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ٌ  ِمقْنُمْم ِمقْن َبْعقِل َِلقَ  ٓ٘، 4ٗ، 4ٗ، 4ٗاآليات) ُسوِل َوَأَطْعنا ُثمَّ َيَتَولَّى َفِريق ( )َوَيُقوُلوَن آَمنَّا ِباَّللَِّ َوِبالرَّ
ٌ  ِمْنُمْم 4َٗوما ُأولِئَ  ِباْلُمْؤِمِنيَن ) َا ُلُعوا ِإَلى َّللاَِّ َوَرُسوِلِه ِلَيْحُكَم َبْيَنُمْم ِإَا َفِري ْن 4ُٗمْعِرُضوَن )( َواِ  ( َواِ 

ِعِنيَن ) َْ ٌُّ َيْأُتوا ِإَلْيِه ُمق قْيِمْم 4َٗيُكْن َلُمُم اْلَح ( َأِفق  ُُُُقوِهِمْم َمقَرأ  َأِم اْرتقاُبوا َأْم َيوقاُفوَن َأْن َيِحيقَ  َّللاَُّ َعَُ
 َوَرُسوُلُه َبْل ُأولِئَ  ُهُم الظَّاِلُموَن(.

ـُ ِلػَفَبْعَد َأْف ُذِكَرْت َدََلِئُل اْنِفرَ  ـْ َيْهَتُدوا به، َتَهيهَأ اْلَمَقا َرَحاُء الهِذيَف َل َلِهيهِة َوُذِكَر اْلُكفهاُر الصُّ ِ َتَعاَلى ِباْْلِ ِذْكِر اِد َّللاه
ـُ اْاتَػػَدْوا ِ َهػػا واػػـ المنػػا ِ َوَأْظَهػػُروا َأنهُهػػ ـْ َيْهتَػػُدوا ِبََيػػاِت َّللاه فقوف، َفِفػػق َوْوِلػػِه  ِصػػْن آ ََرػػَر ِمػػَف اْلَكػػاِفِرَِف الهػػِذيَف َلػػ
ُد اْلَقْوِؿ ُدوَف اَِلْعِتَقاِد َكَما َواَؿ َتَعاَلى  )و يَماِف ُمَجره ـْ ِمَف اْْلِ اَلػِت اْأَْعػراُ  ََمنهػا )َيُقوُلوَف( ِإيَماٌء ِإَلى َأفه َحظهُه

يمػػػػػػػػػاُف ِفػػػػػػػػػق وُ  ػػػػػػػػػا َيػػػػػػػػػْدُرِل اْْلِ ِمُنػػػػػػػػػوا َولِكػػػػػػػػػْف ُووُلػػػػػػػػػوا َأْ ػػػػػػػػػَمْمنا َوَلمه ُْ ـْ ُت (  الحجػػػػػػػػػرات  ُوػػػػػػػػػْل َلػػػػػػػػػ ـْ  [ .1ُٔمػػػػػػػػػوِبُك
ـْ َعَمْيِه. ـْ َواْ ِتْمَراِرِا ِد َذِلَؾ ِمْنُه َفاَدِة َتَجدُّ  َوَع هَر ِباْلُمَضاِرِع ِْلِ

ػػا  )مػػذعنيف(  جمػػذ ُمػػْذِعف، ا ػػـ فاعػػل مػػف َأْذَعػػف، َواػػو اَِلْنِقَيػػاُد َوالطهاَعػػُة. َوَأْتَبػػَذ َبْعػػَض اَِلْ ػػِتْفَهاَماِت َبْعض 
ـِ( ِِإنهَهػػا ِإَذا اْلُمْنَقِطَعػػِة الهِتػػق ِاػػَق ُاَنػػا ِلْبِْضػػَراِ  اَِلْنِتَقػػاِلقِّ َكَذػػْأِنَها ِإَذا َعَطَفػػِت اْلُجَمػػَل اَِلْ ػػِتْفَهاِميهَة فَ  ِبَحػػْرِؼ )َأ

