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 الفصل الرابع

 عرض البينات وتحليلها ومناقشتها

 ف العطف ومعانيها فى سورة الواقعةتحليل أحر  .أ 

عرفت الباحثة فبا سبق بياهنا، وتستطع الباحثة أن تبحث أنواع من أحرف 
الفصل، واألنستبحث الباحثة ىف أنواع أحرف العطف ومعانيها  ىذهالعطف ومعانيها ىف 

ىف سورة الواقعة.و يف ىذه ربليل ليس تكون عن شرح من عطف بيان، ولكن كثَتة يف 
 الفصل فكمايلى : ىذهليل ىم عن عطف نسق،  وأما البيانات ىف ىذة رب

 أنواع أحرف العطف ومعانيها ىف سورة الواقعة. .1
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 العطف
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الباب عن معٌت أحرف العطف اؼبوجودة ىف سورة الواقعة  ىذهاحثة ىف بيُت البت
اليت قد عرضها من قبل، واستفاد الباحث ىف حبث معٌت أحرف العطف من آراء 

 اؼبفسرين األخودة من كتأّم اؼبختلفة، منهم :
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يف ىذا ربليل عن أنواع أحرف العطف ىم تكون  الواو دبعٌت مطلق اعبمع و 
عٌت ترتيب والتعقيب و أحرف األخرى ىم أم ىي اؼبنطقة دبعٌت بل، ال ترتيب، الفاء دب

. حىت ،و ث دبعٌت للًتتيب والًتاخىلكن دبعٌت االستدراك، دبعٌت نافية، بل دبعٌت إضراب
السابعة أحرف ىف ىذا ربليل من الفصل الرابع عن عدد أحرف العطف ىم تكون 

 العطف.

  معنى حرف العطف (1

أحرف العطف يف آيات سورة الواقعة فرتب الباحث مثل جري اآليات  اما معاين        
 يف سورة الواقعة، وىي كما يلي:

ا ) َوُبّستِ  .1  (٘اعبَِباُل َبسِّ

ة " قال اهلل تعايل: إَذاَوقَ َعِة الَوِقَعة، لَْيَس ِلَوقْ َعِتَها َكِذبة، َخِفَضُة رَِّفَعة، إذاُرجَّ
ا مة، الميكن إنكار حدوث، اغبادث ترك ؾبموعة واحدة ، يف حال يوم القيا"اأَلْرُض َرجَّ

وإن )) مهينة وآّموعة األخرى، عندما هتتز األرض فداحة رىيبىة، واعببال يف تدمَت.
ا. ىو الذي حوادث  ىذه ا، َوُبّسِت اعبَِباُل َبسِّ ة اأَلْرُض َرجَّ معٍت ترتيب تكون يف إذاُرجَّ

وىو -تا حىت صارت كالدقيق اؼببسوستفسَتىا، أي فتّْتت تفتي"   .((فيو اجتمع
 .1"اؼببلول

، وشرح  ترتيبحرف العطف "الواو"، اؼبعٍت عن االعراب، اآلية وجدت يف ىذه
ا األية ىو رّجت األرض رّجا )معطوف عليو(، بّست اعبب اعربو يف ىذه ال بسِّ

 2)معطوف(.

ْنبَثِّاَفَكاَنْت  .2  (  6) َىَبآًء مُّ
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ة قال اهلل تعايل: " إَذاَوقَ َعِة الَوِقَعة، لَْيَس ِلَوقْ َعِتَها َكِذبة، َخِفَضُة رَِّفَعة، إذاُرجَّ
ا، َوُبسَّ  ا، َفَكاَنْت َىَبآًء ُمْنَبثّااأَلْرُض َرجَّ . يف حال يوم القيامة، الميكن "ِت اعبَِباُل َبسَّ

إنكار حدوث، اغبادث ترك ؾبموعة واحدة مهينة وآّموعة األخرى، عندما هتتز األرض 
معٍت ترتيب تكون  ىذهوإن )) فداحة رىيبىة، واعببال يف تدمَت، فليكن الغبار العائمة.

ْنَبثِّا. ىو الذي حوادث اجتمع فيو يف َوُبّسِت اعبَِبالُ  ا َفَكاَنْت َىَبآًء مُّ  .((َبسِّ

تفسَتىا، أي فصرت غبارًا متفرقا، متطايرا يف اؽبواء، كالذي يرى يف "
 . 3"هو اؽبباءهذىشعاع الشمس إذا دخل النافذة ف

با والتعقيبا، حرف العطف "الفاء" اؼبعٍت وترتيعن االعراب، اآلية  وجدت يف ىذه        
اآلية ىو وبّست اعببال بّسا )معطوف عليو(، كانت ىبآًءمنبثِّا  وشرح اعرابو يف ىذه

 4)معطوف(.

 (ٚأَْزَواًجا ثَ َلثًَة ) وَُكْنُتم   .3

ا، َفَكاَنْت َىَبآًء ُمْنَبثّا، قال اهلل تعايل: "           ِت اعبَِباُل َبسَّ ا، َوُبسَّ ة اأَلْرُض َرجَّ إذاُرجَّ
عندما هتتز األرض فداحة رىيبىة، واعببال يف تدمَت، فليكن الغبار  ".وَُكْنُتم أَْزَواًجا ثَ َلثَةً 

يب تكون يف َوُبّسِت اعبَِباُل معٍت ترت ىذهوإن  ))العائمة، وأنتم إىل ثالث ؾبموعات.
ْنَبثِّا. ىو الذي حوادث اجتمع فيو ا َفَكاَنْت َىَبآًء مُّ   .((َبسِّ

أصنافا وفرقا ثالثة"أىل اليمُت، وأىل -أيهاالناس-تفسَتىا، أي وكنتم"
الشمال، وأىل السبق" فأماالسبقون فهم أىل الدرجات العلى يف اعبنة، وأىل أصحاب 

 . 5"، وىذة مراتب الناس يف اآلخرةالشمال فهم أىل النار
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 ، وشرح اعرابو يف ىذهترتيب اآلية حرف العطف "الواو" واؼبعٍت وجدت يف ىذه
ا )معطوف عليو(، الواو )حرف العطف(، ُكْنُتم أزْ  ِت األرض رجَّ واًجا ثلثًة اآلية ىو رجَّ

 6)معطوف(.

ْشَئَمِة ) َوَأْصحبُ   .4
َ

ْشَئَمِة َمآ َأْصَحُب اؼب
َ

 (ٜاؼب

ْيَمنِة، " :قال اهلل تعاىل
َ

ْيَمَنِة َمآ َأْصَحُب اؼب
َ

وَُكْنُتم أَْزَواًجا ثَ َلثَة، َفَأْصَحُب اؼب
 

َ
ْشَئَمِة َمآ َأْصَحُب اؼب

َ
ىو جيعل  ىذه. وأنتم إىل ثالث ؾبموعات، "ْشَئَمةِ َوَأْصحُب اؼب

 ؾبموعة اليمُت، آّموعة اليمُت الكرمي، وؾبموعة اليسار، فإنو سيكون بائسة اليسارية.

ْشَئَمِة  ىذهوإن ))
َ

ْيَمنة َوَأْصحُب اؼب
َ

معٍت سابق تكون يف َفَأْصحُب اؼبْيَمَنة َمآ َأْصَحب اؼب
ْشَئَمِة. ىو 

َ
    . ((فيو حوادث اؼبعٍت ترتيب يف حوادث األول و الثاين الذيَمآ َأْصَحُب اؼب

اآلية، أي ىل تدري من ىم؟ وما ىي حاؽبم وصفتهم؟ إهنم الذين  ىذهتفسَتىا يف "
 . 7"يؤتون صحائهم بشماؽبم، ففيو تعجيب غباؽبم يف دخوؽبم النار وشقائهم

، وشرح لعطف "الواو" واؼبعٍت ترتيبحرف اعن االعراب، اآلية  ىذهوجدت يف 
اآلية ىو أصحاب اؼبيمنة ما أصحاب اؼبيمنة )معطوف عليو(،الواو )حرف  ىذهاعرابو يف 

 8عطف(، أصحب اؼبشئمة مآ أصحب اؼبشئمة )معطوف(.

ِبُقوَن وَ    .5 ِبُقوَن )السَّ  (ٓٔالسَّ

ْيَمنِة، " :قال اهلل تعاىل
َ

ْيَمَنِة َمآ َأْصَحُب اؼب
َ

وَُكْنُتم أَْزَواًجا ثَ َلثَة، َفَأْصَحُب اؼب
ْشَئَمِة، وَ 

َ
ْشَئَمِة َمآ َأْصَحُب اؼب

َ
ِبُقوَن".اَوَأْصحُب اؼب ِبُقوَن السَّ إىل ثالث ؾبموعات،  وأنتم لسَّ

ىو جيعل ؾبموعة اليمُت، آّموعة اليمُت الكرمي، وؾبموعة اليسار، فإنو سيكون  ىذه
معٍت  ىذهوإن )) اعبنة. إىل تذىب األوىل األكثر كانوا اؼبؤمنُت ومعظم .بائسة اليسارية، 

                                                             
.الكريم القرآن اعراب الدروشي، الدين محي
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ِبُقوَن. ىو الذي حوادث فيو، و سابق اؼبعٍت  ِبُقوَن السَّ معطوف سابق تكون يف َوالسَّ
 .((األول و معطوف عليو األخرا

ىو الصنف الثالث من األزواج الثالثة  ىذهاآلية، أي  ىذهتفسَتىا يف 
 . 9أي والسابقون إىل اػبَتات واغبسنات، ىم السابقون إىل النعيم واعبنات

اآلية حرف العطف "الواو" واؼبعٍت ؼبطلق اعبمع، وشرح اعرابو  ىذه وجدت يف
                                        11)معطوف عليو(، السبقون )اؼبعطوف(.والسبقون اآلية ىو  ىذهيف 

 (ِٗٔمَن اأَلِخرِْين )وقَِلْيٌل    .6

ِبُقوَن، أٌْولَئَك اؼبقرَّبُوَن، يف َجنَِّت الَنِعيم، ثُ لٌَّة ِمن اوَ " :قال اهلل تعاىل ِبُقوَن السَّ لسَّ
ِلَُت، وقَِلْيٌل ِمَن اأَلِخرِْين  اعبنة، ىم إىل تذىب األوىل األكثر كانوا اؼبؤمنُت . ومعظم"اأَلوَّ

وؾبموعة  اآلؽبة، كان اعبنة النعيم، ؾبموعة كبَتة من الناس السابقة، من مقربُت أشخاص
ِبُقوَن. ىو  معٍت مطلق اعبمع ىذهوإن )) صغَتة من الناس بعده. ِبُقوَن السَّ تكون يف َوالسَّ

 .(( وجد بُت كل حوادث الذي حوادث فيو، و مطلق اعبمع اؼبعٍت حرف عطف واو

اآلية، أي أولئك ىم اؼبقربون من اهلل، يف جواره، ويف  ىذهسَتىا يف تف
 .11واعبنات

حرف العطف "الواو" واؼبعٍت ؼبطلق اعبمع، عن االعراب، اآلية  ىذهوجدت يف 
(، الواو )حرف عطف(، من معطوف عليو) َو قَلْيلٌ  اآلية ىو ىذهوشرح اعرابو يف 

         12األِخرين )معطوف(.

