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كإذا ثبت  ،بالنفس وأف ىذه الرسالة ىي نتيجة من عمل شهد الباحثي
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 كلمة التمهيد

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

احلمد هلل الذم خلق اإلنساف يف أحسن تقوًن كعلم اإلنساف مامل يعلم،  
إلو إال اهلل كأشهد أف حممد رسوؿ اهلل. كبعد، فأنا أشكر اهلل جزيل أشهد أف ال 

الشكر الذم أدامين الصحة كالتوفيق كاذلداية كادلعرفة كالفهم حىت متكنت من 
لشركط ادلطلوبة للحصوؿ إهناء كتابة ىذه الرسالة العلمية البسيطة كشرط من ا

قسم  كشؤكف التدريس الًتبية اإلسالمية يف كلية الًتبية سرجانا درجة على
 مكاسر.عالء الدين تدريس اللغة العربية جبامعة اإلسالمية احلكومية 

مشكالت كثرية يف كتابة ىذه الرسالة لكن بفضل  الباحث لقد كاجو
تابة ىذه يف معاجلتها حىت انتهت ك دمة خمتلف األقواـ استطاع الباحثكخ

زيل على ادلساعدين أف أقدـ الشكر اجل د الباحثر الرسالة باجلودة. كلذا 
 كادلشرفني كادلشجعني منهم:

ة الذين قد ربياين تربية حسنة صاحل نورحيايتك  عبد القديرلوالدم الكرميني  .2
قدرة طاقتهما على إمتاـ دراسيت كأسأؿ اهلل أف منذ صغرم إيل سن الرشد ك 

 يطيل عمرمها كميد ذلما الصحة كالعافية.



 و
 

مدير جامعة عالء الدين  ـ.أ. ،األستاذ الدكتور مسافر فببارم احملًـت .0
 اإلسالمة احلكومية الذم قد بذؿ جهده يف سبيل تقدـ ىذه اجلامعة.

 الدكتورك  عميد كلية الًتبية ـ.أغ. ،ؿ س ،ماحملًـت الدكتور حممد أمر  .4
مالك  ةاكىل، كالدكتورة مشكنائب العميد اال .ـ.أغ وليػئ،بدامو  وجلونمو 

، الدكتور احلاج شهر الديناألستاذ الثاين، ك نائبة العميد إبراىم، ـ.س إ. 
ـ.فد.كنائب العميد الثالث، الذين قد بذلوا جهودىم كأفكارىم يف توجيو  

 الًتبية جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر.كشئوف  كلية 
.إ. رئيس قسم تدريس اللغة العربية، ح ـ.ت ،الدكتور محكا األستاذاحملًـت  .3

 د.ؼ الدكتورة سيت عائشة خالق، ـ. ةاألستاذك 
احملًـتك ،األكىل ةادلشرف .أ.ـ قاسم، عمره احلاجة الدكتورة ةاألستاذ ةاحملًتم .5

ساعداين كأرشداين ذم ال دلشرؼ الثاينا .إ.ح ـ.ت ،الدكتور محكا األستاذ
كعسى اهلل أف يتم نعمة عليهما إف  ،من كتابة ىذه الرسالةحىت انتهيت 

 شاء اهلل.
األساتذة كادلدرسني الذين بذلوا جهودىم كطاقاهتم يف ترقية ما عندم كل  .6

 من أفكار منذ ادلرحلة اإلبتدائية إىل ادلرحلة اجلامعية.
مجيع األصدقاء من طالب كلية الًتبية بوجو خاص كالطالب اآلخرين من  .7

من أفكار كآراء يف  ميهيل دبا لدا ك د  م  الكليات األخرل بوجو عاـ الذين أ  
 إعداد ىذه الرسالة. 



 ز
 

كال أنسى أيضا أف أقدـ الشكر اجلزيل لزمالئي كأصدقائي من قسم تدريس  .8
 .0020اللغة العربية 

كأخريا إين ال أرجو بعد كتابة ىذه الرسالة إال أف تكوف ذلا منفعة كزيادة 
ق سأؿ اهلل التوفيأك  ،ا القواعد ادلتعلقة هبذه الرسالةكعونا بني لدل القر اء كال سيم
 آمني يا رب  العادلني. ،كاذلداية يف ترتيب ىذه الرسالة
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ثح  ب  ال   د  ي  ر  ج  ت    

 مستقيم:   الباحث اسم
 00000220089:  رقم اجلامعى

 اللغة العربية تدريس/: الًتبية كشئوف التدريس  القسم /كليةال
 ".(ربليلية حنوية )دراسة مفعوؿ ألجلو كاستعمالو ىف سورة اإلسراء" : موضوع البحث

 
رك ز الباحث . مفعوؿ ألجلو كاستعمالو ىف سورة اإلسراءىذه الرسالة العلمية تبحث عن 

معرفة ( 2كما يلى : )ى  البحث فه امن ىذغراض ما األأ على دراسة إعراب ادلفاعيل ألجلو فيها.
 ىف سورة اإلسراء ادلفعوؿ ألجلو عددمعرفة ( 0)عند النحاة كاللغويني،  ادلفعوؿ ألجلومفهـو 

 ا.اذلمعرفة إعراب ادلفاعيل إلجلو الواردة ىف تلك السورة معانيها كاستعم( 4) ،كالسياؽ فيها

بأف  ادلكتيب التفتيش للنجاح ىف احلصوؿ على األغراض ادلرجو يستخدـ الباحث منهج
 نتيجة إىل وصلتمث تقدـ بالدراسة كالتحليل ذلا  ادلوضوع هبذا صلة ذلا الىت ادلراجعأك  جيمع ادلواد

 .ادلوضوع حبث من الباحث إليو يسعي

تدريس قسم أما كيفية كتابة ىذا البحث فقد اعتمد الباحث على الكتاب الذل أصدرتو 
، كلية الًتبية كشؤكف التدريس جبامعة اإلسالمية احلكومية عالء الدين مكاسر. ربت اللغة العربية

 حنوية(".ربليلية "مفعوؿ ألجلو كاستعمالو ىف سورة اإلسراء )دراسة ادلوضوع 

ظهرت نتائج البحث فيما يلى: توجد مثاىن آيات تتضمن كبعد أف حيلل الباحث ادلوضوع 
كىى اجملرد من "الػ" التعريف كاإلضافة مخس آيات، كادلضاؼ  ،ادلفعوؿ ألجلو ىف سوررة اإلسراء

 ثالث آيات.

 
 



١ 

ب األوللباا  

 مقدمة

  ةخلفية المشكل . أ

 اهللا صلى رسول قلب على األمني الروح به نزل الذي اهللا كالم هو القرآن  

 حجة ليكون احلقة، ومعانيه العربية بألفاظه اهللا عبد بن وسلم حممد عليه اهللا

 بتالوته، يتعبدون وقربة �داه، يهتدون للناس ودستورا اهللا رسول أنه على للرسول

 ومشافهة كتابة بالتواتر إلينا املنقول الناس، بسورة املختوم الفاحتة، بسورة وءاملبد

سورة يف  سبحانه اهللا قول مصداق تبديل، أو تغيري أي من حمفوظا جيل، عن جيال

  ١.َحلَاِفُظونَ  َلهُ  َوِإنَّا الذِّْكرَ  نـَزَّْلَنا َحنْنُ  ِإنَّا .٩: ١٥/احلجر

فصاحته اليت  من إعجازهمعجزة حملمد، و قد جعله اخلالق تبارك وتعاىل و   

  ٢.البالغةم أعلى األمم كعبا ىف الفصاحة و هاعرتف �ا العرب و 

                                                           

  .٢٣، ص )م ٢٠٠٨للطباعة و النشر و التوزيع : دار الرشيد(، علم أصول الفقهالف، عبد الوهاب خ ١

مؤسسة اخلليج العريب الطباعة و النشر، : القاهرة(، دالئل اإلعجاز العلمى ىف القرآن الكرمي و السنة النبويةالدكتور موسى اخلطيب،  ٢

  .٥ص) م ١٩٩٤

١ 



٢ 

ا يكون قصريا، ما يسمى معلى سورة كثرية ما يكون طويال و  والقرآن يشتمل  

سورة اإلسراء فهي نزلت ىف  من هذه السور سورة اإلسراء، فأماباملكية واملدنية، و 

  . آية )مائة واحدى عشرة( ١١١ هلاة و مكة وتسمى سورة مكي

تضم وهي تبدأ بتسبيح اهللا وتنهى حبمده، و ، سورة اإلسراء من السور املكية

وضوعات شيت معظمها عن العقيدة، وبعضها عن قواعد السلوك الفردي م

آدابه القائمة على القاعدة، إىل شيئ من القصص عن بين إسرائيل واجلماعي و 

وطرف من قصة آدم وإبليس  . راءلذي كان إليه اإلسيتعلق باملسجد األقصى ا

  ٣.نسانتكرمي اهللا لإلو 

لنيب لسراء اإلتاريخ عظيم، وهو  هات ىف بدايتقد عرفنا أن سورة اإلسراء ذكر   

صلى اهللا عليه وسلم من املسجد احلرام ىف مكة املكرمة إىل املسجد األقصى ىف 

يت أيضا بسورة بىن إسرائيل كما مس. ولذلك مسيت بسورة اإلسراء. بيت املقِدس

وهلذا أنا ُمغرم . إليرادها عن قصة ختريب بىن إسرائيل وهم قوم يعصون اهللا ىف زمنهم

  .  ىف اختيار هذه السورة لبحثها

 وذلك. العامل مجيع ىف للمسلمني خصوصا فائقة أمهية ذات العربية اللغة وإن  

 باللغة مكتوبة لدينيةا الكتب وبعض الشريفة واألحاديث املقدس كتا�م ألن

                                                           
  .٢٢٠٨ص ) م ١٩٩٢-ه ١٤١٢دار الشروق،: ةالقاهر ( ١٧ ، ط٤، ج ىف ظالل القرآنسيد قطب،  ٣



٣ 

 على تشتمل وإمنا فحسب، العربية الكتب فهم على أمهيتها تقتصر وال. العربية

 بن عمر الصحابة أحد قال وقد. األخبار تبادل ىف الناس بني اإلتصال اللغة

 مسلم لكل بد ال فلذلك". دينكم من فإ�ا العربية تعلموا: "عنه اهللا رضي اخلطاب

 كتبها الىت والكتب الشريفة واألحاديث القرآنية األيات من وداملقص لفهم يعرفها أن

 �ا املتعلقة والعلوم العربية اللغة مبعرفة إال ميكن ال وهذا. اللغة �ذه املسلمون

  .وغريها والبالغة والصرف كالنحو

: مثال النحوية، باألمور يتعلق مما كثريا فيه وجدنا الكرمي القرآن تأملنا وإذا 

  . ذلك وغري ألجله، واملفعول به، واملفعول اعل،والف الفعل،

حفصة األستاذة مصطفى حممد نوري و  تعريف املفعول ألجله األستاذ ذكرو 

مصدر يذكر علة حلدث شاركه ىف الزمان "إنتان ىف كتاب العربية امليسرة هو 

مفعول ألجله " احرتام"فلفظ . قام الطالب احرتاما ألستاذه: مثل". والفاعل

مشرتكان ىف " احرتاما"و" قام"وكل من ". قام"ه علة حلدث سبقه وهو منصوب ألن

أي وقت  ،)وهو الزمان املاضى املعني(زمان وال) وهو الطالب ىف املثال(الفاعل 

   ٤.قيامه حيدث احرتامه ألستاذه

                                                           
  .١٦٧ص   )م٢٠٠٨/ه١٤٢٩فستاكا عارف، : جاكرتا( ١طالعربية امليسرة، مصطفى حممد نورى وحفصة إنتان،   ٤



٤ 

 َأْوَالدَُكمْ  تـَْقتُـُلوا َوَال  .٣١: ١٧/ اإلسراء سورةىف  تعاىل قولهاملثال أيضا و 

َلُهمْ  ِإنَّ  ۚ◌  َوِإيَّاُكمْ  نـَْرزُقـُُهمْ  َحنْنُ  ۖ◌  ْمَالقٍ إِ  َخْشَيةَ   وجدنا ٥.َكِبريًا ِخْطًئا َكانَ  قـَتـْ

