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 الرابع الباب

  عبس سورة فى اإلنشاء آالم

 ولاأل الفصل

 عبس سورة فى اإلنشاء آالم معنى تحليل

 وآالم الثاني الباب في عبس سورة بحث عن الكاتبة انتهت قد

 عنىم تحليل الكاتبة ستقدم الباب هذه في واآلن الثالث، الباب في اإلنشاء

 فيما الطلبى وغير الطلبى اإلنشاء وتقسيمه. عبس سورة فى اإلنشاء آالم

 :يلي

 :الطلبى اإلنشاء ) أ(

 .﴾٤﴿ َأْو َيذَّآَُّر َفَتنَفَعُه الذِّْآَرىٰ ﴾٣﴿ َلَعلَُّه َيزَّآَّىَٰوَما ُيْدِريَك  .1
 صيغة على الطلبي اإلنشاء الكالم نوع من الكريمة اآلية هذه

 الكلمة فى ذلك يظهر .الحقيقي المعنى هو والمقصود اإلستفهام
 لعنىبا اإلستفهام نوع من "وما" ،"َيزَّآَّى َلَعلَُّه ُيْدِرْيَك َوَما "

  :تعالى آقوله اآلية تلك. الخطاء على لتنبيه

    132  ، 

   

   133    

                                                            
 8: المطففين سورة.  132
 2: الطارق سورة.  133



65 
 

 ساآن استفهام اسم) ما( ،استئنافية) و(  هي اآلية ذلك واعراب

 على مقدرة بضمة مرفوع مضارع) يدري( مبتدأ، رفع محل في

 وأي: أي )ُيْدِرْيَك َوَما( أو 134.به مفعول) ك( أنت، علوالفا الياء

 ال أي بمعنى واالستفهام االعمى؟ ذلك يحال داريًا يجعلك شيء

 استفهام اسم: ما. استئنافية الواو) يدريك وما( 135.شيء؟ يدريك

 مضارع فعل: يدري. مبتداء رفع محل في السكون على مبني

 مستتر ضمير والفاعل للثقل الياء على المقدرة بالضمة مرفوع

-متصل ضمير والكاف) ما( على يعود هو تقديره جوازا فيه

 به مفعول نصب محل في الفتح على مبني-المخاطب رضمي

 يجعلك شيء واي اي) ما( خبر رفع محل في) يدريك( وجملة

 136.االعمى؟ هذا بحال داريًا

 جاء؟ من: نحو ، شيئ عن به يستعلم مبهم اسم هو اإلستفهام إسم

 من العاقل غير عن بها يستفهم هي" ما" ستفهاماإل وأسماء

 أو السيء حقيقة وعن واألعمال، والجماد والنبان الحيوانات

 ما نحو عاقل، غير أم عاقال الشيء هذا أآان سواء صفته،

  137.سد؟األ ما أو رآبَت؟

                                                            
 585: ص م، 2009 ه 1430 الرابعة البغة النفائس دار الكريم، القرآن إعراب اإلبراهيم، الطيب محمد.  134
 625: ص ه، 643 الثقافة دار المجيد، القرآن اعراب يف الفريد الهمذاني، العز أبي بن حسين.  135
- ه 1414 األولى الطبعة والتوزيع، للنشر الفكر دار عشر، الثاني المرتل،المجلد اهللا لكتاب المفصل اإلعراب صالح، الواحد عبد بهجت . 136

 345-344: ص األردن، منعا م 1993
 140 --139: ، ص1992مكتبة العصرية، بيروت لالشيخ مصطفى الغاليني، جامع الدروس اللغة العربية، ا.  137
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 داريًا الخلق أشرف يا يجعلك شيء أّي هي اآلية ذلك والمعنى
 منك يقتبس بما يتطهر لعله عنه، تعرض حتى األعمى هذا بحال
 التطهر درجة بلغي لم إن موعظتك، فتنفعه يتعظ، أو اإلثم، من
 هذا بحال داريًا يجعلك شيء وأى) ُيْدِرْيَك َوَما( أو 138.التام