ن مَِّعُْتٍ )وأَبَارِْيَق وَكْأٍس بَِأْكَواٍب   .7  (ٛٔمّْ
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ِلَُت، وقَِلْيٌل ِمَن اأَلِخرِْين، َعَلى " :قال اهلل تعاىل يف َجنَِّت الَنِعيم، ثُ لٌَّة ِمن اأَلوَّ
َلَّدون، بَِأْكَواٍب وأَبَارِيْ  َها ُمَتقابِِلُت، َيطُوفُوَن َعلْيهْم ِوْلداٌن ـبُّ َق ُسُررٍَموُضونَة، مُّتَِّكئَُت َعلي ْ

ِعُْتٍ  ن مَّ . كان اعبنة النعيم، ؾبموعة كبَتة من الناس السابقة، وؾبموعة صغَتة "وَكْأٍس مّْ
آّوىرات، فهي تعتد على  و بالذىب اؼبرصعة ديوان ديوان فوق ىم.من الناس بعده، 

معٍت  ىذهوإن )) ذلك وجها لوجو، ؿباصرون من قبل األطفال بسهولة ثابتة بسهولة.
ن مَِّعُْتٍ وأَبَارِْيَق وَكْأٍس بَِأْكَواٍب  ن يفمطلق اعبمع تكو  . ىو الذي حوادث فيو، و مطلق مّْ

 .((اعبمع اؼبعٍت حرف عطف واو وجد بُت كل حوادث

اآلية، ))بأكواب(( أي بأقدام كبَتة مستديرة العرى ؽبا، ىذى تفسَتىا يف
))وكأٍس من معُت((  ))وأباريق(( صبع إبريق أي وبأباريق ؽبا عرى، تَ ْْبق من صفاء لوهنا،

 13أي وكأس من طبر لذة، جارية من العيون

لواو األول" واؼبعٍت حرف العطف الثاين "اعن االعراب، اآلية  ىذهوجدت يف 
اآلية ىو أكواب )معطوف عليو(، الواو )حرف  ىذه، وشرح اعرابو يف مطلق اعبمع

اآليو  ىذه، يف ين يسمى ايضا اؼبعٍت مطلق اعبمععطوف(. واعرابو الثاعطف(، أباريق )م
 14ىو أكواب )معطوف عليو(،الواو )حرف عطف(،  كأس )معطوف(.

 

 ( 19) َوالَ يُ ْنزُِفونَ الَّ ُيَصّدُعوَن عنْ َها   .8

ِلَُت، وقَِلْيٌل ِمَن اأَلِخرِْين، َعَلى يف َجنَِّت الَنِعيم، ثُ لَّ " :قال اهلل تعاىل ٌة ِمن اأَلوَّ
َلَّدون، بَِأْكَواٍب وأَبَارِْيَق  َها ُمَتقابِِلُت، َيطُوفُوَن َعلْيهْم ِوْلداٌن ـبُّ ُسُررٍَموُضونَة، مُّتَِّكئَُت َعلي ْ

َها َواَل يُ ْنزُِفونَ  ، الَّ ُيَصّدُعوَن عن ْ ن مَِّعُْتٍ نعيم، ؾبموعة كبَتة من . كان اعبنة ال"وَكْأٍس مّْ
 بالذىب اؼبرصعة ديوان ديوان فوق ىم.الناس السابقة، وؾبموعة صغَتة من الناس بعده، 
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13 
الكريم القرآن اعراب الدروشي، الدين محي

 14
. 



22 
 

 
 

آّوىرات، فهي تعتد على ذلك وجها لوجو، ؿباصرون من قبل األطفال بسهولة ثابتة  و
فقة، بسهولة، للقيام النظرات والغاليات والكأس، واؼبشروبات اليت ربتوي يف اؼبياه اؼبتد

معٍت مطلق اعبمع تكون  ىذهوإن )) وىم بالتايل فهي ليست بالدوار واليف حالة سكر.
َها  يف . ىو الذي حوادث فيو، و مطلق اعبمع اؼبعٍت حرف َواَل يُ ْنزُِفونَ الَّ ُيَصّدُعوَن عن ْ

 .((وجد بُت كل حوادث عطف واو

رءوسهم من شرّٔا، اآلية،))اليصدعون عنها(( أي التنصد ىذىتفسَتىا يف "         
 15"))والينزفون(( أي واليسكرون فتذىب بعقوؽبم، كخمر الدنيا

اآلية حرف العطف "الواو" واؼبعٍت ؼبطلق عبمع، وشرح اعرابو  ىذهوجدت يف 
 16عليو(، ينزفون )معطوف(. اآلية ىو يصّدعون )معطوف ىذهيف 

ُرونَ َوَفِكَهٍة   .9  (21) فبَّا يَ َتَخي َّ

ِلَُت، وقَِلْيٌل ِمَن اأَلِخرِْين، َعَلى " :قال اهلل تعاىل يف َجنَِّت الَنِعيم، ثُ لٌَّة ِمن اأَلوَّ
َلَّدون، بَِأْكَواٍب وأَبَارِْيَق ُسُررٍَموُضونَ  َها ُمَتقابِِلُت، َيطُوفُوَن َعلْيهْم ِوْلداٌن ـبُّ ة، مُّتَِّكئَُت َعلي ْ

ُرونَ  َها َواَل يُ ْنزُِفوَن، َوَفِكَهٍة فبَّا يَ َتَخي َّ ، الَّ ُيَصّدُعوَن عن ْ ِعُْتٍ ن مَّ . كان اعبنة النعيم، "وَكْأٍس مّْ
 ديوان ديوان فوق ىم.وؾبموعة صغَتة من الناس بعده،  ؾبموعة كبَتة من الناس السابقة،

آّوىرات، فهي تعتد على ذلك وجها لوجو، ؿباصرون من قبل  و بالذىب اؼبرصعة
األطفال بسهولة ثابتة بسهولة، للقيام النظرات والغاليات والكأس، واؼبشروبات اليت 

يف حالة سكر، ومهما ربتوي يف اؼبياه اؼبتدفقة، وىم بالتايل فهي ليست بالدوار وال
وأبارْيَق وَكْأٍس  أْكوابِ ب معٍت مطلق اعبمع تكون يف ىذهوإن )) الفاكهة كل مااختاروا.

عُْت، ن مَّ . ىو الذي حوادث فيو، و مطلق اعبمع اؼبعٍت حرف فبَّا يَ َتَخي َُّرونَ َوفَاِكَهٍة  مّْ
  .((عطف واو وجد بُت كل حوادث
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يها فاكهة كثَتة، خيتارون ما تشتهيو اآلية، أي وؽبم ف ىذهتفسَتىا يف "
 17"نفوسهم لكثرهتا وتنوعها

اآلية حرف العطف "الواو" واؼبعٍت ؼبطلق عبمع، وشرح اعرابو  ىذهوجدت يف 
 وأبارْيَق وَكْأٍس مّْن أْكوابِ ( بٛٔاآلية) ىذهفاكهة )معطوف(، يف و اآلية ىو  ىذهيف 

عُْت. )معطوف عليو(.  18مَّ

 (ِٕٕعُْتٌ ) َوُحورٌ  .11

ِلَُت، وقَِلْيٌل ِمَن اأَلِخرِْين، َعَلى " :قال اهلل تعاىل يف َجنَِّت الَنِعيم، ثُ لٌَّة ِمن اأَلوَّ
َها ُمَتقابِِلُت، َيطُوفُوَن عَ  َلَّدون، بَِأْكَواٍب وأَبَارِْيَق ُسُررٍَموُضونَة، مُّتَِّكئَُت َعلي ْ لْيهْم ِوْلداٌن ـبُّ

َها َواَل يُ ْنزِفُوَن، َوَفِكَهٍة فبَّا يَ َتَخي َُّروَن، َوُحوٌر ِعُْتٌ  ، الَّ ُيَصّدُعوَن عن ْ ِعُْتٍ .كان "وَكْأٍس مّْن مَّ
 فوق ىم.اعبنة النعيم، ؾبموعة كبَتة من الناس السابقة، وؾبموعة صغَتة من الناس بعده، 

آّوىرات، فهي تعتد على ذلك وجها لوجو، ؿباصرون  و بالذىب اؼبرصعة ديوان ديوان
من قبل األطفال بسهولة ثابتة بسهولة، للقيام النظرات والغاليات والكأس، واؼبشروبات 
اليت ربتوي يف اؼبياه اؼبتدفقة، وىم بالتايل فهي ليست بالدوار واليف حالة سكر، ومهما 

معٍت مطلق  ىذهوإن )) روا، وىناك تكون مالك العينُت اعبميلة.الفاكهة كل مااختا
َلدون،  وِْلدانٌ َيطوُفوَن َعَليهم  اعبمع تكون يف. ىو الذي حوادث فيو عُت ، اؼبعٍت وحورٌ ـبّّ

 . ((ىو جائت بًتتيبحوادث  ألنو بُت ترتيب

ع اآلية، ))وُحوٌرِعُت. كأمثال اللؤلؤاؼبكنون((، أي وؽبم م ىذهتفسَتىا يف 
ذلك النعيم، الواسعات العيوب، يف غاية اعبمال والبهاء، كأهنن اللؤلؤ يف الصفاء والنقاء 

.19 
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، وشرح لعطف "الواو" واؼبعٍت ترتيبحرف اعن االعراب، اآلية  ىذهوجدت يف 
وحوٌر )معطوف عليو(، لدونـبَّّ  ِوْلدانٌ َيطوُفوَن َعَليهم اآلية ىو  ىذهاعرابو يف 
 21)معطوف(.