 واملفعول. اخلشية ألجل" تقتلوا ال" املعين ألن" خشية" الكلمة ىف ألجله املفعول

 اختيار ىف شديدة رغبة للباحث كان هنا ومن املهمة، النحوية املباحث من ألجله

 سورة ىف واستعماله ألجله مفعول العنوان حتت النحوية ملباحثبا يتعلق موضوع

  .اإلسراء

  تحديد المشكلة . ب

ور املختلفة ىف القرآن إن املفعول ألجله ورد ىف كثري من اآليات و الس  

ىف سورة اإلسراء  على دراسة املفعول ألجله املوجودلكن الباحث اقتصر الكرمي، و 

  :وهي كما يلى دهاد من حتديوتسهيال لبحث هذا املوضوع فال ب. فقط

 ؟عند النحاة واللغويني املفعول ألجله ما هو .١

 ؟سياق فيهاالو  ىف سورة اإلسراء املفعول ألجله وكم عدد .٢

 استعماله؟ومعانيه و  سورة اإلسراء يف املفعول ألجله إعرابنوع ما و  .٣

  وفوائده ض البحثاغر أ . ج

  :ض البحث، كما يلىاغر أأما 

                                                           
  .٣١: اآلية, سورة اإلسراء ٥



٥ 

  .ند النحاة واللغوينيع معرفة مفهوم املفعول ألجله .١

 .والسياق فيها ىف سورة اإلسراء املفعول ألجله عددمعرفة  .٢

 .ااهلمعرفة إعراب املفاعيل إلجله الواردة ىف تلك السورة معانيها واستعم .٣

  :وفوائد البحث كما يلى

إحياء اللغة العربية من اجلهة النحوية واإلستعانة �ا ىف الكتابة والقراءة  .١

 .الب املولعني �اواحملادثة بني الط

 واحلديث الشريف أل�ما الكرمي القرآن أداة لفهم مضمون جعل اللغة العربية .٢

 العلماء كتب مثل اإلسالمية، املعرفة من أخرى مصادر وفهم .العربية باللغة

 .الرتمجة دائما جند ال أننا

  هج البحثامن   .د

اسة وحتليل البحث هو التفتيش املكتيب وهو در املنهج املستخدم ىف هذا 

توصل إىل نتيجة يسعي اجع الىت هلا صلة �ذا املوضوع و املر تعتمد على املواد و 

  .إليه الباحث من حبث املوضوع

أما بالنسبة للمواد أو املراجع اليت سيقوم الباحث يبحثها، فيستعمل 

  .غريهاعراب القران و إتفسري و الالكتب النحوية و : ، منهاالباحث كتبا



٦ 

  تنظيم البحث . ه

عتمد الباحث على كتاب الدليل الذى أصدره قد اكيفية الكتابة ف  وأما

امعة اإلسالمية احلكومية عالء جبشؤون التدريس كلية الرتبية و   ،قسم اللغة العربية

  .سراالدين مك

  :وتسهيال للكتابة، ينقسم هذا البحث إىل مخسة أبواب  

د حتديمقدمة وهو يشتمل على خلفية املشكلة، و  :    الباب األول

وفوائده، ومناهج البحث،  ض البحثاغر أو املشكلة، 

  .تنظيم البحثو 

شتمل على مفهوم املفعول ألجله، ياملفعول ألجله، :     الباب الثاين 

شروط ، و له، وأحكام املفعول ألجلهوأنواع املفعول ألج

  .املفعول ألجله

حملة عن سورة اإلسراء، ويشتمل على تسميتها، :   لثالث الباب ا

ة سورة اإلسراء، ومضمو�ا، وأسباب نزوهلا، ومناسب

  .والسياق فيها عدد األيات الىت تتضمن املفعول ألجلهو 

  .حتليلهااملفعول ألجله ىف سورة اإلسراء و استعمال :        الباب الرابع



٧ 

أخريا مراجع ة و ذكر ىف هذا الباب اخلالصخامتة، و :  الباب اخلامس 

  .البحث

 

 



٨ 

  ى الباب الثان

  ل ألجلهالمفعو 

 مفهوم المفعول ألجله . أ

للمفعول  إنو . املفعول ألجله يسمى أيضا املفعول له أو املفعول من أجله

عن واللغويني الباحث بعض أقوال النحاة  لذا ذكرو  ،يفات عديدةألجله تعر 

  :هى كما يلى و . بعض كتب قواعد اللغة العربية تعاريف املفعول ألجله الواردة ىف

كتاب النحو خرون ىف  آبن إبراهيم القرش و  الرمحن مجال عرف عبد .١

مصدر يذكر لبيان سبب وقوع الفعل، "السنة بأنه التطبيقي من القرآن و 

: ١٣/سورة الرعدقوله تعاىل ىف  حنو ".الفاعلللفعل ىف الوقت و مشارك 

مْ  َوْجهِ  ابِْتَغاءَ  َصبَـُروا َوالَِّذينَ  .٢٢ : ٢١/سورة األنبياء قوله تعاىل، أو َر�ِِّ

  ٦.لِْلَعاَلِمنيَ  َرْمحَةً  ِإالَّ  أَْرَسْلَناكَ  َوَما .١٠٧

قال اشهب عبد السالم القاضى واخرون ىف كتاب النحو إن مفعول  .٢

 ٧".سببا حلدودهللفعل قلبه و مصدر قليب منصوب يذكر علة "ألجله هو 

 ٨.)عكفت على الطاعات خوفا من عقاب اهللا: (حنو 

                                                           
  .٢١٠، ص )جامعة القاهرة: القاهرة(، النحو التطبيقي من القرآن و السنةأيب عبد الرمحن مجال بن إبراهيم القرش،  ٦

) هـ ١٤٠٠إدارة األحباث و املناهج و الكتب الدراسية، : اململكة العربية السعودية(، ٢، ط كتاب النحواشهب عبد السالم و اخرون،  ٧

  .٤١ص 

٨ 



٩ 

 على يدل الذي املصدرنه ذكر عباس حسن ىف كتابه النحو الوىف أو  .٣

 ٩.وفاعله وقته، يف عامله ويشارك علته، بيان على: قبله أي ما سبب

 ١٠.)حتفظت ىف كالمي خشية الزلل( :حنو

كتابه جامع الدروس العربية   ىف الغالييىن سليم حممد بن مصطفىويرى  .٤

: حنو ". الفاعليذكر علة حلدث شاركه ىف الزمان و مصدر قليب "أنه 

 ١١).ىف العلم رغبة تاغرتب(

مصدر قليب معلل "عرف أمني على السيد ىف كتابه ىف علم النحو هو  .٥

ضرب خالد ابنه : (حنو ".للفعل، مشارك لعامله ىف الوقت والفاعل

 ١٢).تأديبا

اسم منصوب يذكر "فؤاد نعمة ىف كتابه قواعد اللغة العربية هو  وعرف .٦

 ١٣.)حضر علي إكراما حملمد: (حنو  ".بعد الفعل لبيان سببه

 

                                                                                                                                                                      
  .٤٠، ص كتاب النحواشهب عبد السالم و اخرون،  ٨

  .٢٣٧ص ) دار املعارف، دون السنة: القاهرة( ٧، ط ٢، ج النحو الواىفعباس حسن،  ٩

  .٢٣٦، ص النحو الواىفعباس حسن،  ١٠

  . ٤٣، ص)م ١٩٩٣ -هـ  ١٤١٤مكتبة العصرية، : بريوت( ٣، ج جامع الدروس العربيةمصطفى بن حممد سليم الغالييىن، ١١

  .٣٠٥، ص )م ١٩٨٧دار املعارف، : القاهرة( ٦، ط ١، ج ىف علم النحوأمني علي السيد،  ١٢

  .٧١، ص )دار الثقافة اإلسالمية، دون السنة: بريوت( ١، ج قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة،  ١٣



١٠ 

ة إىل أن نسوق مجلة التعريفات اخلاصة كاملفعول جنا ىف حاولس  

تتحد يفات السابقة أ�ا ختتلف لفظا، و ألجله، وكما هو واضح بّني من التعر 

فعول ألجله لذا بعد ما ذكر الباحث من التعاريف السابقة عن امل. معىن

 ذكر سببا للفعليستخلص الباحث أن املفعول ألجله هو اسم منصوب ي

  .ال بد أن يكون علة ملا قبلهفاعل و الوقت وال ومشارك للفعل ىف

ف أقرب إىل الفهم ث إىل التعريف األول ألن هذا التعريحمال البا  

  .التعريف األول كان أسهل من غريه، و بالنسبة للباحث

  أنواع المفعول ألجله . ب

  :املفعول ألجله ينقسم إىل ثالثة أقسام    

 سافَر علي: "منصوباً  ويكونُ  ١٤.واإلضافةِ  التعريفِ " الـــ" من ا�رَّد:  القسم األول 

صلى املؤمن  االستجمام، يف رغبة الرزِق، سافرت خلفَ  سعياً 

  ."اواحتساب انالربه إمي

 زرتُ , اجلوعِ  خشيةَ  أكلتُ : "جمروراً  أو منصوباً  ويكونُ  ١٥.املضاف:   القسم الثاىن 

  ."ذه احرتامهقام الطالب ألستااحلجِّ،  واجبِ  لتأديةِ  مكةَ 

                                                           
  .٢٣٧، ص النحو الواىفعباس حسن،  ١٤
  .٢٣٧، ص النحو الواىفعباس حسن،  ١٥



١١ 

زرُت املريَض لالطمئناِن  " :جمروراً  ويكونُ  ١٦التعريِف،" الـــ"بـ املقرتن:  القسم الثالث 

  ". البلد حتريرِ  يف للرغبةِ  العدوّ  جاهدَ ، عليه

  أحكام المفعول ألجله . ج

به، على أنه مفعول ألجله صريح، وإن ذكر النصب، إذا استوىف شروط نص .١

جلر املفيد للتعليل، كما تقدم، جر حبرف امل يستوف الشروط، للتعليل، و 

غري وقد اجتمع املنصوبان، الصريح و  .اعترب أنه ىف مفعول ألجله غري صريحو 

 ِمنَ  آَذاِ�ِمْ  ِيف  َأَصابَِعُهمْ  َجيَْعُلونَ  .١٩: ٢/سورة البقرة ىف قوله تعاىلكالصريح،  

  ١٧.اْلَمْوتِ  َحَذرَ  الصََّواِعقِ 

: حنو . رعامله، سواء نصب أم جر حبرف اجل جيوز تقدمي املفعول ألجله على .٢

  ).للتجارة سافرت(و) رغبة ىف العلم أتيت(

وهو ىف . جرهستوىف شروط نصبه، بل جيوز نصبه و ال حيب نصب املصدر امل .٣

  :ذلك على ثالث صور

 سافرت: "منصوباً  ويكونُ واإلضافة، التعريف  "ـــال"أن يتجرد من . أ

  ".االستجمام يف رغبة

                                                           
  .٢٣٧، ص النحو الواىفعباس حسن،  ١٦
  .١٩: سورة البقرة ١٧



١٢ 

تركت املنكر خشية اهللا، " :جمروراً  أو منصوباً  ويكونُ ، أن يضاف. ب

  ١٨".أو خلشية اهللا، أو من خشية اهللا

زرُت املريَض " :جمروراً  ويكونُ ، التعريفِ " ــلا"أن يقرتن بِ . ج

  ".لالطمئناِن عليه

شروط المفعول ألجله. د  

  أن يكون مصدرا .١

  ١٩.ا دل على احلدث جمردا من الزمناملصدر هو م. أ    

  . سم املصدر فهو ما دل على احلدث ومل يتضمن كل أحرف الفعلوأما ا

  .توضأ وضوًء، تكلم كالما: مثل    

مساعى، أما صدر أن املصدر منه ما هو قياسى و الفرق بني املصدر واسم امل

  ٢٠.اسم املصدر فهو على مساعى

 :أنواع املصدر مخسة. ب

                                                           
  .٥٦٣، ص جامع الروس العربيةالغالييىن،  سليم حممد بن مصطفى ١٨
  .٣٠٢، ص )هـ ١٣٥٤دار الفكر، : بريوت(، اسية للغة العربيةالقواعد األسأمحد اهلامشى،  ١٩

  .٦٢٧، ص )م١٩٨٨دار العلم، : بريوت(، ١، ط موسوعة النحو والصرف واإلعرابإميل بديع يعقوب،  ٢٠



١٣ 

: ل، حنويكون من الثالثى على وزن مفعئدة، و يبدأ مبيم زا: امليمى .١

  .شرب مشرب

اللة على عدد مرات هو املصدر الذى يذكر للداملرة أو العدد، و  .٢

  .يكون من الثالثى على وزن فعلة، فرح فرحةحدوث الفعل، و 

للداللة على نوع الفعل هو املصدر الذى يذكر اهليئة أو النوع و  .٣

ال يكون املصدر من غري الثالثي، إمنا يدل عليه بوصف و  وصفته،

  .أرمحك: حنو أو إضافته،

بزيادة ياء املشتق هو املصدر الذى يصنع من اجلامد و الصناعى و  .٤

  .حممدية -حممد : حنو نسبة مشددة بعدها تاء،

ملعناه، املصدر املؤكد وهو املصدر الذى يذكر بعد فعله تأكيدا  .٥

  ٢١.انتصرت انتصارا قمت قياما،: حنو

  أن يكون هذا المصدر قلبيا .٢

ا كان مصدرا للفعل من األفعال الىت منشؤها م: واملراد باملصدر القليب  

كالتعظيم واإلجالل والتحقري واخلشية واخلوف واجلراة : احلواس الباطنة

  ٢٢.شفقة والعلم واجلهل وحنوهاوالرغبة والرهبة واحلياء والوقاحة وال

                                                           
  .٢٠٩-٢٠٨، ص )دار العلوم العربية، دون السنة: ن.م.د( ٤، ط كتاب الدليل إىل قواعد اللغة العربيةحسن حممد نور الدين،  ٢١