ـْ َتُكْف ِلَطَمِ  التهْعِييِف َكَما ِاَق ِفق َعْطِ  اْلُمْفَرَداِت ِأَفه اْلُمَتَعاِطَفػاتِ  ػا  َعَطَفِت اْلُجَمَل َل ِ َهػا ِحيَنِئػذآ َلْيَ ػْت ِممه
.  َيْطُمُ  َتْعِييَف َبْعِضِه ُدوَف َبْعضآ

َفػػاِؽ.َواْلُقُمػػوُ   اْلُعُقػػوُؿ. َواْلَمػػَرُض ُمْ ػػَتَعاٌر ِلْمَفَ ػػاِد أَ  ـُ ِباْلُجْمَمػػِة  ْو ِلْمُكْفػػِر َأْو ِلمنِّ َوُأِتػػَق ِفػػق َجاِنػػِ  َاػػَذا اَِلْ ػػِتْفَها
ََلَلةِ  . َواَِلْرِتيَ  اَِلْ ِميهِة ِلمده ـْ يَماُف ِفق ُوُموِبِه ـْ َيْدُرِل اْْلِ ِمِه ِفيَها ِبَحْيُث َل ـْ َوَتَأصُّ اُ   َعَمى َثَباِت اْلَمَرِض ِفق ُوُموِبِه

ـُ اْرِتَيػػاٌ  َبْعػػَد َأْف ََمُنػػوا ِإيَمان ػػا  َ  ـِ، َأْه َحػػَدَث َلُهػػ ََ ْ ػػ . َواْلُمػػَراُد  اْرتَػػاُ وا ِفػػق َحِقيهػػِة اْْلِ ػػؾُّ . َوُأِتػػق الذه ْيػػَر َراِ ػػوآ
ـُ اْرِتَياٌ  َبْعَد َأِف اْعَتَقُدوا ا ِد، َأْه َحَدَث َلُه يَماَف. ِباْلُجْمَمِة اْلِفْعِميهِة اْلُمِفيَدِة ِلْمُحُدوِث َوالتهَجدُّ  ْْلِ

ـُ َواْلَجػْوُر ِفػػق اْلُحُكوَمػِة. َوِجػػقَء ِبػاْلِفْعَمْيِف اْلُمَضػػاِرَعْيِف لِ  َؼ ِفػق اْلَحػػاِؿ ِمػػَف َواْلَحْيػُ   الظُّْمػػ ْبَِذػاَرِة ِإَلػػى َأنهػُه َرػػوه
ـْ َراُفوا ِمْف ُوُووعِ   اْلَحْيِ  اْلَحْيِ  ِفق اْلُمْ َتْقَ ِل َكَما َيْقَتِضيِه ُدُروُؿ َأْف التق لَ تقباؿ، َعَمى ِفْعِل َيِحيَ . َفُه

ػػػػػػػَة أَْعَرُضػػػػػػػوا َعػػػػػػػِف التهَحػػػػػػػاكُ  .َبْعػػػػػػػَد َنْذػػػػػػػِر اْلُرُصػػػػػػػوَمِة َفِمػػػػػػػْف َثمه ـَ ُ ػػػػػػػوؿ َصػػػػػػػمهى ُ  َعَمْيػػػػػػػِه َوَ ػػػػػػػمه  ـِ ِإَلػػػػػػػى الره
 َوَلْيَ ْت َ ْل ُاَنا ِلْبِْبَطاِؿ.