 (25) َوالَ تَأْثِيًماالَ َيْسَمُعوَن ِفيْ َها َلْغواً   .11

ِلَُت، وقَِلْيٌل ِمَن اأَلِخرِْين، َعَلى " :قال اهلل تعاىل يف َجنَِّت الَنِعيم، ثُ لٌَّة ِمن اأَلوَّ
َلَّدون، بَِأْكَواٍب وأَبَارِْيَق ُسُررٍَموُضونَة، مُّ  َها ُمَتقابِِلُت، َيطُوفُوَن َعلْيهْم ِوْلداٌن ـبُّ تَِّكئَُت َعلي ْ

، الَ  َها َواَل يُ ْنزُِفوَن، َوَفِكَهٍة فبَّا يَ َتَخي َُّروَن، َوُحوٌر ِعُْتٌ ، الَّ ُيَصّدُعوَن عن ْ ن مَِّعُْتٍ وَكْأٍس مّْ
َها َلْغوًا َوالَ  . كان اعبنة النعيم، ؾبموعة كبَتة من الناس السابقة، "تَأْثِيًما َيْسَمُعوَن ِفي ْ

آّوىرات،  و بالذىب اؼبرصعة ديوان ديوان فوق ىم.وؾبموعة صغَتة من الناس بعده، 
فهي تعتد على ذلك وجها لوجو، ؿباصرون من قبل األطفال بسهولة ثابتة بسهولة، 

اليت ربتوي يف اؼبياه اؼبتدفقة، وىم بالتايل للقيام النظرات والغاليات والكأس، واؼبشروبات 
فهي ليست بالدوار واليف حالة سكر، ومهما الفاكهة كل مااختاروا، وىناك تكون مالك 

 ىذهوإن )) العينُت اعبميلة، األموال اليت مل تسمع ؿبادثة عقيمة واليت تؤدي إىل اػبطيئة.
، َواَل تَأْثِيًماَمُعوَن ِفيْ َها َلْغوًا اَل َيسْ معٍت مطلق اعبمع تكون يف. ىو الذي حوادث فيو 

 . ((مطلق صبع وكان حرف عطف بينوىو ألنو بُت حوادث  ؼبطلق اعبمعاؼبعٍت 

اآلية، أي ال يطرق آذاهنم فاحش الكالم، وال يلحقهم  ىذهوتفسَتىا يف 
  21إث فبا يسمعون.

اآلية حرف العطف "الواو" واؼبعٍت ؼبطلق اعبمع، وشرح اعرابو  ىذهوجدت يف 
 22اآلية ىو لغًوا )معطوف عليو(، تأثيًما )معطوف(. ىذهيف 

 (ٜٕمَّْنُضوٍد ) َوطَْلحٍ   .12

                                                             
الكريم القرآن اعراب الدروشي، الدين محي

 21
. 

2022 ،(م022رة،العصي المكتبة:بيروت-سيدا) التفاسير، صفوة الصابوني، علي محمد الشيخ
21 

الكريم القرىن اعراب الدروشي، الدين محي
 22

. 



22 
 

 
 

ْصَحب الَيِمَُت، يف ِسْدِرـْبٌدود، َوطَْلٍح َوَأْصَحُب الَيِمُِت َما أَ " :قال اهلل تعاىل
ْنُضودٍ  . وؾبموعة اليمُت وكيف الكرمي من ؾبموعة اليمُت، ىم كانوا يف الشجرة مل "مَّ

معٍت مطلق اعبمع  ىذهوإن )) ارتفعت، وبطانات الشجرة اليت يبطاقتُت الًتاص الفاكهة.
ْنُضوٍد  ْلحٍ َوطَ ـْبضود،   ِسْدٍر يف تكون يف. ىو الذي حوادث فيو  ، اؼبعٍت ؼبطلق اعبمع مَّ

 . ((ألنو بُت حوادث ىو مطلق صبع وكان حرف عطف بينو

اآلية، ىو شجر اؼبوز، ومعٌت ))منضود(( أي مًتاكم،  ىذهوتفسَتىا يف 
 .23قد نضد باغبمل من أسفلو إىل أعاله

، وشرح لواو" واؼبعٍت ترتيبحرف العطف "اعراب، عن االاآلية  ىذهوجدت يف 
اآلية قبلو ))يف ِسْدٍر  ـْبضود((،  ىذهاآلية ىو ِسْدٍر )معطوف عليو( يف  ىذهاعرابو يف 

 24َمْنُضوٍد)معطوف(. طَْلحٍ 

 ( ٖٖفَبُْنوَعٍة )والَ الَّ َمْقطُوعٍة   .13

َوَأْصَحُب الَيِمُِت َما َأْصَحب الَيِمَُت، يف ِسْدِرـْبٌدود، َوطَْلٍح " :قال اهلل تعاىل
ٌر، الَّ َمْقطُوعٍة واَل فَبُْنوَعةٍ  ٌدود، َوَمآِء َمْسكوِب، َوَفِكهة كثي ْ ْنُضوٍد، َوِظّل فبَّ . وؾبموعة "مَّ

اليمُت وكيف الكرمي من ؾبموعة اليمُت، ىم كانوا يف الشجرة مل ارتفعت، وبطانات 
لشجرة اليت ببطاقطُت الًتاص فاكهة، وظل من اؼبًتامية االطراف، ومستمر بشكل اؼباء ا

معٍت مطلق  ىذه وإن)) يتدفق، والفواكو كثَتا، أن اليتوقف الفاكهة احملرمة وال أعتْب.
فَبُْنوَعٍة ، اؼبعٍت ؼبطلق اعبمع ألنو واَل اعبمع تكون يف. ىو الذي حوادث فيو الَّ َمْقُطوعٍة 

 .((وادث ىو مطلق صبع وكان حرف عطف بينوبُت ح

اآلية، أي وفاكهة كثَتة متنوعة، ليست بالقليلة العزيزة،   ىذهوتفسَتىا يف 
 .25كما كانت يف بالدىم، والتنقطع كما تنقطع شبارالدنيا يف الشتاء
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حرف العطف "الواو" واؼبعٍت ؼبطلق اعبمع، ب، عن االعرااآلية  ىذهوجدت يف          
 26اآلية ىو اّلَمْقطُوَعٍة )معطوف عليو(،ال فَبُْنوَعٍة )معطوف(. ىذهوشرح اعرابو يف 

 (ٖٙأَْبَكارًا )َفَجَعْلنُهنَّ   .14

نَّآ أَْنَشأنَ ُهنَّ إِْنَشآء، َفَجَعْلنُهنَّ أَْبَكارًا. لبلق ؽبم مباشرة مالك إِ "  :قال اهلل تعاىل
معٍت مطلق اعبمع تكون يف. ىو الذي  ىذهوإن )) ."مالك، ث قبعل عذراء عذراء

عن ألنو بُت حوادث  ترتيب، اؼبعٍت أَْبَكارًا َفَجَعْلنُهنَّ إِنَّآ أَْنَشْأهَنّن إِْنَشآَء حوادث فيو 
 . ((كان حرف عطف بينوو  ترتيب

اآلية، أي فجعلهنا ىن عذارى، كلما أتاىّن أزواجهمن  ىذهوتفسَتىا يف 
 .27وجدوىّن أبكارا ))ُعُرَر(( صبع عروب وىي اؼبتحببة لزوجها، العاشقة لو

عٍت للًتتيب كثَت، حرف العطف "الواو" واؼبعن االعراب، اآلية  ىذهوجدت يف 
)معطوف عليو(، إْنَشْأُىن اآلية ىو إِنّآ إْنشأهنن إْنشآ آلية قبلو،  ىذهوشرح اعرابو يف 

 28من اآلية َفَجَعْلنُهّن أْبكارًا )معطوف(. َجَعْلنُهنَّ 

 (ِٓٗمَن األِخرِيَن )َوثُ لٌَّة   .15

. "ْصَحِب الَيِمُْت، ثُ لَّة مَن اأَلوَِّلُت، َوثُ لَّة مَن اأَلِخرِيناّل " :قال اهلل تعاىل
ّٓموعة اليمُت، غالبية الناس الذين يف وقت سابق، وكذلك الغالبية العظمي من الناس 

معٍت مطلق اعبمع تكون يف. ىو الذي حوادث فيو إِنَّآ  ىذهوإن  الذين يف وقت الحق.
أَْبَكارًا ، اؼبعٍت ترتيب ألنو بُت حوادث عن ترتيب وكان حرف نُهنَّ َفَجَعلْ أَْنَشْأهَنّن إِْنَشآَء 

حوادث فيو وثّلة من األخرين ىو  معٍت مطلق اعبمع تكون يف. ىذهوإن ))عطف بينو. 
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وكان حرف عطف  عبارة ىو مطلق صبع ألنو بُتؼبطلق اعبمع ، اؼبعٍت ِمَن األِخرِينَ َوثُ لٌَّة 
 . ((بينو