  .٥٦٣، ص جامع الروس العربيةمصطفى بن حممد سليم الغالييىن،  ٢٢



١٤ 

األمساء  أتقر و  وم أمام الفصل تعظيما لألستاذ،أق: ومثال ذلك

العلماء املنكر من  تركو  ك احتقار حلبييب،احلسىن إجالل اهللا، وأضرب وجه

بل مرتفع وذهب الشاب إىل ج تعبدت خوفا من عقاب اهللا،و  خشية اهللا،

لغابة رهبة من السكان فر السارق إىل او  جراة لعمله، وجئت رغبة ىف العلم،

 أحبك وقاحة يل، ءا من اإلميان،ما فعلت العمل بالشر حياو  املدينة،

ونالت املرأة  جهال لنفسه، الناسُ  ألوالده، وأخدعَ  أعطى األب النقود شفقةو 

  .علما مرتفعا جلهدها ىف التعلم

 .جتلس عائشة ىف املكتبة انتظارا حلبيبها: حنو ،وعلة لما قبله .٣

جتلس عائشة ىف املكتبة : حنو ٢٣.والفاعلشارك لعامله فى الزمان وم .٤

  .انتظارا لصاحبتها

                                                           
  .٤١٥، ص نحو التطبيقي من القرآن والسنةالاآلخرون، الرمحن مجال بن إبراهيم القرش و  أىب عبد ٢٣



١٥ 

  الباب الثالث

  لمحة عن سورة اإلسراء

 سمية سورة اإلسراءت . أ

يا�ا سورة اإلسراء هي سورة السابعة عشرة ىف القرآن الكرمي وعدد آ  

ومسيت سورة اإلسراء الفتتاحها مبعجزة  ٢٤آية،) مائة واحدى عشرة( ١١١

 سجد األقصىاملسجد احلرام إىل امليه وسلم من اإلسراء للنيب صلى اهللا عل

ادها قصة تشردهم ىف األرض إلير  ليال، كما مسيت أيضا سورة بين إسرائيل،

تغيري التوراة وتبديل وكانت أفساد�م األوىل هي  ٢٥.مرتني بسبب فسادهم

الثانية قتل زكريا و  قتل شعيا وحس ارمياء ىف بئر،كتما�م ما فيها و أحكامها و 

 ٢٦.وحيي وحماولتهم قتل عيسى عليه السالم

وقال  س،عن ابن عبا ما أخرجه ابن مردويهسورة اإلسراء هي مكية ك  

 َعنِ  لَيَـْفِتُنوَنكَ  َكاُدوا َوِإن .٧٣: ١٧/سورة اإلسراء مقاتل إال مثاين من قوله

َنا الَِّذي َنا لِتَـْفَرتِيَ  إِلَْيكَ  أَْوَحيـْ َرهُ  َعَليـْ ختََُّذوكَ  َوِإًذا ۖ◌  َغيـْ   ٢٧.َخِليًال  الَّ

                                                           
  .١٧٠٧، ص )دار الكتب اجلديدة، دون السنة: ن.م.د(، التفسري الفريد بالقرآن ا�يدحممد عبد املنعم اجلمال،  ٢٤

  .٥، ص ـ)ه١٤١٨دار الفكر املعاصر، : دمشق( ٢، ط ١٥، ج التفسرياملنري ىف العقيدة والشريعة واملنهجيلى، حالز بن مصطفى هبة و  ٢٥

  .١٧١٤ص ، ا�يد بالقرآنالتفسري الفريد حممد عبد املنعم اجلمال،  ٢٦

  ٣، ص )م١٩٤٦. هـ ١٣٦٥اىب احللىب، مكتبة ومطبعة مصطفى الب: مبصر( ١، ط ١٥، ج تفسري املراغىأمحد مصطفى املراغى،  ٢٧

١٥ 



١٦ 

 ٢٦حملمد عبد املنعم اجلمال هذه السورة مكية ما عدا اآليات و   

 ُسْلطَانًاوآخرها  لَيَـْفِتُنوَنكَ  َكاُدوا َوِإن: وأوهلا ٨٠إىل  ٧٣ومن  ٥٧و ٣٣و

زم وقد ج. آية )مائة واحدى عشرة( ١١١ة وعدد آيا�ا نيفمد ،نَِّصريًا

ورأى بعض املفسرين أ�ا مكية إال مثاين  البيضاوي أن السورة مكية كلها،

  ٢٨.آيات

: ١٧/إلسراءسورة اجل قوله عز و : هذه السورة مكية إال ثالث آيات  

 َكاُدوا َوِإن .٧٦: ١٧/سورة اإلسراءوقوله  ،لَيَـْفِتُنوَنكَ  َكاُدوا َوِإن .٧٣

 ،هللا صلى اهللا عليه وسلم وفد ثقيفنزلت حني جاء رسول ا ،لََيْسَتِفزُّوَنكَ 

سورة  وقوله عز وجل ،"رض األنبياءبأ ليست هذه: "حني قالت اليهودو 

 ٢٩.ِصْدقٍ  ُمْدَخلَ  ْلِين أَْدخِ  رَّبِّ  َوُقل .٨٠: ١٧/اإلسراء

 مناسبة سورة اإلسراء . ب

  :فكما يلى) النحل(وأما مناسبة سورة اإلسراء بالسورة قبلها   

ومها  رة النحل اختالف اليهود ىف السبت،إنه سبحانه وتعاىل ذكر ىف سو  .١

 .السبت الىت شرعها هلم ىف التوراةذكر شريعة أهل 

                                                           
  .١٧٠٧، ص ا�يد التفسري الفريد بالقرآن ا�يد، حممد عبد املنعم اجلمال ٢٨

  .١ص) م ١٩٨٧, دار العلوم: ن.م.د( ١، ط ٩، ج احملرر الوجيز ىف تفسري الكتب العزيزحممد عبد احلق بن عطية األندلسى،  وأب٢٩



١٧ 

و�اه عن احلزن وضيق  إنه ملا أمر نبيه صلى اهللا عليه وسلم بالصرب .٢

علو منزلته عند ذكر هنا شرفه و  السورة السالفة، الصدر من مكرهم ىف

 .ربه

 ثرية حىت مسيت ألجلها سورة النعم،إنه ذكر ىف السورة السالفة نعما ك  .٣

 .ذكر هنا أيضا نعما خاصة وعامة

ل خيرج من بطو�ا شراب خمتلف ألوانه فيه شفاء ذكر هناك أن النح .٤

 َما اْلُقْرآنِ  ِمنَ  َونـُنَـزِّلُ  .٨٢: ١٧/سورة اإلسراءقوله تعاىل ذكر للناس وهنا 

 ٣٠.لِْلُمْؤِمِننيَ  َوَرْمحَةٌ  ِشَفاءٌ  ُهوَ 

 وكذلك هنا مع زيادة إيتاء املسكني إنه ىف تلك أمر بإيتاء ذى القرىب، .٥

  ٣١.ابن السبيلو 

  :فهي كما يلى) الكهف(وإما مناسبة سورة اإلسراء بالسورة بعدها 

ومها مقرتنان ىف  رة اإلسراء افتتحت بالتسبيح، وهذه بالتحميد،إن سو  .١

 َأْسَرىٰ  الَِّذي ُسْبَحانَ  .١: ١٧/سورة اإلسراءسائر الكالم كقوله تعاىل ىف 

                                                           
  .٨٦: سورة اإلسراء، اآلية ٣٠

  .٤٣، صتفسري املراغىطفى املراغى، أمحد مص ٣١



١٨ 

 الَِّذي لِلَّهِ  احلَْْمدُ  .١: ١٨/سورة الكهف قوله تعاىل ىفو  ٣٢...لَْيًال  بَِعْبِدهِ 

 ٣٣....اْلِكَتابَ  َعْبِدهِ  َعَلىٰ  أَنَزلَ 

 . فإن كال منهما محد شابه ختام السالفة وافتتاح هذه،ت .٢

 أُوتِيُتم َوَما.... ٨٥: ١٧/سورة اإلسراءتعاىل  إنه ذكر ىف السابقة قوله .٣

وذكر هنا قصة موسى نيب  اخلطاب فيها لليهود،و  ٣٤قَِليًال  ِإالَّ  اْلِعْلمِ  مِّنَ 

ت وهي تدل على كثرة معلوما إسرائيل مع اخلضر عليهما السالم، بين

  .فكانت كالدليل على ما تقدم  الىت ال حتصى،اهللا

فَِإَذا  .١٠٤: ١٧/سورة اإلسراءىف  تعاىل قولهإنه جاء ىف السورة السابقة  .٤

َنا ِبُكْم َلِفيفاً  سورة ىف مث فصل ذلك هنا بقوله  .َجآَء َوْعُد اآلِخَرِة ِجئـْ

سورة إىل قوله  ...فَِإَذا َجاَء َوْعُد َريبِّ َجَعَلُه دَكَّاءَ ... .٩٨: ١٨/الكهف

 ٣٥.َعْرًضا لِّْلَكاِفرِينَ  يـَْوَمِئذٍ  َجَهنَّمَ  َوَعَرْضَنا .١٠٠:الكهف

 وفضلها مضمون سورة اإلسراء . ج

م موضوعات شىت وتض ة تبدأ بتسبيح اهللا وتنتهي حبمده،هذه السور   

العناية بأصول  شأ�ا كشأن سائر السورة املكية من معظمها عن العقيدة،
                                                           

  .١: سورة اإلسراء، اآلية ٣٢

  .١: سورة الكهف، اآلية ٣٣

  .٨٥: سورة اإلسراء، اآلية ٣٤

  .١١٣ص  ،تفسري املراغيأمحد مصطفى املراغى، ٣٥



١٩ 

وبعضها عن قواعد السلوك الفردي  ٣٦،)ة، والرسالة، والبعثالوحداني(الدين 

ص عن بين صإىل شيئ من الق آدابه القائمة على العقيدة،اجلماعى و و 

وطرف من قصة  إليه اإلسراء،إسرائيل يتعلق باملسجد األقصى الذى كان 

العناصر البارز ىف كيان السورة لكن و . آدم وإبليس وتكرمي اهللا لإلنسان

  ٣٧.سلمل هو شخص الرسول صلى اهللا عليه و ا�ا األصيحمور موضوعو 

  :شتملت عليه السورة تفصيالاما   

نت السورة اإلخيار عن حدث عظيم ومعجزة خلامت األنبياء تضم .١

من ملسجد األقصى ىف جزء هي معجزة اإلسراء من مكة إىل اواملرسلني و 

النيب هلذا  تكرميي دليل باهرة على قدرة اهللا عز وجل و الىت هو  الليل،

 .سلمصلى اهللا عليه و 

بإعزازهم حال  الفساد،صة بىن إسرائيل ىف حاىل الصالح و أخربت عن قو  .٢

تشهدهم ىف األرض مرتني و  وإمدادهم باألموال والبنني، اإلستقامة

مث عودهم إىل اإلفساد  وخيريب مساجدهم،, صيا�م وإفسادهمبسبب ع

خراجه إىل املدينة ىف وإراد�م إ فزازهم النيب صلى اهللا عليه وسلم،باست

                                                           
  .١٣٨، ص )م١٩٩٧/ هـ ١٤١٨دار الفكر، : بريوت( ٢، ط ٢، ج صفوة التفاسريحممد علي الصابوىن، ٣٦

  .٢٢٠٨، ص )م ٢٠٠٧/ هـ ١٤٢٨دار املشرق، : القاهرة( ٢٦، ط ٤، ج ل القرآنىف ظالسيد قطب، ٣٧



٢٠ 

 اْألَْرضِ  ِمنَ  لََيْسَتِفزُّوَنكَ  َكاُدوا َوِإن .٧٦: ١٧/سورة اإلسراءقوله تعاىل 

َها لُِيْخرُِجوكَ   ....ِمنـْ

وحدانيته، قوله دلة الكونية على قدرة اهللا وعظمته و نابت بعض األوأ .٣

 ....ۖ◌  يـَتَـْنيِ آ َوالنـََّهارَ  اللَّْيلَ  َوَجَعْلَنا .١٢: ١٧/سورة اإلسراءتعاىل ىف 

وضعت هذه السورة أصول احلياة اإلجتماعية القائمة على التحلى  .٤

سورة وذلك ىف اآليات قوله تعاىل ىف , األدب الرفيعةالق الكرمية و باألخ

 َوبِاْلَواِلَدْينِ  ِإيَّاهُ  ِإالَّ  تـَْعُبُدوا َأالَّ  رَبُّكَ  َوَقَضىٰ  .٣٩-٢٣: ١٧/اإلسراء

 ....ۚ◌  ِإْحَسانًا

ة بنسبة املشركني البنات إىل اهللا زاعمني إن البنات من نددت السور  .٥

 بِاْلبَِننيَ  رَبُُّكم أَفََأْصَفاُكمْ . ٤٠: ١٧/سورة اإلسراءقوله تعاىل ىف املالئكة 

مث انكرت عليهم  ،َعِظيًما قـَْوًال  لَتَـُقوُلونَ  ِإنَُّكمْ  ۚ◌  ِإنَاثًا اْلَمَالِئَكةِ  ِمنَ  َواختََّذَ 