 بعض من الشرائع من يتلقن بما يتطهر أي) آَّىَيزَّ َلَعلَُّه( األعمى؟
: موعظتك: أي ذآراك، )َفَتْنَفَعُه( يتعظ أو )َأْوَيذَّآَُّر( اإلثم أوضار
 هو ما تدري ال أنك: والمعنى. الطاعات بعض فى لطفا له وتكون
. منك ذلك فرط لما دريت ولو تذآر، أو تزّك من منه، مترقب
 يتزآى أن في طمعت أتك يعني. للكافر) َلَعلَُّه( فى الضمير: وقيل

 أن يدريك وما: الحق قبول إلى الذآرى فتقّربه يتذآر أو م،باإلسال
. يذآر على عطفا بالرفع فتنفعه،: وقرىء. آائن فيه طمعت ما

 140).موسى إله إلى فأطلع( آقوله 139للعّل، جوابًا وبالنصب
 ﴾٧﴿ َألَّا َيزَّآَّىٰ َوَما َعَلْيَك  .2

 صيغة على الطلبي اإلنشاء الكالم نوع من الكريمة اآلية هذه
 " الكلمة فى ذلك يظهر .الحقيقي المعنى هو والمقصود اإلستفهام

 أو لتقرير لعنىبا اإلستفهام نوع من "وما"، "َعَلْيَك َألَّا َيزَّآَّىَٰوَما 

 .لإلرشاد

 استفهام اسم أو نافية) ما( عاطفة،) و( هي اآلية ذلك واعراب

 مصدرية) أن( مقدم، خبر بمحذوف متعلقان) عليك( مبتدأ،
                                                            

 603: ص سنة، 1971 لبنان -بيروت العلمية، الكتب دار الثاني، الجزء لبيد مراح الجاوي، نووي عمؤ ين محّمد الشيخ العّالمة . 138
 ه، 538-467 لبنان – بيروت العلمية، الكتب دار الّرابع، الجزء الكّشاف الّزمخشري، محمد بن عمر بن محمود جاراهللا القاسم أبي اإلمام.  139
 688: ص
 37: غافر سورة.  140
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 على مقدرة بفتحة منصوب مضارع) يزآى( نافية،) ال( ناصبة،

 مبتدأ رفع) يزآى ال أن( المؤول والمصدر هو والفاعل األلف

 مايدريك، على معطوفة) يوآى اال عليك ما: (الجمل مؤخر،

 الموصول صلة) يزآى( ما، خبر رفع) يزآى اال عليك(

. لها عمل ال نافية: ما. استئنافية الواو) عليك وما( 141.الحرفي

 تقديره محذوف لمبتدأ مقدم بخبر متعلق ومجرور جار: عليك

 ان بالسالم يتزآى ال أن في بأس عليك ليس اي) بأس عليك وما(

 و. الناصبة المصدرية ان: اصلها): يزّآى أال. (البالغ اال عليك

 منصوب مضارع فعل: يزآى. لها عمل ال نافية بأن المدغمة) ال(

 والفاعل للتعذر االلف على المقدرة الفتحة نصبه وعالمة بأن

. يتطهر اي يتزآى واصله هو تقديره جوازا فيه مستتر ضمير

 و اإلعراب من لها محل ال المصدرية) أن( صلة) يزآى( وجملة

 في اي مقدر جر بحرف مجرور مصدر بتأويل بعدها وما) أن(

 متعلق والمجرور والجار تطهره عدم في: التقدير يتزآى اال

 142.المقدر بالمبتدأ

من " 68"اآلية (} َما ِهي؟{أيُّ َشيء نحو : َمْعَناها :ما االْسِتْفَهاِمّية

من سورة البقرة " 69"اآلية (} َما َلْوُنها؟{، " )2"سورة البقرة 

" ) 20"من سورة طه " 17"اآلية (} وَما ِتْلَك بَيميِنَك{، " )2"

: اآلدميين، فإذا قلَت وهي ُسَؤاٌل َعْن َغْير اآلدِميِّين وَعْن ِصَفاِت
                                                            

 585: ص ،الكريم القرآن إعراب.  141
 346 :ص شر،ع الثاني المرتل،المجلد اهللا لكتاب المفصل اإلعراب.  142
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في " ما"َفُتِجيُب َعْن آلِّ شيء ما َخَال َمْن يعقل، و " ما ِعْنَدَك؟"

