن ِمَن قـَْبِلِهْم ِمْن َأْهَلْكَنا َكْم هلَُْم يـَْهِد (22َأَوملَْ

26: َيْسَمُعوَن َأَفال آلَياٍت َذِلَك ِيف

أي: هلــم، يهــد ومل أغفلـوا أي: الســـياق، يقتضـــية مقـدر علـى للعطــف والـواو:

فـال أصـــموا أي: احلــديث، أســلوب يقتضـــية مقـدر علـى عاطفـة والفـاء: يتبـني،

يسمعون؟

ِمْنُه َتْأُكُل َزْرًعا ِبِه فـَُنْخِرُج اجلُُْرِز األْرِض ِإَىل اْلَماَء َنُسوُق َأنَّا يـََرْوا (23َأَوملَْ

27: يـُْبِصُروَن َأَفال َوَأنـُْفُسُهْم َأنـَْعاُمُهْم

حــرف ومل: أيضـــًا، مقـدر علـى عاطفـة والواو: األنكــاري، لالســتفهام اهلمـزة:

وأّن، فاعــل، والـواو: بلـم، جمــزوم مضـــارع فعـل ويـروا: وجـــزم، وقلـب، نفـي،

تســــــوق: ومجلــة وامسهــــا، وأّن، يــروا، مفعـــول مســــــد ســـــدت حيزهــــا: يف ومـــا

نعـــت واجلـــــرز: بنســــــوق، متعلقـــان األرض: وإىل بــه، مفعـــول واملـــاء: خربهــــا،
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تقديره: مسـترت، ضـمري خنـرج: وفاعـل نسـوق، على عطـف فنخـرج: لألرض.

صـــــــــفة تأكـــــــل، ومجلـــة بـــه، مفعـــــول وزرعــــــًا، بنخـــــــــرج متعلقـــــان وبـــه: حنـــــــن،

على عطـف وأنقسـهم: تأكـل، فاعـل أنعـامهم: بتأكـل،و متعلقـان لزرعًا،ومنه:

نظريه إعراب تقدم يبصرون: أفال اإلنكاري، لالستفهام واهلمزاة: أنعامهم،

29 : يـُْنَظُروَن ُهْم َوال ِإَميانـُُهْم َكَفُروا الَِّذيَن يـَنـَْفُع ال اْلَفْتِح يـَْوَم (24ُقْل

مضــارع فعـل وينظـرون: خــرب، ينظـرون: ومجلة مبتدأ، وهـم: عاطفـة، والواو:

ميهلون. أي فاعل، نائب والواو: للمجهول، مبين

30: ُمْنَتِظُروَن ِإنـَُّهْم َوانـَْتِظْر َعنـُْهْم (25َفَأْعِرْض

ِإنـَُّهْم { وهالكهـم عليهـم النصـــرة } }،وانتظــر عطــف حــرف والواو

عليكم. الغلبة أي : اجلمهور قال } مُّنَتِظُروَن

الدهر اإلنسان/ سورة عن -نبذة د

خاص وبوجه بآلخرة، تتعلق أمورًا تعاجل وهي املدنية، السورة من الدهر سورة

يكون ويكاد النعيم، جنات يف واإلقامة اخللد دار يف األبرار، املتقني نعيم عن تتحدث

املتنوعة. ومواضيعها وأسلو ا إلحياءا ا السوراملكية جوا هوا السورة جّو
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مبا ليقوم و يئته أطوار، يف اإلنسان خلق يف اهللا قدرة ببيان الكرمية السورة ابتدأت

احلواس وسائر والبصر السمع له تعاىل اهللا جعل حيث العبادة، أنواع من به كلف

{

}.