ـُ  ُ ػوُؿ ِبالهػػِذه َيْظِمػ . َوَلػْيَس الره ـْ ـْ َوَيْظِمَمُهػ ُ ػػوُؿ َعَمػْيِه ـْ َيَرػاُفوَف َأْف َيِحيػَ  الره ـُ الظهػػاِلُموَف. َواْلَمْعَنػى  َأنهُهػ َ ػْل ُاػ
ا َعَمػى َتْأِكيػدآ َفَحَصَل ِفيِه أَ  كَِّداتآ  اْثَناِف ِمْف ِصيَغِة اْلَحْصِر ِإْذ َلْيَس اْلَحْصُر َوالتهْرِصيُص ِإَله َتْأِكيد  َُ ، ْرَبَعُة ُم

َذاَرِة. ـُ اْْلِ  َوالثهاِلُث َضِميُر اْلَفْصِل، َوالرهاِبُذ اْ 
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« ََمنهػػا»ف والػواو فاعػػل والجممػة م ػػتأنفة الػػواو ا ػتئنافية ومضػػارع مرفػوع  ث ػػوت النػػو « َوَيُقوُلػػوفَ »اإلعقرا:  
ّهِ »مػػػاض وفاعمػػػه والجممػػػة مقػػػوؿ القػػػوؿ.  ُ ػػػوؿِ »لفػػػل الجَلػػػة مجػػػرور بالبػػػاء ومتعمقػػػاف بَمنػػػا « ِبػػػا « َوِبالره

ـه َيتَػػَولهى»الػػواو عاطفػػة ومػػاض وفاعمػػه والجممػػة معطوفػػة عمػػى َمنػػا « َوَأَطْعنػػا»معطػػوؼ عمػػى مػػا و مػػه  « ثُػػ
« ِمػػْنُهـْ »فاعػػل والجممػػة معطوفػػة « َفِرِػػ ٌ »ع بالضػػمة المقػػدرة عمػػى األػػ  لمتعػػذر عاطفػػة، ومضػػارع مرفػػو 

ػػ   ا ػػـ إذػارة فػق محػػل جػر مضػاؼ إليػػه « ذِلػؾَ »متعمقػػاف  يتػولى « ِمػْف َبْعػدِ »متعمقػاف بصػفة محذوفػة لفِر
محػل رفػذ ا ـ اْلذارة فػق « ُأولِئؾَ »الواو عاطفة ما تعمل عمل ليس « َوما»والَـ لمبعد والكاؼ لمرطا  

ِمِنيفَ »ا مها والكاؼ لمرطا   ُْ الباء زائدة وا ـ مجرور لفظا منصو  محَ بالياء أنػه جمػذ مػذكر « ِباْلُم
  الـ واو ر ر ما.

ذا» ماض م نق « ُدُعوا» جوابه  الواو عاطفة إذا ظرؼ يتضمف معنى الذرط رافض لذرطه منصو « َواِ 
لفػػل الجَلػػة مجػػرور  ػػِإلى وامػػا متعمقػػاف  ػػدعوا « ى َّللاهِ ِإَلػػ»لممجهػػوؿ والػػواو نائػػ  فاعػػل والجممػػة معطوفػػة 

الَـ َلـ التعميل ومضارع منصو  بأف المضمرة بعػد َلـ التعميػل « ِلَيْحُكـَ »معطوؼ عمى   « والر وؿ»
ل مصدر متعمقاف  دعوا  ظػرؼ مكػاف متعمػ   ػيحكـ والهػاء « َ ْيَنُهـْ »وفاعمه م تتر وأف وما بعداا فق تأِو

ػػ  « ِمػػػْنُهـْ »م تػػػدأ « َفِرِػػ ٌ »الفجائيػػػة « ِإذا» مضػػاؼ اليػػػه ر ػػػر « ُمْعِرُضػػػوفَ »متعمقػػاف بمحػػػذوؼ صػػػفة لفِر
 مرفوع بالواو أنه جمذ مذكر  الـ.