 .في َموِضع رفٍع باالْبِتداء" ما ِعْنَدَك؟"، و "ما اْسُمَك؟"قولك 

االْسِتفهامية إذا ُجرَّت وإْبَقاُء " َما"َيجُب َحْذُف أِلف  :َحْذُف ألفهاو

" عمَّ"و " بَم"و " عَالَم"و " أالَم"و " ِفيَم"نحو  الَفتَحِة َدليًال َعَلْيها

من سورة النازعات " 43"اآلية (} ِفيَم أْنَت ِمْن ِذْآراها{نحو 

من سورة " 35"اآلية (} َفَناِظَرٌة ِبَم َيْرِجُع الُمْرَسُلون{، ")79"

من سورة " 2"اآلية (} ِلَم تُقوُلوَن َما َال َتْفَعُلوُن{، " )27"النمل 

 143").61"الصف 

إما نافية، ) ما(و) َوَما َعَلْيَك َألَّا َيزَّآَّىٰ( هي اآلية ذلك والمعنى

، أي والحال أنه ليس عليك بأس )تصدى(والجملة حال من ضمير 

مية لإلنكار أي في عدم تطهره من الشرك باإلسالم، واما استفها

 144.وأي شيء عليك في آونه ال يتطهر من دنس الكفر

 ﴾١١﴿ِإنََّها َتْذِآَرٌة  َآلَّا .3

 النهى صيغة على الطلبي اإلنشاء الكالم نوع من الكريمة اآلية هذه
 الكلمة فى ذلك يظهر. الحقيقي المعنى من يخرج هو والمقصود

 تلك. لإلرشاد لعنىبا النهى نوع من " َآالَّ " ،"َتْذِآَرًة نََّهاِإ َآالَّ"

   ⌧⌧: تعالى آقوله اآلية

    145 ، 

                                                            
 25 :الشيخ عبد الغني الدقر، معجم القواعد العربية، مكتبة مشكاة االسالمية، ص.  143
 603 :ص ،الثاني الجزء لبيد مراح.  144

  7: المطففين سورة.  145 
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⌧⌧     

   146  

 دللتوآي) إن( والزجر، للردع) آال( هي اآلية ذلك واعراب

 إنها: (الجمل مرفوع، إن خبر) تذآرة( اسمها،) ها( والنصب،

 من له محل ال وزجر ردع حرف) آال( 147.مستأنفة) تذآرة

 انها. (مثله معاودة وعن عليه المعاتب عن ردع  اي اإلعراب

 متصل ضمير) ها(و بالفعل مشبه وتوآيد نصب حرف): تذآرة

. اهللا آيات ان اي) ان( اسم نصب محل في كونالس ىعل مبني

 بها االتعاظ يجب موعظة اي بالضمة مرفوع) ان( خبر: تذآرة

  148.بموجبها والعمل

وقال الزجاج . هو ردع وزجر: قال سيبويه " آال"حرف الردع 

آال لمن قال شيئًا تنكره نحو فالن : آال ردع وتنبيه، وذلك قولك

قال اهللا . يبغضك وشبهه أي ارتدع عن هذا وتنبه عن الخطأ فيه

أي ليس األمر آذلك ألنه قد " . ربي أهانني آال : " تعالى بعد قوله

يوسع في الدنيا على من ال يكرمه من الكفار وقد يضيق على 

149.األنبياء والصالحين لإلستصالح
 

                                                            
 21: الفجر سورة.  146
 585: ص ،الكريم القرآن إعراب.  147
 347 :ص عشر، الثاني المرتل،المجلد اهللا لكتاب المفصل اإلعراب.  148
 ، األولى:  الطبعة بيروت، – الهالل مكتبة اإلعراب، صنعة في المفصل اهللا، جار الزمخشري أحمد، بن عمرو بن مودمح القاسم أبو  .149

 447: ص ،1993
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 زذلك أي ذلك، مثل تفعل ال بمعنى) َآالَّ( هي اآلية ذلك والمعنى

 150.موعظة القرآن إن اي) تذآرة إنها( األولى ترك على محمول

 إنها( مثله معاودة وعن عليه المعاتب عن ردع بمعنى )َآالَّ( أو
 151.بموجبها والعمل االتعاظ يجب موعظة) تذآرة