، ))ثُ ّلة من األولُت، وثّلة من اآلخرين(( أي ىم اآلية ىذهتفسَتىا يف 
 .29صباعة من األولُت من األمم اؼباضية وصباعة من التأخرين من أمة ؿبمد

ح اعرابو اآلية حرف العطف "الواو" واؼبعٍت ؼبطلق اعبمع، وشر  ىذهوجدت يف 
 31)معطوف(. من األخرين )معطوف عليو(، ثُ لَّةٌ  اآلية ىو ِمَن ثّلة من األولُت ىذهيف 

يمٍ ىِف ظَبُوٍم   .16  (42) َوضبَِ

يٍم. " :قال اهلل تعاىل َماِل، ىِف ظَبُوٍم َوضبَِ َماِل َمآ َأْصَحُب الشّْ َوَأْصَحُب الشّْ
وإن )) ."ة اليسار  مابائسة، ؽبم عذاب يف الرياح الساخنة جدا واؼباء اؼبغلي جداوؾبموع

يمٍ  معٍت مطلق اعبمع تكون يف ىذه . ىو اؼبعٍت ؼبطلق اعبمع ألنو بُت عبارة ىِف ظَبُوٍم َوضبَِ
 . ((ىو مطلق صبع وكان حرف عطف بينو

سام، وماٍء اآلية، أي يف ريح حارة من النار، تنفذ يف اؼب ىذهتفسَتىا يف 
 31شديد اغبرارة.

ؼبعٍت ؼبطلق اعبمع، حرف العطف "الواو" اعن االعراب، اآلية  ىذهوجدت يف 
يٍم )معطوف(.  اآلية ىو ىذهوشرح اعرابو يف   32ظَبُوٍم )معطوف عليو(، ضبَِ

ن ََيُْموٍم )َوِظلّْ   .17  (   ٖٗمَّ

                                                             

ٕٓٚٔم(، ٕٔٓبَتوت:اؼبكتبة العصَتة،-الشيخ ؿبمد علي الصابوين، صفوة التفاسَت، )سيدا 29
  

31 ؿبي الدين الدروشي، اعراب القرآن الكرمي
. 

ٕٓٚٔالشيخ ؿبمد علي الصابوين، صفوة التفاسَت، ص  31
. 

32 ؿبي الدين الدروشي، اعراب القرآن الكرمي
. 
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يٍم، َوِظلّْ " :قال اهلل تعاىل َماِل، ىِف ظَبُوٍم َوضبَِ َماِل َمآ َأْصَحُب الشّْ َوَأْصَحُب الشّْ
ن ََيُْموٍم وؾبموعة اليسار  مابائسة، ؽبم عذاب يف الرياح الساخنة جدا واؼباء اؼبغلي  مَّ

ْيٍم،  ظَبُومٍ  تكون يف معٍت ترتيب ىذهوإن )) ."جدا، والظل من الدخان االسود َوِظلّْ َوضبَِ
ن ََيُْمومٍ  وكان  نو بُت سبثيل الواحد والثاين اما جائت عن ترتيبأل اؼبعٍت ترتيب. ىو مَّ

 .((حرف عطف بينو

اآلية، أي يف ريح حارة من النار، تنفذ يف اؼبسام، وماٍء  ىذهوتفسَتىا يف 
 .33شديد اغبرارة

، وشرح عن االعراب، حرف العطف "الواو" اؼبعٍت ترتيباآلية  ىذهوجدت يف 
ْيٍم اآلية قبلو )معطوف عليو(،  ظَبُومٍ اآلية ىو  ىذهاعرابو يف  مْن ََيُْموٍم  ِظلٍّ َوضبَِ

 34)معطوف(.

 ( 44) َوالََكرميٍْ الَّ بَارٍِد   .18

يٍم، َوِظلّْ " :قال اهلل تعاىل َماِل، ىِف ظَبُوٍم َوضبَِ َماِل َمآ َأْصَحُب الشّْ َوَأْصَحُب الشّْ
ن ََيُْموٍم، الَّ بَارٍِد َوالََكرميٍْ  . وؾبموعة اليسار  مابائسة، ؽبم عذاب يف الرياح الساخنة "مَّ

معٍت  ىذهوإن )) جدا، والظل من الدخان االسود، البرد وال سعيدا. جدا واؼباء اؼبغلي
. ىو اؼبعٍت ترتيب ألنو بُت حوادث الواحد والثاين اما َوالََكرميٍْ ترتيب تكون يف الَّ بَارٍِد 

 .((جائت عن ترتيب وكان حرف عطف بينو

الظل باردا، يسًتوح بو النسيم من  ىذهاآلية، أي ليس  ىذهوتفسَتىا يف 
 .35دة اغبر ))والكرمي(( أي وليس حسن اؼبنظر، يسّر بو من يستفيء بظلوش

                                                             

ٕٓٚٔصفوة التفاسَت، صالشيخ ؿبمد علي الصابوين،  33
. 

ٖٕٛٚص(ٜٜٜٔ)بَتوت:دار ابن كثَت، ٚؿبي الدين الدروشي، اعراب القرآن الكرمي ج 34
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حرف العطف "الواو" واؼبعٍت للًتتيب كثَت ، عن االعراب، اآلية  ىذهوجدت يف       
 36ميٍْ )معطوف عليو(، بَارٍِد )معطوف(.اآلية ىو َكرِ  ىذهوشرح اعرابو يف 

 (َٙٗعَلى اغبِْنِث الَعِظْيٍم ) وََكانُوا ُيِصرُّونَ   .19

يٍم، َوِظلّْ " :قال اهلل تعاىل َماِل، ىِف ظَبُوٍم َوضبَِ َماِل َمآ َأْصَحُب الشّْ َوَأْصَحُب الشّْ
ن ََيُْموٍم، الَّ بَارِ  ، إِن َُّهْم َكامَّ "ٍد َوالََكرميٍْ وََكانُوا ُيِصرُّوَن َعَلى اغبِْنِث . نُوا قَ ْبَل َذِلَك ُمًْتِِفُْتَ

الَعِظْيٍم. وؾبموعة اليسار  مابائسة، ؽبم عذاب يف الرياح الساخنة جدا واؼباء اؼبغلي جدا، 
الكماليات اغبياة  ىذهوالظل من الدخان االسود، البرد وال سعيدا، إّن ىم قبلو يف 

كاَنُ ْوا   معٍت ترتيب تكون يف ىذهوإن )) الفخمة، واستمروا يف العمل على كبائر الذنوب.
. ىو اؼبعٍت ترتيب ألنو بُت حوادث َعَلى اغبِْنِث الَعِظْيمٍ  وََكانُوا ُيِصرُّونَ ذِلَك ُمًْتِفَُت،  قَ ْبلَ 

 .((الواحد والثاين اما جائت عن ترتيب وكان حرف عطف بينو

اآلية، أي وكانوا يدامون على الذنب العظيم، وىو  ىذها يف تفسَتى
الشرك باهلل، قال اؼبفسَتون : لفظ اإلنصرار يدل على اؼبداومة على اؼبعصية، واغبنث : 

 .37ىو الذنب الكبَت، واؼبراد بو ىنا

، لواو"واؼبعٍت للًتتيب لعطف "احرف اعن االعراب، اآلية  ىذهوجدت يف 
َعلى  َكانُوا ُيِصرُّونَ ذِلَك ُمًْتِفَُت)معطوف عليو(،   كاَنُ ْوا قَ ْبلَ اآلية ىو   ىذهوشرح اعرابو يف 

 38اغبِْنِث الَعِظيٍم )معطوف(.

َنا   .21 ُعوثُوَن )ًما أَِءنَّا لَ و ِعظَ  وَُكنَّا تُ رَابًاوََكانُوا يَ ُقولُون أَِئَذا ِمت ْ  (َٚٗمب ْ

يٍم، َوِظلّْ " :قال اهلل تعاىل َماِل، ىِف ظَبُوٍم َوضبَِ َماِل َمآ َأْصَحُب الشّْ َوَأْصَحُب الشّْ
َنا ، وََكانُوا يَ ُقولُون أَِئَذا ِمت ْ ، إِن َُّهْم َكانُوا قَ ْبَل َذِلَك ُمًْتِِفُْتَ ن ََيُْموٍم، الَّ بَارٍِد َوالََكرميٍْ ُكنَّا َو  مَّ

                                                             

36 ؿبي الدين الدروشي، اعراب القرآن الكرمي
. 

ٕٔٚٔالشيخ ؿبمد الصابوين، صفة التفاسَت، ص  37
. 

38ؿبي الدين الدروشي، اعراب القرآن الكرمي.
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ُعوثُونَ  . وََكانُوا ُيِصرُّوَن َعَلى اغبِْنِث الَعِظْيٍم. وؾبموعة اليسار  "تُ رَابًا و ِعَظًما أَِءنَّا َلَمب ْ
مابائسة، ؽبم عذاب يف الرياح الساخنة جدا واؼباء اؼبغلي جدا، والظل من الدخان 

خمة، واستمروا يف اغبياة الكماليات الف ىذهاالسود، البرد وال سعيدا، إّن ىم قبلو يف 
العمل على كبائر الذنوب، وقالوا، عندما كناقدلقوا حتفهم، وتصبح الغبار والعظام، وكبن 

َنا  معٍت مطلق اعبمع ىذهوإن )) حقاعلى إحياء؟. وَُكنَّا تكون يف وََكانُوا يَ ُقولُون أَِئَذا ِمت ْ
ُعوثُوَن. ىو اؼبعٍت مطلق اعبمو ِعَظًما أَِءنَّا لَ  تُ رَابًا ع ألنو يف سبثيل مطلق اعبمع، وكان َمب ْ

 .((حرف عطف بينو

اآلية، أي ىل سنبعث بعد أن تصبح أجسادنا ترابا  ىذهتفسَتىا يف 
 .39استبعاد منهم ألمر البعث وتذيب لو ىذهوعظاما لبرة؟ و 

اء "الواو" واؼبعٍت و حرف العطف الثاين سعن االعراب، اآلية  ىذهوجدت يف 
َنا )معطوف اليو(، ُكنَّا  ىذه، وشرح اعرابو األول يف مطلق اعبمع اآلية ىو أَِئَذا ِمت ْ

اآلية ىو ُكنَّا تُ رَابًا )معطوف عليو(، ِعَظًما  ىذه)معطوف(. واعرابو الثاين يف 
 41)معطوف(.