{ اجلنة ألهل اآلخرة يف اهللا أعده الذي النعيم عن حتدثت ّمث

} .
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بالوفاء صفتهم فو اإلسهاب، من بشيء السعداء هؤالء أوصاف حتدثت مث

تعاىل اهللا أّن وذكرت اهللا، عذاب من واخوف اهللا، مرضة ابتغاء الفقراء مإطعام بالنذر،

{ الوجوه فيه تكلح الذي العبوس اليوم ذلك من آمنهم قد

. اآليات }

اإلقامة، دار يف والكرامة األجر من اهللا عند هلم مبا – أوصافهم ذكر بعد – وأشادت

{ الدين يوم والنعيم الفضل من اهللا حباهم ومبا
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}.

وملبسهم، ومشر م، مأكلهم، يف اجلنة أهل نعيم سرد يف السورة وتتابعت

{ مساء صباح عليهم يطوفون الذين وخدمهم
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}.

أو يعي، قلب له كان ملن تذكرة القرآن هذا أن ببيان الكرمية السورة وختمت

{ بنوره يشتضيء ثاقب فكر

.
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: تعـــــــــــــاىل اهللا قــــــــــال

. . إىل. . . .

}32

اإلنسان سورة في العطف حرف تتضمن التي -األيات ه

مسَِيًعا1. َفَجَعْلَناُه نـَْبَتِليِه َأْمَشاٍج ُنْطَفٍة ِمْن اإلْنَساَن َخَلْقَنا ِإنَّا

2: َبِصًريا

.23: َكُفوًرا َوِإمَّا َشاِكًرا ِإمَّا السَِّبيَل َهَديـَْناُه ِإنَّا

.34: َوَسِعًريا َوَأْغالال َسالِسال ِلْلَكاِفِريَن َأْعَتْدَنا ِإنَّا

.47: ُمْسَتِطًريا َشرُُّه َكاَن يـَْوًما َوخيََاُفوَن ِبالنَّْذِر ُيوُفوَن

.58: َوَأِسًريا َوَيِتيًما ِمْسِكيًنا ُحبِِّه َعَلى الطََّعاَم َوُيْطِعُموَن

.69: ُشُكوًرا َوال َجَزاًء ِمْنُكْم ُنِريُد ال اللَِّه ِلَوْجِه ُنْطِعُمُكْم ِإمنََّا

.711: َوُسُروًرا َنْضَرًة َوَلقَّاُهْم اْليـَْوِم َذِلَك َشرَّ اللَُّه فـََوَقاُهُم

ص. سنة)، دون العزيز، عبد امللك جامعة املكرة: ،مكة ( كثري ابن تفسري ،خمتصر الصبوىن على 32حممد
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.812: َوَحِريًرا َجنًَّة َصبـَُروا مبَِا َوَجَزاُهْم

َوال9. مشًَْسا ِفيَها يـََرْوَن ال األَراِئِك َعَلى ِفيَها ُمتَِّكِئَني

13: َزْمَهِريًرا

.1014: َتْذِليال ُقُطوفـَُها َوُذلَِّلْت ِظالهلَُا َعَلْيِهْم َوَداِنَيًة

.1115: قـََواِريَرا َكاَنْت َوَأْكَواٍب ِفضٍَّة ِمْن ِبآِنَيٍة َعَلْيِهْم َوُيَطاُف

ُلْؤُلًؤا12. َحِسْبتـَُهْم َرَأيـْتـَُهْم ِإَذا خمَُلَُّدوَن ِوْلَداٌن َعَلْيِهْم َوَيُطوُف

19: َمْنُثوًرا

.1320: َكِبًريا َوُمْلًكا َنِعيًما َرَأْيَت مثََّ َرَأْيَت َوِإَذا

ِفضٍَّة14. ِمْن َأَساِوَر َوُحلُّوا َوِإْسَتبـَْرٌق ُخْضٌر ُسْنُدٍس ِثَياُب َعاِليـَُهْم