 ﴾١٩﴿ِمن نُّْطَفٍة َخَلَقُه َفَقدََّرُه  ﴾١٨﴿َخَلَقُه  ِمْن َأيِّ َشْيٍء .4
 صيغة على يالطلب اإلنشاء الكالم نوع من الكريمة اآلية هذه

 َأيِّ ِمْن"  الكلمة فى ذلك يظهر. الحقيقي المعنى من اإلستفهام
 .تقريرل لعنىبا اإلستفهام نوع من " أّي " ،"َخَلَقُه َشْيٍء

 مجرور استفهام اسم) أي( للجر،) من( هي اآلية ذلك واعراب

 والفاعل مفتوح ماض) خلق( اليه، مضاف) شيء( بخلقه، متعلق

 َأيِّ ِمْن( أو 152.بيانيا مستأنفة) خلقه: (الجمل به، مفعول) ه( هو،

 ِمْن: فقال بين ثم التقرير ومعناه االستفهام، لفظ على )َخَلَقُه َشْيٍء

 استفهام اسم: أي. جر حرف) شيء اي من( 153.َفَقدََّرُه َخَلَقُه ُنْطَفٍة

 مضاف: شيء. مضاف وهو الكسرة جره وعالمة بمن مجرور

 والمجرور والجار الكسرة جره وعالمة باالضافة مجرور اليه

 ضمير والفاعل الفتح على مبني ماض فعل) خلقه. ( بخلقه متعلق

                                                            
 604: ص لثاني،ا الجزء لبيد، مراح.   150
 689 :ص الكّشاف،. 151
 585: ص ،الكريم القرآن إعراب.  152
 285: ص ه، 311 الحديث ورز واعرابه، القرآن معانى السري، بن إبراهيم اسحق أبي.  153
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 على مبني متصل ضمير والهاء هو تقديره جوازًا فيه مستتر

 154.خلقه مهين شيء اي من اي به مفعول نصب محل في الضم

 جاء؟ من: نحو ، شيئ عن به يستعلم مبهم اسم هو اإلستفهام إسم

 أيُّ: نحو الشيء، تعيين بها يطلب هو" أي" اإلستفهام وأسماء

 َزاَدْتُه أيُُّكْم: ( تعالى قوله ومنه جاءت؟، امرأة وأّيُة جاَء؟ رجٍل

أيما األجلين (تكون شرطية نحو  ) أي ( و  155).ِإْيَمانًا؟ َهِذِه

أيكم زادته هذه (واستفهامية نحو  )  قضيت فال عدوان علي

ثم لننزعن من آل شيعة أيهم أشد على (وموصولة نحو  ) إيمانا

محمد رجل أي (وصفا للداللة على الكمال و) الرحمن عتيا

 156).رجل

 تقرير استفهام وهذا )ُهَقَلَخ ٍءْيَش يَِّأ ْنِم( هي اآلية ذلك والمعنى

 اهللا، خلقه شيء أي من نفسه في اإلنسان فليتفكر أي التحقير، في

 آان فمن) ُهَقَلَخ( حقير، ماء أي) ٍةَفْطُن ْنِم: (لفقا له اهللا بّين ثم

) ُهَردََّقَف( به ئقا ال يكون ال فالتكبر الحقير، الشيء هذا مثل أصله

 أطوارًا فقدره أو األعضاء، من به ويليق له يصلح لما فهيأه أي

 157.خلقه تم أن إلى علقة ثم نطفة،

 ﴾٢٣﴿َيْقِض َما َأَمَرُه  اَآلَّا َلمَّ .5

                                                            
 349 :ص عشر، الثاني المرتل،المجلد اهللا لكتاب المفصل اإلعراب.  154
  144 :جامع الدروس اللغة العربية، ص. 155
 34: ص النشر، دار للمطبوع، موافق الوسيط المعجم مصطفى، إبراهيم .156
 604: ص الثاني، الجزء لبيد مراح.  157
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 على وتشتمل الطلبي اإلنشاء الكالم نوع من الكريمة اآلية هذه
 .الحقيقي المعنى من يخرج المقصود باالمعنى النهي صيغة

 من " َآالَّ " ،" ُهَرَمَأ اَم ِضْقَي امََّل الََّآ"  الكلمة فى ذلك يظهر

 ⌧⌧: لىتعا آقوله اآلية تلك. لإلرشاد لعنىبا النهى نوع

     ⌧⌧ 

   158، ⌧⌧  

    