 (ٛٗلُوَن )اأَلوَّ َو ءَبآُؤنا أَ   .21

يٍم، َوِظلّْ " :قال اهلل تعاىل َماِل، ىِف ظَبُوٍم َوضبَِ َماِل َمآ َأْصَحُب الشّْ َوَأْصَحُب الشّْ
َنا ، وََكانُوا يَ ُقولُون أَِئَذا ِمت ْ ، إِن َُّهْم َكانُوا قَ ْبَل َذِلَك ُمًْتِِفُْتَ ن ََيُْموٍم، الَّ بَارٍِد َوالََكرميٍْ وَُكنَّا  مَّ

ُعوثُوَن، َأَو َءبآُؤنا األَوَُّلوَن. وََكانُوا ُيِصرُّوَن َعَلى اغبِْنِث الَعِظْيمٍ تُ رَابًا و عِ  . "َظًما أَِءنَّا َلَمب ْ
وؾبموعة اليسار  مابائسة، ؽبم عذاب يف الرياح الساخنة جدا واؼباء اؼبغلي جدا، والظل 

يات الفخمة، اغبياة الكمال ىذهمن الدخان االسود، البرد وال سعيدا، إّن ىم قبلو يف 
واستمروا يف العمل على كبائر الذنوب، وقالوا، عندما كناقدلقوا حتفهم، وتصبح الغبار 

                                                             

ٕٔٚٔالشيخ ؿبمد الصابوين، صفوة التفاسَت، ص  39
. 

41 ؿبي الدين الدروشي، اعراب القرآن الكرمي
. 



22 
 

 
 

     والعظام، وكبن حقاعلى إحياء؟، ماإذاكان أجدادنا الىت يف وقت سابق على أي حال؟.

َنا وَُكنَّا تُ رَابًا و ىذهوإن )) أَِءنَّا ِعَظًما  معٍت ترتيب تكون يف وََكانُوا يَ ُقوُلون أَِئَذا ِمت ْ
ُعوثُونَ  الواحد والثاين اما جائت سبثيل نو بُت أل اؼبعٍت ترتيب. ىو اأَلوَّلُونَ َو ءَبآُؤنا ، أَ َلَمب ْ

 .((، وكان حرف عطف بينولًتتيب

لْوَن((؟ تأكيد لإلنكار ومبالغة فيو،  ىذهتفسَتىا يف  اآلية، ))َأَوءَبَآؤنا األوَّ
 .41د أن بليت أجسامهمأي وىل سيبعث آباؤنا األوائل؟ بع

حرف العطف "الواو" والذي باؼبعٍت ؼبطلق عن االعراب، اآلية  ىذهوجدت يف 
ُعوثُوَن )معطوف عليو(، آبَاؤنَا )معطوف(. ىذهاعبمع، وشرح اعرابو يف  َب ْ

 42اآلية ىو إِنَا ؼب

لُْتَ   .22  (49)واأَلِخرِْيَن ُقْل ِإنَّ اأَلوَّ

ْعُلومٍ " :قال اهلل تعاىل لُْتَ واأَلِخرِْيَن، َلَمْجُموُعوَن ِإىَل ِميَقِت يَ ْوٍم مَّ . "ُقْل ِإنَّ اأَلوَّ
لسابق و وقت الحق، بالتأكيد سيتم صبع يف وقت ؿبدد، يف قال "نعم" إن الناس وقت ا

َو َءبآُؤنا معٍت ترتيب تكون يف ، أَ  ىذهوإن ))نفس اليوم الذي ىو بالفعل مفهومة. 
لُْتَ اأَلوَّلُونَ  الواحد والثاين اما  عبارة. ىو اؼبعٍت ترتيب ألنو بُت واأَلِخرِْينَ ، ُقْل ِإنَّ اأَلوَّ

 .((بينو طفجائت لًتتيب، وكان حرف ع

ْجُموُعون ِإىل  ىذهتفسَتىا يف 
َ

اآلية، ))ُقل إّن األّوِلَُت واآلخرين. ؼب
ِمْيقاِت يوم معلوم(( أي قل ؽبم ياؿبمد : إن اػبالئق صبيًعا، السابقُت منهم والالحقُت، 

 .43سيجمعون وَيشرون ليوم اغبساب، الذي حّدداهلل بوقت معلوم، اليتقدم وال يتأخر

حرف العطف "الواو" واؼبعٍت وللًتتيب  عن االعراب، اآلية  ىذهوجدت يف 
ِلُْتَ )معطوف عليو(، اأَلِخرِْيَن )معطوف(. ىذهكثَت، وشرح اعرابو يف   44اآلية ىو اأَلوَّ

                                                             

ٕٔٚٔم(، ٕٔٓبَتوت:اؼبكتبة العصَتة،-لشيخ ؿبمد علي الصابوين، صفوة التفاسَت، )سيداا 41 

.ٜٖٕٚ( صٜٜٜٔ)بَتوت:دار ابن كثَت، ٚؿبي الدين الدروشي، اعراب القرآن الكرمي، ج 42
  

ٕٔٚٔي، صفوة التفاسَت، ص الشيخ ؿبمد الدروش 43
. 
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23.  
ُ

آلون اؼب بوَن )ث إنَّكْم أَّيها الضَّ  (َٔ٘كذّْ

قاىل اهلل تعاىل: "ِإهّنم كانوا َكانو قبل ذالك مًتفُت، وكانوا يصّرون على على           
اغبنث العظيم، وكانوا يقولون ائذامتناوكّنا ترابًاّوعظاماءاِنّاؼببعوثون، اوآباؤنااألولون، قل اّن 

 ايّها الظّلون اؼبكذبون".  ّٓموعون اىل ميقات يوٍم ّمعلوم، ثّ اّنكماألولُت واألخرين، 

أي ث إنكم يا معشر كفار مكة،الضالون عن اؽبدى، تفسَتىا يف ىذه اآلية،           
 اؼبكذبون بالبعث والنشور، آلكلون من شجر الزقوم، الذي ينبت يف أصل اعبحيم.

 

"ث" واؼبعٍت للًتتيب وجدت يف ىذه اآلية عن االعراب، حرف العطف          
ْعلوم، وشرح اعرابو يف ىذه اآلية ىو والًتاخي )معطوف َلمْجُموعوَن ِاىل ِميَقات يَوٍم مَّ

 45عليو( الّضآلون اؼبكذبوَن)معطوف(.

 (ِٖ٘منْ َها الُبُطوَن ) َفَما لُِئونَ  .24

َكذّْ " :قال اهلل تعاىل
ُ

آلُّوَن اؼب ن زَقُّوٍم، بُوَن، أَلَِكلُ ُثَّ إِن َُّهْم أَي َُّها الضَّ  وَن ِمن َشَجٍر مّْ
. ث يف الواقع عليك ياألئك يف ضالل ألئك الذين ينكرون، "َفَما لُِئوَن ِمنْ َها الُبُطونَ 

ِمن َشَجٍر ِمن  ِكُلونَ يف أَلَ  معٍت ترتيب تكون ىذهوإن )) بالتأكيد لتأكل الشجرة الزّقوم.
الواحد والثاين اما جائت  حوادث. ىو اؼبعٍت ترتيب ألنو بُت ُطونَ ِمنْ َها البُ  َفَما لُِئونَ َزقُّوٍم، 

 .((لًتتيب، وكان حرف عطف بينو

اآلية، أي فمالئون بطونكم من تلك الشجرة اػببيثة،  ىذهتفسَتىا يف 
 .46لغلبة اعبوع عليكم

                                                                                                                                                                       

44 ؿبي الدين الدروشي، اعراب القرآن الكرمي
. 

 .ؿبي الدين الدروشي، اعراب القرأن الكرمي 45

ٕٔٚٔالشيخ ؿبمد علي الصابوين، صفوة التفاسَت، ص  46
. 
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ف العطف "الفاء" واؼبعٍت وترتيبا حر عن االعراب، اآلية  ىذهوجدت يف 
اآلية "أَلَِكُلوَن ِمن َشَجٍر ِمن  ىذهيف  آِكُلونَ اآلية ىو  ىذهوالتعقيب، وشر اعرابو يف 

 47اآلية، "َفَماِلُؤن ِمْنها الُبطُوَن")معطوف(. ىذهيف  َمالُِئوَن َزقُّوٍم")معطوف عليو(، 

ُقوَن ) فَ َلْوالَ ُن َخَلْقَنُكْم كبَْ   .25  (ُٚ٘تَصدّْ

معٍت ترتيب  ىذهوإن )) ."لقد خلقنكم، ؼباذا التْبر ساعة" :قال اهلل تعاىل
ُقونَ  فَ َلْوالَ كَبُْن َخَلْقَنُكْم تكون يف  اما مطلق ألنو بُت حوادث  اؼبعٍت تعقيب. ىو ُتَصدّْ

 .((، وكان حرف عطف بينوصبع تعقيب فيو

اآلية، أي كبن خلقناكم أيها الناس من العدم، فهال  ذهىتفسَتىا يف 
 .48تصدقون بالبعث؟ فإن من قدر على البء،قادر على اإلعادة

عٍت وترتيبا حرف العطف "الفاء" واؼبعن االعراب، اآلية  ىذهوجدت يف 
ُقوَن  ىذه، وشرح اعرابو يف قيبتعالو  اآلية ىو كَبُْن َخَلْقَنُكم )معطوف عليو(، ُتَصدّْ

 49)معطوف(.

