
 الباب الثالث

الوصف العام عن سورة األنبياء و حتليل اجلملة اإلمسية و اجلملة الفعلية ىف سورة 

 األنبياء

لوف  العا  ن  وور  األبباا  يدور البحث ىف هذا الباب الثاىن حول األمور املتعلقة اب

، وهي: )أ( اللمحة ن  وور  و حتلال اجلملة اإلمساة و اجلملة الفعلاة ىف وور  األبباا 

األبباا ، )ب( تسماة وور  األبباا  ووبب بزوهلا، )ج( مضمون وور  األبباا ، )د( 

 .حتلال اجلملة اإلمساة و اجلملة الفعلاة ىف وور  األبباا 

 اللمحة عن سورة األنبياءأ. 

وور  األبباا  هي السور  احلادية و العشرون ىف ترتاب املصح  العثماين، 

، )حم السجد ( 1وور  فصل :  ادية والسبعون  ي ترتاب الـززول، بزل  ععدواحل

وقبل وور  الـحل، فتكون م  أواخر السور الـازلة قبل اهلجر . وآايهتا اثـتا نشر  



تعاجل موضوع العقاد  اإلوالماة ىف مااديـها  .ومائة آية، وهي مكاة ابإلمجاع

اجلزا . و تتحدث ن  السانة و شدائدها، و الكبري : الروالة و الوحداباة والبعث و 

  1القاامة و أهواهلا و ن  قصص األبباا  و املرولني.

 تسمية سورة األنبياء وسبب نزوهلاب. 

مساها السل  "وور  األبباا "، ففي "فحاح البخاري" ن  نبد هللا ع  مسعود 

واألبباا ، ه  ، والكه ، ومرمي، وطه، -اإلورا -رضي هللا نـه، قال: "عـو إورائال 

م  العتاق األَُول، وه َّ م  تالدي"، أي: م  أول ما بزل م  القرآن، أو املراد 

ْلك، وهو خبالف الطارف. 
ُ
ابلعتاق الشري ، أي: مما ُحِفظ قدمياً، والتالد: قدمي امل

 2 .وال يعرف هلذه السور  اوم غري هذا االوم
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، )توبس: الدار التوبساة للـشر، تفسري التحرير و التـوير، اجلز  اخلامس و العشرونحممد الطاهر اع  ناشور،   2
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، ومل  مرمي ا  وتة نشر ببااا، ووجه تسماتها )وور  األبباا ( أبه ذُِكَر فاها أمس

أيِت  ي وور القرآن مثل هذا العدد م  أمسا  األبباا   ي وور  م  وور القرآن ندا 

فإن  " :قال اع  ناشور .ما  ي وور  األبعا . فقد ذُِكَر فاها أمسا  مثاباة نشر ببااا

ابلتسماة ابإلضافة كاب  وور  )األبباا ( هذه بزل  قبل وور  )األبعا ( فقد وبق  

إىل األبباا ، وإال فاختصاص وور  )األبعا ( عذكر أحكا  األبعا  أوجب تسماتها 

عذلك االوم، فكاب  وور  األبباا  أجدر م  عقاة وور القرآن هبذه التسماة، نلى 

 3".أن م  احلقائق املسلمة أن وجه التسماة ال يوجبها

 سورة األنبياء ج. فضائل

 4:السور  ععض األحاديث، بذكر مـها روي   ي فضائل هذه
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ما رواه أعو بعام ن  نامر ع  رعاعة رضي هللا نـه، أبه بزل عه رجل م  العرب، 

فأكر  مثواه، وكلم فاه روول هللا فلى هللا نلاه وولم، فجا ه الرجل، فقال: إين 

 اوتقطع  روول هللا فلى هللا نلاه وولم وادايً، وقد أردت أن أقطع لك مـه قطعة،

ال حاجة يل  ي قطاعتك، بزل  الاو   :تكون لك، ولعقبك م  ععدك، قال نامر

( وور  اقرتب للـاس حساهبم وهم  ي غفلة معرضون)وور  أذهلتـا ن  الدباا

 . 1األبباا :

ورجاله  :قال اهلاثمي- ، والـسائي، واإلما  أمحد-واللفظ له- روى الرتمذي

، واحلاكم ، -د ع  أيب وقاص، وهو ثقةرجال الصحاح، غري إعراهام ع  حممد ع  وع

وقال: فحاح اإلوـاد، ن  وعد ع  أيب وقاص رضي هللا نـه، قال: قال روول هللا 

ال إله إال أب  "دنو  ذي الـون إذ دنا وهو  ي عط  احلوت،  :فلى هللا نلاه وولم

 ، فإبه مل يدُع هبا رجل مسلم  ي87األبباا :" وور  وبحابك إين كـ  م  الظاملني

  .شي  قط إال اوتجاب هللا له



هل أدلكم نلى : مسع  روول هللا فلى هللا نلاه وولم، يقول :ولفظ احلاكم

الدنو  اليت دنا هبا  :اوم هللا األنظم، الذي إذا وئل عه أنطى، وإذا دنى عه أجاب

ال إله إال أب  وبحابك إين   :يوبس نلاه السال ، حاث اندى  ي الظلمات الثالث

كـ  م  الظاملني، فقال رجل: اي روول هللا! هل كاب  لاوبس نلاه السال  خافة، 

أال تسمع إىل قول هللا نز  :هللا نلاه وولمأ  للمؤمـني نامة؟ فقال روول هللا فلى 

 .88األبباا :وور  " وجناـاه م  الغم وكذلك بـجي املؤمـني "وجل

إين ألنلم كلمة ال  :: قال روول هللا فلى هللا نلاه وولمولفظ اع  السين، قال

فـادى  ي الظلمات أن : يقوهلا مكروب ِإال فرج نـه، كلمة أخي يوبس نلاه السال  

 ال إله إال أب  وبحابك إين كـ  م  الظاملني.

 مضمون سورة األنبياء د.

 :تضمـ  وور  األبباا  مجلة م  املقافد جنملها نلى الـحو التايل



 .اإلبذار ابلبعث، وحتقاق وقونه، وإبه لتحقق وقونه كان قريباً   .1

إقامة احلجة نلى البعث خبلق السماوات واألرض ن  ند ، وخلق املوجودات  .2

 .م  املا 

 .التحذير م  التكذيب عكتاب هللا تعاىل ورووله .3

 فلى هللا نلاه وولم ما هو إال كأمثاله م  الرول، وماحممداً التذكري أبن الروول  .4

 .جا  إال مبثل ما جا  عه الرول م  قبله

 .ذِْكُر كثري م  أخبار الرول نلاهم السال  .5

التـويه عشأن القرآن الكرمي، وأبه بعمة م  هللا نلى املخاطبني، وشأن روول  .6

 .اإلوال  فلى هللا نلاه وولم، وأبه رمحة للعاملني

وند هللا للذي    التذكري مبا أفاب األمم السالفة م  جرا  تكذيبهم رولهم، وأن .7

ن ما توندون إ":كذعوا واقع ال يغرهم أتخريه فهو آٍت ال حمالة، كما قال وبحابه

 .134األبعا :وور    "آلت وما أبتم مبعجزي



حتذير اخللق م  أن يغرتوا عتأخريه، كما اغرت الذي  م  قبلهم حىت أفاهبم عغتة،   .8

 .وذكر واحد م  أشراط السانة وهو فتح أيجوج ومأجوج

 .تذكري مبا  ي خلق السماوات واألرض م  الداللة نلى اخلالقال .9

التـباه إىل أن ورا  هذه احلاا  الفاباة حاا  أخرى أتق ، وأحكم، وأعقى؛  .11

وإن " :لتجزى كل بفس مبا كسب ، ويـتصر احلق نلى الباطل، كما قال وبحابه

 .64العـكبوت:" وور  الدار اآلخر  هلي احلاوان لو كابوا يعلمون

التـباه إىل ما  ي اخللق م  الدالئل نلى وحداباة اخلالق؛ إذ ال يستقام  .11

لو كان فاهما آهلة إال هللا لفسدات فسبحان هللا رب "هذا الـظا  عتعدد اآلهلة، 

 . 22األبباا :وور   "العرش نما يصفون

تـززيه هللا تعاىل ن  الشركا  ون  األوالد واالوتدالل نلى وحداباة هللا  .12

 .تعاىل



به وبحابه ال يقع  ي ملكه إال ما يريد، وال يكرهه أحد وبحابه نلى أ .13

 .فعل ما ال يريد

 .أن مجاع املخلوقات مصريها إىل الفـا  .14

وكـا هلم "تذكري العباد ابلـعمة الكربى نلاهم، وهي بعمة احلفظ،  .15

  .82األبباا :وور   "حافظني

أحوال أممهم اإلخبار ن  ندد م  الرول واألبباا ، ومقاربة أحواهلم و  .16

أبحوال حممد فلى هللا نلاه وولم وأحوال قومه. وكا  بصر هللا روله نلى 

  .أقوامهم واوتجاب دنواهتم

أن الرول كلهم جاؤوا عدي  هللا، وهو دي  واحد  ي أفوله، قطعه  .17

  .الضالون قطعاً 

  .ثـا  هللا وبحابه نلى الرول ونلى م  آمـوا هبم، واهتدوا هبديهم .18



مؤمـني  ي خري الدباا وخري اآلخر ، وأن هللا واحكم عني أن العاقبة لل .19

 .الفريقني ابحلق ويعني روله نلى تبلاغ شرنه

 حتليل اجلملة اإلمسية و اجلملة الفعلية ىف سورة األنبياء.ه. 

ىف وور  األبباا  جيد كثري ن  اجلملة اإلمساة واجلملة الفعلاة الذي حيتاج إىل 

اجلوابب، وتبحث الباحثة ن  حتلال اجلملة اإلمساة واجلملة دراوة واكتشاف. هلذه 

الفعلاة الوارد ىف وور  األبباا  وتقو  الباحثة عدراوة إنراب القرآن م  اآلايت الوارد  

  57-1. أما إنراب وور  األبباا  م  اآلية 57-1ىف وور  األبباا  ، يعىن م  اآلية 

  5كما يلى:

 بسم هللا الرمحن الرحيم

                                                             
، ص. ةنبد الواحد فاحل، اإلنراب املفصل لكتاب هللا املرتل اجمللد الساعع، دار الفكر للـشر و التوزيع، دون السـ 5

183-231.   



 6﴾1﴿َن ِرُضو  َلٍة ُمع  ىِف َغف   َوُهم   ت ََرَب ِللنَّاِس ِحَسابُ ُهماق    (1

    اقرتب: فعل ماض مبين نلى الفتح. للـاس: جار ت ََرَب لِلنَّاِس ِحَسابُ ُهم: اق

متعلق ابقرتب، وحرف اجلر الال : أتكاد إلضافة احلساب إلاهم    و جمرور

ألن األفل اقرب حساب الـاس. حساب: فانل مرفوع ابلضمة. و"هم" 

ضمري الغائبني ىف حمل جر ابإلضافة. مبعىن: اقرتب يو  القاامة أي اقرتاب 

وازف وقوف الـاس للحساب ألن ىف اقرتاب السانة اقرتاب ملا يكون فاها 

" هي تَزَرَب لِلَـّاِس ِحَساعُزُهماقز  ساب و الثواب و العقاب. ومجلة "م  احل

 مجلة الفعلاة. 

   الواو حالاة. واجلملة اإلمساة ععدها ىف حمل : نَ ِرُضو  َلٍة ُمع  ىِف َغف   َوُهم

بصب حال. هم: ضمري رفع مـفصل ىف حمل رفع مبتدأ أي املشركون. 

ن: خرب "هم" الثاىن ىف غفلة: جار وجمرور متعلق خبرب "هم". معرضو 

                                                             
6
، 1994محمد سيد طنطاؤي، معجم إعراب ألفاظ القرآن الكريم، مجمع البحوث اإلسالمية اإلدارة العامة األزهار،   

 420  ص.



مرفوع ابلواو ألبه مجع مذكر وامل والـون نوض م  تـوي  املفرد مبعىن 

 وهم غافلون ن  حساهبم واهون معرضون ال يتفكرون ىف ناقبتهم. 

 7﴾2﴿نَ َعبُ و  يَ ل   َوُهم   هُ َتَمُعو  َدٍث ِإَّلَّ اس  ُم   َرّبِِِم   ٍر ِمن  ِذك   ِمن   ِهم  تِي  َما َي   (2

   ما: انفاة ال نمل هلا. أييت: فعل مضارع مرفوع مفعول : رٍ ِذك   ِمن   ِهم  تِي  َما َي

عه مقد . م : حرف جّر زائد. ذكر: اوم جمرور لفظا مرفوع حمال ألبه 

 فانل "أييت". 

   جار وجمرور متعلق عصفة حمذوفة م  "ذكر" و "هم" : َدثٍ ُم   َرّبِِِم   ِمن

يد، ففة )بع ( ضمري الغائبني ىف حمل جر ابإلضافة. حمدث: أي جد

لذكر نلى اللفظ ال احملل مبعىن: ما أيتاهم ذكر جديد والذكر هو الطائفة 

 الـازلة م  القرآن.
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   إال : حرف حتقاق ععد الـفي ال نمل له. اوتمعوه: فعل : هُ َتَمُعو  ِإَّلَّ اس

ماض مبين نلى الضم التصاله عواو اجلمانة. الواو ضمري متصل ىف حمل 

  متصل مبين نلى الضم ىف حمل بصب مفعول عه. رفع فانل. واهلا  ضمري

   الواو حالاة. و اجلملة اإلمساة ععدها ىف حمل بصب حال. : نَ َعبُ و  يَ ل   َوُهم

هم: ضمري رفع مـفصل ىف حمل رفع مبتدأ. يلعبون أي يستهزئون. يلعبون: 

فعل مضارع مرفوع عثبوت الـون والواو ضمري متصل ىف حمل رفع فانل. 

 ل رفع خرب "هم".  واجلملة ىف حم

 ۗ   ُلُكم  َذآ ِإَّلَّ َبَشٌر ِمث   ه   َن ظََلُموا َهل  َوى الَِّذي  َوَأَسرُّوا النَّج   ۗ   ََّلِهَيًة قُ ُلوبُ ُهم   (3

 8﴾3﴿ نَ ِصُرو  تُ ب   ُتم  َر َوَأن   َن الِسح  تُ و  َأفَ َتأ  
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   الهاة: حال اثباة مرتادفة أو متداخلة مع "وهم يلعبون" : ََّلِهَيًة قُ ُلوبُ ُهم

مـصوعة ابلفتحة. قلوب: فانل الوم الفعل "الهاة" مرفوع ابلضمة. 

 "وهم" ضمري الغائبني ىف حمل جر ابإلضافة. 

   الواو ناطفة. أوروا: فعل ماض مبين نلى الضم : َوىَوَأَسرُّوا النَّج

صل ىف حمل رفع فانل واألل  التصاله عواو اجلمانة. الواو ضمري املت

فارقة. الـجوى: مفعول عه مـصوب ابلفتحة املقدر  نلى األل  للتعذر 

 مبعىن: أخفو حتادثهم لاخفوا بااهتم ىف الدس.

   اوم موفول مبين نلى الفتح ىف حمل رفع عدل م   : َ الَِّذي  : َن ظََلُمواالَِّذي

 : تعرب إنراب "أوروا". ظََلُمواواو اجلمانة ىف "أوروا". 

   اوم إشار  مبين نلى َذآه  حرف إوتفها  ال حمل له.  :َهل  : َذآه   َهل :

السكون ىف حمّل رفع مبتدأ. أي هل حممد. واجلملة اإلمساة م  املبتدأ 

 و اخلرب وما ععدها: ىف حمل بصب عدل م  "الـجوى". 