 159     

 جازمة، نافية) لما( والزجر، للردع) آال( هي اآلية ذلك واعراب

 موصول) ما( هو، والفاعل الياء بحذف مجزوم مضارع) قضي(

: الجمل به، مفعول) ه(هو، والفاعل مفتوح ماض) امره( ساآن،

 حرف) لما آال( 160.ما صلة)امره( تعليلية، مستأنفة) يقض اما(

: لما. عليه هو عما لالنسان ردع اي. لها عمل ال وردع زجر

 في عنها تختلف انها اال) لم( بمنزلة وهي وقلب جزمو نفي حرف

) يقض. (الحال على يسري اي التكلم زمن حنى مستمر نفيها أن

 – الياء -آخره حذف جزمه وعالمة بلما مجزوم مضارع فعل

 تقديره جوازًا فيه مستتر ضمير والفاعل عليه دالة الكسرة وبقيت

 وامتداده الزمان تطاول مع بعد يقض لم اي االنسان على يعود هو

 على مبني موصول اسم) أمره ما. (الغاية هذه الى آدم لدن من

 مبني ماض فعل: امره. ليقِض به مفعول نصب محل في السكون
                                                            

  5-4: النباء سورة. 158
 21: الفجر سورة.  159
 585: ص ،الكريم القرآن إعراب.  160
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 سبجانه اهللا اي هو تقديره جوازًا مستتر ضمير والفاعل الفتح على

 به مفعول نصب محل في الضم على مبني متصل ضمير والهاء

 حتى اي عراباإل من لها محل ال لموصولا صلة) أمره( وجملة

 تقصير من يخل لم انسانًا أن: يعني اوامره جميع عن يخرج

  161.قط

وقال الزجاج . هو ردع وزجر: قال سيبويه " آال"حرف الردع 

تنكره نحو فالن  آال لمن قال شيئًا: آال ردع وتنبيه، وذلك قولك

قال اهللا . يبغضك وشبهه أي ارتدع عن هذا وتنبه عن الخطأ فيه

أي ليس األمر آذلك ألنه " . ربي أهانني آال : " تعالى بعد قوله

قد يوسع في الدنيا على من ال يكرمه من الكفار وقد يضيق على 

 162.األنبياء والصالحين لإلستصالح

 إنكار على تصر وال تتكبر ال بمعنى) َآالَّ( هي اآلية ذلك والمعنى

) ُهَرَمَأ اَم ِضْقَي امََّل( محمد يا حقًا أو البعث، إنكار وعلى التوحيد

 دالئل في التأمل من به اهللا أمره بما الكافر اإلنسان يعمل لم أي

) الََّآ( بمعنى أو 163.حكمته وبينات خلقه عجائب في والتدبر اهللا

 تطاول مع بعد، يقض لم) ِضْقَي امََّل( عليه هو عما لإلنسان ردع

 حتى اهللا) َأَمَرُه َما( الغاية هذه إلى آدم لدن من وامتداده الزمان

                                                            
 351 :ص عشر، الثاني المرتل،المجلد اهللا لكتاب المفصل اإلعراب . 161
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 تقصير من يخل لم إنسانًا أن: يعني أوامره جميع عن يخرج

 164.قط

 ﴾٢٤﴿َطَعاِمِه  اْلِإنَساُن ِإَلىٰ ُظِرَفْلَين  .6

 على وتشتمل الطلبي اإلنشاء الكالم نوع من الكريمة اآلية هذه
 المقصود باالمعنى )األمر بالم المجزوم المضارع(األمر صيغة
 َفْلَيْنُظِر"  الكلمة فى ذلك يظهر. الحقيقي المعنى من يخرج
. لتهديد لعنىبا األمر نوع من " َفْلَيْنُظِر " ،"َطَعاِمِه ِاَلى اِإلْنَساُن