 (َٜ٘ء أَنْ ُتْم زَبُْلُقونَو، أَْم كَبْن اػبَلُقوَن )  .26

ا سُبنون، َء أَنْ ُتْم زَبُْلُقونَو، قال اهلل تعاىل: "  أَْم كَبْن اػبَلُقوَن". أََفرأيتم مَّ

أي ىل أنتم زبلقون ىذا اؼبٍّت بشرا سويا، أم كبن تفسَتىا يف ىذه اآلية، 
بقدرتنا خلقناه وصّورناه؟ قال القرطيب : وىذا احتجاج على اؼبشركُت، وبيان لآلية 

 فاعًتفوا بالبعث. األوىل، واؼبغٌت: إذا أقررمت بأنا خالقوه ال غَتنا

                                                             

.ؿبي الدين الدروشي، اعراب القرأن الكرمي
 47 

.ٕٕٚٔم(، ٕٔٓبَتوت:اؼبكتبة العصَتة،-الشيخ ؿبمد علي الصابوين، صفوة التفاسَت، )سيدا 48
 

49 ؿبي الدين الدروشي، اعراب القرىن الكرميز
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ن االعراب، حرف العطف "أم" واؼبعٍت ىي اؼبنطقة وجدت يف ىذه اآلية ع
دبعٍت بل، وشرح اعرابو يف ىذه اآلية ىو َء أَنْ ُتْم زَبُْلُقونَو)معطوف عليو(، أَْم كَبْن اػبَلُقوَن 

 )معطوف(.

ْوَت   .27
َ

َنُكُم اؼب ْرنَا بَ ي ْ  (ٓٙدبَْسُبوِقُْتَ )َوَما كَبُْن كَبُْن َقدَّ

َل كَبُْن َقدَّ " :قال اهلل تعاىل ، َعَلى َأن ن َُّبدّْ ْوَت َوَما كَبُْن دبَْسُبوِقُْتَ
َ

ْرنَا بَ يْ َنُكُم اؼب
. لدينا العزم وفاة كل واحد منكم وكبن لسنا "اَل تَ ْعَلُمْونَ  أَْمثَ َلُكم َونُ ْنِشَئُكم ىِف َما

وإن )) متعب، الستبدال الناس كمثل أنت، ورفع لكم يف األخرة يف حالة كنت التعرف.
ْرنَا ترتيب تكون يف معٍت ىذه ْوَت َوَما  كبن َقدَّ

َ
َنُكُم اؼب اؼبعٍت مطلق . ىو كَبُْن دبَْسُبوِقُْتَ بَ ي ْ

 .((ألنو بُت حوادث اما مطلق صبع فيو، وكان حرف عطف بينو اعبمع

اآلية، ))كبن َقّدْرنا بَ يْ َنُكم اؼبوت(( أي كبن قدرنا  ىذهتفسَتىا يف 
فيو، قال الضحاك : ساوى فيو بُت أىل السماء  وحكمنا عليكم باؼبوت وساوينا بينكم

واألرض، سواء فيو الشيف والوضيع، واألمَت والصعلوك ))وماكبن دبسبوقُت((، أي وما 
 .51كبن بعاجزين

حرف العطف "الواو" واؼبعٍت ؼبطلق اعبمع، عن االعراب، اآلية  ىذهوجدت يف 
ْرنَا )معطوف عليو(، َماكَبُْن )معطوف(. ىذهاعرابو يف  وشرح  51اآلية ىو كَبُْن َقدَّ

َل أَْمثَ َلُكْم   .28  (ٔٙىِف َما الَ تَ ْعَلُمْوَن )َونُ ْنِشَئُكْم َعَلى َأْن نُ َبدّْ

ْوتَ " :قال اهلل تعاىل
َ

ْرنَا بَ يْ َنُكُم اؼب َل  كَبُْن َقدَّ ، َعَلى َأن ن َُّبدّْ َوَما كَبُْن دبَْسُبوِقُْتَ
. لدينا العزم وفاة كل واحد منكم وكبن لسنا "اَل تَ ْعَلُمْونَ  أَْمثَ َلُكم َونُ ْنِشَئُكم ىِف َما

وإن )) متعب، الستبدال الناس كمثل أنت، ورفع لكم يف األخرة يف حالة كنت التعرف.

                                                             

ٖٕٚٔ-ٕٕٚٔالشيخ ؿبمد الدروشي، صفوة التفاسَت، ص  51
. 

51 ؿبي الدين الدروشي، اعراب القرآن الكرمي
. 
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لَ ْن ن ُ تكون يف َعَلى أَ  معٍت مطلق اعبمع ىذه ىِف َما الَ تَ ْعَلُمْوَن . ىو َونُ ْنِشَئُكْم أَْمثَ َلُكْم  َبدّْ
 .((اؼبعٍت مطلق اعبمع ألنو بُت حوادث اما مطلق صبع فيو، وكان حرف عطف بينو

اآلية، ))على أْن نُبّدل أمثالكم(( أي على أن هنلككم  ىذهتفسَتىا يف 
و تعاىل :))إن يشأيُذىبكم وبأِت ونستبدل قوما غَتكم، يكونون أطوع هلل منكم، كقول

خبلق جديد(( ))ونُنشئكم فيما التعلمون(( أي ولسنا بعاجزين أيضا أن نعيدكم يوم 
القيامة، يف خلقة ال تعلموهنا، والتصل إليها عقولكم، والغرض أن اهلل قادر على أن 

 .52يهلكهم، وأن َيييهم، وأن يبعثهم يوم القيامة، ففي اآلية هتديد

، لعطف "الواو" واؼبعٍت للًتتيباحرف  عن االعراباآلية  ىذهوجدت يف 
َل )معطوف عليو(،  ىذهوشرح اعرابو يف وحرف "ال" اؼبعٍت ال نافية،  اآلية ىو، نُ َبدّْ

 53نُ ْنِشَئُكم )معطوف(.

ُرْوَن )فَ َلْوالَ َولََقْد َعِلْمُتُم النَّْشأََة اأُلوىَل   .29  (َٕٙتذَكَّ

ا رَبْرُثُوَن، " :قال اهلل تعاىل ُروَن، أَفَ َرَءيْ ُتم مَّ َوَلَقْد َعِلْمُتُم النَّْشأََة اأُلوىَل فَ َلواَل َتذَكَّ
ُهونَ َءأَنْ ُتم  . وكان لديك "تَ ْزَرُعونَُو، أَْم كَبُْن الزَّرُِعوَن، َلْوَنَشآُء عَبََعْلَنُو ُحَطًما َفظَْلُتم تَ َفكَّ

حقا أن تعرف اػبلق األول، ؼباذا التأخذ درسا، ىل الحظت بذورتزع، وذلك أيها الذين 
ج مدىون، تعزيز ذلك، أوىي تنمو وكبن اػبالق، يف حال كنانريد لدنياالؿبالة حىت مزي

ْوَت  تكون يف معٍت ترتيب ىذهوإن )) فإنك سوف يفاجأ الذىول.
َ

َنُكُم اؼب ْرنَا بَ ي ْ كَبُْن َقدَّ
ُرْونَ ، َولََقْد َعِلْمُتُم النَّْشأََة األُوىَل ْسُبوِقُْتَ َوَما كَبُْن دبَِ  ألنو بُت  اؼبعٍت ترتيب. ىو فَ َلْوالََتذَكَّ

 .((وكان حرف عطف بينوفيو،  ًتتيبلاما  الواحد والثاين حوادث

                                                             

1273 م(،ٕٔٓبَتوت:اؼبكتبة العصَتة،-لي الصابوين، صفوة التفاسَت، )سيداالشيخ ؿبمد ع
52

  

ٖٕٔٛ( صٜٜٜٔ)بَتوت:دار ابن كثَت،ٚاعراب القرآن الكرمي، جؿبي الدين الدروشي،  53
. 
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اآلية، ))وَلَقْد َعِلمُتم الّنْشأة اأُلوىل(( أي ولقد عرفتهم  ىذهتفسَتىا يف 
أن اهلل أنشأكم من العدم، بعد أنلم تكونواشيئًا مذكورًا، فخلقكم من نطفة، ث من 

 .54علقة، ث من مضغة، وجعل لكم السمع واألبصار واألفئدة

حرف العطف "الفاء" واؼبعٍت وترتيبا عن االعراب، اآلية  ىذهوجدت يف 
اآلية قبلو "كَبُْن  ىذهاآلية ىو الَساِبَقُة ))َمْسُبوِقَُت(( يف  ىذهوالتعقيبا، وشرح اعرابو يف 

ْوَت وَما كَبُْن 
َ

َنُكُم اؼب  55ُروَن )معطوف(." ىو )معطوف عليو(، َتذَكَّ دبَْسُبوِقُتَ َقّدْرنَا بَ ي ْ

 (َٗٙءأَنْ ُتم تَ ْزَرُعونَو، أَْم كَبُن الزَّرِعوَن )  .31

آلُّوَن  َلمْجُموعون اىل ِمْيقات يوٍم َمْعلوم،قال اهلل تعاىل: " ُثَّ إِن َُّهْم أَي َُّها الضَّ
ن زَ  بُوَن، أَلَِكُلوَن ِمن َشَجٍر مّْ َكذّْ

ُ
قُّوٍم،  َفَما لُِئوَن ِمنْ َها الُبُطوَن، َءأَنْ ُتم تَ ْزَرُعونَو، أَْم كَبُن اؼب

 .الزَّرِعوَن "

أي  أأنتم تنبتونو وتنشئونو، حىت يكون فيو السنبل تفسَتىا يف ىذه اآلية، 
واغبّب؟ أم كبن الفاعلون لذلك؟ فإذا أقررمت أن اهلل ىو الذي خيرج اغبّب وينبت الزروع، 

 إخراجو األموات من األرض؟. فكيف تنكرون

وجدت يف ىذه اآلية عن االعراب حرف العطف "أم" ىي اؼبنقطعة دبعٍت بل، 
َءأَنْ ُتم تَ ْزَرُعونَو)معطوف عليو(، أَْم كَبُن الزَّرِعوَن وشرح اعرابو يف ىذه اآلية ىو، 

 )معطوف(.