مث فندت مزاعمهم ، )٤٤-٤١: ١٧/اإلسراء سورة(هلة مع اهللا آوجود 

سورة (و ،)٥٢-٤٩: ١٧/سورة اإلسراء(النشور بإنكار البعث و 

من موافقته  سلموحذرت النيب صلى اهللا عليه و  ،)٩٩-١٧:٩٨/اإلسراء

 .)٧٦-٧٣: ١٧/سورة اإلسراء(املشركني ىف بعض معتقدا�م 

صدق النيب ة على أوضحت السورة سبب عدم إنزال األدلة احلسية الدال .٦

مدى تعنت املشركني و  ،)٥٩: ١٧/سورة اإلسراء(صلى اهللا عليه وسلم 



٢١ 

فجري األ�ار، وجعل مكة ىف إنزال آيات اقرتحوها غري القرآن من ت

 اء، واإلتيان بوفود املالئكة،إسقاط قطع من السمو  حدائق وبساتني،

-٨٩: ١٧/سورة اإلسراء(الصعود ىف السماء و  إجياد بيت من ذهب،و 

٩٧.( 

سورة ، قوله تعاىل مسو غايتهت السورة عن قدسية مهمة القرآن و أناب .٧

َذا ِإنَّ . ٩: ١٧/اإلسراء سورة  وقوله تعاىل ،أَقْـَومُ  ِهيَ  لِلَِّيت  يـَْهِدي اْلُقْرآنَ  هَٰ

 ،....لِّْلُمْؤِمِننيَ  َوَرْمحَةٌ  ِشَفاءٌ  ُهوَ  َما اْلُقْرآنِ  ِمنَ  َونـُنَـزِّلُ . ٨٢: ١٧/اإلسراء

مما يدل ) ٨٨: ١٧/سورة اإلسراء(اجلن عن اإلتيان مبثله و وعجز اإلنس 

 .على إعجازه

امتناع ن بأمر املالئكة بالسجود له و أعلنت السورة مبدأ تكرمي اإلنسا .٨

رزقهم من تكرمي بين آدم و و ) ٦٥-٦١: ١٧/سورة اإلسراء(إبليس 

 ).٧٠: ١٧/سورة اإلسراء(الطيبات 

- ١٢: ١٧/سورة اإلسراء: (عددت أنواعا جليلة من نعم اهللا على عباده .٩

: ١٧/سورة اإلسراءمث لوم اإلنسان على عدم الشكر ىف قوله تعاىل ) ١٧

احلياة هبة الروح و : ومن أخص النعم ،انِ سَ نْ إلِ ى اْ لَ ا عَ نَ مْ عَ نْـ ا أَ ذَ إِ وَ . ٨٣

 ).٨٥: ١٧/سورة اإلسراء(



٢٢ 

سورة (من أراد الباقية ني من أراد العاجلة و عقدت مقارنة ب .١٠

 ).٢١-١٨: ١٧/اإلسراء

ة والتجهيد ىف سلم بإقامة الصالذكرت أمر النيب صلى اهللا عليه و  .١١

خروجه من مكة ودخول املدينة و  ،)٧٩-٧٨: ١٧/سورة اإلسراء(الليل 

 ).٨٠: ١٧/سورة اإلسراء(

سورة (بين إسرائيل إىل جزء من قصة موسى مع فرعون و  أشارت .١٢

 ).١٠٤-١٠١: ١٧/اإلسراء

- ١٠٥: ١٧/سورة اإلسراء( ي�اَتْدرجيِ أنابت حكمة نزول القرآن  .١٣

١٠٦.( 

 والناصر واملعني، الولد،ختمت السورة برتتيه اهللا عن الشريك و  .١٤

سورة (اتصاف اهللا باألمساء احلسىن الىت أرشدنا إىل الدعاء �ا و 

 ٣٨).١١١-١١٠: ١٧/اإلسراء

ديث أن رسول اهللا صلى اهللا عليه احلورد يف إما فضلها فكما     

- وى الرتمذي فقد ر  ،سراء والزمر قبل أن يناماإلوسلم كان يقرأ سوريت 

                                                           
  .٨٦، ص التفسري املنري ىف العقيدة والشريعة واملنهجيلى،  حالز  بن مصطفى وهبة ٣٨



٢٣ 

َكاَن النَِّيبُّ صلى "رضي اهللا عنها،  َعاِئَشةعن  - صحيح: وقال األلباين

  ٣٩".الزَُّمَر، َوَبِين ِإْسَرائِيل اهللا عليه وسلم َال يـََناُم َحىتَّ يـَْقَرأَ 

  أسباب نزول سورة اإلسراء. د

 رت فيه مجاعة املسلمني مبكة،من كثويظهر أن سورة اإلسراء نزلت ىف ز     

فقد ذكرت فيها  طرق إىل نفوسهم،توأخذ التشريع املتعلق مبعامالت مجاعتهم ي

وذلك  ورة مكية غريها عدا سورة األنعام،أحكام متتالية مل تذكر أمثال عددها ىف س

سورة  إىل قوله ،ِإيَّاهُ  ِإالَّ  تـَْعُبُدوا َأالَّ  رَبُّكَ  َوَقَضىٰ  .٢٣: ١٧/سورة اإلسراءىف من قوله 

ِلكَ  ُكلُّ  .٣٨: ١٧/اإلسراء   .َمْكُروًها رَبِّكَ  ِعندَ  َسيُِّئهُ  َكانَ  ذَٰ

قبل اهلجرة بنحو سنة  واألصح أنه كان. وقد اختلف ىف وقت اإلسراء    

اإلسراء بالنيب صلى اهللا عليه  فإذا كانت قد نزلت عقب وقوع ومخسة أشهر،

  .عشرة بعد البعثةتكون قد نزلت ىف حدود سنة اثنىت . سلمو 

بل . �ا نزلت عقب وقوع اإلسراءأليس افتتاحها بذكر اإلسراء مقتضيا و     

األقصى تنويها  و ذكر فيها اإلسراء إىل املسجد أ�ا نزلت بعد اإلسراء مبدة،جيوز 

  ٤٠.تذكريا مبحرمتهباملسجد األقصى و 

                                                           
٣٩ https://ar.islamway.net/article/٢٢٨-/٤٥٠٦٥ -النوم -قبل-واإلسراء-الزمر- سورتي- قراءة-سنة 

(Tanggal ٨/١١/٢٠١٧, jam ٢١:٠٠). 



٢٤ 

  .والسياق فيها اآليات التى تضمن المفعول ألجله. هـ

ذكر الباحث اآليات الىت تتضمن املفعول ألجله ىف سورة  بحث،وىف هذا امل    

  :كما يلى  والسياق فيهاآيات  ٨اإلسراء الىت يصل عددها إىل 

ُهمُ  تـُْعرَِضنَّ  َوِإمَّا .٢٨: ١٧/سورة اإلسراءقوله تعاىل ىف  .١  ِمنْ  َرْمحَةٍ  ابِْتَغاءَ  َعنـْ

  .َمْيُسورًا قـَْوًال  َهلُمْ  فـَُقلْ  تـَْرُجوَها رَبِّكَ 

فإذا مل جيد إنسان ما يؤدي به حق ذوي القرىب واملساكني وابن   

 فـَُقلْ . (إىل اهللا يرجو أن يرزقه ويرزقهمالسبيل واستحيا أن يواجههم، وتوجه 

فاليعدهم إىل ميسرة، وليقل هلم قوال لينا، فال يضيق �م ) َمْيُسورًا قـَْوًال  َهلُمْ 

ه، ففي القول امليسور صدره، وال يسكت ويدعهم فيحسوا بالضيق ىف سكوت

 ٤١.عوض وأمل وجتمل

 ۖ◌  ِإْمَالقٍ  َخْشَيةَ  أَْوَالدَُكمْ  تـَْقتُـُلوا َوَال . ٣١: ١٧/سورة اإلسراءىف  قوله تعاىلو  .٢

َلُهمْ  ِإنَّ  ۚ◌  َوِإيَّاُكمْ  نـَْرزُقـُُهمْ  َحنْنُ   .َكِبريًا ِخْطًئا َكانَ  قـَتـْ

فلما قرر  كان بعض اجلاهلية يقتلون البنات خشية الفقر واإلمالق،و   

اهللا يبسط الرزق ملن يشاء ويقدر أتبعه بالنهي عن قتل  اآلية السابقة أن يف

                                                                                                                                                                      
  .٧٦، ص )، دون السنةدار التونسية للنشر: ن.م.د( ١٣ ، جتفسري التحرير والتنريرحممد الطاهر ابن عاشور،  ٤٠
٤١

  .٢٢٢٢، ص ىف ظالل القرآن  سيد قطب، 



٢٥ 

فما دام الرزق بيد اهللا، فال عالقة إذن بني اإلمالق . األوالد خشية اإلمالق

  .وكثرة النسل، إمنا األمر كله هللا

 نـَْرزُقـُُهمْ  َحنْنُ : (ففى هذا املوضع قدم رزق األبناء على رزق اآلباء  

َحنُْن نـَْرزُُقُكْم : (قدم رزق اآلباء على رزق األبناءوىف سورة األنعام ) ِإيَّاُكمْ وَ 

ىف  فهذا النص. وذلك بسبب اختالف آخر ىف مدلول النصني) َوِإيَّاُهمْ 

 نـَْرزُقـُُهمْ  َحنْنُ  ۖ◌  ِإْمَالقٍ  َخْشَيةَ  أَْوَالدَُكمْ  تـَْقتُـُلوا َوَال . ٣١: ١٧/سورة اإلسراء

 أَْوَالدَُكمْ  تـَْقتُـُلوا َوَال . ١٥١: ١٦/سورة األنعام والنص اآلخر ىف : )َوِإيَّاُكمْ 

  .َوِإيَّاُهمْ  نـَْرزُُقُكمْ  َحنْنُ  ۖ◌  ِإْمَالقٍ  ِمنْ 

وىف . والدهنا قتل األوالد خشية وقوع الفقر بسببهم فقدم رزق األ  

  ٤٢.األنعام قتلهم بسبب فقر اآلباء فعال فقدم رزق اآلباء

 إِنَّكَ  ۖ◌  َمَرًحا اْألَْرضِ  ِيف  َمتْشِ  َوَال . ٣٧: ١٧/اإلسراءسورة ىف  قوله تعاىلو  .٣

ُلغَ  َوَلنْ  اْألَْرضَ  َختْرِقَ  َلنْ   .ُطوًال  اْجلَِبالَ  تـَبـْ

واإلنسان حني خيلو قلبه من الشعور باخلالق القاهر فوق عباده   

ولو تذكر أن . تأخذه اخليالء مبا يبلغه من ثراء أو سلطان، أو قوة أو مجال

عمة فمن اهللا، وأنه ضعيف حول اهللا، لطامن من كربيائه، وخفف ن نما به م

  . من خيالئه، ومشى على األرض هونا ال تيها وال مرحا

                                                           
  .٢٢٢٣ص  ،ىف ظالل القرآن ،سيد قطب ٤٢



٢٦ 

 َلنْ  ِإنَّكَ : (والقرآن جييبه املتطاول املختال املرح بضعفه وعجزه وضآلته  

ُلغَ  َوَلنْ  اْألَْرضَ  َختْرِقَ  هزيل، ال يبلغ فاإلنسان جبسمه ضئيل ) ُطوًال  اْجلَِبالَ  تـَبـْ

إمنا هو قوي بقوة اهللا، عزيز . شيئا من األجسام الضخمة الىت خلقها اهللا

 ٤٣.بعزة اهللا، كرمي بروحه الذى نفخه اهللا فيه، ليتصل به ويراقبه وال ينساه

 يـَْفَقُهوهُ  َأنْ  َأِكنَّةً  قـُُلوِ�ِمْ  َعَلىٰ  َوَجَعْلَنا .٤٦: ١٧/سورة اإلسراءىف  قوله تعاىلو  .٤

 أَْدبَارِِهمْ  َعَلىٰ  َولَّْوا َوْحَدهُ  اْلُقْرآنِ  ِيف  رَبَّكَ  ذََكْرتَ  َوِإَذا ۚ◌  َوقْـًرا اِ�ِمْ آذَ  َوِيف 

 .نـُُفورًا

فهكذا كان القوم تتأثر بالقرآن فطر�م فيصدو�ا، وجتاز�م إليه   

قلو�م فيما نعو�ا، فجعل اهللا بينهم وبني الرسول حجابا خفيا ال يظهر 

ال ينتفعون به، وال يهتدون بالقرآن  فإذا هملوب، للعيون ولكن حتسه الق

) نـُُفورًا أَْدبَارِِهمْ  َعَلىٰ  َولَّْوا َوْحَدهُ  اْلُقْرآنِ  ِيف  رَبَّكَ  ذََكْرتَ  َوِإَذا. (الذى يتلوه

أوهام  علىاليت �دد وضعهم اإلجتماعي، القائم ، نفورًا من كلمة التوحيد

 ٤٤.الوثنية وتقاليد اجلاهلية

                                                           
  .٢٢٢٨، ص ىف ظالل القرآن ،سيد قطب ٤٣
  .٢٢٣٢، ص ىف ظالل القرآن ،سيد قطب ٤٤



٢٧ 

 أَنْ  ِإالَّ  بِاْآليَاتِ  نـُْرِسلَ  َأنْ  َمنَـَعَنا َماوَ . ٥٩: ١٧/سورة اإلسراءىف  قوله تعاىلو  .٥