فْ » متعمقاف بالر ر « َلُهـُ »مضارع ناوص فعل الذرط والجممة ا تدائية « َيُكفْ »الواو عاطفة إف ذرطية « َواِ 
متعمقػاف « ِإَلْيػهِ »مضارع مجزـو بحذؼ النوف أنه جوا  الذرط « َيْأُتوا»ا ـ يكف المرفوع « اْلَح ُّ »المقدـ 
حاؿ منصوبة باليػاء أنػه جمػذ مػذكر والجممػة جػوا  ذػرط لػـ يقتػرف بالفػاء َل محػل لهػا « ُمْذِعِنيفَ » يأتوا 

ُرر م تػ« َمػَرٌض »الهمزة لَ ػتفهاـ ومتعمقػاف  ر ػر محػذوؼ مقػدـ والهػاء مضػاؼ اليػه « َأِفق ُوُموِبِهـْ » دأ مػ
مضػارع « َيرػاُفوفَ »عاطفػة « َأـِ »مػاض وفاعمػه والجممػة معطوفػة « اْرتاُ وا»عاطفة « َأـِ »والجممة م تأنفة 

مضػػػارع منصػػػو  بػػػأف « َيِحيػػػَ  َّللاهُ »ناصػػػبة « َأفْ »مرفػػػوع  ث ػػػوت النػػػوف والػػػواو فاعػػػل والجممػػػة معطوفػػػة 
« ُأولِئػػؾَ »حػػرؼ إضػػرا  « َ ػػلْ »لفػػل الجَلػػة معطػػوؼ عمػػى « َوَرُ ػػوُلهُ »متعمقػػاف  يحيػػ  « َعَمػػْيِهـْ »وفاعمػػه 

 ر ر مرفوع بالواو والجممة م تأنفة.« الظهاِلُموفَ »ضمير فصل « ُاـُ »ا ـ اْلذارة م تدأ والكاؼ لمرطا  

َُقْوَل اْلُمقْؤِمِنيَن ِإَا ُلُعقوا ِإَلقى َّللاَِّ َوَرُسقوِلِه ِلقَيْحُكَم َبْيقَنُمْم َأْن َيُقوُلقٔ٘اآلية ) وا َسقِمْعنا َوَأَطْعنقا ( )ِإنَّما كاَن 
 َوُأولِئَ  ُهُم اْلُمْفُُِحوَن(.

ُ ػػوِؿ. َوَلػػػْيَس اْلُمػػَراُد ِبَقػػػْوِؿ )َ ػػِمْعنا َوَأَطْعنػػػا( رُ  ِمَف ََل َيْرتَػػػاُ  ِفػػق َعػػػْدِؿ الره ُْ ُصػػوَص َاػػػَذْيِف َ ػػيهَف َّللاهُ ِبػػػَأفه اْلُمػػ
 المهْفَظْيِف َ ِل اْلُمَراُد ما بمعنااما.
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ـَ َرَ ػُر َكػاَف َعَمػى اْ ػِمَها َأف العػر  و)َوْوَؿ اْلُمُْ  ُرر، َوُوػدِّ ِمِنيَف(  َرَ ُر كاَف مقدـ، و)َأْف َيُقوُلوا( اْ ـُ كاَف م
م ا َكَراِاَيَة َتَواِلَق َأَداَتْيِف َواُ  ـْ َيِجيُئوا ِباْلَرَ ِر ِإَله ُمَقده ُوا َبْعَد كاَف ِبَأْف َواْلِفْعِل َل  َما  كاَف وَأْف.ِإذا جا

ـِ ِبِصيَغِة وَ  ِح ِبِمْثِل التهْرِكيِ  الهِذه ُوِصَ  ِبِه اْلُمَناِفُقوَف ِبالظُّْم ََ ِمِنيَف ِباْلَف ُْ ِد ِجقَء ِفق َوْصِ  اْلُم كه َُ اْلَقْصِر اْلُم
ا ِلَمَذمهِة اْلُمَناِفِقيَف َتامًّا. ِمِنيَف ِضدًّ ُْ  ِلَيُكوَف الثهَناُء َعَمى اْلُم

ِمِنيفَ »كػاف ور راػا المقػدـ « كػاَف َوػْوؿَ »فػة ومكفوفػة كا« ِإنهمػا  »اإلعرا: ُْ مضػاؼ اليػه مجػرور باليػاء « اْلُمػ
مػػاض م نػػق لممجهػػوؿ والػػواو نائػػ  « ُدُعػػوا»ظػػرؼ يتضػػمف معنػػى الذػػرط « ِإذا»أنػػه جمػػذ مػػذكر  ػػالـ 