ُرْوَن ) َفظَْلُتمْ ُحَطًما َعْلَنُو َلْو َنَشآ عبََ   .31  (٘ٙتَ َفكَّ

ا رَبْرُثُوَن، " :قال اهلل تعاىل ُروَن، أَفَ َرَءيْ ُتم مَّ َوَلَقْد َعِلْمُتُم النَّْشأََة اأُلوىَل فَ َلواَل َتذَكَّ
ُهونَ  . إِنَا َلُمْغَرُموَن، "َءأَنْ ُتم تَ ْزَرُعونَُو، أَْم كَبُْن الزَّرُِعوَن، َلْوَنَشآُء عَبََعْلَنُو ُحَطًما َفظَْلُتم تَ َفكَّ

                                                             

ٖٕٚٔتفاسَت، صلشيخ ؿبمد علي الصابوين، صفوة الا 54
. 

55 ؿبي الدين الدروشي، اعراب القرآن الكرمي
. 
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ؿَبُْروُموَن. وكان لديك حقا أن تعرف اػبلق األول، ؼباذا التأخذ درسا، ىل َبْل كَبُْن 
الحظت بذورتزع، وذلك أيها الذين تعزيز ذلك، أوىي تنمو وكبن اػبالق، يف حال  

كنانريد لدنياالؿبالة حىت مزيج مدىون، فإنك سوف يفاجأ الذىول، وقال انو، وكبن 
معٍت ترتيب تكون  ىذهوإن )) أي نتيجة.يعاين حقا حقااػبسائر، حيت مل ربصل على 

ُرْوَن. ىو اؼبعٍت ترتيب  َفظَْلُتمْ يف َلْو َنَشآ عبَََعْلَنُو ُحَطًما  ألنو بُت حوادث و تعقيب تَ َفكَّ
 .((فيو، وكان حرف عطف بينو وتعقيب الواحد والثاين اما لًتتيب

 ىذهأردنا عبعلنا اآلية، ))َلْوَنَشاء عَبَلَناه ُحطاًما(( أي لو  ىذهتفسَتىا يف 
الزرع، ىشيًما متكسراً، ال ينتفع بو يف طعام والغَته، قال القرطيب: واغبطام: اؽبشيم 

 .56اؽبالك الذي ال ينتفع بو يف مطعم وال غذاء

حرف العطف "الفاء" اؼبعٍت ترتيبا عن االعراب، اآلية  ىذهوجدت يف 
 57(.اآلية ىو َجَعْلَناُه )معطوف عليو(، َفظَنَ ْنُتْم )معطوف ىذهعقيبا، وشرح اعرابو يف والت

 (َٚٙبْل كَبُْن ؿَبُْروُموَن )  .32

 قال اهلل تعاىل: " إِنَا َلُمْغَرُموَن، َبْل كَبُْن ؿَبُْروُموَن.

ن ؿبرومون الرزق، غرمنا قيمة البذر، وحرمنا تفسَتىا يف ىذه اآلية، أي بل كب
 خروج الزرع.

وجدت يف ىذه اآلية عن االعراب، حرف العطف "بل" واؼبعٍت لالضطراب، 
 وشرح اعرابو يف ىذه اآلية ىو إِنَا َلُمْغَرُموَن )معطوف عليو(، كَبُْن ؿَبُْروُموَن )معطوف(. 

ْزِن اَمْ   .33
ُ

 (ٜٙكَبُن الزَارُِعوَن ) َءأَنْ ُتم اَنْ زَْلُتُموُه مَن اؼب

                                                             

ٖٕٚٔالشيخ ؿبمد علي الصابوين، صفوة التفاسَت، ص  56
. 

57 ؿبي الدين الدروشي، اعراب القرآن الكرمي
. 
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ا رَبْرُثُوَن،  قال تعاىل: " ُروَن، أَفَ َرَءيْ ُتم مَّ َولََقْد َعِلْمُتُم النَّْشأََة األُوىَل فَ َلواَل َتذَكَّ
ُهونَ  َرُموَن، . إِنَا َلُمغْ "َءأَنْ ُتم تَ ْزَرُعونَُو، أَْم كَبُْن الزَّرُِعوَن، َلْوَنَشآُء عَبََعْلَنُو ُحَطًما َفظَْلُتم تَ َفكَّ

ْزِن اَْم كَبُن الزَارُِعوَن.
ُ

 َبْل كَبُْن ؿَبُْروُموَن، َءأَنْ ُتم اَنْ زَْلُتُموُه مَن اؼب

أي ىل أنتم الذين أنزلتموه من السحاب؟ أم كبن تفسَتىا يف ىذه اآلية، 
قال اػبازن : ذّكرىم تعاىل نعمتو عليهم بإنزال اؼبطر، الذي اليقدر  اؼبنزلون لو بقدرتنا؟

 ال اهلل عزوجل.عليو إ

وجدت يف ىذه اآلية عن االعراب،  حرف العطف "أم" ىي اؼبنقطعة دبعٍت 
ْزِن )معطوف عليو(، كَبُن الزَارُِعوَن 

ُ
بل، وشرح اعرابو يف ىذه اآلية، َءأَنْ ُتم اَنْ زَْلُتُموُه مَن اؼب

 )معطوف(.

 (َٕٚءأَنْ ُتم أَنَشأمُت َشَجرهَتا أم كَبن اؼبْنِشئوَن )  .34

 .َءأَنْ ُتم أَنَشأمُت َشَجرهَتا أم كَبن اؼبْنِشئونَ هلل تعاىل: " قاىل ا

تفسَتىا يف ىذه اآلية، أي ىل أنتم الذين خلقتم شجرىا؟ أم كبن اػبالقون 
اؼباؼبخًتعون؟ وأراد صبيع الشجر، الذي توقد منو النار، ؼبا روي عن ابن عباس أنو قال: 

 ب.مامن شجرة والعود إالوفيو النار، سوى العنّا

وجدت يف ىذه اآلية عن االعراب، حرف العطف "أم" ىي اؼبنقطعة دبعٍت بل، 
وشرح اعرابو يف ىذه اآلية ىو، َءأَنْ ُتم أَنَشأمُت َشَجرهَتا )معطوف عليو(،  كَبن اؼبْنِشئوَن 

 )معطوف(.

 (ٖٚلّْْلُمتَِّقُْتَ ) َوَمتَ ًعاكَبُْن َجَعْلنَ َها َتْذِكرًَة   .35

فَ رَأَيُتُم النَّاَر الَّىِت ُتوُروَن، َءأَنُتْم أَْنَشْأمُتِ َشَجرَتَ َهآ أَْم كَبُن أَ " :قال اهلل تعاىل
ْنِشُئوَن، كَبُْن َجَعْلنَ َها َتْذِكرًَة 

ُ
. لذلك ىل الحظت أي وقت مضى أن "لّْْلُمتَِّقوينَ  َوَمتَ ًعااؼب
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د نقوم بدورىا على النار مع اػبشب؟، ىو الذى تتمو اػبشب، أو كبن تتمو؟، لق
معٍت مطلق اعبمع تكون يف كَبُْن  ىذه))وإن  وصلت التحنَت واؼبواد اؼبفيدة للمسافرين.

. ىو اؼبعٍت مطلق اعبمع ألنو يف حوادث مطلق صبع فيو،  َوَمتَ ًعا ْذِكرَةً َجَعْلنَ َها تَ  لّْْلُمتَِّقُْتَ
 وكان حرف عطف بينو((.

ار الكْبى اآلية، أي جعلنا نار الدنيا تذكَتا للن ىذهتفسَتىا يف 
"نارجههنم" إذا رآىا الرائي ذكر ّٔا نار جهنم، فيخشى اهلل وخياف عقابو، ويف حديث" 

)ناركم ىذه اليت توقدون جزء من سبعُت جزءا من نار جهنم، فقالوا يا رسول اهلل :إن  
 .58كانت لكافية، فقال :والذي نفسي بيده، لقد فضلت عليها بتسعة وتسعُت جزءا

العطف "الواو" واؼبعٍت ؼبطلق اعبمع، حرف  عن االعراباآلية  ىذهوجدت يف 
 59اآلية ىو َتْذِكرًَة )معطوف عليو(، َمَتاًعا )معطوف(. ىذهوشرح اعرابو يف 

والَّميََ   .36 َطّهرْوَن ) سُّ
ُ

 (ٜٚاالّ اؼب

َطّهرْوَن.قال اهلل تعاىل: "انَُّو َلُقراٌن َكرميٌ 
ُ

و االّ اؼب ْكُنون، الَّمَيَسُّ  ، يف ِكتٍب مَّ

أي الميّس ذلك الكتاب اؼبكنون إال اؼبطهرون، وىم تفسَتىا يف ىذه اآلية، 
ميسو إال من كان اؼبالئكة اؼبوصوفون بالطهارة من الشرك والذنوب واألحداث، أو ال

 .متوضئا طااىرا

وجدت يف ىذه اآلية عن االعراب، حرف العطف "ال" واؼبعٍت ال نافية، وشرح 
َطّهرْونَ  ِكَتب اؼبْكُنوَن )معطوف عليو(،   اعرابو يف ىذه اآلية ىو،

ُ
و االّ اؼب  )معطوف(. مَيَسُّ

بُ ْوَن )َوذَبَْعُلْوَن   .37  (.ٕٛرِْزَقُكْم أَنَُّكْم ُتَكذّْ

                                                             

ٕٗٚٔم(، ٕٔٓبَتوت:اؼبكتبة العصَتة،-وين، صفوة التفاسَت، )سيداالشيخ ؿبمد علي الصاب 58
. 