َنا ۚ◌  اْألَوَُّلونَ  ِ�َا َكذَّبَ   نـُْرِسلُ  َوَما ۚ◌  ِ�َا َفظََلُموا ُمْبِصَرةً  النَّاَقةَ  َمثُودَ  َوآتـَيـْ

 .َختْوِيًفا ِإالَّ  بِاْآليَاتِ 

قد ضرب . منوا �اعلى أن كثرة من كانوا يشاهدون اآليات مل يؤ   

. السياق املثل بثمود، الذين جاء�م الناقة وفق ما طلبوا واقرتحوا آية واضحة

فظلمو �ا أنفسهم وأوردوها موارد اهللكة تصديقا لوعد اهللا بإهالك املكذبني 

وما كانت اآليات إال إنذارا  )َختْوِيًفا ِإالَّ  بِاْآليَاتِ  نـُْرِسلُ  َوَما( .باآلية اخلارقة

 ٤٥.يفا حبتمية اهلالك بعد جميء اآلياتوختو 

ُهمْ  اْسَتطَْعتَ  َمنِ  َواْستَـْفزِزْ . ٦٤: ١٧/سورة اإلسراءىف  قوله تعاىلو  .٦  ِمنـْ

 َواْألَْوَالدِ  اْألَْمَوالِ  ِيف  َوَشارِْكُهمْ  َوَرِجِلكَ  ِخبَْيِلكَ  َعَلْيِهمْ  َوَأْجِلبْ  ِبَصْوِتكَ 

 .ُغُرورًا ِإالَّ  الشَّْيطَانُ  يَِعُدُهمُ  َوَما ۚ◌  َوِعْدُهمْ 

والتعبري يصور ىف عمومه شركة تقوم بني إبليس وأتباعه تشمل   

وإبليس مأذون ىف أن يستخدم وسائله  . األموال واألوالد ومها قوام احلياة

 ِإالَّ  الشَّْيطَانُ  يَِعُدُهمُ  َوَما ۚ◌  َوِعْدُهمْ (: اخلادعةكلها، ومنها الوعودة املغرية 

. كالوعد باإلفاالت من العقوبة والقصاص  ).٦٤ :١٧/سورة اإلسراء( ُغُرورًا

                                                           

  .٢٢٣٧ص ، ىف ظالل القرآن ،بسيد قط ٤٥



٢٨ 

والوعد بالغلبة والفوز بالوسائل القذرة . والوعد بالغىن من األسباب احلرام

 .واألساليب اخلسسية

 َكانَ  َفْضَلهُ  ِإنَّ  ۚ◌  رَبِّكَ  ِمنْ  ْمحَةً رَ  ِإالَّ . ٨٧: ١٧/سورة اإلسراء ىف قوله تعاىلو  .٧

 .َكِبريًا َعَلْيكَ 

ولو . هو العلم املستيقن، ألنه من العليم اخلبريزيل وما جاء ىف التن  

شاء اهللا حلرم البشرية منه، وذهب مبا أوحى إىل رسوله ولكنها رمحة اهللا 

َنا َولَِئنْ . (وفضله َنا بِالَِّذي لََنْذَهَنبَّ  ِشئـْ َنا بِهِ  َلكَ  جتَِدُ  َال  ُمثَّ  ِإلَْيكَ  أَْوَحيـْ  َعَليـْ

سورة  )َكِبريًا َعَلْيكَ  َكانَ  َفْضَلهُ  ِإنَّ  ۚ◌  رَبِّكَ  نْ مِ  َرْمحَةً  ِإالَّ ) ٨٦( وَِكيًال 

واهللا مينت على رسوله صلى اهللا عليه وسلم �ذا . ٨٧-٨٦: ١٧/اإلسراء

ليه، املنة على الناس فضل إنزال الوحي، واستبقاء ما أوحى به إ. الفضل

 ٤٦.أكرب، فهم �ذا القرآن ىف رمحة وهداية ونعمة، أجياال بعد أجيال

 َرْمحَةِ  َخَزاِئنَ  َمتِْلُكونَ  أَنـُْتمْ  َلوْ ُقْل . ١٠٠: ١٧/سورة اإلسراء ىف ه تعاىلقولو  .٨

نـَْفاقِ  َخْشَيةَ  َألَْمَسْكُتمْ  ِإًذا َريبِّ  ْنَسانُ  وََكانَ  ۚ◌  اْإلِ  .قـَُتورًا اْإلِ

على أن أْولئك الذين يقرتحون على الرسول صلى اهللا عليه وسلم   

الزخرف، وجنات النخيل واألعناب،  تلك املقرتحات املتعنتة، من بيوت

خبالء أشحاء حىت لو أن رمحة اهللا قد وكلت إليهم . والينابيع املتفجرة

                                                           
٤٦

  .٢٢٤٩ ص، ىف ظالل القرآن ،سيد قطب 



٢٩ 

: خزائنها ألمسكوا وخبلوا خوفا من نفادها، ورمحة اهللا ال تنفد وال تغيض

نـَْفاقِ ا َخْشَيةَ  َألَْمَسْكُتمْ  ِإًذا َريبِّ  َرْمحَةِ  َخزَاِئنَ  َمتِْلُكونَ  أَنـُْتمْ  َلوْ  :ُقلْ (  وََكانَ  ۚ◌  ْإلِ

ْنَسانُ  وهي سورة بالغة للشح، فإن  )١٠٠: ١٧/سورة اإلسراء( )قـَُتورًا اْإلِ

ولكن نفوسهم . نفادها وال نقصهارمحة اهللا وسعت كل شيء، وال خيشى 

 ٤٧.لشحيحة متنع هذه الرمحة وتبخل �ا لو أ�م كانوا هم خزنتها

  

 

                                                           
٤٧

  .٢٢٥٢ ص، ىف ظالل القرآن ،سيد قطب 



٣٠ 

  الباب الرابع

  ة اإلسراءسور  استعمال المفعول ألجله فى . أ

من املعلوم أن املفعول ألجله جزء من مباحث علم النحو، وسورة اإلسراء 

وسورة اإلسراء . هى إحدى السور الىت وجد فيها املفعول ألجله وأنواعه املختلفة

آيات أشار إليها الباحث ىف الباب السابق، وكما  ٨تتضمن املفعول ألجله ىف 

وقد ذكر الباحث اآليات  م إىل ثالثة أقسام،ذكر سابقا، أن املفعول ألجله ينقس

املفعول ألجله من  ارا الباحث ال جيد فيها إال نوعيالىت تتضمن املفعول ألجله، ومر 

  . هذه األقسام الثالثة

وىف هذا البحث أراد الباحث أن يذكر هذين النوعني، وأن يقوم بالتحليل 

  :والشرح كما يلى

 ةواإلضاف التعريف ))الـ((المجرد من  .١

 َلنْ  إِنَّكَ  ۖ◌  َمَرًحا اْألَْرضِ  ِيف  َمتْشِ  َوَال  .٣٧: ١٧/سورة اإلسراء قوله تعاىل ىف .١

ُلغَ  َوَلنْ  اْألَْرضَ  َختْرِقَ   .طُوًال  اْجلَِبالَ  تـَبـْ

 شرح اإلعراب  . أ

الناهية جيزم : واو العطف، ال: و :َمَرًحا اْألَْرضِ  ِفي َتْمشِ  َوَال     

زوم بال وعالمة جزمه السكون، فعل مضارع جم: الفعل املضارع، متش

٣٠ 



٣١ 

حرف : جار وجمرور، ىف: ىف األرض ٤٨.وفاعله ضمري مسترت تقديره أنت

: مرحا ٤٩.جمرور بفى وعالمة جره الكسرة: جر متعلق بتمش، األرض

حال على تقدير مضاف أي ذا مرح أي وال متش ىف األرض حال كونك 

ب مفعوال ألجله  ذا مرح أي مارحا ملتبسا بالكرب واخليالء وجيوز أن يعر 

مفعول ألجله منصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة  ٥٠.كما قال أبو البقاء

  ٥١.وجيوز أن تكون حاال. ىف آخره

حرف نصب وتوكيد، : إنك: اْألَْرضَ  َتْخِرقَ  َلنْ  ِإنَّكَ     

: لن". إن"ضمري متصل مبىن على الفتح ىف حمل نصب اسم : والكاف

ارع منصوب بلن وعالمة فعل مض: خترق. حرف نصب واستقبال ونفي

مفعول به : اْألَْرضَ . نصبه فتحة، وفاعله ضمري مسترت وجوبا تقديره أنت

  ٥٢.منصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة ىف آخره

ُلغَ  َوَلنْ      ُلغَ  َوَلنْ (واو العطف، : و: طُوًال  اْلِجَبالَ  تـَبـْ  تـَبـْ

: ُطوًال  .ومعطوف عليها) اْألَْرضَ  َتْخِرقَ  َلنْ (مثل إعراب ) اْلِجَبالَ 

                                                           
  .٢٥٨ص ) م١٩٩٢/ ه١٤١٢دار ابن كثري،: بريوت(، ٣، ط ٤ج إعراب القرآن الكرمي وبيانه، ، حمي الدين الدرويش ٤٨
  .٢٧٢ص ) م١٩٩٣/ه١٤١٤دار الفكر، : ن.م.د(، ١، ط ٦ جاإلعراب املفصل لكتاب اهللا املرتل، �جت عبد الواحد صاحل، ٤٩

  .٤٣٥ص  ،إعراب القرآن الكرمي وبيانه، حمي الدين الدرويش ٥٠
  .٢٧٢ص ، اإلعراب املفصل لكتاب اهللا املرتل�جت عبد الواحد صاحل،  ٥١

  .٢٧٢ص ، اإلعراب املفصل لكتاب اهللا املرتل�جت عبد الواحد صاحل،  ٥٢



٣٢ 

وجيوز أن  ٥٣.مفعول ألجله منصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة ىف آخره

  ٥٤.تكون متييزا

 شرح املعىن . ب

أي ال متش ىف األرض خمتاال ) َمَرًحا اْألَْرضِ  ِيف  َمتْشِ  َوَال (قوله تعاىل   

ُلغَ  َوَلنْ  اْألَْرضَ  َختْرِقَ  َلنْ  ِإنَّكَ (مشية املعجب املتكرب   )طُوًال  اْجلَِبالَ  تـَبـْ

كيف تتكرب ! إنك أيها اإلنسان ضئيل هزيل ال يليق بك التكرب واملعىن

على األرض ولن جتعل فيها خرقا أو شقا؟ وكيف تتطاول وتتعظم على 

اجلبال ولن تبلغها طوال؟ فأنت أحقر وأضعف من كل واحد من 

فكيف تتكرب وتتعاىل وختتال وأنت أضعف من األرض . اجلمادين

   ٥٥.وتقريع للمتكربينواجلبال؟ ويف هذا �كم 

 يـَْفَقُهوهُ  َأنْ  َأِكنَّةً  قـُُلوِ�ِمْ  َعَلىٰ  َوَجَعْلَنا .٤٦: ١٧/سورة اإلسراء وقوله تعاىل ىف .٢

 أَْدبَارِِهمْ  َعَلىٰ  َولَّْوا َوْحَدهُ  اْلُقْرآنِ  ِيف  رَبَّكَ  ذََكْرتَ  َوِإَذا ۚ◌  َوقْـرًا آَذاِ�ِمْ  َوِيف 

 .نـُُفورًا

 شرح اإلعراب . أ

                                                           
  ٣٨٧.ص  ،عراب القرآن الكرمي وبيانهإ، حمي الدين الدرويش ٥٣

  .١٢٥٦، ص )، دون السنةدار الصحبة: ن.م.د(، ٢ج إعراب القرآن الكرمي، عبد اهللا علوان وآخرون،  ٥٤

  .١٤٧، ص )م١٩٩٧/ه١٤١٨دار الفكر، : بريوت(، ٢، ط ٢ج صفوة الفاسري، حممد علي الصابون،  ٥٥



٣٣ 

فعل املاض مبين على : عطف، جعل: و: َأِكنَّةً  قـُُلوِبِهمْ  َلىٰ عَ  َوَجَعْلَنا

على . ضمري متصل ىف حمل رفع فاعل": نا"السكون للتصاله بنا، و

ضمري : حرف جار متعلق جبعلنا، هم: جار وجمرور، على: قلو�م

مفعول به : ىف حمل جر مضاف إليه، أكنة)  يعود إىل الكافرين(الغائب 

فعل مضارع منصوب : حرف نصب، يفقهوه: أن :أن يفقهوه. منصوب

ضمري : بأن وعالمة نصبه حذف النون ألنه من أفعال اخلمسة، والواو

ضمري الغائب ىف حمل نصب مفعول : متصل ىف حمل رفع فاعل، واهلاء

  ٥٦.به

  ٥٧".على قلو�م أكنة"عطف على قوله : وفي آذانهم وقرا

: ظرف مستقبل، ذكرت: عطف، إذا: و: وإذا ذكرت ربك فى القرآن

: ىف القرآن. مضاف إليه: مفعول به وهو مضاف، ك: فعل وفاعل، ربك

  ٥٨".ذكرت"جار وجمرور متعلق ب

ضمري متصل ىف حمل  :واهلاء مصدر الفعل حال وهو مضاف،: وحده

  .إليه جر مضاف

                                                           
  .٢٨٠ص ،  املرتلاإلعراب املفصل لكتاب اهللا�جت عبد الواحد صاحل،  ٥٦

  .٣٦٩ص  ،إعراب القرآن الكرمي وبيانه، حمي الدين الدرويش ٥٧

  .٣٦٩ص  ،إعراب القرآن الكرمي وبيانه، حمي الدين الدرويش ٥٨



٣٤ 

 على املقدر الضم على مبين فعل املاض: ولوا: ولوا على أدبارهم نفورا

 أل�ا هلا حمل ال واجلملة فاعل، :والواو الساكنني، اللتقاء احملذوفة أللفا

 مضاف :واهلاء بولوا، متعلقان :أَْدبارِِهمْ  َعلى جازم، غري شرط جواب

ألجله منصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة ىف  مفعول :إليه، نـُُفوراً 