    خرب "هذا" َعَشر  : أدا  حصر ال نمل هلا. ِإالَّ  :ُلُكم  ِإَّلَّ َبَشٌر ِمث :

: ففة )بع ( لبشر مرفوع مثله ابلضمة. ُلُكم  ِمثز  مرفوع ابلضمة. 

الكاف ضمري املخاطبني ىف حمل جر ابإلضافة. واملام نالمة مجع 

 الذكور. 

   األل  أل  توعاخ علفظ إوتفها . الفا  زائد . : رَ َن الِسح  تُ و  َأفَ َتأ 
 
َن: و  تزُ أَت

فعل مضارع مرفوع عثبوت الـون والواو ضمري متصل ىف حمل رفع فانل. 

 السحر: مفعول  عه مـصوب ابلفتحة. مبعىن: أفتقعون ىف السحر. 

    تعرب إنراب "وهم يلعبون" الوارد  ىف اآلية الكرمية : نَ ِصُرو  تُ ب   ُتم  َوَأن

 الساعقة.

َ  َل ىِف السََّمآِء وَ َقو  َلُم ال  قَاَل َرّبِِ يَ ع   (4  9﴾4﴿مُ ُع الَعِلي  َوُهَو السَِّمي   ۗ   ضِ ر  األ 
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  َاجلملة اإلمساة: ىف حمل بصب مفعول عه )مقول القول(. مبتدأ : َرّبِِ  قَال

مبين  مرفوع للتعظام ابلضمة املقدر  نلى ما قبل اي  املتكلم. فعل ماض

نلى الفتح والفانل ضمري مسترت فاه جوازا تقديره "هو" أي قال روول اّلّل 

 هلم.  ملسو هيلع هللا ىلص

   َقو  َلُم ال  يَ ع َ فعل مضارع مرفوع ابلضمة والفانل  :ضِ ر  َل ىِف السََّمآِء َو األ 

" ىف حمل لَ َقو  َلُم ال  "يَزع  ضمري مسترت فاه جوازا تقديره هو: واجلملة الفعلاة 

: جار ىِف السََّمآ ِ رفع خرب املبتدأ. القول: مفعول عه مـصوب ابلفتحة. 

وجمرور متعلق ابلقول أي مبعىن كل ما حيدث ىف السماوات و األرض ىف 

َ خفاات األمور ودقائقها.  : معطوفة ابلواو نلى "السما " جمرور  ضِ ر  َو األ 

 مثلها و تعرب إنراهبا. 



   هو: ضمري رفع مـفصل ىف حمل رفع الواو ناطفة: مُ ُع الَعِلي  َوُهَو السَِّمي .

ففة )بع (  ُم:الَعِلا  "هو" مرفوع ابلضمة الظاهر . مبتدأ. السماع: خرب 

 للسماع. أو خرب اثن للمبتدأ. خرب ععد خرب مرفوع ابلضمة.  

ِسَل يٍَة َكَمآ ُأر  تَِنا بِ  َيأ  ُهَو َشاِعٌر فَ ل   تَ َراُه َبل  اَلٍم َبِل اف   غَاُث َأح  ا َأض  قَاُلو    َبل   (5

 َ  10﴾5﴿َن وَُّلو  األ 

   فعل ماض اقَالُو   : حرف إضراب لإلوتئـاف ال نمل له. َعل  ا: قَاُلو    َبل :

مبين نلى الضم التصاله عواو اجلمانة. والواو ضمري متصل ىف حمل رفع 

 فانل. واألل  فارقة. واجلملة اإلمساة ععده: ىف حمل بصب مفعول عه. 

   اَل ٍ َغاُث َأح  َأض  خرب مبتدأ حمذوف مبعىن: ما يقوله حممد. : اَلمٍ َغاُث َأح  َأض :

مجع  َغاثُ َأض  . أحال : مضاف إلاه جمرور ابلكسر . و مرفوع ابلضّمة

"ضغث" وهو احلزمة الصغري  و احلزمة خلاط م  ببااتت خمتلفة شبه  عه 
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ختالاط األحال . عل: حرف اضراب ال نمل له وكسر آخره اللتقا  

 الساكـني. 

    للتقا  الساكـني. : حرف إضراب ال نمل له وكسر آخره َعل  تَ َراُه: َبِل اف

: فعل ماض مبين نلى الفتح املقدر نلى للتعذر والفانل ضمري تَزرَاهُ افز  

مسترت فاه جوازا تقديره هو. واهلا  ضمري متصل ىف حمل بصب مفعول عه 

 افرتاه نلى اّلّل. 

   هو: ضمري رفع مـفصل ىف حمل رفع ُهوَ : أنرع . َعل  ُهَو َشاِعٌر:  َبل :

 مرفوع ابلضمةمبتدأ. شانر: خرب "هو" 

    مقدر مقرتن ابلفا  ىف حمل جز .  اجلملة جواب شرط جاز يٍَة: تَِنا بِ  َيأ  فَ ل

الفا  واقعة ىف جواب الشرط مقدر مبعىن: إن كان يريد مـا أن بؤم  عه 

فلاأتـا مبعجز . الال  ال  األمر. أيت: فعل مضارع جمزو  ابلال  ونالمة 

ضمري مسترت فاه جوازا تقديره  جزمه حذف آخره )حرف العلة(، والفانل



هو. و"ان" ضمري املتكلم مبين نلى السكون ىف حمل بصب مفعول عه. 

 آبية: جار وجمرور قا  مقا  مفعول "أيتـا" الثاىن.  

   َكَمآ ُأر َ : اوم معىن "مثل" للتشباه مبين نلى الفتح ىف الكافَن: وَُّلو  ِسَل األ 

املطلق( أو ففة )بع ( له .  حمل بصب انئب ن  املصدر املقدر )املفعول

عتقدير: فلاأتـا أبية إتااان كإتاان األولني ابألية ألن أروال الرول متضم  

ابإلتاان األايت. ما: مصدرية. أرول: فعل ماض مبين للمجهول مبين نلى 

الفتح. األّولون: انئب فانل مرفوع ابلواو ألبه مجع مذكر وامل والـون 

املفرد. وجيوز أن تكون الكاف: حرف جر نوض م  التـوي  واحلركة ىف 

للتشباه. فتكون ما املصدرية وما ععدها: عتأويل املصدر ىف حمل جر 

ابلكاف. واجلار اجملرور متعلقا مبفعول املطلق )مصدر(حمذوف. عتقدير: 

َ أُر  فلاأتـا أبية إتااان كإتاان األولني ابألية إىل أممهم. ومجلة ) ( نَ وَّلُو  ِوَل األ 

 فلة "ما" املصدرية ال حمل هلا م  اإلنراب.  



 11﴾6﴿َن ِمنُ و  يُ ؤ   َناَهآ َأفَ ُهم  َلك  يٍَة َأه  قَ ر   ِمن   َلُهم  قَ ب    َمَنت  َمآأ   (6

   ما: انفاة ال نمل هلا. أمـ : فعل ماض مبين نلى الفتح. والتا  : َمَنت  َمآأ

 أتباث الساكـة ال حمل هلا.

    ظرف زمان متعلق آبمـ  مـصوب نلى الظرفاة. : لَ قَزب  يٍَة: قَ ر   ِمن   َلُهم  قَ ب

وهو مضاف ونالمة بصبه الفتحة. و "هم" ضمري الغائبني ىف حمل جر 

: اوم جمرور لفظا حبرف اجلر يَةٍ . قَزر  ابإلضافة. م : حرف جر زائد للتوكاد

 الزائد مرفوع حمال ألبه فانل)أمـ (. 

   لقر  نلى اللفظ وىف حمل ففة)بع (  اجلملة الفعلاة ىف حمل جرَناَهآ: َلك  َأه

رفع نلى احملل. أهلك: فعل ماض مبين نلى السكون التصاله عـا. و "ان" 

ضمري متصل ىف حمل رفع فانل.و "ها" ضمري متصل ىف حمل بصب مفعول 

 عه. 
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   األل : أل  تعجاب علفظ إوتفها . الفا  زائد . هم: َن: ِمنُ و  يُ ؤ   َأفَ ُهم

: فعل مضارع مرفوع عثبوت نَ ِمـُزو  يُزؤ  ضمري رفع مـفصل ىف حمل رفع مبتدأ. 

" ىف نَ ِمـُزو  يُزؤ  الـون والواو ضمري متصل ىف حمل رفع فانل. واجلملة الفعلاة "

 حمل رفع فانل.  

ََّل  ُتم  ُكن     ِر ِإن  َل الذِِك  آ َأه  ئَ ُلو  َفس   ِهم  ِإلَي   ى  حِ َلَك ِإَّلَّ رَِجاًَّل نُ و  َنا قَ ب   َسل  َوَمآ َأر   (7

 12﴾7﴿َن َلُمو  تَ ع  

   انفاة ال نمل هلا. أرول: فعل  ما:. الواو إوتئـافاةَلَك: َنا قَ ب   َسل  َوَمآ َأر

ماض مبين نلى السكون التصال عـا. و"ان" ضمري متصل مبين نلى 

مـصوب  مبا أرولـا ظرف زمان متعلق السكون ىف حمل رفع فانل. قبل:

نلى الظرفاة  ابلفتحة وهو مضاف. والكاف ضمري املخاطب مبين نلى 

 الفتح ىف حمل جر ابإلضافة. إال: أدا  حصر ال نمل هلا. 
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   إال: أدا  حصر ال نمل هلا. رجاال: مفعول عه : ِهم  ِإلَي   ِحى  ِإَّلَّ رَِجاًَّل نُ و

ففة)بع (  بصب اجلملة الفعلاة ىف حمل :ِحى  بُزو  مـصوب ابلفتحة. 

لرجاال. فعل مضارع مرفوع ابلضمة املقدر  نلى الاا  للثقل والفانل ضمري 

مسترت وجواب تقديره حن . إلاهم: جار و جمرور متعلق عـوحى و "هم" ضمري 

الغائبني ىف حمل جر إبىل. مبعىن: ومآ أرولـا املالئكة عل رجاال بوحى إلاهم 

 ما بشا . 

    ىف جواب الشرط متقد  واجلملة جواب شرط جاز   الفا  واقعةآ: ئَ ُلو  َفس

مقرتن ابلفا  ىف حمل جز . اوئلوا: فعل أمر مبين نلى حذف حرف الـون 

ألن مضارنة م  األفعال اخلمسة. الواو ضمري متصل ىف حمل رفع فانل 

 واألل  فارقة. 



   وهو مضاف. الذكر: مضاف إلاه  مفعول عه مـصوب ابلفتحةِر: َل الذِِك  َأه

ر ابلكسر  مبعىن أهل العلم ابلكتب اإلهلاة الساعقة العارفون  عسـ  هللا جمرو 

 ىف خلقه.

   حرف شرط جاز . كـتم: فعل ماض انقص مبين إن: نَ َلُمو  ََّل تَ ع   ُتم  ُكن     ِإن :

نلى السكون التصاله عضمري الرفع املتحرك فعل شرط ىف حمل جز  إبن. 

التا  ضمري املخاطبني مبين نلى الضم ىف حمل رفع "اوم كان" واملام نالمة 

مجع الذكور. ال: انفاة ال نمل هلا. تعلمون: فعل مضارع مرفوع عثبوت 

" ىف حمل نَ َلُمو  "اَل تَزع  صل ىف حمل رفع فانل و مجلة الـون والواو ضمري مت

" اختصارا وجواب الشرط نَ َلُمو  تَزع  بصب "خرب كان" وحذف مفعول "

حمذوف لتقد  معـاه. التقدير: إن كـتم ال تعلمون ذلك فاوألوا أهل 

 الذكر. 



 13﴾8﴿َن َخاِلِدي  ا َن الطََّعاَم َوَما َكانُ و  ُكُلو  َجَسًدا ََّل َي   َناُهم  َو َماَجَعل   (8

   نلى "ماأرولـا" الوارد  ىف األية الساعقة  معطوفة ابلواو: َناُهم  َو َماَجَعل

وتعرب إنراهبا. و "هم" ضمري الغائبني ىف حمل بصب مفعول عه أول. أي 

 و ما جعلـا الرول. 

   جسدا: مفعول عه اثن مـصوب ابلفتحة.  َن الطََّعاَم:ُكُلو  َجَسًدا ََّل َي

 نمل هلا. أيكلون: فعل مضارع مرفوع عثبوت الـون والواو ضمري ال:انفاة ال

متصل ىف حمل رفع فانل. الطعا : مفعول عه مـصوب ابلفتحة. واجلملة 

 الفعلاة "
 
" ىف حمل بصب ففة )بع (جلسدا. مبعىن : وما َن الطََّعا َ ُكُلو  اَل أَي

جعلـا األبباا  قبله ذوى جسد غري طانمني. عل كابوا أيكلون. ويشرعون  

 كسائر الـاس. 
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   الوا ناطفة. ما: انفاة ال نمل هلا. كابو: فعل ماض َن: ا َخاِلِدي  َوَما َكانُ و

ل انقص مبين نلى الضمالتصاله عواو اجلمانة. الواو ضمري متصل ىف حم

رفع اوم "كان" واألل  فارقة. خالدي : خرب "كان" مـصوب ابلاا  ألبه 

مجع مذكر وامل والـون نوض ن  التـوي  واحلركة ىف املفرد. مبعىن: وما 

 خلدوا عل ماتوا كما مات غريهم.  

َ َوع  َناُهُم ال  ُثَّ َصَدق    (9 َ ُمس  َنا ال  َلك  َنَشآُء َوَأه   َوَمن   َناُهم  ي   َد فََأن   14﴾9﴿ رِِفي 

    َوع  َناُهُم ال  ُثَّ َصَدق َ . فدق: فعل ماض مبين نلى مث: ناطفة: َناُهم  ي   َد فََأن 

السكون التصاله عـا. و"ان" ضمري متصل مبين نلى السكون ىف حمل رفع 

فانل. و"هم" ضمري الغائبني ىف حمل بصب مفعول عه أول. الوند: مفعول 

ابلفا  نلى "فدقـاهم" عه اثن مـصوب ابلفتحة. فأجناـاهم: معطوفة 

 وتعرب إنراهبا. مبعىن: مث اجنرانهلم الوند أي ما وندانهم عه م  الـصر.
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    م : إوم موفول مبين نلى السكون ىف حمل الواو ناطفةَنَشآُء:  َوَمن .

بصب معطوف نلى ضمري الغائبني ىف أجناـاهم. واجلملة الفعلاة ععده: 

فلة املوفول ال حمل هلا. بشا : فعل مضارع مرفوع ابلفتحة والفانل ضمري 

 مسترت وجواب تقديره حن . 

    ُمس  َنا ال  َلك  َوَأه َ تعرب مثلها. و  معطوفة ابلواو نلى "أجناـاهم": رِِفي 

املسرفني: مفعول عه مـصوب ابلاا  ألبه مجع مذكر وامل والـون نوض ن  

  التـوي  واحلركة ىف املفرد. مبعىن: املسرفني ىف الكفر م  املعابدي . 