59ؿبي الدين الدروشي، اعراب القرآن الكرمي.
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ُروَن، تَ ْنزِيٌل " :ل اهلل تعاىلقا َطهَّ
ُ

ًو ِإالَّ اؼب إِنَُّو َلُقرءَاٌن َكرمٌِي، ىِف ِكَتٍب مَّْكُنوٍن، الَّمَيَسُّ
ن رَّبّْ الَعَلِمَُت، أَفَبِ  بُونَ وَ اغَبِديِث أَنْ ُتم مُّْدِىُنوَن،  هذهمّْ . "ذَبَْعُلوَن رِْزَقُكم أَنَُّكم ُتَكذّْ

ة، يف كتاب الذي حفظو، الأحد مست ذلك  إىل جانب اغبقيقي والقرآن ىو غاية نبيل
العبيديف تطهَت، وىو نزل من اهلل إىل كل العامل، إذاكنت تقلل من شأن ىذه األخبار 

 تكون يف معٍت ترتيب ىذهوإن )) )القرآن(، وجيعلكم الرزق ؼبنكَت أو لكعصية إىل اهلل.
بُ ْونَ ْوَن مُّْدِىُنون، َوذَبَْعلُ اغَبِدْيِث أَنْ ُتم  هذهأَفَبِ   ألنو يف اؼبعٍت ترتيب. ىو رِْزَقُكْم أَنَُّكْم ُتَكذّْ

 فيو، وكان حرف عطف بينو((. الواحد والثاين لًتتيبحوادث  بُت

اآلية، أي وذبعلون شكر رزقكم، أنكم تكذبون  ىذهتفسَتىا يف 
 .61برازقكم؟ وىو اؼبنعم اؼبتفضل عليكم؟

حرف العطف "الواو" واؼبعٍت للًتتيب كثَت، عن االعراب، اآلية  ىذهوجدت يف 
ْدِىُنوَن يف  ىذهوشرح اعرابو يف  ْدِىُنوناغَبِدْيِث أَنْ ُتم  هذهاآلية قبلو"أَفَبِ  ىذهاآلية ىو مُّ " مُّ

 61)معطوف عليو(، ذَبَْعُلوَن )معطوف(.

 (٘ٛالَّ تَ ْبِصُرْوَن ) َوَلِكنْ َوكَبُْن أَقْ َرُب إِلَْيِو ِمْنُكْم   .38

ُروَن، تَ ْنزِيٌل " قال اهلل تعال: َطهَّ
ُ

ًو ِإالَّ اؼب ْكُنوٍن، الَّمَيَسُّ إِنَُّو َلُقرَءاٌن َكرمٌِي، ىِف ِكَتٍب مَّ
ن رَّبّْ الَعَلِمَُت، أَفَبِ  ْدِىُنوَن،  ذههمّْ بُوَن، فَ َلوآل ِإَذا وَ اغَبِديِث أَنْ ُتم مُّ ذَبَْعُلوَن رِْزَقُكم أَنَُّكم ُتَكذّْ

تُ ْبِصرْون". اغبقيقي بَ َلَغِت اغبُْلُقوَم، َوأَنُتم ِحيَنِئٍذ تَ ْنظُُروَن َوكَبُْن أَقْ َرُب إِلَيِو ِمنُكم َوَلِكن الَّ 
ظو، الأحد مست ذلك إىل جانب العبيد يف والقرآن ىو الغاية نبيلة، يف كتاب الذي حف

تطهَت، وىو نزل من اهلل إىل كل العامل، إذا كنت تقلل من شأن ىذه األخبار )القرآن(، 
وجيعلكم الرزق ؼبنكَت أو ؼبعصية إىل اهلل، ث إذا كان األمر كذلك ؼباذا المينع عندماكنت 

ولكن مل يشاىد. ))وإن ىذه حياة يف اؼبرئ، وكنت عندما رأىي، وأقرب إيل اهلل من لك، 

                                                             

ٕ٘ٚٔ الشيخ ؿبمد على الصابوين، صفوة التفاسَت، ص 61
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. ىو الَّ تَ ْبِصُرْونَ  َوَلِكنْ َوكَبُْن أَقْ َرُب إِلَْيِو ِمْنُكْم معٍت ترتيب تكون يف وأنتم حينئٍد تَ ْنظُروَن، 
 اؼبعٍت ترتيب ألنو يف بُت حوادث الواحد والثاين لًتتيب فيو، وكان حرف عطف بينو((.

عنا أقرب إىل اؼبيت منكم، ولكن تفسَتىا يف ىذه اآلية، أي وكبن بعلمنا واطال
قال ابن كثَت : ومعٍت ال تعلمون ذلك، والتبصرون مالئكتنا الذين حضروه لقبض روحو، 

 62اآلية، مالئكتنا أقرب إليو منكم، ولكن التروهنم.

عٍت مطلق اعبمع، وجدت يف ىذه اآلية عن االعراب حرف العطف "الواو" واؼب
نَئٍد تَ ْنظرون"  وشرح واعرابو يف ىذه اآلية ىو، تَ ْنظُرْوَن يف ىذه اآلية قبلو "َوأَنْتم ِحي ْ

 63)معطوف عليو(، َلِكن الَتُ ْبصرْوَن )معطوف(.

 (ٜٛنَعِيٍم ) نَّتُ جَ وَ َوَرَْيَاٌن فَ َروٌح   .39

، فَ َروٌح  آ إن كَان مَن اؼبَقرَّبُْتَ نَعِيٍم". إذا ىو  َجنَّتُ وَ َوَرَْيَاٌن قال اهلل تعايل : َفَأمَّ
ميتا، اهنا معلقة، وىو دبا يف ذلك يقرب إىل اهلل، ث َيصل على السالم والرزق مع اعبنة 

نَعِيٍم. ىو اؼبعٍت مطلق  َجنَّتُ وَ اٌن َوَرَيَْ النعيم. ))وإن ىذه مطلق اعبمع تكون يف فَ َروٌح 
 اعبمع ألنو يف حوادث نعيم اما مطلق اعبمع فيو، وكان حرف عطف بينو((.

ا ِإن َكان من اؼبقربُت* َفروحورَيان وجّنة نعيم((،  تفسَتىا يف ىذه اآلية، ))فَأَمَّ
ربو فلو عند أي فأما إن كان ىذه اؼبيت من احملسنُت، السابقُت بالدرجات العال، 

اسًتاحة ورزق حسن، وجنة واسعة يتنعم فيها، قال القرطي : واؼبراد باؼبقربُت السابقون 
 64اؼبذكرون يف أول السورة.
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وجدت يف ىذه اآلية عن االعراب، حرف العطف الثاين "الواو" واؼبعٍت مطلق 
ذه األية ىو َروٌح )معطوف عليو(، َرَْيَان )معطوف(. اعبمع، وشرح اعرابو األول يف ى

 )معطوف عليو(، نَِعيٍم )معطوف(. واعرابو الثاين يف ىذه األية ىو َرَْيَانٌ 

ا ِإْن َكاَن ِمن  .41  (َٜٓأْصحِب الَيِمُت ) َوأَمَّ

قال اهلل تعاىل : َوأَّما ِإن َكاَن ِمن َأْصحب الَيمُْت، َفسَلٌم َلَك ِمن َأصَحب 
ِمَُت". وأما إذا ىو كان ؾبموعة اليمُت، حىت كلمة السالم إىل ؾبموعة اليمُت، اليَ 

واؼبالئكة موضوع ترحيب. ))وإن ىذه مطلق اعبمع تكون يف كبن قَدرنا بينكم اؼبوت وما 
ا ِإْن َكاَن ِمنكبن دبسبوقُت،  َأْصحِب الَيِمُت. ىو اؼبعٍت ترتيب ألنو بُت حوادث  َوأَمَّ

 ، وكان حرف عطف بينو((.اما لًتتيب فيوالواحد والثاين 

اعبنة، الذين  أىلتفسَتىا يف ىذه األية، أي وأما إن كان احملتضر من السعداء 
 65يأخدون كتبهم بأمياهنم.

وىذه يف ىذه األية حرف العطف "الواو" واؼبعٍت لًتتيب كثَت، وشرح اعرابو يف 
( "كبن قّدرنا بينكم ٓٙذه األية ىو أّما إْن َكان )معطوف(، " الّسِبقة يف ىذه األية )ى

 66اؼبوت وما كبن دبسبوقُت" )معطوف عليو(.

 (َٜٗوَتْصلَية َجِحيٍم )  .41

آإن كَ قال اهلل تعاىل : "وَ  يٍم، َوَتْصلَية أمَّ آِلَُت، فَ ُنزُل مْن ضبَِ كّذبُْتَ الضَّ
ُ

ان مَن اؼب
َجِحيٍم، إَّن َىذا ؽَبِو حقُّ الَيِقُت، َفَسبّْح ِبْسم رّبك العظيِم". وأما ىو كان ؾبموعة اليسار 
أو اؼبنكرين ومضللة، ث رحب دفقة من اؼباء اؼبغلى، وحرق يف النار اعبحيم، إن ىو ىذه 
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حقا. ))وإن ىذه ابق تكون يف وتْصِلية َجِحيم. ىو اؼبعٍت سابق ألنو اإلعتقاد صحيح 
 معطوف األول ومعطوف عليو الثاين، وكان حرف عطف بينو((.

 67تفسَتىا يف ىذه األية، أي وؽبم إصالء بنار جهنم، وإذا قة ؽبم من حرىا.

العطف "الواو" واؼبعٍت للًتتيب كثَت، وشرح اعرابو  وجدت يف ىذه األية حرف
 68يف ىذه األية ىو َجِحيم )معطوف عليو(، َتْصِليٌة )معطوف(.
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