 ٦٠.وجيوز أن تكون املفعول املطلق ٥٩.آخره

 شرح املعىن . ب

أى وجعلنا ) يـَْفَقُهوهُ  َأنْ  َأِكنَّةً  قـُُلوِ�ِمْ  َعَلىٰ  َوَجَعْلَنا( قال تعاىل    

) َوقْـرًا آَذاِ�ِمْ  َوِيف (على قلوب هؤالء الكفار أغطية لئال يفهموا القرآن، 

 َولَّْوا َوْحَدهُ  اْلُقْرآنِ  ِيف  رَبَّكَ  ذََكْرتَ  َوِإَذا(أى صمما مينعهم من استماعه، 

أى وإذا وحدت اهللا وأنت تتلو القرآن فر املشركون ) ُفورًانُـ  أَْدبَارِِهمْ  َعَلىٰ 

  ٦١.من ذلك هربا من إستماع التوحيد

 أَنْ  ِإالَّ  بِاْآليَاتِ  نـُْرِسلَ  َأنْ  َمنَـَعَنا َوَما .٥٩: ١٧/سورة اإلسراء وقوله تعاىل ىف .٣

َنا ۚ◌  اْألَوَُّلونَ  ِ�َا َكذَّبَ   نـُْرِسلُ  َوَما ۚ◌  ِ�َا واَفظََلمُ  ُمْبِصَرةً  النَّاَقةَ  َمثُودَ  َوآتـَيـْ

 .َختْوِيًفا ِإالَّ  بِاْآليَاتِ 

 شرح اإلعراب . أ
                                                           

  .٢٨١-٢٨٠ص ، اإلعراب املفصل لكتاب اهللا املرتل�جت عبد الواحد صاحل،  ٥٩

  .٣٦٩ص  ،إعراب القرآن الكرمي وبيانه، حمي الدين الدرويش ٦٠

  .١٤٨ص ، صفوة الفاسريحممد علي الصابون،  ٦١



٣٥ 

فعل ماض : نافية ال عمل هلا، منع: استئنافية، ما: الواو: َمنَـَعَنا َوَما  

  .ضمري متصل ىف حمل نصب مفعول به مقدم: مبين على الفتح، نا

وب فعل مضارع منص: حرف نصب، نرسل: أن: بِاْآليَاتِ  نـُْرِسلَ  َأنْ   

بأن وعالمة نصبه فتحة، والفاعل ضمري مسترت وجوبا تقديره حنن، 

  .جار وجمرور متعلق بنرسل ىف حمل نصب مفعول به الثاىن: باآليات

حرف : أداة حصر ال عمل هلا، أن: إال: اْألَوَُّلونَ  ِبَها َكذَّبَ  َأنْ  ِإالَّ   

جار وجمرور متعلق : فعل ماض مبين على الفتح، �ا: نصب، كذب

  .فاعل مرفوع بالواو ألنه مجع مذكر سامل: ذب، األولونبك

َنا   فعل مض مبين : استئنافية، أتى: الواو: ُمْبِصَرةً  النَّاَقةَ  ثَُمودَ  َوآتـَيـْ

ضمري متصل ىف حمل : على السكون التصاله بنا الدالة على الفاعل، نا

حال : مفعول به أول منصوب بالفتحة، مبصرة: رفع فاعل، مثود

  .فتحةمنصوب بال

فعل ماض مبىن على الضم : عطف، ظلموا: الفاء: ِبَها َفظََلُموا  

: ضمري متصل ىف حمل رفع فاعل، األلف: التصاله بواو اجلماعة، الواو

  .جار وجمرور متعلق بظلموا: فارقة، �ا



٣٦ 

: نافية ال عمل هلا، نرسل: استئنافية، ما: الواو: بِاْآليَاتِ  نـُْرِسلُ  َوَما  

جار : ، وفاعله ضمري مسترت تقديره حنن، باآلياتفعل مضارع مرفوع

  .وجمرور

مفعول ألجله : أداة حصر ال عمل هلا، ختويفا: إال: َتْخوِيًفا ِإالَّ   

  ٦٢.منصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة ىف آخره

 شرح املعىن . ب

 ِ�َا َكذَّبَ  َأنْ  ِإالَّ  بِاْآليَاتِ  نـُْرِسلَ  َأنْ  َمنَـَعَنا َوَما(قال تعاىل   

اقرتح املشركون على رسول اهللا صلى اهللا : قال املفسرون) ُلونَ اْألَوَّ 

عليه وسلم معجزات ععظيمة منها أن يقلب هلم الصفا ذهبا، 

وأن يزيح عنهم اجلبال فأخربه أنه إن أجا�م ما طلبوا مث مل يؤمنوا 

استحقوا عذاب اإلستئصال، وقد اقتضت حكمته تعاىل إمهاهلم 

وأن من أوالدهم من يؤمن فلهذا  ألنه علم أن منهم من يؤمن

السبب ما أجا�م إىل ما طلبوا، أو املعىن ما منعنا من إرسال 

املعجزات واخلوارق الىت اقرتحها قومك إال تكذيب من سبقهم 

َنا. (من األمم حيث اقرتحوا مث كذبوا فأهلكهم اهللا ودمرهم  َوآتـَيـْ

وأعطينا قوم صاحل الناقة آية بينة  أى) ِ�َا َفظََلُموا ُمْبِصَرةً  النَّاَقةَ  َمثُودَ 

                                                           
  .٢٩٤-٢٩٣ص ، اإلعراب املفصل لكتاب اهللا املرتل�جت عبد الواحد صاحل،  ٦٢



٣٧ 

ومعجزة ساطعة واضحة فكفروا �ا وجهدوا بعد أن سألوها 

الكونية كالزلل ) وما نرسل باآليات. (فأهلكهم اهللا ودمرهم

  ٦٣.للعباد من املعاصى) إال ختويفا(والرعد واخلسوف والكسوف 

ُهمْ  طَْعتَ اْستَ  َمنِ  َواْستَـْفزِزْ  .٦٤: ١٧/سورة اإلسراء وقوله تعاىل ىف .٤  ِمنـْ

 َواْألَْوَالدِ  اْألَْمَوالِ  ِيف  َوَشارِْكُهمْ  َوَرِجِلكَ  ِخبَْيِلكَ  َعَلْيِهمْ  َوَأْجِلبْ  ِبَصْوِتكَ 

 .ُغُرورًا ِإالَّ  الشَّْيطَانُ  يَِعُدُهمُ  َوَما ۚ◌  َوِعْدُهمْ 

 شرح اإلعراب . أ

فعل أمر مبين على : عطف، استفزز: الواو: َواْستَـْفِزز  

  .ضمري مسترت وجوبا تقديره أنتالسكون والفاعل 

ُهمْ  اْسَتطَْعتَ  َمنِ  اسم موصول مبين على السكون حرك : من: ِمنـْ

: استطعت. بالكسر التقاء الساكنني ىف حمل نصب مفعول به

: فعل ماض مبين على السكون التصاله بضمري املخاطب، والتاء

: حرف جر بياىن، هم: من. ضمري متصل ىف حمل رفع فاعل

  .ب ىف حمل جر جمرورضمري الغائ

                                                           
  .١٥٢ص ، صفوة الفاسريحممد علي الصابون،  ٦٣



٣٨ 

جار وجمرور متعلق باستفزز، : ِبَصْوِتكَ : َعَلْيِهمْ  َوَأْجِلبْ  ِبَصْوِتكَ 

معطوف : ضمري متصل ىف حمل جر مضاف إليه، واجلب: ك

  .جار وجمرور: عليهم. وتعرب إعرا�ا" استفزز"بالواو على 

ضمري متصل ىف حمل جر : جار وجمرور، ك: َورَِجِلكَ  ِبَخْيِلكَ 

وتعرب " خبيلك"معطوف بالواو على : ليه، ورجلكمضاف إ

  .إعرا�ا

" استفزز"معطوف بالواو على : وشاركهم: اْألَْمَوالِ  ِفي َوَشارِْكُهمْ 

 ضمري متصل ىف حمل نصب مفعول به، ِيف : وتعرب إعرا�ا، هم

  .جار وجمرور: اْألَْمَوالِ 

: ، وعدهم"الِ اْألَْموَ  ِيف "معطوف بالواو على : َوِعْدُهمْ  َواْألَْوَالدِ 

  ".وشاركهم"تعرب إعراب 

: نافية ال عمل هلا، يعد: استئنافية، ما: و: الشَّْيطَانُ  يَِعُدُهمُ  َوَما

ضمري الغائب ىف حمل نصب : فعل مضارع مرفوع بالضمة، هم

  .فاعل مرفوع بالضمة: مفعول به مقدم، الشيطان

ألجله  مفعول: أداة حصر ال عمل هلا، غرورا: إال :ُغُرورً  ِإالَّ 

 ٦٤.منصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة ىف آخره

                                                           
٦٤

  .٣٠٠-٢٩٩ص ، اإلعراب املفصل لكتاب اهللا املرتل�جت عبد الواحد صاحل،  



٣٩ 

  شرح املعىن . ب

أى ) ِبَصْوِتكَ  ِمنـُْهمْ  اْسَتطَْعتَ  َمنِ  َواْستَـْفزِزْ (قال تعاىل   

استخفف واستجهل وحّرك من أردت أن تستفزه فتخدعه بدعائك 

أى صح عليهم ) َوَرِجِلكَ  ِخبَْيِلكَ  َعَلْيِهمْ  َوَأْجِلبْ (إىل الفساد، 

 اْألَْمَوالِ  ِيف  َوَشارِْكُهمْ (جنودك من كل راكب وراجل، بإعوانك و 

أى اجعل لنفسك شركة ىف أمواهلم وأوالدهم، أما األموال ) َواْألَْوَالدِ 

فبكسبها من احلرام وإنفاقها ىف املعاصى، وأما األوالد فبتحسني 

اختالط الرجال بالنساء حىت يكثر الفجور ويكثر أوالد الزىن، 

أى عدهم بالوعود املغرية ) ُغُرورًا ِإالَّ  الشَّْيطَانُ  يَِعُدُهمُ  اَوِعْدُهْم َومَ (

اخلادعة واألماىن الكاذبة، كالوعد بشفاعة األصنام، والوعد بالغىن 

من املال احلرام، والوعد بالعفو واملغفرة وواسعة رمحة اهللا، والوعد 

   ٦٥.باللذة والسرور ىف ارتكاب املوبقات

 َكانَ  َفْضَلهُ  ِإنَّ  ۚ◌  رَبِّكَ  ِمنْ  َرْمحَةً  ِإالَّ  .٨٧: ١٧/سراءسورة اإل وقوله تعاىل ىف .٥

 .َكِبريًا َعَلْيكَ 

 شرح اإلعراب . أ

                                                           
  .١٥٤-١٥٣ص ، صفوة الفاسريحممد علي الصابون،  ٦٥



٤٠ 

مفعول ألجله : أداة اإلستثناء، رمحة: إال: رَبِّكَ  ِمنْ  رَْحَمةً  ِإالَّ   

منصوب بالفتحة وجيوز أن يكون مستثىن بإال منصوب بالفتحة، من 

متصل ىف حمل جر مضاف  ضمري: جار وجمرور للتعظيم، ك: ربك

  .إليه

منصوب " إن"اسم : حرف نصب وتوكيد، فضله: إن: َفْضَلهُ  ِإنَّ 

  .ضمري متصل ىف حمل جر مضاف إليه: بالفتحة وهو مضاف، اهلاء

فعل : كان. اجلملة الفعلية ىف حمل رفع خرب إن: َكِبيًرا َعَلْيكَ  َكانَ 

هو،  ماض ناقص مبين على الفتح وامسها ضمري مسترت تقديره

 ٦٦.خرب كان منصوب بالفتحة: جار وجمرور، كبريا: عليك

 شرح املعىن . ب

أى لكن رمحة من ربك تركناه حمفوظا ىف ) رَبِّكَ  ِمنْ  َرْمحَةً  ِإالَّ (  

أى فضل اهللا ) َكِبريًا َعَلْيكَ  َكانَ  َفْضَلهُ  ِإنَّ (صدرك وصدر أصحابك 

، عليك عظيم حيث أنزل عليك القرآن، وأعطاك املقام احملمود

وجعلك خامت املرسلني وسيد األولني واآلخرين، واملقصود باآلية 

                                                           
  .٣١٩ص ، اإلعراب املفصل لكتاب اهللا املرتل�جت عبد الواحد صاحل،  ٦٦



٤١ 

اإلمتنان على الرسول بالقرآن والتحذير له عن التفريط فيه، واخلطاب 

  ٦٧.له عليه السالم واملراد أمته

 المضاف .٢

ُهمُ  تـُْعرَِضنَّ  َوِإمَّا. ٢٨: ١٧/سورة اإلسراءقوله تعاىل ىف  .١  ِمنْ  َرْمحَةٍ  ابِْتَغاءَ  َعنـْ