21: َطُهوًرا َشَراًبا َربـُُّهْم َوَسَقاُهْم

.1522: َمْشُكوًرا َسْعُيُكْم َوَكاَن َجَزاًء َلُكْم َكاَن َهَذا ِإنَّ

.1624: َكُفوًرا َأْو آمثًِا ِمنـُْهْم ُتِطْع َوال َربَِّك حلُِْكِم َفاْصربِْ

.1725: َوَأِصيال ُبْكَرًة َربَِّك اْسَم َواْذُكِر

.1827: َثِقيال يـَْوًما َوَراَءُهْم َوَيَذُروَن اْلَعاِجَلَة حيُِبُّوَن َهُؤالِء ِإنَّ

َأْمَثاهلَُْم19. َبدَّْلَنا ِشئـَْنا َوِإَذا َأْسَرُهْم َوَشَدْدَنا َخَلْقَناُهْم حنَُْن

28: تـَْبِديال
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.2029: َسِبيال َربِِّه ِإَىل اختَََّذ َشاَء َفَمْن َتْذِكَرٌة َهِذِه ِإنَّ

.2130: َحِكيًما َعِليًما َكاَن اللََّه ِإنَّ اللَُّه َيَشاَء َأْن ِإال َتَشاُءوَن َوَما

.2231: َأِليًما َعَذاًبا هلَُْم َأَعدَّ َوالظَّاِلِمَني َرمحَِْتِه ِيف َيَشاُء َمْن ُيْدِخُل

اإلنسان سورة من البيانات تحليل و-

مسَِيًعا1. َفَجَعْلَناُه نـَْبَتِليِه َأْمَشاٍج ُنْطَفٍة ِمْن اإلْنَساَن َخَلْقَنا ِإنَّا

2: َبِصًريا

ومفعول وفاعل فعل وجعلناه التعقيب، مع للرتتيب عاطفية الفاء

ثاٍن. به مفعول بصريًا ومسيعًا به،

.23: َكُفوًرا َوِإمَّا َشاِكًرا ِإمَّا السَِّبيَل َهَديـَْناُه ِإنَّا

يف اهلاء، من حـاالن وكفورًا وشـاكرًا وتفصـيل، شـرط حـرف وإما

إىل دعونــاه أو مجيعـــًا، حالتيــه علــى وأقــدرناه مّكنــاه، أي: هــــديناه،

يكفــر أو يـؤمن، أنـه معلومــًا وكـــان والســـمع، العقــل بأدلـة اإلســـالم

سـبيًال إمـا عرفناه أي: الســبيل، مـن جـالني يكونا أن وجيـوز إللزام،

كفورًا. سبيًال وإما شاكرًا،
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للتفصيل وأما هدينا مفعول من حاالن } َكُفورًا َوِإمَّا َشاِكرًا }ِإمَّا

ما على ودللناه هديناه أي الذات احتاد مع األحوال تعدد باعتبار

للتقسيم أو والكفر الشكر من مجيعًا حالتيه يف البغية إىل يوصل

مقصومًا السبيل هديناه أي والصفات الذوات باختالف للمهدي

وبعضهم فيه باألخذ وطريقه للحق باالهتداء شاكر بعضهم إليه

فمنهم واإلسالم اهلداية على دللناه وحاصله عنه باإلعراض كفور

عرفناه أي السبيل من حاالن وقيل كافر ضال ومنهم مسلم مهتد

السبيل وصف على كفورًا سبيًال وإما شاكرًا سبيًال إما السبيل

هنا السبيل أن السدي وعن خيفى ال به واملراد جمازًا سالكه بوصف

وأبو السمال أبو وقرأ أصًال بشيء وليس الرحم من اخلروج سبيل

عن زيد أبو حكاها لغة وهي املوضعني يف اهلمزة بفتح أما العاج

يف حيان أبو قال ما على الناس بعض عدها اليت وهي العرب

وأنشدوا العطف حروف

هبوب العشي جنح صبا وأما ... عرية مشال أما :تلقحها

معىن على الشرط معىن املتضمنة التفصيلية أما الزخمشري وجعلها

إبراز التقدير وهذا اختياره فبسوء كفورًا وأما فبتوفيقنا شاكرًا أما
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كثريًا به يضـل { باب من جيعله أن عليه وال قيل للمذهب منه