 15﴾10﴿َن ِقُلو  َأَفاَل تَ ع   رُُكم  ِه ِذك  ِكَتاًًب ِفي    ُكم  َنآ إلَي  َزل  َأن    َلَقد   (10

   قد: حرف حتقاق. أبزل: فعل . الال  لإلعتدا  والتوكاد: ُكم  َنآ إلَي  َزل  َأن    َلَقد

ماض مبين نلى السكون التصاله عـا. و"ان" ضمري متصل ىف حمل رفع 

 فانل. إلاكم: جار وجمرور متعلق أببزلـا واملام نالمة مجع الذكور. 
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   املراد عه القرآن الكرمي مفعول عه مـصوب ِكَتاابً :  رُُكم  ِه ِذك  ِكَتاًًب ِفي :

ابلفتحة. فاه: جار و جمرور متعلق خبرب مقد . ذكركم: مبتدأ مؤخر مرفوع 

ابلضمة. الكاف ضمري املخاطبني ىف حمل جر ابإلضافة واملام نالمة مجع 

" أي مونظتكم ىف حمل بصب رُُكم  ِه ِذك  "ِفا  الذكور. واجلملة اإلمساة 

 والذكر :املونظة. ففة)بع ( لكتااب. 

   األل  أل  توعاخ علفظ اإلوتفها .الفا  زائد . ال: انفاة ال  َن: ِقُلو  َأَفاَل تَ ع

نمل هلا. تعقلون: فعل مضارع مرفوع عثبوت الـون والواو ضمري متصل ىف 

  حمل رفع فانل. مبعىن: أفال تعقلون أيها العرب فتؤمـوا عه. 

ًما َدَها قَ و  ََن بَ ع  َشأ  ظَاِلَمًة َو َأن   ت  َيٍة َكانَ قَ ر   َنا ِمن  َقَصم   وََكم   (11

 16﴾11﴿نَ َخرِي  أ  
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   الواو إوتئـافاة. كم: خربية مبـاة نلى السكون ىف حمل بصب َنا: َقَصم   وََكم

مفعول عه عقصمـا أي أهلكـا. و"قصمـا" فعل ماض مبين نلى السكون 

 ىف حمل بصب التصاله عـا. و"ان" ضمري متصل ىف حمل رفع فانل. 

   جار وجمرور متعلق حبال حمذوفة م "كم" التقدير: نددا كثريا َيٍة: قَ ر   ِمن

 حال كوبه م  أهل القرى. 

   مبين نلى الفتح والتا  التأباث ال  : فعل ماض انقص: َكاَب   ظَاِلَمةً  َكاَنت

: خرب "كان" ظَالَِمةً حمّل هلا. واوم كان ضمري مسترت جوازا تقديره هي. 

 مـصوب ابلفتحة.

  تعرب إنراب "قصمـا". أنشأَن: الواو ناطفةََن: َشأ  َأن  َو  

   مـصوب نلى الظرفاة  ععد: ظرف زمان متعلق أببشأان: ًماقَ و  َدَها بَ ع

ونالمة بصبه الفتحة. و"ها" ضمري متصل مبين نلى السكون ىف حمل جر 

 ابإلضافة. قوما: مفعول عه مـصوب ابلفتحة.



   ونالمة بصبها الاا . ألهنا مجع  مثلهاففة )بع ( لقوما مـصوعة : نَ َخرِي  أ

  مذكر وامل والـون نوض ن  التـوي  واحلركة ىف املفرد

 17﴾12﴿َن ُكُضو  َها يَ ر  ِمن    َسَنآ إَذاُهم  ا َب  فَ َلمَّآ َأَحسُّو   (12

 :الفا  إوتئـافاة. ملا: اوم شرط غري جاز  مبعىن "حني" مبين نلى  فَ َلمَّآ

 السكون ىف حمل بصب نلى الظرفاة الزماباة. 

   فعل ماض مبين نلى الضم التصاله عواو اجلمانة. : اَأَحسُّو  َسَنآ: ا َب  َأَحسُّو

 الواو ضمري متصل ىف حمل رفع فانل واألل  فارقة. 
 
: مفعول عه سَ أَب

ابلفتحة. و"ان" ضمري متصل ىف حمل جر ابإلضافة. مبعىن فلما مـصوب 

 َأَحسُّو  شعروا عشد  نذاعـا. واجلملة الفعلاة "
 
ىف حمل جر مضاف " َوـَآا أَب

  . إلاه
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   إذا: حرف فجا   ال حمل هلا م  اإلنراب. هم: َن: ُكُضو  َها يَ ر  ِمن    إَذاُهم

وجمرور متعلق ضمري رفع مـفصل ىف حمل رفع مبتدأ. مـها: جار 

: فعل مضارع مرفوع عثبوت الـون والواو ضمري متصل ركضون. يعريكضون

 ىف حمل رفع خرب املبتدأ "هم".

َن ئَ ُلو  ُتس   َلَعلَُّكم   ِه َو َمَساِكِنُكم  ِفي   ُتم  رِف   ِجُعوآِإََل َمآأُت  ا َو ار  ُكُضو  ََّل تَ ر   (13

﴿13﴾18 

   ىف حمل رفع انئب فانل لفعل أي ال هترعوا. واجلملة الفعلاة ا: ُكُضو  ََّل تَ ر

حمذوف. أي فقال هلم ال تركضوا. ال: انهاة جازمة. تركضوا: فعل 

مضارع جمزو  عال ونالمة جزمه حذف الـون. الواو ضمري متصل ىف 

 حمل رفع فانل واألل  فارقة.
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    ارجعوا: فعل أمر مبين نلى حذف : الواو اوتئـافاة. ِجُعوآِإََل َمآَو ار

الـون ألن مضارنه م  األفعال اخلمسة والواو ضمري متصل ىف حمل رفع 

فانل واألل  فارقة. إىل ما: جار وجمرور متعلق ابرجعوا. ما: اوم 

  موفول مبين نلى السكون ىف حمل جر إبىل. 

   اله فعل ماض مبين للمجهول مبين نعلى السكون التصِه: ِفي   ُتم  رِف   أُت

عضمري الرفع املتحرك. التا  ضمري املخاطبني مبين نل الضم ىف حمل رفع 

انئب فانل واملام نالمة مجع الذكور. فاه: جار وجمرور متعلق عفعل 

 "أترف". ومجلة "أترفتم فاه" فلة ما املصدرية ال حمل هلا م  اإلنراب.

 اعطارتكم.  وهو اعطار الـعمة مبعىن: إىل الـعم الىت عتقدير: إىل أترافكم

    املؤول جمرور  مثله ونالمة  معطوفة ابلواو نلى املصدر: َو َمَساِكِنُكم

جرها الكسر .الكاف ضمري املخاطبني ىف حمل جر ابإلضافة. واملام 

 نالمة مجع الذكور. 



   َلَعلَّ مبعىن: تسألون ن  أنمالكم أو تعذعون غدا. َن: ئَ ُلو  ُتس   َلَعلَُّكم :

حرف مشبة ابلفعل والكاف ضمري املخاطبب ىف حمل بصب اوم 

: فعل مضارع مبين للمجهول نَ ئَزُلو  ُتس  "لعل" واملام نالمة مجع الذكور. 

مرفوع عثبوت الـون. والواو ضمري متصل ىف حمل رفع انئب الفانل. 

" ىف حمل رفع خرب "لعل". مبعىن: لعلكم تسألون نَ ئَزُلو  "ُتس  واجلملة الفعلاة 

 دا نما جرى نلاكم وبزل أبموالكم و مساكـكم.غ

َ َوي   ا ي   قَاُلو   (14  19﴾14﴿ َلَنآ ِإَنَّ ُكنَّا ظَاِلِمي 

   فعل ماض مبين نلى الضم التصاله عواو اجلمانة. اقَالُو  َلَنآ: َوي   ا ي   قَاُلو :

الواو ضمري متصل ىف حمل رفع فانل  الل  فارقة. اي: أدا  الـدا . ويل: 

مـادى مضاف مـصوب ابلفتحة. و"ان" ضمري املتكلمني ىف حمل جر 

 ابإلضافة. 
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  َ إّن: حرف بصب و توكاد مشبة ابلفعل يفاد التعلال. : ِإَنَّ ُكنَّا ظَاِلِمي 

"ان" املدغمة ضمري املتكلمني مبين نلى السكون ىف حمل بصب اوم و

"إن". كـا فعل ماض انقص مبين نلى السكون التصاله عـا. و "ان" 

ضمري املتكلمني مبين نلى السكون ىف حمل رفع اوم كان. ظاملني: خرب 

"كان" مـصوب ابلاا  ألبه مجع مذكر وامل والـون نوض م  التـوي  و 

َ فرد. واجلملة الفعلاة احلركة ىف امل  " ىف حمل رفع خرب إّن. "ُكَـّا ظَالِِمني 

 20﴾15﴿نَ ًدا َخاِمِدي  َحِصي   َناُهم  َحَّتَّ َجَعل   ىُهم  و  َك َدع  تِل   َفَما زَاَلت   (15

   ما: انفاة ال نمل هلا. زال : فعل ماض انقص  الفا  إوتئـافاة: َفَما زَاَلت

 مبين نلى الفتح والتا  أتباث ال حمل هلا. 

   ىف حمل رفع اوم "ما زال " أو  اوم إشار  مبين نلى الفتح: ىُهم  و  َك َدع  تِل

أن اوم اإلشار  هو "تى" والال  للبعد والكاف حرف خطاب. واإلشار  
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إىل "اي ويلـا" ألهنا مبعىن "الدنوى" أي عتقدير: فما زال  تلك الدنوى 

ىف هذا  دنواهم. و"هم" ضمري الغائبني ىف حمل جر ابإلضافة. وجيوز

القول التقدمي والتأخري ابلـسبة الوم"ما زال " وخربها. أي جيوز أن 

تكون "تلك" ىف حمل بصب خرب "مازال " مقدما. و "دنواهم"امسها 

  مؤخرا مرفونا.   

   جعل: فعل ماض مبين نلى حىت: حرف غاية واعتدأ: َناُهم  َحَّتَّ َجَعل .

السكون التصاله عـا. و"ان" ضمري متصل مبين نلى السكون ىف حمل رفع 

 فانل. و"هم" ضمري الغائبني ىف حمل بصب مفعول عه أول. 

   مفعول عه اثن مـصوب ابلفتحة مبعىن مثل الـبات َن: ًدا َخاِمِدي  َحِصي

صبه الاا  مـصوب جبعل ونالمة ب احملصود. خامدي : مفعول عه اثلث

ألبه مجع مذكر وامل والـون نوض م  التـوي  و احلركة ىف املفرد. وبصب 

الفعل "جعل" ثالثة مفانال أفلها مبتدأ وخربان له واملفعوالن الثاين 



والثالث حكمهما حكم املفعول الواحد مبعىن جعلـاهم جامعني ملماثلة 

فانال ألن احلصاد واخلمود وهذا وبب تعدية الفعل "جعل إىل ثالثة م

 نمله أفال التعدية إىل مفعولني. 

َ َوَما َخَلق   (16 َ نَ ُهَما ل  َض َوَما بَ ي   ر  َنا السََّمآَء َواأل   21﴾16﴿ ِعِبي 

   ماض مبين  خلق: فعل ال نمل هلا. إوتئـافاة ما: انفاة :الواوَنا: َوَما َخَلق

نلى السكون التصاله عـا. و"ان" ضمري متصل مبين نلى السكون ىف 

 حمل رفع فانل.

  َ مفعول عه مـصوب ابلفتحة. واألرض: معطوفة َض: ر  السََّمآَء َواأل 

 ابلواونلى "السما " مـصوعة مثلها 

    ُهَما: َوَما بَ ي الواو ناطفة. ما: اوم موفول مبين نلى السكون ىف حمل ن َ

بصب ألبه معطوف نلى مـصوب. عني: ظرف مكان مـصوب نلى 
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الظرفاة ونالمة بصبه الفتحة. وهو مضاف متعلق عفعل مضمر تقديره: 

اوتقّر. واهلا  ضمري متصل ىف حمل جر ابإلضافة. املام: نماد. واألل  

ة "إوتقر عاـهما" فلة املوفول ال حمل هلا نالمة التثـاة ال حمل هلا. ومجل

  م  اإلنراب. 

   ل َ حال م "ان" مـصوب ابلاا  ألبه مجع مذكر وامل والـون نوض : ِعِبي 

 م  التـوي  و احلركة ىف املفرد مبعىن: الهني. 

َ   َلُدَنَّ ِإن   ََنُه ِمن  ًوا ََّلَّتََّذ  نَ تَِّخَذ هَل   ََن َأن  َأرَد   َلو   (17  22﴾17﴿ ُكنَّا فَاِعِلي 

   لو: حرف شرط غري جاز . أردان: فعل ماض مبين نلى ََن: َأرَد   َلو

و"ان" ضمري متصل مبين نلى السكون ىف حمل رفع  السكون التصاله عـا.

 فانل. ومجلة "أردان" إعتدائاة ال حمل هلا. 
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   إن: حرف مصدرية وبصب. بتخذ: فعل مضارع مـصوب ًوا: نَ تَِّخَذ هَل   َأن

به الفتحة والفانل ضمري مسترت فاه وجواب تقديره حن . أبن ونالمة بص

أي أهلل وبحابه نلى التعظام والتفخام. ومجلة "بتخذ" فلة "أن" 

املصدرية ال حمل هلا. و"أن" وما ععدها: أتويل مصدر ىف حمل بصب 

مفعول عه ألردان. هلوا: مفعول عه لـتخذ مـصوب ابلفتحة. و"هلوا" مبعىن 

  .الولد علغة أهل الام

   اجلملة: جواب شرط غري جاز  ال حمل هلا. الال : واقعة ىف ََنُه: ََّلَّتََّذ

جواب "لو". اختذان: تعرب إنراب "أردان" واهلا  ضمري الغائب مبين نلى 

 الضم ىف حمل بصب مفعول عه. 

    جار وجمرور متعلق ابختذ: مبعىن "نـد" مبين نلى السكون ىف َلُدَنَّ : ِمن

ضمري متصل ىف حمل جر ابإلضافة. ومعـاها هـا: م  حمل جر مب . و"ان" 



جهة قدرتـا. وقال "م  لدان" أي م  املالئكة ال م  اإلبس. واجلار 

 اجملرور "م  لدان" حل حمل مفعول"اختذ". 

   ِإن   َ : فعل ماض انقص مبين ُكَـّا  .إن: حرف شرط جاز : ُكنَّا فَاِعِلي 

نلى السكون التصاله عـا. و"ان" ضمري متصل مبين نلى السكون ىف 

َ حمل رفع اوم "كان".  : خرب "كان" مـصوب ابلاا  ألبه مجع فَاِنِلني 

مذكر وامل والـون نوض م  التـوي  و احلركة ىف املفرد. وجواب الشرط 

 حمذوف لتقد  معـاه. 

ُل ِمَّا َوي  َوَلُكُم ال   فَِإَذا ُهَو زَاِهٌِّق   ۥَمُغهُ َباِطِل فَ َيد  ى ال  ِّقِِ َعلَ ِذُف ًِبل َ نَ ق   َبل   (18

 23﴾18﴿َن َتِصُفو  

   لالضراب ن  اختاذ اللهو واللعب  : عل: حرف إوتئـافِّقِِ ِذُف ًِبل َ نَ ق   َبل

وتـزيه مـه لذاته وبحابه وتعاىل. بقذف: فعل مضارع مرفوع ابلضمة  
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والفانل ضمري مسترت فاه وجواب تقديره حن . مبعىن: برمى. ابحلق: جار 

   وجمرور متعلق عـقذف. 

   فادمغه: الفا  جار وجمرور متعلق عـقذف. : ۥَمُغهُ َباِطِل فَ َيد  َعَلى ال

يدمغه: فعل مضارع مرفوع ابلضمة والفانل ضمري مسترت فاه  ناطفة.

ين نلى الضم ىف حمل بصب جوازا تقديره هو. واهلا  ضمري الغائب مب

 مفعول عه. 