 .َمْيُسورًا قـَْوًال  َهلُمْ  فـَُقلْ  تـَْرُجوَها كَ رَبِّ 

 شرح اإلعراب . أ

ُهمُ  تـُْعِرَضنَّ  َوِإمَّا   حرف جزم وشرط، : عطف، إن: الواو: َعنـْ

فعل مضارع مبىن على الفتح التصاله بنون : زائدة، تعرضن :ما

 واجلملة ، والفاعل ضمري مسترت وجوبا تقديره أنتَ الثقلية التوكيد

حرف جار مبين على السكون، : ، عنهمالشرط لفع وهو ابتدائية

  .ضمري للغائب ىف حمل جر اسم جمرور: هم

مفعول ألجله منصوب بالفتحة وهو : ابتغاءَ : رَبِّكَ  ِمنْ  رَْحَمةٍ  ابِْتَغاءَ 

ر، ف جحر : مضاف إليه جمرور بالكسرة، من ربك: مضاف، رمحةٍ 

ر ضمري متصل ىف حمل ج: اسم جمرور ِمبْن وهو مضاف، ك: ربك

  .مضاف إليه

                                                           
  .١٥٩ص ، صفوة الفاسريحممد علي الصابون،  ٦٧



٤٢ 

فعل مضارع مرفوع بالضمة املقدرة على الواو، والفاعل : تـَْرُجوَها 

ضمري متصل ىف حمل : ضمري مسترت وجوبا تقديره أنَت، ها

  .نصب مفعول به

فعل أمر مبين :للجواب، قل رابطة :الفاء: َمْيُسورً  قـَْوًال  َلُهمْ  فـَُقلْ 

جر  :َت، هلممسترت وجوبا تقديره أن والفاعل ضمري على السكون

 واجلملة صفة، :َمْيُسوراً  مطلق، مفعول :بقل، قـَْوًال  وجمرور متعلقان

 ٦٨.الشرط جواب جزم حمل يف

 شرح املعىن . ب

ُهمُ  تـُْعرَِضنَّ  َوِإمَّا(    َهلُمْ  فـَُقلْ  تـَْرُجوَها رَبِّكَ  ِمنْ  َرْمحَةٍ  ابِْتَغاءَ  َعنـْ

 وابن السبيل أى إن أعرضت عن ذو القرىب واملساكني) َمْيُسورًا قـَْوًال 

 ٦٩.إذا مل جتد ما تعطيهم فقل هلم قوال سهال لينا وعدهم وعدا مجيال

 ۖ◌  ِإْمَالقٍ  َخْشَيةَ  أَْوَالدَُكمْ  تـَْقتُـُلوا َوَال  .٣١: ١٧/سورة اإلسراء وقوله تعاىل ىف .٢

َلُهمْ  ِإنَّ  ۚ◌  َوِإيَّاُكمْ  نـَْرزُقـُُهمْ  َحنْنُ   .َكِبريًا ِخْطًئا َكانَ  قـَتـْ

 شرح اإلعراب . أ

                                                           
  .٢٦٥ص ، اإلعراب املفصل لكتاب اهللا املرتل�جت عبد الواحد صاحل،  ٦٨

  .١٤٦ص ، صفوة الفاسريحممد علي الصابون،  ٦٩



٤٣ 

فعل  ) تـَْقتُـُلوا( ناهية وجازمة، وال استئنافية، الواو :َوال: تـَْقتُـُلوا َوَال 

ضمري متصل ىف : الواو ،النون حذفوعالمة جزمه  بال جمزوم مضارع

  .فاعل حمل رفع

منصوب بالفتحة وهو مضاف،   به مفعول :ِإْمَالقٍ  َخْشَيةَ  َأْوَالدَُكمْ  

 ٧٠ألجله مفعول :ةَ َخْشيَ ، إليه مضافضمري متصل ىف حمل جر  :كم

  .جمرور بالكسرة إليه مضاف :ِإْمالقٍ منصوب بالفتحة وهو مضاف، 

 حمل يف مبين على الضم منفصل ضمري: حنن :َوِإيَّاُكمْ  نـَْرزُقـُُهمْ  َنْحنُ 

 مرفوع بالضمة والفاعل ضمري مضارعفعل  :نـَْرزُقـُُهمْ ، مبتدأ رفع

 مفعولب ضمري متصل ىف حمل  نص :هم وجوبا تقديره حنن، مسترت

 :الواو عاطفة، إياكم: َوِإيَّاُكمْ ، خرب الفعلية ىف حمل رفع واجلملة ،به

  .به مفعول نصبحمل  منفصل مبين على السكون ىف ضمري

َلُهمْ  ِإنَّ  منصوب بالفتحة " إن"اسم : حرف نصب وتوكيد، قتل :قـَتـْ

  .ضمري متصل ىف حمل جر مضاف إليه: وهو مضاف، هم

فعل : ، كان"إن"اجلملة الفعلية ىف حمل رفع خرب  :َكِبيًرا ِخْطًئا َكانَ 

ضمري مسترت جوازا تقديره هو، ماض ناقص مبين على الفتح، وامسها 

                                                           
  .٣٥٠ص  ،كرمي وبيانهإعراب القرآن ال، حمي الدين الدرويش ٧٠



٤٤ 

صفة ونعت : كبريا  ،منعوتمنصوب بالفتحة وهو " كان"خرب : خطأ

 ٧١.خلطأ منصوب بالفتحة

 شرح املعىن . ب

أى ) َوإِيَّاُكمْ  ْرزُقـُُهمْ نَـ  َحنْنُ  ۖ◌  ِإْمَالقٍ  َخْشَيةَ  أَْوَالدَُكمْ  تـَْقتُـُلوا َوَال (  

وال تقتلوا أيها اآلباء أوالدكم خشية فقر متوقع، فنحن قد تكفلنا 

َلُهمْ  ِإنَّ (برزقهم ورزقكم، ونرزق غريكم من خملوقاتنا الىت ال حتصى،   قـَتـْ

إمثا كبريا أى إن قتل األوالد كان عند اهللا تعاىل ) َكِبريًا ِخْطًئا َكانَ 

 ٧٢.فاحشا

 َرْمحَةِ  َخَزاِئنَ  َمتِْلُكونَ  أَنـُْتمْ  َلوْ  ُقلْ  .١٠٠: ١٧/سورة اإلسراء وقوله تعاىل ىف .٣

نـَْفاقِ  َخْشَيةَ  َألَْمَسْكُتمْ  ِإًذا َريبِّ  ْنَسانُ  وََكانَ  ۚ◌  اْإلِ  .قـَُتورًا اْإلِ

 شرح اإلعراب . أ

فعل األمر مبين على السكون والفاعل ضمري مسترت : َلو ُقلْ 

  ٧٣. جازمحرف شرط غري: وجوبا تقديره أنت، لو

                                                           
  .٢٦٧ص ، اإلعراب املفصل لكتاب اهللا املرتل�جت عبد الواحد صاحل،  ٧١

  .٣٣٨- ٣٣٧، ص )، دون السنةدار املعارف: ن.م.د(، ٩ج التفاسري الوسيط للقرآن الكرمي، حممد سيد طنطوي،  ٧٢

  .٣٣١ص، اإلعراب املفصل لكتاب اهللا املرتل�جت عبد الواحد صاحل،  ٧٣



٤٥ 

ُتمْ  فمحل رفع  ضمري منفصل مبين على السكون : أنتم: َتْمِلُكونَ  أَنـْ

" لو"ألن " لو"للضمري املضمر ىف اجلملة املقدرة بعد  توكيدبدل أو 

 بثبوت مرفوع مضارع فعل: َمتِْلُكونَ ال تدخل على اجلمل اإلمسية، 

رفع ضمري متصل مبين ىف حمل  والواو ألنه من أفعال اخلمسة، النون

  ٧٤.فاعل

منصوب بالفتحة وهو  به مفعول :َخزاِئنَ : رَبِّي رَْحَمةِ  َخَزاِئنَ 

 :َريبِّ جمرور بالكسرة وهو مضاف،  إليه مضاف :َرْمحَةِ مضاف، 

الياء ضمري متصل مبين و إليه جمرور بالكسرة وهو مضاف،  مضاف

  .إليه مضافعلى السكون وهو 

 جواب يف واقعة الالم: ْمَسْكُتمْ َألَ ، جواب حرف: ِإذاً : َألَْمَسْكُتمْ  ِإًذا

صاله بضمري الرفع مبين على السكون للت ماضفعل : أمسكتم "لو"

  .ضمري متصل مبين ىف حمل رفع فاعل: املتحرك، مت

نـَْفاقِ  َخْشَيةَ  منصوب بالفتحة وهو  ألجله مفعول :َخْشَيةَ : اْإلِ

ْنفاقِ مضاف،    . جمرور بالكسرة إليه مضاف :اْإلِ

                                                           

  .٣٣ص ) م١٩٧١دار الكتب العلمية، : بريوت(مراجع الطالب ىف اإلعراب، مشس الدين،  أبراهيم ٧٤



٤٦ 

فعل ماض ناقص مبين : كانالواو استئنافية،  : قـَُتوراً  ْنسانُ اْإلِ  وَكانَ 

خرب كان : اسم كان مرفوع بالضمة، قتورا: على الفتح، اإلنسان

 ٧٥.منصوب بالفتحة

 شرح املعىن . ب

أى قل يا حممد ) َريبِّ  َرْمحَةِ  َخزَاِئنَ  َمتِْلُكونَ  أَنـُْتمْ  َلوْ  ُقلْ (    

خوارق واملعجزات، لو كنتم ء املعادنني املكابرين، املقرتحني للهلؤال

اإلنسان متلكون خزائن رزق اهللا ونعمه الىت أفاضها على العباد، 

نـَْفاقِ  َخْشَيةَ  َألَْمَسْكُتمْ  ِإًذا( أى إذا لبخلتم به وامتنعتم عن ) اْإلِ

ْنَسانُ  وََكانَ (اإلنفاق خوفا من نفادها  أى وكان اإلنسان ) قـَُتورًا اْإلِ

  ٧٦.شحيحا مبالغا ىف البخل

                                                           
  .٣٣٢ص ، اإلعراب املفصل لكتاب اهللا املرتل�جت عبد الواحد صاحل،  ٧٥

  .١٦٣ص ، صفوة الفاسريحممد علي الصابون،  ٧٦



٤٧ 

  مفعول ألجله فى سورة اإلسراءالتحليل . ب

  اآلية  الرقم
مفعل ألجله 

  ونوعه
  مفعول ألجلهالتحليل 

ُهمُ  تـُْعرَِضنَّ  َوِإمَّا  ١  ِمنْ  َرْمحَةٍ  ابِْتَغاءَ  َعنـْ

َمْيُسورًا  قـَْوًال  َهلُمْ  فـَُقلْ  تـَْرُجوَها رَبِّكَ 

  )٢٨: ١٧/سورة اإلسراء(

/ ابِْتَغاءَ 

  مضاف

من أجله ولك ىف وابتغاَء رمحة مفعول 

ناصبه وجهان فإما أن جتعله فعل الشرط 

من وضع املسبب مكان السبب أي وإن 

أعرضت عنهم لفقد رزق من ربك ترجو 

لك فسمى الرزق رمحة فردهم  أن يفتح

، وإما أن جتعله جواب الشرط ردا مجيالً 

وقد تقدم عليه أي فقل هلم قوال كرميا 

م لينا وعدهم وعدا مجيال تطييبا لقلو�

  ٧٧.ابتغاء رمحة من ربك

                                                           
  .٤٢٥ص  ،إعراب القرآن الكرمي وبيانه، حمي الدين الدرويش٧٧



٤٨ 

 ۖ◌  ِإْمَالقٍ  َخْشَيةَ  أَْوَالدَُكمْ  تـَْقتُـُلوا َوَال   ٢

َلُهمْ  ِإنَّ  ۚ◌  َوِإيَّاُكمْ  نـَْرزُقـُُهمْ  َحنْنُ   قـَتـْ

: ١٧/سورة اإلسراء(َكِبريًا  ِخْطًئا َكانَ 

٣١(  

/ َخْشَيةَ 

  مضاف

مفعول ألجله وهو مضاف، ومضاف 

من (وقيل ىف آية األنعام ". إمالق"إليه 

  ٧٨.)إمالق

 َلنْ  إِنَّكَ  ۖ◌  َمَرًحا اْألَْرضِ  ِيف  َمتْشِ  َوَال   ٣

ُلغَ  َوَلنْ  اْألَْرضَ  َختْرِقَ   طُوًال  اْجلَِبالَ  تـَبـْ

  )٣٧: ١٧/سورة اإلسراء(

رد ا�/  َمَرًحا

) ــــالـ(من 

 التعريف

  واإلضافة

ومرحا حال على تقدير مضاف أي ذا 

مرح أي وال متش ىف األرض حال كونك 

ي مارحا ملتبسا بالكرب واخليالء ذا مرح أ

وقد أحسن األخفش إذ فضل املصدر 

على اسم الفاعل كأنه نفس املرح وجيوز 

أن يعرب مفعوال ألجله كما قال أبو 

  ٧٩.البقاء

                                                           