فبهدايتنا شاكرًا أما قيل كأنه : 26 ] البقرة } [ كثريًا به ويهدي

أيضًا فبها كفورًا وأما اهلداية به فسر ما على اقدارنا أو دعائنا أي

الضالل مقابلة يف ليست ههنا اهلداية ألن الدعاء وجه الختالف

وجوز عليه دليل ال ما حذف عن وسامل املذهبني على جار وهذا

كفورًا وأما فمثاب شـاكرًا أما التقدير يكـون أن االنتصـاف يف

واإلشعار الفواصـل ملراعاة املبالغة بصـيغة الكفور وإيراد فمعاقب

الكفر عليه املؤاخـذ وإمنا ما كفران من خيلو قلمـا اإلنسـان بأن

املفرط.33

.34: َوَسِعًريا َوَأْغالال َسالِسال ِلْلَكاِفِريَن َأْعَتْدَنا ِإنَّا

عطف حرف والواو

.47: ُمْسَتِطًريا َشرُُّه َكاَن يـَْوًما َوخيََاُفوَن ِبالنَّْذِر ُيوُفوَن

عطف بعده وما به، مفعول والطعام وخيافون، يوفون على عطف

عليه.

العريب الرتاث و اإلحياء دار ،بريوت: املثاين) السبع و العظيم القرآن تفسري املعاين ،روح األلوسى الدين 33شهاب

. ص153 سنة)، دون العشرون، و التاسع اجلزء
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.58: َوَأِسًريا َوَيِتيًما ِمْسِكيًنا ُحبِِّه َعَلى الطََّعاَم َوُيْطِعُموَن

.69: ُشُكوًرا َوال َجَزاًء ِمْنُكْم ُنِريُد ال اللَِّه ِلَوْجِه ُنْطِعُمُكْم ِإمنََّا

عليه. عطف شكورًا وال

.711: َوُسُروًرا َنْضَرًة َوَلقَّاُهْم اْليـَْوِم َذِلَك َشرَّ اللَُّه فـََوَقاُهُم

أي: اهللا، وقاهم خوفهم فبسبب أي: السبب، لبيات عاطفة الفاء

ومفعول ماض، فعل ووقاهم ووطأته، اليوم، ذلك شّر عنهم دفع

من بدل واليوم ثاٍن، به مفعول وشر مؤخر، فاعل مقدم،واهللا به

به، ومفعول مسترت، وفاعل ماض، فعل ولقاهم اإلشارة، اسم

نظرة. على عطف وسرورًا ثان، به مفعول ونضرة

.812: َوَحِريًرا َجنًَّة َصبـَُروا مبَِا َوَجَزاُهْم

مسترت، وفاعل ماض، فعل وجزاهم أيضًا، عطف وجزاهم

بصربهم، أي: مصدرية، وما جبزاهم، متعلقان ومبا به، ومفعول

جنة. على عطف وحريرًا ثان، به مفعول وجنة

َوال9. مشًَْسا ِفيَها يـََرْوَن ال األَراِئِك َعَلى ِفيَها ُمتَِّكِئَني

13: َزْمَهِريًرا

مشسًا. على عطف زمهريرًا وال



65

.1014: َتْذِليال ُقُطوفـَُها َوُذلَِّلْت ِظالهلَُا َعَلْيِهْم َوَداِنَيًة

أن على للداللة الواو ودخلت فيها، ما فيها فيكون متكئني على عطف

للمجهول، مبين ماض فعل وذلك عاطفة، والواو هلم، جيتمعان األمرين

دانية. على وعطف

.1115: قـََواِريَرا َكاَنْت َوَأْكَواٍب ِفضٍَّة ِمْن ِبآِنَيٍة َعَلْيِهْم َوُيَطاُف

وعليهم للمجهول، مبين مضارع فعل ويطاف عاطفة، الواو

على اخلاص عطف من آنية على عطف وأكواب بيطاف. متعلقان

العام.