  : الفا  إوتئـافاة. إذا حرف فجا   ال حمل له م  فَِإَذا ُهَو زَاِهٌِّق

اإلنراب. هو: ضمري الغائب ىف حمل رفع مبتدأ. زاهق: خرب "هو" مرفوع 

زَاِهق " إوتئـافاة ال حمل هلا م  ابلضمة. مبعىن هالك. واجلملة اإلمساة "ُهَو 

 اإلنراب.

   مة مجع لكم: جار و جمرور متعلق خبرب مقد . واملام نالُل : َوي  َوَلُكُم ال

 الذكور. الويل: مبتدأ مؤخر مرفوع ابلضمة مبغىن ولكم العذاب.



   و"ما" اوم موفول مبين نلى أفلها "م "حرف جرَن: ِمَّا َتِصُفو .

. السكون ىف حمل جر مب  واجلار اجملرور متعلق مبا ىف "الويل" م  معىن

: فعل مضارع مرفوع عثبوت الـون. والواو ضمري متصل ىف حمل نَ َتِصُفو  

رفع فانل. واجلملة الفعلاة "تصفون" فلة املوفول ال حمل هلا م  

اإلنراب. والعائد إىل املوفول ضمري مـصوب احملل ألبه مفعول عه. 

التقدير: مما تصفوبه عه مما ال جيوز نلاه وبحابه ونلى حكمته وجيوز أن 

كون "ما" مصدرية. فتكون ما وما ععدها. عتأويل مصدر ىف حمل جر ت

مب . التقدير: م  وففكم إايه عه. ومجلة "تصفون" فلة "ما" املصدرية ال 

 حمل هلا. 

َ  َوَلُه َمن   (19  َن َعن  ِِبُو  َتك  ََّل َيس   ۥَدهُ ِعن   َوَمن   ۗ  ِض ر  ىِف السََّماَواِت َواأل 

 24﴾19﴿َن ِسُرو  َتح  َوََّل َيس  ۦِعَباَدتِه
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   َوَلُه َمن  َ الواو اوتئـافاة. له: جار وجمرور للتعظام ِض: ر  ىِف السََّماَواِت َواأل 

متعلق خبرب مقد . م : اوم موفول مبين نلى السكون ىف حمل رفع 

: جار و جمرور متعلق عفعل مضمر تقديره ىِف السََّماَواِت مبتدأ مؤخر. 

َ ىِف "اوتقر"، واجلملة الفعلاة "اوتقر  " فلة املوفول ال ضِ ر  السََّماَواِت َواأل 

 حمل هلا مبعىن وله كل م  فاهما خلقا و ملكا. 

   معطوفة ابلواو نلى "م " األوىل وهي ىف حمل رفع َوَم   : ۥَدهُ ِعن   َوَمن :

مـصوب نلى الظرفاة و نالمة بصبه الفتحة  ظرف مكان: ۥَدهُ ِعن  مثلها. 

ـ  متعلق عفعل مضمر أيضا تقديره  " ۥَدهُ اوتقّر.  واجلملة الفعلاة "اوتقر ِن

 فلة املوفول ال حمل هلا. أي و م  نـده م  املالئكة. 

   اجلملة الفعلاة ىف حمل بصب حال أو ىف حمل : ۦِعَباَدتِه َن َعن  ِِبُو  َتك  ََّل َيس

رفع خرب اثن للمبتدأ األول "م " وجيوز أن تكون خربا للمبتدأ "م " 



: جار وجمرور متعلق ۦِنَباَدتِه  " اوتئـافاة. َن   الثاىن، وتكون واو "م

 عاستكربون واهلا  ضمري متصل ىف حمل جر  للتعظام مضاف إلاه. 

   معطوفة ابلواو نلى "اليستكربون" وتعرب إنراهبا. َن: ِسُرو  َتح  َوََّل َيس 

َهاَر ََّل يَ ف  َن الِلي  ُيَسبُِِحو   (21  25﴾20﴿َن تُ ُرو  َل َو الن َّ

   خرب اثن للمبتدأ "م " الوارد  ىف اآلية الكرمية الساعقة. واجلملة َن: ُيَسبُِِحو

ىف حمل رفع وهي فعل مضارع مرفوع عثبوت الـون والواو ضمري متصل ىف 

حمل رفع فانل وحذف مفعوهلا لوجود ما يدل نلاه أي عتقدير: يسبحوبه 

  مبعىن: يـزهوبه وبحابه. 

   سبحون مـصوب نلى الظرفاة : ظرف زمان متعلق عاَل َو الن ََّهاَر الِلي

 ابلفتحة. والـهار: معطوفة ابلواو نلى "اللال" مـصوعة مثلها. 
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   ال: انفاة ال نمل هلا. يفرتون: تعرب إنراب "يسبحون". َن: تُ ُرو  ََّل يَ ف

 مبعىن: ال يضعفون وال يقصرون ىف نبادته وبحابه. 

َ آ أ  َأِم اَّتََُّذو   (21  26 ﴾21﴿َن ِشُرو  يُ ن   ِض ُهم  ر  هِلًَة ِمَن األ 

  :حرف نط  مبعىن "عل" وهي مـقطعة ألهنا مسبوقة هبمز  تسوية أو َأِم

إوتفها . واهلمز  ععدها قد آذب  ابإلضراب نما قبلها واإلبكار ملا 

 ععدها. وكسرت املام للتقا  الساكـني.

   فعل ماض مبين نلى الضم التصاله عواو اجلمانة. الواو هِلًَة: آ أ  اَّتََُّذو

 هِلًَة:أ   حمل رفع فانل واألل  فارقة. أي اخّتذو هلم. ضمري متصل ىف

 مفعول عه مـصوب ابلفتحة.  

  َ  جار وجمرور متعلق ابختذوا أو عصفة حمذوفة م  آهلةِض: ر  ِمَن األ 
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   هم: ضمري  اجلملة اإلمساة ىف حمل بصب ففة)بع ( آلهلة.َن: ِشُرو  يُ ن   ُهم

مـفصل ىف حمل رفع مبتدأ. يـشرون: فعل مضارع مرفوع عثبوت الـون 

والواو ضمري متصل ىف حمل رفع فانل ومفعوله حمذوف عتقدير: يـشرون 

املوتى. واجلملة الفعلة "يـشرون" ىف حمل رفع خرب املبتدأ "هم" مبعىن: أ  

 اختذوا هلم أهلة م  األرض حمتقري . 

ا َعر  َحاَن اللِِ َربِِ ال  َفُسب    َلَفَسَدَا  هِلٌَة إَّلَّ اللِ ُ آ أ  ِهمَ َكاَن ِفي    َلو   (22 ِش َعمَّ

 27﴾22﴿نَ َيِصُفو  

   لو حرف شرط غري جاز . "كان" فعل ماض انقص هِلٌَة: ِهَمآ أ  َكاَن ِفي    َلو

: جار و جمرور متعلق خبرب "كان" املقد . املام: ِهَمآِفا  مبين نلى الفتح. 

: اوم "كان" املؤخر مرفوع هِلَة  . أ  التثـاة ال حمل له نماد. واألل  نالمة

 ابلضمة. وجيوز أن تكون فعال اتما
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  ُ ِالكلمتان مبثاعة كلمة واحد  مبعىن "غري هللا"، "ووى هللا" ألن  : إَّلَّ الل

"إال" هـا حرف وففي ال اوتثـا  ويعترب هو واإلوم الذى ععده كلمة 

 واحد  . و " إال هللا" ىف حمل رفع ففة )بع ( آلهلة. 

  :اجلملة جواب شرط غري جاز  ال حمل هلا م  اإلنراب. الال  َلَفَسَدَا

و". فسدات: فعل ماض مبين نلى الفتح. التا  أتباث واقعة ىف جواب "ل

ال حمل هلا. واألل  ضمري اإلثـني واألل  ضمري اإلثـني ىف حمل رفع 

 فانل. 

   الفا  إوتئـافاة للتعلال. وبحان: مفعول مطلق َحاَن اللِِ : َفُسب

)مصدر( مـصوب عفعل حمذوف تقديره "أوبح" وهو مضاف. هللا لفظ 

 جمرور للتعظام ونالمة اجلر الكسر .  اجلاللة: مضاف إلاه

   ففة )بع (للفظ اجلاللة أو عدل مـه وبحابه، وهو ِش: َعر  َربِِ ال

 مضاف. العرش: مضاف إلاه جمرور ابلكسر .  



   تعرب إنراب "نما تصفون" الوارد  ىف اآلية الكرمية َن: َعمَّا َيِصُفو

الثامـة نشر . واجلار اجملرور متعلق عسبحابه. التقدير: فسبحان هللا 

 العرش ن  وففهم أي أبزهه وبحابه ن  وففهم. 

 28﴾23﴿َن ئَ ُلو  ُيس   َعُل َوُهم  َئُل َعمَّا يَ ف  ََّل ُيس   (23

   رب العرش مبعىن اجلملة الفعلاة ىف حمل بصب حال مَئُل : ََّل ُيس  

اليسأل نما يفعله وبحابه ألبه املتصرف املطلق ألن ما يفعله جل ونز 

ال حيق ملعبود أن يسأل نـه. ال: انفاة ال  نمل هلا. يسأل: فعل مضارع 

مبين للمجهول مرفوع ابلضمة وانئب الفانل ضمري مسترت فاه جوازا 

 تقديره هو يعود إىل هللا تعاىل. 

   أفله "ن " حرف جر و "ما" اوم موفول مبين نلى َعُل: َعمَّا يَ ف

. يفعل: فعل مضارع السكون ىف حمل جر عع  واجلار اجملرور متعلق عاسأل

                                                             
 422، ص. بفس املراجع  28



. واجلملة الفعلاة جوازا تقديره هومرفوع ابلضمة والفانل ضمري مسترت فاه 

"يفعل" فلة املوفول ال حمل هلا. والعائد ضمري مـصوب حمال ألبه 

نما يفعله. أو تكون ما مصدرية. فتكون "ما" و"ما" مفعول عه. التقدير: 

ععدها: عتأويل مصدر ىف حمل جر عع . ومجلة "يفعل" فلة "ما"ال حمل 

 هلا م  اإلنراب. 

   إوتئـافاة. هم: ضمري الغائبني املـفصل مبين نلى  الواوَن: ئَ ُلو  ُيس   َوُهم

: فعل مضارع مبين للمجهول نَ ئَزُلو  ُيس  السكون ىف حمل رفع مبتدأ. 

مرفوع عثبوت الـون. والواو ضمري متصل ىف حمل رفع مبتدأ. واجلملة 

ىف حمل رفع خرب "هم" مبعىن : وهم يسألون ألهنم  نَ ئَزُلو  ُيس  الفعلاة 

 مملوكون مستعبدون خطا ون. 



َمِعَي  ُر َمن  َذا ِذك  ه   ۗ   َهاَنُكم  ا بُ ر  َهاتُ و   ُقل   هِلًَة   أ   ۦنِهِ ُدو   ا ِمن  َأِم اَّتََُّذو   (24

 29﴾24﴿َن ِرُضو  ُمع   ِّقَّ فَ ُهم  َن ال َ َلُمو  ََّل يَ ع   ثَ ُرُهم  َأك   َبل   ۗ   ِلي  قَ ب   ُر َمن  َوِذك  

   انرع  ىف األية الكرمية احلادية و العشري .هِلًَة: أ   ۦنِهِ ُدو   ا ِمن  َأِم اَّتََُّذو 

و"م  دوبه" متعلق حبال حمذوفة م  آهلة ألبه متعلق عصفة حمذوفة مـها 

 وقدم  نلاها. واهلا  ضمري متصل ىف حمل جر ابإلضافة. 

    وحذف  الواو اللتقا  الساكـني  فعل أمر مبين نلى السكون: ُقل

  والفانل ضمري مسترت فاه وجواب تقديره أب . أي فقل هلم. 

    اجلملة ىف حمل بصب مفعول عه. هاتوا: فعل أمر مبين  :َهاَنُكم  ا بُ ر  َهاتُ و

نلى الضم التصاله عواو اجلمانة. الواو ضمري متصل ىف حمل رفع فانل 

واألل  فارقة. عرهابكم: مفعول عه مـصوب ابلفتحة والكاف ضمري 

املخاطبني ىف حمل جر ابإلضافة واملام نالمة مجع الذكور. مبعىن: هاتوا 
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قني ىف زنمكم أهنم آهلة أو هاتوا عرهابكم نلى عرهابكم إن كـتم فاد

 وففكم أن هللا شريكا.  

   اوم إشار  مبين نلى السكون ىف حمل رفع مبتدأ. أي هذا  :رُ َذا ِذك  ه

الوحي الوارد ىف معىن توحاد هللا وبفي الشركا  نـه. ذكر: خرب "هذا 

 مرفوع ابلضمة. 

   إوم موفول مبين نلى السكون ىف حمل َم :: ِلي  قَ ب   ُر َمن  َمِعَي َوِذك   َمن

جر ابإلضافة. معي: ظرف مكان متعلق ابجلملة الصلة احملذوفة وهو 

مضاف والاا  ضمري املتكلم ىف حمل جر ابإلضافة. املعىن: هذا ذكر 

الذي  هم معي، يعىن أمته. أي هذا القرآن فاه نظة لّلذي  معي أو ذكر 

معطوفة ابلواو نلى ما قبلها وتعرب  :ِلي  قَزب   ُر َم   َوِذك  املعافري  يل. 

 إنراهبا. أي وذكر الساعقني يل م  األمم أي أمم األبباا . 



    عل: حرف إضراب ال نمل له : ِّقَّ َن ال َ َلُمو  ََّل يَ ع   ثَ ُرُهم  َأك   َبل

لإلوتئـاف. أكثر: مبتدأ مرفوع ابلضمة و"هم" ضمري الغائبني ىف حمل 

: اجلملة الفعلاة ىف حمل رفع خرب املبتدأ قَّ َن احل َ َلُمو  اَل يَزع  جر ابإلضافة. 

 "اكثرهم".   

   هم: ضمري الغائبني ىف حمل الفا  إوتئـافاة للتسبب :نَ ِرُضو  ُمع   فَ ُهم .

: خرب "هم" مرفوع ابلواو ألبه مجع مذكر وامل نَ ِرُضو  ُمع  رفع مبتدأ. 

 والـون نوض م  التـوي  واحلركة ىف املفرد. 

 ََل ِإل   ۥِه أَنَّهُ ِإلَي   ِحى  ٍل إَّلَّ نُ و  َرُسو   ِلَك ِمن  قَ ب   ِمن  َنا َسل  َوَمآ َأر   (25
 
 َأََن َه ِإَّلَّ

 30﴾25﴿ِن ُبُدو  فَاع  

   الواو اوتئـافاة. ما: انفاة ال نمل هلا. أرول: فعل ماض َنا: َسل  َوَمآ َأر

 مبين نلى السكون التصاله عـا. و"ان" ضمري متصل ىف حمل رفع فانل. 
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   جار وجمرور متعلق حبال حمذوفة م  روول  ٍل:َرُسو   ِمن  ِلَك قَ ب   ِمن

م : حرف جر زائد والكاف ضمري متصل ىف حمل جر ابإلضافة. 

 للتوكاد. روول: اوم جمرور لفظا مـصوب حمال ألبه مفعول عه ألرولـا.  

   حرف حتقاق ععد الـفي ال نمل له. بوحى: فعل ِه: ِإلَي   ِحى  إَّلَّ نُ و

املقدر  نلى الاا  للثقل والفانل ضمري مسترت فاه مضارع مرفوع ابلضمة 

 وجواب تقديره حن . إلاه: جار وجمرور متعلق عـوحي. 