  : تعالى آقوله اآلية تلك

    165  

) ينظر( لألمر،) ل( استئنافية،) ف( هي اآلية ذلك واعراب

 متعلقان) طعامه الى( مرفوع، فاعل) اإلنسان( مجزوم، مضارع

 فلينظر( 166.مستأنفة) لينظر: (الجمل اليه، مضاف) ه( بينظر،

 مضارع فعل: ينظر. االمر الم والالم استئنافية الفاء) اإلنسان

 بالكسر حرك الذي آخره سكون جزمه وعالمة االمر بالم مجزوم

) طعامه إلى. (بالضمة مرفوع فاعل: االنسان. الساآنين اللتقاء

 جر محل في متصل ضمير والهاء بينظر متعلق ومجرور جار
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 من اي امره دبرنا آيف به يعيش الذي مطعمه الى يا باالضافة

 167.توفر اين

وهي مكسورة ويجوز . ليفعل زيد: نحو قولك)  الم األمر(

فليستجيبوا لي : " تسكينها عند واو العطف وفائه آقوله تعالى

محمد : ا في ضرورة الشعر، قالوقد جاء حذفه" . وليؤمنوا بي 

 168.إذا ما خفت من أمر تباال ...تفد نفسك آل نفس 

 الذي بمعنى) َطَعاِمِه ِاَلى اِإلْنَساُن َفْلَيْنُظِر( هي اآلية ذلك والمعنى

 الذي طمعمهم إلى أو 169.أمره اهللا دبر آيف لحياته سببًا اهللا جعله

 170.أمره دبرنا آيف به يعيش

 :الطلبى غير اإلنشاء ) ب(

 ﴾٣﴿ َيزَّآَّىٰ َلَعلَُّهَوَما ُيْدِريَك   .7
 صيغة على الطلبي غير اإلنشاء الكالم نوع من الكريمة اآلية هذه

 ُيْدِرْيَك َوَما"  الكلمة فى ذلك يظهر" لََّعَل" بصيغة ألن الرجاء
 . لإلرشاد لعنىبا الرجاء نوع من " َلَعلَّ " ،"َيزَّآَّى ُهَلَعلَّ

 اسمها،) ه( والنصب، للترجي) لعل( هي اآلية ذلك واعراب

 هو، والفاعل األلف على مقدرة بضمة مرفوع مضارع) يزآى(

) يزآى لعله( ما، خبر رفع) يدريك( مستأنفة،) يدريك ما: (الجمل
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) لعله( 171.لعل خبر فعر) يزآى( ليدريك، ثان به مفعول نصب

 ضمير-متصل ميرض والهاء) ان( اخوات من بالفعل مشبه فحر

 في الفعلية الجملة) يزآى). (لعل( اسم نصب محل في -الغائب

 المقدرة بالضمة مرفوع مضارع فعل وهي) لعل( خبر رفع محل

 اي الزاي يف التاء ادغمت) يتزآى( واصله للتعذر لفاال على

 172.اإلثم اوضار من يتطهر

( حرف من نواسخ االبتداء وفيها لغات من أشهرها عل  ) لََّعَل( 

تلحقها نون الوقاية فيقال لعلي لعلي  وقد) بحذف المها األولى 

جي وهو ترقب التر :ولعلني وعلي وعلني ولها معان أشهرها

شيء ال وثوق بحصوله ويدخل فيه الطمع وهو ترقب شيء 

محبوب نحو لعل الجو معتدل غدا ولعل الحبيب قادم واإلشفاق 

 173.وهو ترقب شيء مكروه نحو لعل

 داريًا الخلق أشرف يا يجعلك شيء أّي هي اآلية ذلك والمعنى

 منك يقتبس بما يتطهر لعله عنه، تعرض حتى األعمى هذا بحال

 التطهر درجة يبلغ لم إن موعظتك، فتنفعه يتعظ، أو اإلثم، من

 هذا بحال داريًا يجعلك شيء وأى) ُيْدِرْيَك َوَما( أو 174.التام

 بعض من شرائعال من يتلقن بما يتطهر أي) َيزَّآَّى َلَعلَُّه( األعمى؟

: موعظتك: أي ذآراك، )َفَتْنَفَعُه( يتعظ أو )َأْوَيذَّآَُّر( اإلثم أوضار
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 هو ما تدري ال أنك: والمعنى. الطاعات بعض فى لطفا له وتكون