ُلْؤُلًؤا12. َحِسْبتـَُهْم َرَأيـْتـَُهْم ِإَذا خمَُلَُّدوَن ِوْلَداٌن َعَلْيِهْم َوَيُطوُف

19: َمْنُثوًرا

بيطوف. متعلقان وعليهم مضارع، فعل ويطوف عاطفة، الواو

.1320: َكِبًريا َوُمْلًكا َنِعيًما َرَأْيَت مثََّ َرَأْيَت َوِإَذا

معىن متضمن الزمن من يستقبل ملا ظرف وإذا عاطفة، الواو

نعيمًا. على عطف كبريا وملكًا الشرط،

ِفضٍَّة14. ِمْن َأَساِوَر َوُحلُّوا َوِإْسَتبـَْرٌق ُخْضٌر ُسْنُدٍس ِثَياُب َعاِليـَُهْم

21: َطُهوًرا َشَراًبا َربـُُّهْم َوَسَقاُهْم
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ثياب أي: مضاف، حذف على ثياب على عطف وإستربق

ثياب املعىن ألن سندس؛ على بالعطف إستربق جبر وقروء إستربق،

عليهم، ويطوف على: عطف إستربق، من وثياب سندس، من

ولإليذان املعىن، مستقبل ألنه املضارع؛ على املاضي عطف وساغ

فاعل، نائب والوا للمجهول، مبين ماٍض فعل وحّلوا بتحقيقه،

حّلوا. على عطف وسقاهم

.1522: َمْشُكوًرا َسْعُيُكْم َوَكاَن َجَزاًء َلُكْم َكاَن َهَذا ِإنَّ

األوىل. كان على عطف وكان

.1624: َكُفوًرا َأْو آمثًِا ِمنـُْهْم ُتِطْع َوال َربَِّك حلُِْكِم َفاْصربِْ

عطف، حرف والواو

إىل جنح وإمنا آمثا، على عطف وكفورا عطف، حرف وأو

عطف ولو معًا، طاعطهما عن النحي إلفهام الولو دون ((أو))

الزّجاج: وعبارة مرادًا. وليس أحدمها، طاعة جواز إلفهم بالواو

فأطاع وعمرًا، زيدًا التطع قلت: لو إلنك الواو؛ من أوكد هنا أو

كل أن على دللت فقد بأو، أبدلتهما فإذا عاص، غري كان أحدمها

طاعة عن والنهي حيان: أيب وعبارة يعصى، أن أهل منهما واحد
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النهي يستلزم ألنه طاعطهما؛ عن النهي من أبلغ منهما واحد كل

تضرب ال قال: ولو أحدمها، طاعة طاعطهما يف ألن أحدمها؛ عن

ضرب عن ال مجيعا، ضر ما عن يكون يا أن جلاز وعمرا زيدا

آمثًا، كان والكفر،وإن الواو مبعىن ((أو)) عبيدة: أبو وقال أحدمها،

مباينًا الكفور وصف كان وملا الكفر، يف مبالغة فيه فإن

العطف. فحسن التغاير، صلح اإلمث، للموصوف رد

.1725: َوَأِصيال ُبْكَرًة َربَِّك اْسَم َواْذُكِر

أمر فعل واذكر تقدم، ما على عطف واذكر:

.1827: َثِقيال يـَْوًما َوَراَءُهْم َوَيَذُروَن اْلَعاِجَلَة حيُِبُّوَن َهُؤالِء ِإنَّ

حيبون. على عطف ويذرون

َأْمَثاهلَُْم19. َبدَّْلَنا ِشئـَْنا َوِإَذا َأْسَرُهْم َوَشَدْدَنا َخَلْقَناُهْم حنَُْن

28: تـَْبِديال

مستقبل ظرف وإذ عاطفة، الواو خلقناهم، على عطف وشددنا

الظرف بإضافة جر حمال يف شئتا ومجلة الشرط، معىن متضمن

إليها.