   ََُل ِإل   ۥَأنَّه 
 
حرف بصب وتوكاد مشبه ابلفعل واهلا  ضمري  َأََن: َه ِإَّلَّ

: هَ ِإل  متصل ىف حمل بصب إمسها. ال: انفاة للجـس تعمل نمل "إّن". 

ىف حمل بصب وخربها حمذوف وجواب تقديره:  إوم ال مبين نلى الفتح 

  كائ  أو موجود.
 
: أدا  إوتثـا . أان ضمري مـفصل مبين نلى ِإالَّ

السكون ىف حمل رفع عدل م  موضع "ال إله" ألبه موضع "ال" وما 



نمل  فاه خرب إّن ولو كان موضع املستثىن بصبا لكان إال إايه. و 

 حمل جر أي أببه. "أّن" مع امسها وخربها عتأويل مصدر ىف 

   الفا  وبباة. انبدون: فعل أمر مبين نلى حذف الـون ألن نِ ُبُدو  فَاع :

مضارنه م  األفعال اخلمسة. الواو ضمري متصل ىف حمل رفع فانل. 

والـون للوقاية والاا  احملذوفة اختصاراواكتفا  ابلكسر  الدالة نلاها ضمري 

 متصل ىف حمل بصب مفعول عه. 

 31﴾26﴿َن َرُمو  ِعَباٌد ُمك   َبل   ۥَحانَهُن َوَلًدا ُسب  َذ الرَّمح   اَّتََّ  َوقَاُلوا (26

 الواو ناطفة. قالوا: فعل ماض مبين نلى الضم التصاله عواو : َوقَاُلوا

   الواو ضمري متصل ىف حمل رفع فانل واألل  فارقة.  اجلمانة.
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    عه مبعىن زنموااجلملة الفعلاة ىف حمل بصب مفعول ُن َوَلًدا: اَّتَََّذ الرَّمح .

اختذ: فعل ماض مبين نلى الفتح. الرمح : فانل مرفوع للتعظام ابلضمة. 

 ولدا: مفعول عه مـصوب ابلفتحة. 

   مـصوب عفعل حمذوف تقديره  مفعول مطلق)مصدر(:  ۥَحانَهُسب

"أوبح"وهو مضاف واهلا  ضمري متصل ىف حمل جر ابإلضافة. مبعىن: 

 ون م  اختاذه  املالئكة ولدا. أبزهه تـزيها نما يقولون أو يصف

   لإلوتئـاف أو إعتدائاة ال عطال  حرف إضراب: َعل  َن: َرُمو  ِعَباٌد ُمك   َبل

: خرب مبتدأ حمذوف تقديره هم، مرفوع ابلضمة. ِنَباد  ما قبلها. 

: ففة )بع ( لعباد مرفونة مثلها ونالمة رفعها الواو. ألهنا نَ َرُمو  ُمك  

  مجع مذكر وامل والـون نوض م  التـوي  املفرد. 

 32﴾27﴿َن َمُلو  يَ ع   ۦرِهِ بَِم   ِل َوُهم  َقو  ًِبل   ۥنَهُ ِبُقو  ََّل َيس   (27
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   ال:  اجلملة الفعلاة ىف حمل رفع ففة اثباة لعباد.ِل: َقو  ًِبل   ۥنَهُ ِبُقو  ََّل َيس

انفاة ال نمل هلا. يسبقوبه: فعل مضارع مرفوع عثبوت الـون. الواو ضمري 

متصل ىف حمل رفع فانل واهلا  ضمري متصل مبين نلى الضم ىف حمل 

ال  بصب مفعول عه. مبعىن ال يقولون شاأ حىت يكون هو البادئ عه. أي

ال . واملراد: عقوهلم. فأباب الال  مـاب اإلضافة أي يسبق قوهلم قوله

 يتقدمون قوله عقوهلم. ابلقول: جار و جمرور متغلق عال يسبقوبه.   

   ضمري الغائبني ىف حمل رفع ُهم  الواو إوتئـافاة. َن: َمُلو  يَ ع   ۦرِهِ بَِم   َوُهم :

: جار و جمرور متعلق عاعملون واهلا  ضمري متصل ىف حمل ۦرِهِ أِبَم  مبتدأ. 

 ىف حمل رفع خرب "هم". : مجلة الفعلاةنَ َمُلو  يَزع  جر ابإلضافة. 

َ يَ ع   (28  َتَضى َوُهم  َن ِإَّلَّ ِلَمِن ار  َفُعو  َوَّل َيش   َفُهم  َو َما َخل   ِهم  ِدي   َأي  َلُم َما بَ ي 

 33﴾28﴿َن ِفُقو  ُمش   ۦَيِتهِ َخش   ِمن  
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   والفانل ضمري مسترت فاه جوازا  فعل مضارع مرفوع ابلضمةَلُم َما: يَ ع

  بصب مفعول عه.  السكون ىف حملاوم موفول مبين نلى تقديره هو ما: 

  َ نىت الظرفاة ونالمة بصبه الفتحة. ظرف مكان مـصوب : ِهم  ِدي   َأي  بَ ي 

وهو مضاف متعلق مبحذوف تقديره: اوتقر أو هو اوتقر. أيدي: 

مضاف إلاه جمرور ابلكسر  املقدر  نلى الاا  للثقل. و"هم" ضمري 

 أو هو اوتقر عني أيديهم"الغائبني ىف حمل جر ابإلضافة. ومجلة "اوتقر 

 فلة املوفول.

   وتعرب مثلها. مبعىن ما  معطوفة ابلواو نلى "عني أيديهم": َفُهم  َو َما َخل

 هو أمامهم وخلفهم أي ما قدموا و أخروا. 

   معطوفة ابلواو نلى "ال يسبقوبه" الوارد  ىف اآلية الكرمية َن: َفُعو  َوَّل َيش

  الساعقة. وتعرب إنراب "اليسبقون".



   إال: أدا  حصر ال نمل هلا. مل : جار وجمرور متعلق َتَضى: ِإَّلَّ ِلَمِن ار

عاشفعون. م : إوم موفول مبين نلى السكون الذى حرك ابلكسر 

 ارتضى: فعل ماض مبين نلى الفتح. اللتقا  الساكـني ىف حمل جر ابلال 

 املقدر نلى األل  للتعذر والفانل ضمري مسترت فاه جوازا تقديره هو.

واجلملة الفعلاة "ارتضى" فلة املوفول ال حمل هلا م  اإلنراب. والعائد 

ضمري مـصوب حمال ألبه مفعول عه. التقدير: مل  ارتضاه. مبعىن: إال مل  

  أراد أن يشفعوله. 

   وخرب "هم" انرع  ىف اآلية الكرمية الساعقةَن: ِفُقو  ُمش   ۦَيِتهِ َخش   ِمن   َوُهم .

عىن "خائفون" مرفوع ابلواو ألبه مجع مذكر مفرد. و هو "مشفقون" مب

 وامل والـون نوض م  التـوي  و احلركة ىف املفرد.



ِزى ِلَك َن  َكذ   ۗ  ِه َجَهنََّم زِي  ِلَك َن  َفذَ   ۦنِهِ ُدو   ٌه ِمن  ِإل   ِإنِِ   ُهم  ِمن    يَ ُقل   َو َمن   (29

 َ  34﴾29﴿ الظَّاِلِمي 

   يَزُقل  اوم شرط جاز  مبين نلى السكون ىف حمل رفع مبتدأ. : يَ ُقل   َو َمن :

فعل مضارع فعل الشرط جمزو  مب  ونالمة جزمه وكون آخره. واجلملة 

 م  فعل الشرط وجواب ىف حمل رفع خرب املبتدأ "هم".

    و "هم" ضمري الغائبني ىف حمل جر مب . واجلار  م : حرف جر.  :ُهم  ِمن

م  اإلوم املوفول  "َم ". و"ِم " حرف جر اجملرور متعلق حبال حمذوفة 

  عااين. واجلملة م  فعل الشرط وجواعه ىف حمل رفع خرب املبتدأ "َم ". 

    ِِمبعىن وم  يزنم مـهم أبه إله. إن حرف بصب :  ۦنِهِ ُدو   ٌه ِمن  ِإل   ِإن

وتوكاد مشبه ابلفعل والاا  ضمري املتكلم ىف حمل بصب اوم "إن". إله: 

خرب "إن" مرفوع ابلضمة. م  دوبه: جار وجمرور متعلق عصفة حمذوفة م  
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"إله" واهلا  ضمري متصل  ىف حمل جر ابإلضافة  و"إن" مع إمسها وخربها 

 ب مفعول عه. عتأويل مصدر ىف حمل بص

   الكاف اوم مبين نلى الفتح مبعىن "مثل" ىف حمل ِه َجَهنََّم : زِي  َن   ِلكَ َكذ

رفع أو بصب. الرفع: نلى إبه مبتدأ و"ذا إوم إشار  مبين نلى السكون 

: فعل هِ زِي  جَن  ىف حمل جر ابإلضافة. الال  للبعد والكاف للخطاب. 

قل والفانل ضمري مسترت فاه مضارع مرفوع ابلضمة املقدر  نلى الاا  للث

وجواب تقديره حن . واهلا  ضمري الغائب ىف حمل بصب مفعول عه أول. 

" ىف حمل رفع خرب هِ زِي  جَن  : مفعول عه مـصوب ابلفتحة. ومجلة "َجَهَـّمَ 

 "ذلك".

   ِلَك َن  َكذ َ : الكاف اوم مبين نلى الفتح مبعىن ِلكَ َكذ  : ِزى الظَّاِلِمي 

َ "جَن  "مثل" ىف حمل رفع مبتدأ. واجلملة الفعلاة  " ىف حمل رفع زِى الظَّالِِمني 

 ".ِلكَ َكذ  خرب املبتدأ "



ي   َأَوَل   (31 َ َن َكَفُرو  يَ َر الذِِ  َناُُهَا   ًقا فَ َفتَ ق  َض َكانَ َتا رَت   ر  آ َأنَّ السََّماَواِت َو األ 

 35﴾30﴿ِمُنوَن ٍء َحيٍِ َأَفاَل يُ ؤ  َمآء ُكلَّ َشي  َنا ِمَن ال  َوَجَعل  

   ي   َأَوَل األل : أل  إبكار علفظ إوتفها . الواو زائد . آ : َن َكَفُرو  يَ َر الذِِ

مل: حرف بفي وجز  وقلب. ير: فعل مضارع جمزو  علم ونالمة جزمه 

حذف آخره حرف العلة. الذي : اوم موفول مبين نلى الفتح ىف حمل 

رفع فانل مبعىن : أمل يعلم الكافرون. كفروا: فعل ماض مبين نلى الضم 

مري متصل ىف حمل رفع فانل واألل  التصاله عواو اجلمانة. الواو ض

 . واجلملة الفعلاة فلة املوفولفارقة. 

  َ : حرف بصب وتوكاد مشبة ابلفعل. َأنَّ َض : ر  َأنَّ السََّماَواِت َو األ 

: اوم "أّن" مـصوب ابلكسر  عدال م  الفتحة ألبه ملحق السََّماَواتِ 
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َ جبمع املؤبث السامل.  " مـصوعة السََّماَواتِ : معطوفة ابلواو نلى "ضَ ر  َو األ 

 مثلها ونالمة بصبها الفتحة. 

    مبعىن: كابتا مجاعا كتلة  خرب "أّن" اجلملة الفعلاة ىف حمل رفعًقا: َكانَ َتا رَت

: فعل ماض انقص مبين نلى الفتح، التا  َكابَزَتاواحد  أي مضمومتني.  

ات باث الساكـة ال حمل هلا. و األل  ضمري اإلثـني مبين نلى السكون 

  : خربها مـصوب ابلفتحة. ًقاَرتز  ىف حمل رفع اوم "كان". 

   فتق: فعل ماض مبين نلى السكون التصاله الفا  اوتئـافاةَناُُهَا: فَ َفتَ ق .

عـا. و"ان" ضمري متصل ىف حمل رفع فانل. واهلا  ضمري متصل ىف حمل 

  بصب مفعول عه. املام: نماد. واألل : نالمة التثـاة ال حمل له.  

   جعلـا: تعرب انراب "فتقـا". م  املا :  الواو ناطفة.َمآء: َنا ِمَن ال  َوَجَعل

  جار وجمرور متعلق جبعلـا مبعىن خلقـا. 



   ُكلَّ َشي : وهو مضاف. شائ:  مفعول ب مـصوب ابلفتحةٍء َحيٍِ

مضاف إلاه جمرور ابلكسر . حي: ففة )بع ( لشي  جمرو  مثلها مبعىن:  

 كل حاوان وببات

   علفظ إوتفها . الفا  زائد .  ال: انفاة  األل  أل  توعاخِمُنوَن:  يُ ؤ  َأَفاَل

ال نمل هلا. يؤمـون: فعل مضارع مرفوع عثبوت الـون والواو ضمري متصل 

 ىف حمل رفع فانل و فلة حمذوفة دل نلاها وااق الكال .  

َ َوَجَعل   (31 َها ُسُباًل َها ِفَجاًجا ِفي   ِفي    َناَو َجَعل   َدِّبِم  ََتِي   ِض َرَواِسَي َأن  ر  َنا ىِف األ 

 36﴾31﴿َن َتُدو  يَ ه   َلَعلَُّهم  

   َوَجَعل َ تعرب إنراب "وجعلـا م  املا  كل شي  ِض َرَواِسَي: ر  َنا ىِف األ 

حي". الوارد  ىف األية الساعقة. ومل تـوي  "رواوي" ألهنا ممـونة م  
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ض جباال الصرف )التـوي ( نلى وزن "مفانال"  مبعىن وجعلـا ىف األر 

 اثعتات رواوخ. فحذف املوفوف "جباال" وحل  ففة "رواوي" حمله. 

    إن: حرف مصدرية وبصب. متاد: فعل مضارع مـصوب  : َدِّبِم  ََتِي   َأن

أبن ونالمة بصبه الفتحة. والفانل ضمري مسترت فاه جوازا تقديره هي. 

لبا . هبم: جار وجمرور متعلق عتماد و"هم" ضمري الغائبني ىف حمل جر اب

  ومجلة "متاد هبم" فلة "أن" املصدرية ال حمل هلا. 

   معطوفة ابلواو نلى"جعلـا ىف األرض" وتعرب َها ِفَجاًجا: َنا ِفي   َو َجَعل

  إنراهبا. فجاجا: حال مـصوعة ابلفتحة أي واوعة. 

   مفعول عه جلعلـا مـصوب ابلفتحة مبعىن طرقا. َن: َتُدو  يَ ه   ُسُباًل َلَعلَُّهم

لعل: حرف مشبه ابلفعل. و"هم" ضمري الغائبني ىف حمل بصب امسها. 

يهتدون: اجلملة الفعلاة ىف حمل رفع  خرب "لعل" وهي فعل مضارع مرفوع 

 عثبوت الـون والواو ضمري متصل ىف حمل رفع فانل  أي إىل مـافعهم فاها.  



 37﴾32﴿َن ِرُضو  ِتَها ُمع  ي  أ   َعن   َوُهم   ُفوظًا  ًفا َم  َء َسق  َنا السََّمآَوَجَعل   (32

   تعرب إنراب "وجعلـا وبال"  ىف اآلية ُفوظًا: ًفا َم  َنا السََّمآَء َسق  َوَجَعل

الساعقة. وقفا: مفعول عه اثن جلعلـا مـصوب ابلفتحة. حمفوظا: ففة 

   سقوف.)بع ( لسقفا مصوعة مثلها ابلفتحة  مبعىن حمفوظا م  ال

   َن"ِفُقو  ُمش   ۦَاِتهِ َخش   ِم    تعرب إنراب "َوُهم  َن: ِرُضو  ِتَها ُمع  ي  أ   َعن   َوُهم 

  الوارد  ىف اآلية الكرمية الثامـة و العشرون.