  .٨٧ص  ،تفسري التحرير والتنريرعاشور، حممد الطاهر ابن  ٧٨

  .٤٣٥ص  ،إعراب القرآن الكرمي وبيانه، حمي الدين الدرويش ٧٩



٤٩ 

ا�رد / ُطوًال     

 )الـــــ(من 

التعريف 

  واإلضافة

وطوال متييز حمول عن الفاعل أي ولن 

 يبلغ طولك اجلبال، وقيل مصدر ىف موقع

  ٨٠.احلال أو مفعول له

 يـَْفَقُهوهُ  َأنْ  َأِكنَّةً  قـُُلوِ�ِمْ  َعَلىٰ  َوَجَعْلَنا  ٤

 رَبَّكَ  ذََكْرتَ  َوِإَذا ۚ◌  َوقْـًرا آَذاِ�ِمْ  َوِيف 

 أَْدبَارِِهمْ  َعَلىٰ  َولَّْوا َوْحَدهُ  اْلُقْرآنِ  ِيف 

  )٤٦: ١٧/سورة اإلسراء( نـُُفورًا

ا�رد / نـُُفورًا

 )الـــــ(من 

 التعريف

  واإلضافة

جيوز أن يكون مجع نافر مثل نفورًا 

وزن فعول يطرد ىف مجع و . سجود وشهود

فاعل فيكون اسم الفاعل على صيغة 

املصدر فيكون نفورا على هذا منصوبا 

، وجيوز )وّلوا( على احلال من ضمري

املفعولية جعله مصدرا منصوبا على 

ألجه، أى ولوا بسبب نفورهم من 

  ٨١.القرآن

                                                           
٨٠

  .٤٣٦ص  ،إعراب القرآن الكرمي وبيانه، حمي الدين الدرويش 

  .١١٩ص ، تفسري التحرير والتنريرحممد الطاهر ابن عاشور،  ٨١



٥٠ 

 َأنْ  ِإالَّ  بِاْآليَاتِ  نـُْرِسلَ  َأنْ  نَـَعَنامَ  َوَما  ٥

َنا ۚ◌  اْألَوَُّلونَ  ِ�َا َكذَّبَ   َمثُودَ  َوآتـَيـْ

 نـُْرِسلُ  َوَما ۚ◌  ِ�َا َفظََلُموا ُمْبِصرَةً  النَّاَقةَ 

سورة ( َختْوِيًفا ِإالَّ  بِاْآليَاتِ 

  )٥٩: ١٧/اإلسراء

ا�رد / َختْوِيًفا

 )الـــــ(من 

التعريف 

  واإلضافة

يفا مفعول ألجله ولك أن جتعله وختو 

مصدرا ىف موضع نصب على احلال إما 

من الفاعل أي خموفني �ا أو من املفعول 

  ٨٢.أي خموفا �ا

ُهمْ  اْسَتطَْعتَ  َمنِ  َواْستَـْفزِزْ   ٦  ِبَصْوِتكَ  ِمنـْ

 َوَرِجِلكَ  ِخبَْيِلكَ  َعَلْيِهمْ  َوَأْجِلبْ 

 َوِعْدُهمْ  َواْألَْوَالدِ  اْألَْمَوالِ  ِيف  َوَشارِْكُهمْ 

 ُغُرورًا ِإالَّ  الشَّْيطَانُ  يَِعُدُهمُ  َوَما ۚ◌ 

  )٦٤: ١٧/سورة اإلسراء(

ا�رد / ُغُرورًا

 )الـــــ(من 

التعريف 

  واإلضافة

وغرورا جيوز أن يكون صفة ملصدر 

حمذوف أي إال وعدا غرورا ولك أن تعربه 

مفعوال من أجله أي ما يعدهم وميينهم 

ين املعسولة إال من الوعود الكاذبة واألما

  ٨٣.ألجل الغرور

 َكانَ  َفْضَلهُ  ِإنَّ  ۚ◌  رَبِّكَ  ِمنْ  َرْمحَةً  ِإالَّ   ٧

: ١٧/سورة اإلسراء(َكِبريًا  َعَلْيكَ 

٨٧-٨٦(  

ا�رد / َرْمحَةً 

 )الـــــ(من 

التعريف 

أن يكون متصال جيوز ىف هذا اإلستثناء 

ألن الروح يندرج ىف قوله وكيًال أي إال 

. يكون مستثىن أو بدال من وكيالً رمحًة ف

                                                           
٨٢

  .٤٦٣ص  ،إعراب القرآن الكرمي وبيانه، حمي الدين الدرويش 

٨٣
  .٤٦٩ص  ،إعراب القرآن الكرمي وبيانه، حمي الدين الدرويش 



٥١ 

وإال مبعىن لكن فتعرب رمحًة مفعوال من   واإلضافة

أجله والتقدير حفظناه عليك للرمحة أو 

مفعوال مطلقا والتقدير لكن رمحناك 

  ٨٤.رمحة

 َريبِّ  َرْمحَةِ  َخَزاِئنَ  َمتِْلُكونَ  أَنـُْتمْ  َلوْ  ُقلْ   ٨

نـَْفاقِ  َخْشَيةَ  َألَْمَسْكُتمْ  ِإًذا  وََكانَ  ۚ◌  اْإلِ

ْنَسانُ  : ١٧/سورة اإلسراء(قـَُتورًا  اْإلِ

١٠٠(  

/ َخْشَيةَ 

  مضاف

مفعول ألجله وهو مضاف، ومضاف 

  ٨٥.علة لإلمساك والبخل". اإلنفاق"إليه 

 

                                                           
٨٤

  .٤٩٦ص  ،إعراب القرآن الكرمي وبيانه، حمي الدين الدرويش 

  .٤٤٠ص ، التفاسري الوسيط للقرآن الكرميحممد سيد طنطوي،  ٨٥



٥٢ 

  الباب الخامس

  الخاتمة

 الخالصة . أ

لل الباحث بذكر أقسام املفعول ألجله واستعماله ىف سورة وبعد أن حي

قدم ىف هذا الباب اخلامتة الىت حتتوى على أراد الباحث أن ت. اإلسراء ودراسته

  .نتائج البحث مث يليها مراجع البحث

  :نظرا إىل البحث السابق، ميكن أن تقدم الباحث نتائجه كما يلي

املفعول ألجله هو مصدر منصوب يذكر سببا للفعل ومشارك للفعل ىف  .١

ا ة انتظارً أجلس يف املكتب: حنو. ، وال بد أن يكون علة ملا قبلهالوقت والفاعل

 .حلبيبيت

، توجد ىف مثاين آيات، فعول ألجله ىف سورة اإلسراء تسع مراتوعدد امل .٢

مائة ( ١١١ة عشرة ىف القرآن الكرمي وعدد آيا�ا وهذه هي السورة السابع

إلسراء للنيب امبعجزة آية، ومسيت سورة اإلسراء الفتتاحها ) وإحدى عشرة

ليال، كما سجد األقصى املإىل سجد احلرام املصلى اهللا عليه وسلم من 

 .بسبب فسادهمختريبهم مسيت أيضا سورة بين إسرائيل، إليرادها قصة 

٥٢ 



٥٣ 

، وكتما�م ما فيهافسادهم األوىل هي تغيري التوراة وتبديل أحكامها وكانت 

  .والثانية قتل زكريا وحيي

 .إعراب املفاعيل ألجله ىف تلك السورة ومعانيها واستعماهلا .٣

 :أقسامينقسم إىل ثالثة املفعول ألجله  .٤

: ١٧/سورة اإلسراء قوله تعاىل ىف حنو التعريف واإلضافة،" الـ"ا�رد من  . أ

 .نـُُفورًا أَْدبَارِِهمْ  َعَلىٰ  َولَّْوا.... ٤٦

 تـُْعرَِضنَّ  َوِإمَّا .٢٨: ١٧/سورة اإلسراءقوله تعاىل ىف  حنو واملضاف، . ب

 ....َرْمحَةٍ  ابِْتَغاءَ  َعنـُْهمُ 

 .زرت املريض لإلطمئنان عليه :، حنوالتعريف" الـ"واملقرتن ب  . ج

" الــ"ا�رد من  :أوال :يعين. سورة نوعني فقطال هذه لكن الواردة ىف

  .املضاف: ثانياالتعريف واإلضافة، 

 اتىف ذكر املفعول ألجله ىف سورة اإلسراء، هناك آي العلماء قد اختلف .٥

  .ستثىنأو م حاال أو متييزا موقفها ىف اإلعراباجلمهور ذكر 

 ِيف  َمتْشِ  َوَال  .٣٧: ١٧/سورة اإلسراءىف قوله تعاىل  ذكر اجلمهور أن . أ

ُلغَ  َوَلنْ  اْألَْرضَ  َختْرِقَ  َلنْ  ِإنَّكَ  ۖ◌  َمَرًحا اْألَْرضِ  كما   .طُوًال  اْجلَِبالَ  تـَبـْ



٥٤ 

أي وال متش  "حاال"يعين ىف هذه اآلية  َمَرًحاكلمة اجلمهور أن   ذكر

 .أي مارحا ملتبسا بالكرب واخليالءىف األرض حال كونك ذا مرح 

أبو ل اق حملي الدين الدرويش إعراب القرآن وبيانهكتاب ىف   ذكر لكن

أي ال متش ىف األرض  ٨٦جيوز أن يعرب مفعوال ألجله َمَرًحاالبقاء أن 

. أي ولن يبلغ طولك اجلبال "متييز"يعين  طوالوكلمة  .املرح جلأل

 أنه مصدر) لقرآن وبيانهكتاب إعراب ا(ىف نفس الكتاب  ذكرلكن 

 .ىف موقع مفعول ألجله منصوب

: ١٧/سورة اإلسراءقوله تعاىل ىف اآلية  بعض العلماءوذكر  . ب

سورة  قوله تعاىل ىف ،ًفاَختْوِي ِإالَّ  بِاْآليَاتِ  نـُْرِسلُ  َوَما... .٥٩

 وىف قوله تعاىل، اُغُرورً  ِإالَّ  الشَّْيطَانُ  يَِعُدُهمُ  َوَما... .٥٩: ١٧/اإلسراء

َنا بِهِ  َلكَ  جتَِدُ  َال  ُمثَّ .... ٨٧-٨٦: ١٧/سورة اإلسراء  وَِكيًال  َعَليـْ

يعين  ). ٨٧( َكِبريًا َعلَْيكَ  َكانَ  َفْضَلهُ  ِإنَّ  ۚ◌  رَبِّكَ  ِمنْ  َرْمحَةً  ِإالَّ ) ٨٦(

ىف كتاب لكن . كلها مستثىن ْمحَةً رَ  ِإالَّ و ، ُغُرورًا ِإالَّ ،  يًفاَختْوِ  ِإالَّ كلمة 

ين الدرويش وإعراب القرآن للدعاس دوبيانه حملي ال إعراب القرآن

مبعىن  ًفاَختْوِي ِإالَّ  بِاْآليَاتِ  نـُْرِسلُ  َوَما: فاجلملة .ذكر أ�ا مفاعيل ألجله

                                                           
  .٤٣٥ص  ،إعراب القرآن الكرمي وبيانه، حمي الدين الدرويش ٨٦



٥٥ 

 الشَّْيطَانُ  يَِعُدُهمُ  َوَما: واجلملة. وما نرسل باآليات ألجل التخويف

 . مبعىن وما يعدهم الشيطان ألجل الغرور اُغُرورً  ِإالَّ 

  إلقتراحاتا . ب

يعرف وبعد القيام ببحث مفعول ألجله واستعماله ىف سورة اإلسراء 

. الباحث أن لديه فهما عميقا خصوصا عن املفعول ألجله ىف سورة اإلسراء

تقدم الباحث اإلقرتاحات ليستفيد منها من أراد أن يتعمق ومن أجل ذلك 

ات الىت يقصد وأما اإلقرتاح. ىف معاىن القرآن خاصة واللغة العربية عامة

  :الباحث فهى كما يلى

عالء الدين، على طلبة كلية الرتبية جبامعة اإلسالمية احلكومية  .١

واألخص على طلبة قسم اللغة العربية أن يبذلوا كل ما ىف 

 .جبميع جوانبهاوسعهم لتعّلم اللغة العربية 

يرى الباحث أن اللغة العربية ذات علوم واسعة حتتاج إىل  .٢

األفضل أن يتعمق الطلبة الغة العربية ملعرفة فمن . عمل جمهود

  .أسرار معاىن القرآن، ألن القرآن نزله اهللا بالعربية الفصيحة



٥٦ 

عسى أن يكون هذا البحث العلمي عمال نافعا للباحث والقارئني و 

  .والذين يهتمون باللغة العربية إن شاء اهللا تعاىل



٥٧ 
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