. منك ذلك فرط لما دريت ولو تذآر، أو تزّك من منه، مترقب

 يتزآى أن في طمعت أتك يعني. للكافر) َلَعلَُّه( فى الضمير: وقيل

 أن يدريك وما: الحق قبول إلى الذآرى فتقّربه يتذآر أو باإلسالم،

. يذآر على عطفا بالرفع فتنفعه،: وقرىء. آائن فيه طمعت ما

 ).موسى إله إلى فأطلع( آقوله 175للعّل، جوابًا وبالنصب

 ﴾١٧﴿ َما َأْآَفَرُه ُقِتَل اْلِإنَساُن  .8
 صيغة على الطلبي غير اإلنشاء الكالم نوع من الكريمة اآلية هذه

 ُقِتَل " الكلمة فى ذلك يظهر ."َأْفَعَلُه ما" بصيغة ألن الّتعجب
 لعنىبا التعجب نوع من " َأْآَفَرُه َما " ،"ُهَرَفْآَأ اَم اْلِإْنَساُن

 .لتعجب
 مفتوح، للمجهول مبني ماض) قتل( هي اآلية ذلك واعراب

 محل في ساآنة تامة نكرة) ما( مرفوع، اعلف نائب) اإلنسان(

 والفاعل مفتوح التعجب إلنشاء جامد ماض) اآفره( مبتدأ، رفع

 ما( مستأنفة،) قتل: (الجمل به، مفعول) ه( هو، وجوبا مستتر

) َأْآَفَرُه َما( أو 176.ما خبر رفع) اآفره( بيانيا، مستأنفة) اآفره

. الفتح على مبني ماض فعل) اإلنسان قتل( 177.ستفهاما أو تعجب

 شنيع دعاء والقول أهلك اي بالضمة مرفوع فاعل نائب: االنسان

 على مبنية) شيء( بمعنى تامة نكرة) أآفره ما. (بلهالك عليه
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 افراطه من التعجب اي. التعجب تفيد مبتدأ رفع محل في السكون

 والفاعل الفتح على مبني ماض فعل: اآفره. اهللا نعمة آفران في

 ضمير والهاء) ما( على يعود هو تقديره جوازًا فيه مستتر ضمير

 وجملة. به مفعول نصب محل في السكون على مبني متصل

 اسم) ما( تكون ان ويجوز) ما( مبتدأال خبر رفع محل في) أآفره(

) أآفره( وجملة. مبتدأ رفع محل في السكون على مبنيا استفهام

 الذي ما اي اإلعراب من لها محل ال المقدر) ما( لخبر صلة

 عليه سبحانه اسبغ ان وبعد البينات اهللا آيات تبين ما بعد أآفره؟

 178.نعمه
 صيغتان وهما. المزية ظاهر فاعل فعل استعظام هو التعجب فعال

 )ب أفعل(و) أفعل ما: ( وزن على ويكونان الشيء من للتعجب

 في) أفعَل ما( صيغة يلي ،!)بالجهل وأقبْح! الِعلم أحسَن ما: (نحو

 في والهمزة. ألفعل عوليةالمف على منصوبًا منه المتعجب التعجب

 شيء): الفضيلة أحمل ما: (قولك فمعنى ، للتعدية) أفعل ام(

 قعوده أّن تريد ،!)وأقامه أقعَدُه أمُر: (تقول آما جميلة، جعلها

 التعجب، معنى على الكالم ُحمَل ثم. إلمر إالَّ يكونا لم وقيامه

 اسم) ما(و. التعبير في واحدة طريقا فلزم الَمثل، مجرى فجرى

 خرجت ستفهاميةاال) ما( هي: وقيل ،)شيء( بمعنى تامة نكرة

 ،)أفعل ما( صيغة منه المتعجب و. التعجب معنى إلى معناها عن
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 مجرورا منه، المتعجب) أفِعل( وصيغة ،المفعولية على منصوبا

 أآرْم رجُل يا: (نحو محالَّ الفاعلية على مرفوعا لفظا، زائدة بباء

 صار يأ ،)لبعيرا أغدَّ: (قلوا آما للّصيرورة، فاالهمزة!). بسعاَد

 التعجب، إلفادة األمر، لفظ إلى الخبر لفظ عن أخرج ثم ُغذٍَّة، َذا

: قولهم في الخبر لفظ إلى لفظه عن الدعاء بمعنى األمر أخرج آما

: في آما الفاعل، في زائدة هنا والباء). اهللا ويرحمك اهللا، رحمه(

 ألمر،ا إلى الماضي صورة غّيرت لما أنه وذلك) يًداشه باهللا آفى(

  179.التعجب الرادة

 اَم( الكافر، لعن بمعنى) اْلِإْنَساُن ُقِتَل( هي اآلية ذلك والمعنى
 في إفراطه من تعجب وهو أآفره، شيء أّي بمعنى) ُهَرَفْآَأ