.2029: َسِبيال َربِِّه ِإَىل اختَََّذ َشاَء َفَمْن َتْذِكَرٌة َهِذِه ِإنَّ
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جزم حمال يف ماٍض فعل وشاء مبتدأ، شرطية ومن عاطفة، والفاء

الشرط. فعل

.2130: َحِكيًما َعِليًما َكاَن اللََّه ِإنَّ اللَُّه َيَشاَء َأْن ِإال َتَشاُءوَن َوَما

نافية. وما عاطفة، الواو

.2231: َأِليًما َعَذاًبا هلَُْم َأَعدَّ َوالظَّاِلِمَني َرمحَِْتِه ِيف َيَشاُء َمْن ُيْدِخُل

ما يفسرة مقّدر بفعل منصوب والظاملني عاطفة، الواو والظاملني:

. بعده

السجدة سورة

معناه تكرار العطف حرف رقم
اجلمع ملطلق وهي 22 الواو 1

والتعقيب للرتتيب وهي 6 الفاء 2
والرتاخي للرتتيب وهي 6 ّمث 3

على داخلة مهزة بعد الّتعيني لطلب وهي
املستويني أحد

1 أم 4

احلكم ولصرف نفي بعد لالضراب، وهي
إجياب بعد "بل" بعدها ما إىل

2 بل 5

االستدراك مبعىن وهي 1 لكن 6
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اإلنسان سورة

معناه تكرار العطف حرف رقم
والرتاخي للرتتيب وهي 30 الواو 1
والتعقيب للرتتيب وهي 6 الفاء 2

بعد مفيدة ألشياء، أو الّشيئني ألحد وهي
اخلرب وبعد اإلباحة، أو الّتخيري الّطلب

الّتشكيك أو الّشّك

1 أو 3

وتفصيل شرط حرف وهي 2 إّما 4

الرابع الباب

اإلختتام

الخالصة أ-
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حبثها قد اليت النتائج يستنبط أن للباحث فيمكن سبق فيما الكاتب شرحه ما على بناء

العلمي: البحث هذا يف

اإلنسان، وسورة الّسجدة سورة يف العطف حرف يتضّمن اليت اجلمل وجد قد 1-

األصلية. النحو قاعدة من ينحرف ال سورتني يف توجد اليت العطف حرف معىن وكّل

وهي حرفا 22 الواو حرف يعين الّسجدة سورة يف توجد اليت العطف حرف فأما

وهي حرفا 6 ّمث ،حرف والتعقيب للرتتيب وهي حرفا 6 الفاء ،حرف اجلمع ملطلق

أحد على داخلة مهزة بعد الّتعيني لطلب وهي (حرف) 1 أم ،حرف والرتاخي للرتتيب

بعدها ما إىل احلكم ولصرف نفي بعد لالضراب، وهي (حرفان) 2 ،بل املستويني

االستدراك مبعىن وهي 1 لكن إجياب، بعد "بل"

وهي 30 الواو حرف يعين اإلنسان سورة يف توجد اليت العطف حرف أما -2و

ألحد وهي 1(حرف) أو حرف والتعقيب، للرتتيب وهي 3 الفاء ،حرف اجلمع ملطلق

أو الّشّك اخلرب وبعد اإلباحة، أو الّتخيري الّطلب بعد مفيدة ألشياء، أو الّشيئني

وتفصيل. شرط حرف وهي إّما ، الّتشكيك

االقترحات ب-
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هذا يبحثوا أو يتطوروا أن االحقني للباحثني العلمية الرسالة هذه نتائج على اعتماد

القدمية الكتب أو اخليالية الرواية أو األخرى سورة يف أو احلديثة بامليدان البحث

النحو. علم يف خصوصا العربية اللغة على القدرة وحتسني لتنمية األخرى