معطوؼ « ُ وِلهِ َورَ »لفل الجَلة مجرور  ِإلى واما متعمقاف  دعوا « ِإَلى َّللاهِ »الفاعل والجممة مضاؼ اليه 
ـَ َ ْيَنُهـْ »عمى ما و مه  أف ناصػبة ومضػارع منصػو  بحػذؼ النػوف والػواو « َأْف َيُقوُلػوا»    إعرا هػا « ِلَيْحُك

ػػل مصػػدر فػػق محػػل رفػػذ ا ػػـ كػػاف  مػػاض وفاعمػػه والجممػػة مقػػوؿ « َ ػػِمْعنا»فاعػػل وأف ومػػا بعػػداا فػػق تأِو
 .0ٓ    إعرا ها فق اآلية « ـُ اْلُمْفِمُحوفَ َوُأولِئَؾ اُ »معطوؼ عمى ما     « َوَأَطْعنا»القوؿ 

 (  )َوَمْن ُيِطِع َّللاََّ َوَرُسوَلُه َوَيْوَش َّللاََّ َوَيتَّْقِه َفُأولِئَ  ُهُم اْلفاِئُزوَن(.ٕ٘اآلية )

َحػػَذُر ِمػػْف ُمَراَلَفػػِة التهَكػػاِليِ  ِفػػق الطهاَعػػُة  اْمِتثَػػاُؿ اْأََواِمػػِر َواْجِتَنػػاُ  النهػػَواِاق. َواْلَرْذػػَيُة  اْلَرػػْوُؼ. َوالتهْقػػَو   الْ 
ْنَيا.  اْلُمْ َتْقَ ِل. َفَجَمَعِت اآْلَيُة َأْ َباَ  اْلَفْوِز ِفق اآْلِرَرِة والدُّ

مضػػارع مجػػزـو « ُيِطػػِذ َّللاهَ »الػػواو ا ػػتئنافية مػػف ذػػرطية جازمػػة م تػػدأ والجممػػة م ػػتأنفة « َوَمػػفْ   »اإلعققرا:
الػػواو حػػرؼ « َوَِْرػػَش َّللاهَ »معطوفػػة والهػػاء مضػػاؼ اليػػه « َوَرُ ػػوَلهُ »م ػػتتر ومفعولػػه لفػػل الجَلػػة وفاعمػػه 

« َوَِتهْقػػهِ »عطػػ  مضػػارع مجػػزـو وعَمػػة جزمػػه حػػذؼ حػػرؼ العمػػة ولفػػل الجَلػػة مفعولػػه وفاعمػػه م ػػتتر 
ـُ اْلفاِئُزوفَ »و مه مجزـو مثمه  معطوؼ عمى ما  لظالموف.إعرا ها مثل أولئؾ اـ المفمحوف أو ا« َفُأولِئَؾ ُا

ُُْل ََل ُتْقِسُموا طاَعة  َمْعُروَفة  ِإنَّ ٖ٘اآلية ) َُْسُموا ِباَّللَِّ َجْمَل َأْيماِنِمْم َلِئْن َأَمْرَتُمْم َلَيْوُرُجنَّ  َّللاََّ َوِبيقر   (  )َوَأ
 ِبما َتْعَمُُوَن(.

ـْ َعِف اْلُحُكوَمةِ  ُموا ِمْف َوْصَمِة ِإْعَراُضُه ِ ِلَيَتَنصه ّه ُ ػوِؿ َصػمهى ُ  َعَمْيػِه َوَلػه، َفَجػاُءوَُ وَأْوَ ػُموا  حمفوا ِبا ِعْنَد الره
ُ ػػػوُؿ ِبَأَذػػػ ِّ َذػػػْقءآ َوُاػػػَو اْلُرػػػرُ  ـُ الره ـْ ََل ُيْضػػػِمُروَف ِعْصػػػَياَنُه ِفيَمػػػا َيْقِضػػػق ِبػػػِه، َفِِإنهػػػُه َلػػػْو َأَمػػػَرُا وُج ِلْمِقتَػػػاِؿ أنهُهػػػ