ُكلٌّ ىِف فَ َلٍك   َقَمَر  َس َو ال  َل َو الن ََّهاَر َو الشَّم  َخَلَِّق اللَّي   َوُهَو الَِّذي   (33

 ﴾33﴿َن َبُحو  َيس  

  الواو اوتئـافاة. هو: ضمري مـفصل ىف وحل رفع مبتدأ. : الَِّذي  َوُهَو

 الذى: اوم موفول مبين نلى السكون ىف حمل رفع خرب "هو". 
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   اجلملة فلة املوفول ال حمل هلا م  اإلنراب. َل َو الن ََّهاَر: َخَلَِّق اللَّي

خلق: فعل ما ماض مبين نلى الفتح والفانل ضمري مسترت فاه جوازا 

و. اللال: مفعول عه مـصوب ابلفتحة. والـهار: معطوفة ابلواو تقديره ه

 نلى "اللال" مـصوعة مثلها. 

   عواو العط  نلى "اللال والـهار"  معطوفتان َقَمَر:َس َو ال  َو الشَّم

   . مـصوعتان مثلهما ابلفتحة

   اجلملة اإلمساة ىف حمل بصب حال م  الشمس َن: َبُحو  ُكلٌّ ىِف فَ َلٍك َيس

: جار و جمرور متعلق ىِف فَزَلكٍ مبتدأ مرفوع ابلضمة.  ُكلٌّ: .و القمر

: فعل مضارع مرفوع عثبوت الـون و الواو ضمري نَ َبُحو  َيس  عاسبحون. 

" ىف حمل رفع خرب نَ َبُحو  َيس   متصل ىف حمل رفع فانل. واجلملة الفعلاة "

 املبتدأ.  



َن اِلُدو  ِمتَّ فَ ُهُم ال َ  َأفَِإن   ۗ  َد ل  ِلَك ال ُ قَ ب   َنا لَِبَشٍر ِمن  َوَما َجَعل   (34

﴿34﴾38 

   ما: انفاة ال نمل هلا. جعل: فعل  الواو اوتئـافاة.: لَِبَشٍر َنا َوَما َجَعل

ماض مبين نلى السكون التصاله عـا. و"ان" ضمري متصل مبين نلى 

  السكون ىف حمل رفع فانل. لبشر أي ألحد. جار وجمرور متعلق جبعلـا. 

   جار وجمرور متعلق عصفة حمذوفة م  "عشر" والكاف :َد ل  ال ُ ِلَك قَ ب   ِمن

 ضمري متصل ىف حمل جر ابإلضافة. اخللد: مفعول عه مـصوب ابلفتحة. 

    اهلمز : مهز  اوتفها  ال حمل هلا. الفا  زائد . إن: حرف :ِمتَّ  َأفَِإن

شرط جاز . م : فعل ماض مبين نلى السكون التصاله عضمري الرفع 

عل الشرط ىف حمل جز  إبن. والتا  ضمري املخاطب منب نلى املتحرك ف

 الفتح ىف حمل رفع فانل. 
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  َ ضمري الغائبني هم". ِإن  الشرط " جوابواقعة ىف الفا   :نَ اِلُدو  فَ ُهُم ال :

خرب "هم" مرفوع ابلواو ألبه مجع مذكر  َن:اِلُدو  اخل َ ىف حمل رفع مبتدأ. 

 وامل. والـون نوض م  التـوي  واحلركة ىف املفرد. 

ِ ًِبلشَّرِِ َو ال َ  ُكم  ُلو  َونَ ب    ۗ  ِت َمو  ٍس َذآئَِقُة ال  ُكلُّ نَ ف   (35 َنا َوِإلَي    َنًة   ِفت   ي 

 39﴾35﴿َن َجُعو  تُ ر  

   مبتدأ مرفوع ابلضمة. بفٍس: مضاف إلاه ُكلُّ ِت: َمو  ٍس َذآئَِقُة ال  ُكلُّ نَ ف :

: مضاف إلاه تِ َمو  ال  : خرب املبتدأ مرفوع ابلضمة. َذآئَِقةُ جمرور ابلكسر . 

 جمرور ابلكسر . 

    ببلو: فعل مضارع مرفوع ابلضمة. الواو اوتئـافاةًِبلشَّرِِ:  ُكم  ُلو  َونَ ب .

املقدر  نلى الواو للثقل والفانل ضمري مسترت فاه وجواب تقديره حن . 

الكاف ضمري املخاطبني مبين نلى الضم ىف حمل بصب مفعول عه واملام 
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نالمة مجع الذكور. ابلشر: جار و جمرور متعلق عـبلو أى خنتربكم ابلشر 

  أي عتسلاط البالاي نلاكم. 

 ل َ َو ا ِ فتـة: مفعول  معطوفة ابلواو نلى "الشر" جمرور  مثلها.َنًة :  ِفت   ي 

مطلق)مصدر مؤكد( لـبلوكم م  غري لفظه. ألن معىن فتـة عال . مبعىن: 

 وبغمركم ابلـعم اختبارا لقواكم املعـوية.  

    ععدها ىف حمل بصب حال.  الواو حالاة. واجلملة الفعلاةَن: َجُعو  َنا تُ ر  َوِإلَي

إلاـا: جار وجمرور للتعظام متعلق عرتجعون. ترجعون: فعل مضارع مرفوع 

عثبوت الـون . والواو ضمري متصل ىف معل رفع انئب الفانل ألن الفعل 

  مبين للمجهول. 

ُكُر ي َيذ  َذا الَّذِ َأه   َنَك ِإَّلَّ ُهُزًوا  يَ تَِّخُذو   آ ِإن  َن َكَفُرو  َك الَِّذي  َو ِإَذا رَأ   (36

 40﴾36﴿َن َكاِفُرو    ِن ُهم  ِر الرَّمح   ِبذِك   َوُهم   ۗ   هِلََتُكم  أ  
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   إذا: ظرف ملا يستقبل م  الزمان الواو اوتئـافاةَن: َك الَِّذي  َو ِإَذا رَأ .

خافض لشرطه متعلق جبواعه أدا  شرط غري جازمة. رأى: فعل ماض مبين 

نلى الفتح املقدر نلى األل  للتعذر والكاف ضمري الغائب مبين نلى 

الفتح ىف حمل بصب مفعول عه مقد . الذي : إوم موفول مبين نلى 

ك الذي " ىف حمل جر الفتح ىف حمل رفع فانل. واجلملة الفعلاة "رأ

 ابإلضافة لوقونها ععد الظرف "إذا". 

   فعل ماض منب نلى الضم التصاله عواو اجلمانة. الواو ضمري آ: َكَفُرو

  متصل ىف حمل رفع فانل واألل  فارقة. واجلملة فلة املوفول. 

   إن: خمففة مهملة انفاة مبعىن "ما". يتخذوبك:: َنَك ِإَّلَّ ُهُزًوايَ تَِّخُذو   ِإن 

فعل مضارع مرفوع عثبوت الـون. الواو ضمري متصل ىف حمل رفع فانل. 

والكاف ضمري املخاطب مبين نلى الفتح ىف حمل بصب مفعول عه أول. 



و"إال" أدا  حصر. هزوا: مفعول عه اثن مـصوب ابلفتحة. ومجلة "ال 

 يتخذوبك" جواب شرط غري جاز  ال حمل هلا.  

    عتقدير "ويقولون  اإلمساة ىف حمل بصب مفعول عهاجلملة : َذا الَِّذيَأه

أهذا اللذى". اهلمز  مهز  اوتفها  ال حمل هلا. هذا: إوم إشار  مبين نل 

السكون ىف حمل رفع مبتدأ. الذى: إوم موفول مبين نلى الفتح ىف حمل 

رفع خرب مبتدأ حمذوف تقديره هو الذى. واجلملة اإلمساة هو الذى ىف 

أ "هذا". واجلملة الفعلاة ععده : فلة املوفول ال حمل حمل رفع خرب املبتد

  هلا م  اإلنراب.    

   والفانل ضمري مسترت فاه  فعل مضارع مرفوع ابلضمة: هِلََتُكم  ُكُر أ  َيذ

. والكاف ضمري آهلة: مفعول عه مـصوب ابلفتحة وجواب تقديره هو.

ىن يذكر املخاطبني ىف حمل جر ابإلضافة واملام نالمة مجع الذكور مبع

 آهلتكم عسو . 



   واجلملة اإلمساة ععدها ىف . الواو حالاة: نَ َكاِفُرو    ُهم  ِن ِر الرَّمح   ِبذِك   َوُهم

: جار و رِ . ِعذِك  حمل بصب حال. هم: ضمري الغائبني ىف حمل رفع مبتدأ

: مضاف إلاه جمرور ابإلضافة و نالمة جره  ِ الرَّمح   جمرور متعلق عكافري . 

: خرب "هم" مرفوع نَ َكاِفُرو  "هم" األوىل.   أتكاد للمؤكد: ُهم  الكسر . 

 ابلواو ألبه مجع مذكر وامل. والـون نوض م  التـوي  واحلركة ىف املفرد.  

37)  ِ  41﴾37﴿نِ ِجُلو  تَ ع  َفاَل َتس   ِت  ي  أ   ُكم  َسأُورِي   ۗ  َعَجٍل  َساُن ِمن  ن  ُخِلَِّق اإل 

  ِ مبين نلى الفتح.  للمجهولفعل ماض مبين َعَجٍل:  َساُن ِمن  ن  ُخِلَِّق اإل 

اإلبسان: انئب الفانل مرفوع ابلضمة. م  نجل: جار وجمرور متعلق 

   حبال حمذوفة. التقدير: متعجال. مبعىن: طبع نلى العجلة. 

   و أفلها: وأريكم. السني: حرف هذه لغة مـتشر  ابحلجاز: ُكم  َسأُورِي .

اوتقبال )تسوي ( للقريب. واجلملة واقعة جوااب لطلب. مبعىن: فتمهلو 
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وأريكم. أريكم:فعل مضارع مرفوع ابلضمة املقدر  نلى الاا  للثقل 

والفانل ضمري مسترت فاه وجواب تقديره أان. الكاف ضمري املخاطبني ىف 

  ع الذكور.  حمل بصب مفعول عه أول. واملام نالمة مج

   ونالمة بصبه الكسر  عدال م  الفتحة ألبه  مفعول عه اثن مـصوب: ِت  ي  أ

 ملحق جبمع املؤبث السامل والاا  ضمري متصل ىف حمل جر ابإلضافة. 

   الفا  اوتئـافاة للتعلال. ال: انهاة جازمة. تستعجلون: ِن: ِجُلو  تَ ع  َفاَل َتس

الـون. الواو ضمري متصل ىف فعل مضارع جمزو  عال ونالمة جزمه حذف 

حمل رفع فانل. الـون للوقاية. والاا  احملذوفة خطا واختصارا اكتفا  

ابلكسر  الدالة نلاها ضمري متصل ىف حمل بصب مفعول عه. مبعىن: فال 

 تستعجلوين فإن لكل شي  وقتا مقدرا ال يتقد  نـه وال يتأخر.  

َ  ُتم  ن   كُ   ُد ِإن  َوع  َذا ال  َن َمََّت ه  ُلو  َويَ ُقو   (38  42﴾38﴿ َصاِدِقي 
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   فعل مضارع مرفوع عثبوت الـون والواو  الواو اوتئـافاة. يقولون:َن: ُلو  َويَ ُقو

  ضمري متصل ىف حمل رفع فانل.

   ىف حمل بصب  مىت: إوم إوتفها  مبين نل السكونُد: َوع  َذا ال  َمََّت ه

ظرف زمان متعلق عفعل حمذوف تقديره: يتحقق. هذا: اوم إشار  مبين 

نلى السكون ىف حمل رفع فانل للفعل احملذوف إختصارا وهو ما دل نلاه 

ما قبله. عتقدير: مىت يتم أو يتحقق هذا الوند عـزول العذاب. الوند: عدل 

جيوز أن يعرب م  اوم اإلشار  "هذا"مرفوع مثلهونالمة رفعه الضمة. و 

 اإلوم اإلشار  مبتدأ وخربه حمذوف عتقدير: مىت هذا الوند حافل. 

   ُتم  ُكن     ِإن  َ انقص مبين  ماض فعل: ُتم  ُكـز  حرف شرط جاز .   إن: :َصاِدِقي 

نلى السكون التصاله عضمري الرفع املتحرك فعل الشرط ىف حمل جز  إبن. 

َ التا  ضمري املخاطبني مبين نلى الضم ىف حمل رفع اوم "كان".  : َفاِدِقني 



خرب كان مـصوب ابلاا  ألبه مجع مذكر وامل. والـون نوض م  التـوي  

  واحلركة ىف املفرد.  

َ َكَفُرو  َن  َلُم الَِّذي  يَ ع   َلو   (39  وِهِهُم النَّاَر َوََّل َعن  ُوُجو   َن َعن   ََّل َيُكفُّو  ا ِحي 

 43﴾39﴿نَ َصُرو  يُ ن   ِرِهُم َوََّل ُهم  ظُُهو  

   يعلم: فعل مضارع مرفوع لو: حرف شرط غري جاز َن: َلُم الَِّذي  يَ ع   َلو .

  ابلضمة. الذي : اوم موفول ىف حمل رفع فانل مبين نلى الفتح. 

     فعل ماض منب نلى الضم التصاله عواو اجلمانة. الواو ضمري ا : َكَفُرو

 متصل ىف حمل رفع فانل واألل  فارقة. واجلملة فلة املوفول. 

  َ حني: مفعول عه لاعلم وهو مبعىن: املد ، الوق . مبعىن: َن:  ََّل َيُكفُّو  ِحي 

وجيوز أن يكون "حني"  لو يعلم الكافرون الوق  الذى يستعلمون نـه.

مبضمر عتقدير: حني ال يكفون ن  وجوههم الـار يعلمون أهنم  مـصواب 
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غري متعد "إىل "حني".  كابو نلى الباطل. وىف هذا التقدير يكون "يعلم"

وجواب الشرط)جواب لو( حمذوف مبعىن: لو كابو يعلمون ومل يكوبو 

جاهلني ملا كابو مستعجلني. ال: انفاة ال نمل هلا. يكفون: أي ميـعون. 

 مرفوع عثبوت الـون والواو ضمري متصل ىف حمل رفع فانل فعل مضارع 

   و"هم" ضضمري جار وجمرور متعلق عاكفونوِهِهُم النَّاَر: ُوُجو   َعن .

 الغائبني ىف حمل جر ابإلضافة. الـار مفعول عه مـصوب ابلفتحة. 

   معطوفة ابلواو نلى ما قبلها وتعرب مثلها. و "ال" زائد  ِرِهُم: ظُُهو   َوََّل َعن

  لتأكاد الـفي. 

   الواو اوتئـافاة. ال: انفاة ال نمل هلا. هم: ضمري َن: َصُرو  يُ ن   َوََّل ُهم

الغائبني ىف حمل رفع مبتدأ. يـصرون: فعل مضارع مرفوع عثبوت الـون . 

 والواو ضمري متصل ىف حمل رفع انئب الفانل ألن الفعل مبين للمجهول.