 فرآ من اعجبوا: والمعنى للمخلوقين، بالنسبة والتعجب الكفران،

) اِإلْنَساُن ُقِتَل( بمعنى أو 180.هذا بعد ذآرناه ما بجميع اإلنسان
 شدائد قصارى القتل ألن دعواتهم، أشنع من وهي عليه، دعاء

 نعمة آفران في إفراطه من تعجب )َأْآَفَرُه َما( ،وفظائعها الدنيا

 على دلأ وال مسًا، أخشن وال منه، أغلظ أسلوبا ترى وال اهللا،

 أجمع وال طرفيه، تقارب مع المذمة، في شوط أبعد وال سخط

 حدوقه، ابتداء من حاله وصف في أخذ ثم متنه قصر على لألئمة

 وما وفروعها، النعم أصول من فيه مغمور هو وما انتهى أن إلى
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 ما إلى االلتفات وقلة والغمط الكفران من رأسه فيه غارز هو

 181.بالشكر القيام من عليه يجب ما وإلى فيه يتقلب

 

 

 

 

 

 

 

 الثانى الفصل

 عبس سورة في اإلنشاء آالم جدول

 المعنى الصيغة /طريقةاإلنشاء نوع اآليةالرقم

 َوَما ُيْدِريَك َلَعلَُّه َيزَّآَّىٰ .1

َأْو َيذَّآَُّر َفَتنَفَعُه  ﴾٣﴿

 ﴾٤﴿ الذِّْآَرىٰ

 اإلنشاء

 الطلبى

 تمليش الذي اللفظ

 اإلستفهام صيغة على

 ".ُيْدِرْيَك َوَما " هو

 اإلستفهام

 على لتنبيه

 الخطاء
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 اإلنشاء﴾٧﴿ َوَما َعَلْيَك َألَّا َيزَّآَّىٰ . 2

 الطلبى

 يشتمل الذي اللفظ

 اإلستفهام صيغة على

 ".َوَما َعَلْيَك " هو

 اإلستفهام

 لإلرشاد

 

 اإلنشاء ﴾١١﴿َآلَّا ِإنََّها َتْذِآَرٌة  .3

 لبىالط

 يشتمل الذي اللفظ

 هو النهي صيغة على

 ".َآالَّ "

 اإلرشاد

ِمْن َأيِّ َشْيٍء َخَلَقُه  .4

ِمن نُّْطَفٍة َخَلَقُه  ﴾١٨﴿

 ﴾١٩﴿َفَقدََّرُه 

 اإلنشاء

 الطلبى

 يشتمل الذي اللفظ

 اإلستفهام صيغة على

 ".َأيِّ ِمْن" هو

 اإلستفهام

 تقريرل

 َآلَّا َلمَّا َيْقِض َما َأَمَرُه .5

﴿٢٣﴾ 

 اإلنشاء

 الطلبى

 يشتمل الذي اللفظ

 النهي صيغة على

 ".َآالَّ" هو

 اإلرشاد

 َفْلَينُظِر اْلِإنَساُن ِإَلىٰ .6

 ﴾٢٤﴿َطَعاِمِه 

 اإلنشاء

 الطلبى

 يشتمل الذي اللفظ

 هو األمر صيغة على

 ".َفْلَيْنُظِر" 

 أو لتهديد

 لألمر

 يشتمل الذي اللفظبىالطل غير﴾٧﴿ َوَما َعَلْيَك َألَّا َيزَّآَّىٰ .7

 الرجاء صيغة على

 "لعل" هو

 ألن

 بصيغة

. "لعل"

 لإلرشاد
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ُقِتَل اْلِإنَساُن َما َأْآَفَرُه  .8

﴿١٧﴾ 

 يشتمل الذي اللفظالطلبى غير

 التعجب صيغة على

 ".َأْآَفَرُه َما"  هو

 ألن

 بصيغة

 ما"

. "أفعله

 لتعجب