َواْلَجْهػُد  ُمْنَتَهػى الطهاَوػِة، واػو مصػدر  قِّ ُاَنا؛ ِأَفه َذِلَؾ َذْقٌء َوَوَذ َواْنَقَضػى.َأََطاُعوَُ. َوالتهْعِ ير ِبِفْعِل اْلُمِض 
َِ اْلَكِمَمػػاِت َذاِت اْلَمَعػاِنق اْلَكِثيػػَرِة َوِاػػ«. َجَهػدَ » ـْ َاػِذ َق  )ََل وَأْمػػَر   َرُ ػوَله َصػػمهى ُ  َعَمْيػِه َوَلػػه َأْف َيُقػوَؿ َلُهػػ

ػػر )طاَعػػٌة( ِأَفه اْلَمْقُصػػوَد ِبػػِه َنػػْوُع ُتْقِ ػػُموا طاَعػػ ـِ، ونكه ـْ ِإَلػػى َتْأِكيػػِد اْلَقَ ػػ ٌة َمْعُروَفػػٌة(، ِبَمْعَنػػى  ََل َحاَجػػَة ِبُكػػ
 الطهاَعِة َوَلْيَ ْت َطاَعة  ُمَعيهَنة .
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ّهِ »الواو ا تئنافية وماض وفاعمه والجممة معطوفة « َوَأْوَ ُموا  »اإلعرا: حاؿ « َجْهدَ » موا متعمقاف باو« ِبا
ف ذػػرطية « َلػػِئفْ »مضػػاؼ اليػػه والهػػاء مضػػاؼ اليػػه. « َأْيمػػاِنِهـْ » مػػاض « َأَمػػْرَتُهـْ »الػػَـ موطئػػة لمق ػػـ وا 

الػَـ واوعػة فػق جػوا  الق ػـ المحػذوؼ ومضػارع حػذفت منػه « َلَيْرػُرُجفه »وفاعمه ومفعوله والجممة ا تدائية 
ف التوكيد الثقيمة وحذفت نوف الرفذ لتػوالق اأمثػاؿ والجممػة َل واو الجماعة َللتقاء ال اكنيف والنوف اق نو 

َل ناايػػة ومضػػارع « َل ُتْقِ ػػُموا»أمػػر فاعمػػه م ػػتتر والجممػػة م ػػتأنفة « ُوػػلْ »محػػل لهػػا أنهػػا جػػوا  و ػػـ 
ر ػػر لم تػػدأ محػػذوؼ تقػػديَر اػػق طاعػػة « طاَعػػةٌ »مجػػزـو بحػػذؼ النػػوف والػػواو فاعػػل والجممػػة مقػػوؿ القػػوؿ 

مػا « ِبما»إف وا مها ور راا والجممة تعميل َل محل لها « ِإفه َّللاهَ َرِ يرٌ »صفة والجممة م تأنفة  «َمْعُروَفةٌ »
 مضارع مرفوع  ث وت النوف والواو فاعل والجممة صمة الموصوؿ.« َتْعَمُموفَ »موصولة متعمقاف بالر ر 

ُسوَل َفِإْن تَ ٗ٘اآلية) ُُْل َأِطيُعوا َّللاََّ َوَأِطيُعوا الرَّ ْن ُتِطيُعقوُُ (  ) ُتْم َواِ  ُْ ْيُكْم َما ُحمِّ َل َوَعَُ َولَّْوا َفِإنَّما َعَُْيِه َما ُحمِّ
ُسوِل ِإَلَّ اْلَبالُغ اْلُمِبيُن(.  َتْمَتُلوا َوما َعَُى الرَّ