ب   بَ غ   ِهم  تِي  َت   َبل   (40  َن رَدََّها َوََّل ُهم  ُعو  َتِطي   َفاَل َيس   م  َهتُ هُ َتًة فَ ت َ

 44﴾40﴿نَ َظُرو  يُ ن  

   ال نمل له لإلوتئـاف. أتيت: فعل عل: حرف اضراب َتًة: بَ غ   ِهم  تِي  َت   َبل

مضارع مرفوع ابلضمة املقدر  نلى الاا  للثقل والفانل ضمري مسترت فاه 

حمل بصب مفعول جوازا تقديره هي أي السانة. و"هم" ضمري الغائبني ىف 

 عه. عغتة: حال مـصوب ابلفتحة.

    ب معطوفة ابلفا  نلى "أتتاهم" وتعرب نعراهبا  مبعىن فتغلبهم أو : َهتُ ُهم  فَ ت َ

  فتحريهتم. ونالمة رفع الفعل الضمة الظاهر . 

   الفا  وبباة. ال: انفاة ال نمل هلا. يستطاعون: فعل َن رَدََّها: ُعو  َتِطي   َفاَل َيس

مضارع مرفوع عثبوت الـون والواو ضمري متصل ىف حمل رفع فانل. رد: 

 مفعول عه مـصوب ابلفتحة. و"ها" ضمري الغائبة ىف حمل جر ابإلضافة. 
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   تعرب إنراب "وال هم يـصرون" الوارد  ىف اآلية الكرمية َن: َظُرو  يُ ن   َوََّل ُهم

 عقة. مبـع: وال هم ميهلون. السا

ا َماَكانُ و   ُهم  ا ِمن   َن َسِخُرو  ِلَك َفَحاَق ًِبلَِّذي  قَ ب   ِزَئ ِبُرُسٍل ِمن  تُ ه  َوَلَقِد اس   (41

 45﴾41﴿َن زُِءو  تَ ه  ِبِه َيس  

   والال : لإلعتدا  و التوكاد.  .الواو اوتئـافاةِزَئ ِبُرُسٍل: تُ ه  َوَلَقِد اس

قد:حرف حتقاق. اوتهزئ: فعل ماض مبين للمجهول مبين نلى الفتح. 

عرول: جار وجمرور ىف حمل رفع انئب الفانل. مبعىن: ولقد اوتهزئ 

  الكافرون م  كل األمم عرول. 

   م  "رول" والكاف  جار وجمرور متعلق عصفة حمذوفةِلَك َفَحاَق: قَ ب   ِمن

 حمل جر ابإلضافة. الفا  وبباة. حاق: فعل ماض مبين ضمري متصل ىف

  نلى الفتح مبعىن: فأحاط. 
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   جار و جمرور متعلق حباق. الذي  إوم موفول  ُهم  ا ِمن   َن َسِخُرو  ًِبلَِّذي :

مبين نلى الفتح ىف حمل جر ابلبا  وخروا: فعل ماض مبين نلى الضم 

رفع فانل واألل  فارقة. التصاله عواو اجلمانة. الواو ضمري متصل ىف حمل 

م : حرف جر. و"هم" ضمري الغائبني ىف حمل جر مب . واجلار واجملرور 

متعلق عسخروا. واجلملة الفعلاة "وخروا مـهم" فلة املوفول ال حمل هلا. 

 مبعىن : اوتهزأوا هبم. 

   ما: اوم موفول مبين نلى السكون ىف حمل رفع فانل. كابوا: ا ِبِه: َماَكانُ و

الواو ضمري  انقص مبين نلى الضم التصاله عواو اجلمانة.فعل ماض 

متصل ىف حمل رفع اوم "كان" واألل  فارقة. عه: جار و جمرور متعلق 

 عاستهزئون. ومجلة "كابوا عاستهزئون" فلة املوفول ال حمل هلا. 

   اجلملة الفعلاة ىف حمل بصب خرب "كان". وهي فعل مضارع : نَ زُِءو  تَ ه  َيس

 لـون والواو ضمري متصل ىف حمل رفع فانل. مرفوع عثبوت ا



َهاِر ِمَن الرَّمح   ًِبلَّي   َلؤُُكم  َيك   َمن   ُقل   (42  ِر َرّبِِِم  ِذك   َعن   ُهم   َبل   ۗ  ِن ِل َو الن َّ

 46﴾42﴿َن ِرُضو  ُمع  

   فعل أمر مبين نلى السكون وحذف  الواو اللتقا  الساكـني. والفانل : ُقل

 ضمري مسترت فاه وجواب تقديره أب . أي قل هلم. 

   اجلملة اإلمساة ىف حمل بصب مفعول عه. م : اوم إوتفها  : َلؤُُكم  َيك   َمن

منب نلى السكون ىف حمل رفع مبتدأ. يكلؤكم: فعل مضارع مرفوع ابلضمة 

مسترت فاه جوازا تقديره هو. اىلكاف ضمري املخاطبني مبين والفانل ضمري 

نلى الضم ىف حمل بصب مفعول عه واملام نالمة مجع الذكور. واجلملة 

  يكلؤكم" ىف حمل رفع خرب املبتدأ "م " مبعىن: م  حيفظكم.  الفعلاة "

   معطوفة  جار وجمرور متعلق عاكلؤ. والهنار ِن:ِل َو الن ََّهاِر ِمَن الرَّمح   ًِبلَّي

ابلواونلى "اللال" جمرور  مثلها. م  الرمح : جار وجمرور متعلق عاكلؤ. أي 
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عدل الرمح  أو م  نذاب الرمح  و أبوه حبذف اجملرور املضاف "أبس" 

واحالل املضاف إلاه حمله مبعىن م  حيفظكم ابللال والـهار م  أبوه 

 ونذاعه غري رمحته الىت ووع  كل شي .  

   ال نمل له لإلوتئـاف. و"هم" عل: حرف اضراب : ِر َرّبِِِم  ِذك   َعن   ُهم   َبل

ضمري الغائبني ىف حمل رفع مبتدأ. ن  ذكر: جار وجمرور متعلق خبرب 

املبتدإ"هم". رهبم: مضاف إلاه جمرور ابإلضافة ونالمة اجلر الكسر . 

و"هم" ضمري الغائبني ىف حمل جر ابإلضافة. واجلملة اإلمسة لإلوتئـافاة ال 

حمل هلا م  اإلنراب. مبعىن: عل أكثرهم ال خيافون أبوه وبحابه ويتقون 

  نذاعه.  

   ـون نوض م  لخرب "هم" مرفوع ابلواو ألبه مجع مذكر وامل واَن: ِرُضو  ُمع

 التـوي  واحلركة ىف املفرد



ُعُهم  هِلٌَة ََت  أ   هَلُم   َأم   (43 ِمنَّا  َوََّل ُهم   ُفِسِهم  َر َأن   َن َنص  ُعو  َتِطي   ََّل َيس   نَِنا  ُدو   ِمن   ن َ

 47﴾43﴿َن َحبُ و  ُيص  

   حرف اضراب مبعىن "عل" وهي ناطفة تسمى هـا مـقطعة  :هِلَةٌ أ   هَلُم   َأم

ألهنا غري مسبوقة هبمز  تسوية أو إوتفها . هلم: الال  حرف جر و"هم" 

ضمري الغائبني ىف حمل جر ابلال . واجلار واجملرور متعلق خبرب مقد . آهلة: 

 مؤخر مرفوع ابلضمة. مبتدأ

   مبعىن حتماهم م  نذاعـا أو تتجاوز مـعـا أو وحفظـا. :نَِناُدو   ِمن   نَ ُعُهم  ََت

متـع: فعل مضارع مرفوع ابلضمة. والفانل ضمري مسترت فاه جوازا تقديره 

أي اآلهلة. و"هم" ضمري الغائبني ىف حمل بصب مفعول عه. م  دون: جار 

وجمرور متعلق عتمـع. و"ان" ضمري متصل مبين نلى السكون ىف حمل جر 

                                                             
 425، ص. بفس املراجع  47



" ىف حمل رفع بِـَاُدو   ِم    ـَزُعُهم  مَت   ملة الفعلاة "ابإلضافة. واجل

 ففة)بع (آلهلة. 

    اجلملة إوتئـافاة ال حمل هلا م  اإلنراب. : ُفِسِهم  َر َأن   َن َنص  ُعو  َتِطي   ََّل َيس

و أن ما لاس عقادر نلى بصر بفسه  ُفِسِهم  َر أَبز  َن َبص  ُعو  َتِطاز  َيس  مبعىن ال 

ومـعها كا  ميـع غريه ويـصره. وىف اجلملة معىن التعلال. ال: انفاة ال نمل 

هلا. يستطاعون: فعل مضارع مرفوع عثبوت الـون والواو ضمري متصل ىف 

حمل رفع فانل. بصر: مفعول عه مـصوب ابلفتحة. أبفس: مضاف إلاه 

  وهو مضاف. و"هم" ضمري الغائبني جمرور ابإلضافة ونالمة جره الكسر 

 ىف حمل جر ابإلضافة.  

   الواو: ناطفة. ال: انفاة ال نمل هلا. هم: ضمري : نَ َحبُ و  ِمنَّا ُيص   َوََّل ُهم

الغائبني ىف حمل رفع مبتدأ. مـّا: جار وجمرؤر متعلق عاصبحون. يصحبون: 



ىف  فعل مضارع مبين للمجهول مرفوع عثبوت الـون. والواو ضمري متصل

 حمل رفع انئب فانل. واجلملة الفعلاة "يصحبون" ىف حمل رفع حرب "هم". 

ِتى َن َأَنَّ َن  َأَفاَل يَ َرو   ُعُمُر  ِهُم ال  َحَّتَّ طَاَل َعَلي   َءُهم  ًَب  ُؤََلِء َو أ  َنا ه   َمت َّع   َبل   (44

 َ  48﴾44﴿َن َغالِبُ و  َأفَ ُهُم ال   َراِفَها  َأط   ُقُصَها ِمن  َض نَ ن   ر  األ 

   ع   َبل عل: حرف اضراب ناطفة. فعل ماض مبين نلى السكون َنا: َمت َّ

 التصاله عـا. و"ان" ضمري متصل ىف حمل رفع فانل. 

    إوم إشار  مبين نلى الكسر ىف حمل بصب هؤال : : َءُهم  ًَب  ُؤََلِء َو أ  ه

مفعول عه. وأاب هم: معطوفة ابلواو نلى "هؤال " مـصوعة مثلها ونالمة 

 بصبها الفتحة. و"هم" ضمري الغائبني ىف حمل جر مضاف إلاه. 
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   حىت: حرف غاية واعتدا . طال: فعل ماض مبين ُعُمُر: ِهُم ال  َحَّتَّ طَاَل َعَلي

و)هم( ضمري الغائبني ىف حمل جر ععلى  نلى الفتح. نلى: حرف جر.

 واجلار اجملرور متعلق عطال. العمر: فانل مرفوع ابلضمة. 

    االل  أل  ابكار وتعجاب علفظ إوتفها . الفا  زائد . ال: َن : َأَفاَل يَ َرو

انفاة ال نمل هلا. يرون: فعل مضارع مرفوع عثبوت الـون والواو ضمري 

 متصل ىف حمل رفع فانل. 

  ََّن  َأَن  َ أن: حرف بصب و توكاد مشبه ابلفعل. و"ان" ضمري  َض :ر  ِتى األ 

متصل مبين نلى السكون ىف حمل بصب اوم إّن. أنتى: فعل مضارع 

مرفوع ابلضمة املقدر  نلى الاا  للثقل والفعل ضمري مسترت فاه وجواب 

أنتى  بقديره حن . األرض: مفعول عه مـصوب ابلفتحة. واجلملة الفعلاة "

 رض" ىف حمل رفع خرب "إن". األ



    اجلملة الفعلاة ىف حمل بصب حال. أو ىف حمل رفع َراِفَها: َأط   ُقُصَها ِمن  نَ ن

خرب اثن ألن. فعل مضارع مرفوع ابلضمة والفانل ضمري مسترت فىه وجواب 

تقديره حن . و"ها" ضمري الغائبة يعود نلى األرض. مبين نلى السكون ىف 

أطراف: جار وجمرور متعلق ب"بـقص". و"ها" حمل بصب مفعول عه. م  

  ضمري متصل ىف حمل جر ابإلضافة.

   مبعىن: بـقصها عتسلاط املسلمني نلاها أفهم الغالبون َن: َغالِبُ و  َأفَ ُهُم ال

حملمد و أفحاعه.األل  أل  إبكار و تعجاب علفظ اوتفها . الفا  

خرب "هم" مرفوع  زائد . هم: ضمري الغائبني ىف حمل رفع مبتدأ. الغالبون:

 ابلواو ألبه مجع مذكر وامل. والـون نوض م  التـوي  واحلركة ىف املفرد.  

َآ أُن   ُقل   (45 َعآَء ِإَذا َما يُ ن  ِي َوََّل َيس  َوح  ًِبل   ِذرُُكم  ِإَّنَّ َن َذرُو  َمُع الصُّمَّ الدُّ

﴿45﴾49 
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   فعل أمر مبين نلى السكون وحذف  الواو اللتقا  الساكـني والفانل : ُقل

  ضمري مسترت فاه وجواب تقديره أب  أى قل هلم. 

   َآ أُن أبذر:  أو أدا  حصر ال حمل هلا. إمنا: كافة ومكفوفةِي: َوح  ًِبل   ِذرُُكم  ِإَّنَّ

فعل مضارع مرفوع ابلضمة والفانل ضمري مسترت فاه وجواب تقديره أان. 

والكاف ضمري املخاطبني مبين نلى الضم ىف حمل بصب مفعول عه واملام 

نالمة مجع الذكور. ابلوحي: جار وجمرور متعلق أببذركم مبعىن: عوخي م  

   هللا يوحى إيل.  

   َعآَء:َوََّل َيس لواو اوتئـافاة. ال: انفاة ال نمل هلا يسمع: ا َمُع الصُّمَّ الدُّ

فعل مضارع مرفوع ابلضمة. الصم: فانل مرفوع ابلضمة. الدنا  أي 

الـدا . مفعول عه مـصوب ابلفتحة. واألفل: اليسمعون.  أي وال يسمع 

 هؤال  املـذري  فوضع الظاهر موضع املضمر داللة نلى ودهم أمسانهم. 



   هـا جيوز أن تكون حلكاية احلال فال يراد هبا املستقبل إذاَن: َذرُو  ِإَذا َما يُ ن :

ألن معىن اجلملة: إذا أبذروا. وهي ظرف مبعىن "حني" مبين نلى السكون 

ىف حمل بصب. ما: زائد  لوقونها ععد "إذا". يـذرون: فعل مضارع مبين 

للمجهول عثبوت الـون. والواو ضمري متصل ىف حمل رفع انئب فانل. 

اة "يـذرون" ىف حمل جر مضاف إلاه لوقونها ععد واجلملة الفعل

 "إذا"الظرفاة. 

ُقو   َحٌة ِمن  نَ ف   ُهم  َمسَّت    َولَِئن   (46 َ ُلنَّ ََي َوي   َعَذاِب رَبَِِك لَي َ  َلَنآ ِإَنَّ ُكنَّا ظَاِلِمي 

﴿46﴾50 

   الواو اوتئـافاة. الال : موطئة للقسم. إن: حرف َحٌة: نَ ف   ُهم  َمسَّت    َولَِئن

شرط جاز . مس: فعل ماض منب نلى الفتح فعل الشرط ىف حمل جز  
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إبن.التا  أتباث الساكـة ال حمل هلا. و"هم" ضمري الغائبني ىف حمل بصب 

  مفعول عه مقد . بفحة: فانل مرفوع ابلضمة. 