ـْ ِبِقمهػػِة اَِلكْ  ـُ ِبَمػػا َيػُردُّ ُ ْهتَػػاَنُه ََ ػػ ُة َوال ه ََ ػػ ُ ػػوِؿ َعَمْيػػِه الصه ـُ اْلَكاِذَبػػِة َوَأْف َيْقَتِصػػُروا َتْمِقػيٌف ََرػػُر ِلمره ِتػػَراِث ِبَمَواِعيػػِدِا
ـْ ُدوَف َمػػػػػػػػػػػػػػا َتَ رهُعػػػػػػػػػػػػػػوا ِبػػػػػػػػػػػػػػِه َكػػػػػػػػػػػػػػِذب ا، ِ َوَرُ ػػػػػػػػػػػػػػوِلِه ِفيَمػػػػػػػػػػػػػػا َكمهَفُهػػػػػػػػػػػػػػ  ِمػػػػػػػػػػػػػػَف الطهاَعػػػػػػػػػػػػػػِة َعَمػػػػػػػػػػػػػػى َطاَعػػػػػػػػػػػػػػِة َّللاه

ـِ ِ َهَذا اْلَقْوِؿ. َو)َتَولهْوا( َأْصُمُه  تَ  ْاِتَما َِ َتَولهْوا ِ َتاَءْيِف ُحِذَفْت ِمْنُهَما َتاُء اْلِرَطاِ  ِلمتهْرِفيِ  َوأُِعيَد اْأَْمُر ِباْلَقْوِؿ ِل
 َوُاَو َحْذٌؼ َكِثيٌر ِفق اَِلْ ِتْعَماِؿ.

ـُ َمْصَدرآ ِبَمْعَنى التهْ ِميِغ َكاْأََداِء ِبَمْعَنى التهْأِدَيِة. َو)اْلَباَلغُ َو)  (  الَفِصيح الَواِضح.المبين(  اْ 

أمػػػر وفاعمػػػه ولفػػػل الجَلػػػة مفعولػػػه « َأِطيُعػػػوا َّللاهَ »أمػػػر فاعمػػػه م ػػػتتر والجممػػػة م ػػػتأنفة « ُوػػػلْ   »اإلعقققرا:
ف ذػرطية « َفػِِإفْ »معطوفػة عمػى مػا  ػ   « َوَأِطيُعوا الرهُ ػوؿَ »والجممة مقوؿ القوؿ  « َتَولهػْوا»الفػاء عاطفػة وا 

نمػا كافػة ومكفوفػة الفا« َفِِإنهما»مضارع مجزـو فعل الذرط والواو فاعل والجممة ا تدائية  ء رابطػة لمجػوا  وا 
ُرر والجممػػة فػػق محػػل جػػـز جػػوا  الذػػرط « مػػا»متعمقػػاف  ر ػػر مقػػدـ « َعَمْيػػهِ » ػػلَ »موصػػولة م تػػدأ مػػ « ُحمِّ

ـْ مػا»ماض م نق لممجهوؿ ونائ  الفاعل م ػتتر والجممػة صػمة  ْمػُتـْ »معطػوؼ عمػى مػا و مػه « َوَعَمػْيُك « ُحمِّ
فْ »ل والجممة صمة ماض م نق لممجهوؿ والتاء نائ  فاع مضػارع « ُتِطيُعػوَُ »الواو عاطفػة إف ذػرطية « َواِ 

« َتْهتَػُدوا»مجزـو بحذؼ النوف واػو فعػل الذػرط والػواو فاعمػه والهػاء مفعولػه والجممػة ا تدائيػة َل محػل لهػا 
مضػارع مجػػزـو بحػػذؼ النػػوف واػػو جػػوا  الذػػرط والػػواو فاعػػل والجممػػة َل محػػل لهػػا أنهػػا جػػوا  ذػػرط لػػـ 

ُ ػػػوؿِ »الػػػواو ا ػػػتئنافية ومػػػا نافيػػػة « َومػػػا»الفػػػاء يقتػػػرف ب أداة حصػػػر « ِإَله »متعمقػػػاف  ر ػػػر مقػػػدـ « َعَمػػػى الره
ُرر « اْلَبَغُ »  صفة والجممة م تأنفة.« اْلُمِ يفُ »م تدأ م