   بفحة". رعك: مضاف إلاه جار وجمرور متعلق عصفة "َعَذاِب رَبَِِك:  ِمن

جمرور ابلكسر  والكاف ضمري املخاطب مبين نلى الفتح ىف حمل جر 

 ابإلضافة. مبعىن: لو مستهم قطعة م  نذاب هللا. 

   لَيَ ُقو : اجلملة جواب القسم ال حمل هلا م  اإلنراب. وجواب الشرط ُلنَّ

حمذوف دل نلاه جواب القسم. الال  واقعة ىف جواب القسم املقدر. 

قول : فعل مضارع مبين نلى حذف الـون التصاله عـون التوكاد الثقالة. ي

و واو اجلمانة احملذوفة اللتقا ها واكـة مع بون التوكاد الثقالة ىف حمل 

رفع فانل. و بون التوكاد الثقالة ال حمل هلا م  اإلنراب. و اجلملة ععدها 

 ىف حمل بصب مفعول عه.  



    يل: مـادي مضاف مـصوب ابلفتحة. و "ان" و اي: أدا  بدا  َلَنآ: ََيَوي

 ضمري املتكلمني ىف حمل جر ابإلضافة. 

  َ   إن: حرف بصب و توكاد مشبه ابلفعل.: ِإَنَّ ُكنَّا ظَاِلِمي 

َكاَن   َو ِإن   أً  ٌس َشي  َلُم نَ ف  ِقَياَمِة َفاَل ُتظ  ِم ال  َط لِيَ و  َن الِقس  َمَوازِي  َوَنَضُع ال   (47

َ  َنا ِّبَا  َدٍل َأتَ ي   َخر   َقاَل َحبٍَّة ِمن  ِمث     51﴾47﴿ وََكَفى بَِنا َحاِسِبي 

   الواو ناطفة. بضُع: فعل مضارع مرفوع  َط: َن الِقس  َمَوازِي  َوَنَضُع ال

ابلضمة. والفانل ضمري مسترت فاه وجواب تقديره حن . املوازي : مفعول عه 

. مـصوب ابلفتحة القسط: ففة)بع ( للموازي  مبعىن العادلة أو ندل

وقد جا  الـع  "القسط" ألبه مصدر يستوى فاهاملفرد و اجلمع وجيوز أن 

يكون نلى التقدير: ذوات القسط. فحذف املضاف وحل املضاف إلاه 

  حمله. 

                                                             
 425، ص. بفس املراجع  51



   جار وجمرور القاامة: مضاف إلاه جمرور ابلكسر  عتقدير: ِقَياَمِة: ِم ال  لِيَ و

اف "أهل" و حل ألهل يو  القاامة مبعىن: ألجلهم فحذف اجملرور املض

 املضاف إلاه "يو " حمله. واجلار واجملرور متعلق عـضع.

   الفا  اوتئـافاة. ال : انفاة ال نمل هلا. تظلم: فعل مضارع مبين َلُم: َفاَل ُتظ

 للمجهول مرفوع ابلضمة.  

   انئب فانل مرفوع ابلضمة. شاأ: انئب ن  املصدر )املفعول ًأ : ٌس َشي  نَ ف

 املطلق( احملذوف أو ففة له. عتقدير: فال تظلم بفس ظلما شاأ.  

   الواو حالاة. واجلملة املؤولة ععدها ىف حمل بصب َقاَل : َكاَن ِمث     َو ِإن

حال. إن: حرف شرط جاز . كان: فعل ماض انقص مبين نلى الفتح 

ل جز  إبن. وامسها ضمري مسترت جوازا تقديره هو. فعل الشرط ىف حم

 مثقال: مبعىن "ثقل" خرب "كان" مـصوب ابلفتحة. 



   مضاف إلاه جمرور ابلكسر . م  خردل: جار و جمرور َدٍل: َخر   َحبٍَّة ِمن

 متعلق عصفة حمذوفة م  "حبة" أي م  ببات اخلردل. 

    ال حمل هلا م  اإلنراب.  غري مقرتن ابلفا  اجلملة جواب شرطَنا ِّبَا: َأتَ ي

أتى: فعل ماض مبين نلى السكون التصاله عـا. و "ان" ضمري متصل مبين 

نلى السكون ىف حمل رفع فانل. هبا: جار وجمرور متعلق ب"أتاـا" و"ها" 

 يعود نلى "مثقال" و أب  ضمري املثقال إلضافته إىل احلبة. 

  َ : فعل ماض مبين نلى الفتح الواو اوتئـافاة. كفى: وََكَفى بَِنا َحاِسِبي 

املقدر نلى األل  للتعذر. عـا: البا  زائد . و"ان" ضمري متصل مبين نلى 

السكون ىف حمل جر ابلاا  لفظا ىف حمل رفع حمال ألبه فانل "كفى". 

حاوبني: حال مـصوب ابلاا  ألبه مجع مذكر وامل والـون نوض م  

 التـوي  واحلركة ىف املفرد. 



َ ًرا لِل  قَاَن َوِضَيآًء َوِذك  ُفر  َن ال  ُرو  َسى َوه  َنا ُمو  تَ ي   أ   َوَلَقد   (48  52﴾48﴿ ُمتَِّقي 

   الواو اوتئـافاة . الال : لإلعتدا  والتوكاد. قد: حرف حتقاق. َنا: تَ ي   أ   َوَلَقد

أتاـا: مبعىن أنطاـا فعل ماض مبين نلى السكون التصاله عـا. و"ان" ضمري 

 متصل مبين نلى السكون ىف حمل رفع فانل. 

   مفعول عه أول مـصوب ابلفتحة املقدر  نلى األل  َن: ُرو  َسى َوه  ُمو

  اونلى "مووى" مـصوب مثله ابلفتحة. للتعذر. وهرون: معطوف ابلو 

   الفرقان: مفعول عه اثن مـصوب ابلفتحة وهو ًرا: قَاَن َوِضَيآًء َوِذك  ُفر  ال

التورا . ومعىن "الفرقان" الكتاب الذى يفرق عني احلق و الباطل. الواو 

ناطفة. و اإلمسان ععد واوي العط  معطوفان نلى "الفرقان" مـصوابن 

ر: و أتاـا عه ضاا  وذكرا مبعىن: أبه ىف بفسه ضاا  و مثله ابلفتحة عتقدي

 ذكرا أو اتاـاها مبا فاه م  الشرائع واملوانظ ضاا  وذكرا. 
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   لِل َ جار وجمرور متعلق عصفة لذكرا ونالمة جر اإلوم الاا  ألبه مجع : ُمتَِّقي 

 مذكر وامل والـون نوض م  التـوي  و احلركة ىف املفرد. 

 53﴾49﴿َن ِفُقو  ِمَن السَّاَعِة ُمش   ِب َوُهم  غَي  ًِبل   َن رَب َُّهم  َشو  َن َي  الَِّذي   (49

   اوم موفول مبين نلى الفتح ىف حمل جر ففة)بع ( للمتقني. أو َن: الَِّذي

أو جيوز أن يكون  نين الذي ىف حمل بصب مفعول عه نلى املدح مبعىن: أ

ىف حمل رفع نلى املدح أيضا خرب مبتدأ حمذوف عتقدير هم الذي  . 

  واجلملة الفعلاة ععده فلة املوفول ال حمل هلا م  اإلنراب. 

   فعل مضارع مرفوع عثبوت الـون والواو ضمري متصل ىف حمل رفع َن: َشو  َي

 فانل مبعىن خيافون. 

   للتعظام ابلفتحة. و"هم" ضمري الغائبني  ـصوبمفعول عه مِب: غَي  ًِبل   رَب َُّهم

  ىف حمل جر مضاف إلاه. ابلغاب: جار و جمرور متعلق عاخشون. 
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   الواو حالاة واجلملة اإلمساة ععدها: ىف حمل بصب حال. ِمَن السَّاَعِة:  َوُهم

هم: ضمري الغائبني ىف حمل رفع مبتدأ. م  السانة: أي م  القاامة: جار 

  شفقون.  و جمرور متعلق عا

   خرب "هم" مرفوع مرفوع ابلواو ألبه مجع مذكر وامل والـون َن: ِفُقو  ُمش

 نوض م  التـوي  واحلركة ىف املفرد. مبعىن: وجلون أو خائفون. 

 54﴾50﴿َن ِكُرو  َلُه ُمن   ُتم  َأفَأَن    َناُه  َزل  ٌر ُمَباَرٌك َأن   َذا ِذك  َوه   (50

   الواو اوتئـافاة. هذا: إوم إشار  مبين نلى السكون ىف ٌر ُمَباَرٌك: َذا ِذك  َوه

حمل رفع مبتدأ. ذكر: خرب"هم" مرفوع ابلضمة. مبارك: ففة )بع ( لذكر 

  مرفونة مثله ابلضمة مبعىن: وهذا قرآن كثري اخلريات. 

    اجلملة الفعلاة ىف حمل رفع ففة اثباة لذكر مبعىن أوحاـاه إىل حممد. َناُه: َزل  َأن

اض مبين نلى السكون التصاله عـا. و"ان" ضمري متصل مبين وهي فعل م
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نلى السكون ىف حمل رفع فانل. واهلا  ضمري الغائب مبين نلى الضمفى 

  حمل بصب مفعول عه 

    األل  أل  توعاخ علفظ اوتفها . الفا  زائد  . أبتم: َن: ِكُرو  َلُه ُمن   ُتم  َأفَأَن

رفع مبتدأ. له: جار و جمرور ضمري رفع مـفصل )ضمري املخاطبني( ىف حمل 

متعلق مبـكرون. مـكرون: خرب املبتدأ )أبتم(مرفوع ابلواو ألبه مجع مذكر 

 وامل وابون نوض م  التـوي  واحلركة ىف املفرد.    

َ ع  ۦُل وَُكنَّا ِبهِ قَ ب   َدُه ِمن  َم ُرش  َراِهي  َنآ ِإب   تَ ي   أ   َوَلَقد   (51  55﴾51﴿ ِلِمي 

   تعرب إنراب )ولقد أتاـا هرون الفرقان( الوارد  َدُه: َم ُرش  َراِهي  َنآ ِإب   تَ ي   أ   َوَلَقد

ىف األية الكرمية الثامـة واألرععون. واهلا  ىف "رشده" ضمري الغائب ىف حمل 

  جر ابإلضافة مبعىن: مـحـاه هدايته. 
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   جار وجمرور متعلق أبتاـا. قبل: إوم مبين نلى الضم البقطانه ُل: قَ ب   ِمن

 ىف حمل جر مب . أي م  قبل مووى وهرون. ن  اإلضافة . 

  ِع  ۦوَُكنَّا ِبه َ الواو ناطفة. كـا فعل ماض انقص مبين نلى السكون : ِلِمي 

التصاله عـا. و "ان" ضمري متصل مبين نلى السكون ىف حمل رفع اوم 

"كان". عه: جار و جمرور متعلق ععاملني. مبعىن: عصالحاته ملا بدعـاه إلاه. 

ناملني: خرب "كان" مـصوب ابلاا  ألبه مجع مذكر وامل والـون نوض م  

 . التـوي  املفرد

َ  ُتم  َأن    ُل الََِّّت  ِذِه التََّماثِي  ِمِه َما ه  ِه َوقَ و  قَاَل أِلَبِي  ِإذ   (52  56﴾52﴿ هَلَا َعاِكِفي 

   ظرف للزمان مبعىن"حني" مبين نلى السكون ىف حمل بصب متعلق : ِإذ

أبيتـا أو عرشده. أو هم أوم مبين نلى السكون ىف حمل بصب مفعول عه 

  اذكر م  أوقات و شد  هذا الوق .  عفعل حمذوف  تقديره: أذكر مبعىن
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   قال: فعل ماض مبين نلى الفتح والفانل ضمري مسترت ِمِه: ِه َوقَ و  قَاَل أِلَبِي

  فاه جوازا تقديره هو. ومجلة "قال" ىف حمل جر ابإلضافة. 

   اجلملة اإلمساة ىف حمل بصب مفعول عه. ما: إوم ُل: ِذِه التََّماثِي  َما ه

اوتفها  مبين نلى السكون ىف حمل رفع خرب مقد . هذه: اوم إشار  مبين 

نلى الكسر ىف حمل رفع مبتدأ مؤخر. التماثال: ففة )بع ( الوم 

 اإلشار  أو عدل مـه مرفوع ابلضمة. 

   ( للتماثال. اوم موفول مبين نلى السكون ىف حمل رفع ففة )بع : الََِّّت

    واجلملة ععده: فلة املوفول ال حمل هلا.

    ضمري مـفصل ىف حمل رفع مبتدأ. هلا: جار وجمرور  : أبتم:هَلَا َعاِكُفون ُتم  َأن

متعلق ععاكفون. ناكفون: خرب "أبتم" مرفوع ابلواو ألبه مجع مذكر وامل 

ادهتا والـون نوض م  تـوي  املفرد. مبعىن الىت أبتم نلى مالزمتها ونب



مواظبون. ونّدى "ناكفون" إبىل نلى تقدير: أبتم فانلون العكوف هلا أو 

  واقفون هلا. 

 57﴾53﴿َن ََبئَ َنا هَلَا َعاِبِدي  ََن أ  ا َوَجد  قَاُلو   (53

   فعل ماض مبىن نلى الضم التصاله عواو اجلمانة. الواو ضمري ا: قَاُلو

متصل ىف حمل رفع فانل واألل  فارقة. واجلملة ععده: ىف حمل بصب 

  مفعول عه. 

   وجد: فعل ماض مبين نلى السكون التصاله عـا. و"ان" ََبئَ َنا: ََن أ  َوَجد

ضمري متصل مبين نلى السكون ىف حمل رفع فانل. أاب : مفعول عه 

ـصوب ابلفتحة. و "ان" ضمري املتكلمني مبين نلى السكون ىف حمل جر م

  ابإلضافة. 
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   ناعدي : مفعول عه اثن مـصوب جار وجمرور متعلق ععاعدي . َن: هَلَا َعاِبِدي

ابلاا  ألبه مجع مذكر وامل والـون نوض م  التـوي  املفرد. مبعىن: وجدان 

 أابئـا يعبدوهنا فحذوهنا حذوهم.

ٍ ىِف َضل   ََبءُُكم  َوأ   ُتم  َأن    ُتم  ُكن     د  قَاَل َلقَ  (54  58﴾54﴿ ٍل ُمِبي 

  :والفانل ضمري مسترت فاه جوازا تقديره  فعل ماض مبين نلى الفتحقَاَل

 هو. 

   الال : لإلعتدا  و التوكاد. قد: حرف حتقاق. كـتم: فعل : ُتم  َأن    ُتم  ُكن     َلَقد

ماض انقص مبين نلى السكون التصاله عضمري الرفع املتحرك. التا  

ضمري املخاطبني ىف حمل رفع اوم "كان". واملام نالمة مجع الذكور. 

أبتم: ضمري مـفصل ىف حمل رفع توكاد لضمري املخاطبني املتصل ىف 
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ادا ألبه ال يصح العط  نلى الضمري نلى "كـتم" وجا  الضمري توك

 ضمري هو ىف حكم ععض الفعل. أو هو ىف حمل رفع. 

   ىِف َضل   ََبءُُكم  َوأ ٍ مرفونة مثلها ونالمة معطوفة ابلواو نلى "أبتم" : ٍل ُمِبي 

رفعها: الضمة والكاف ضمري املخاطبني مبين نلى الضم ىف حمل جر 

ابإلضافة. واملام نالمة مجع الذكور. ىف ضالل: جار وجمرور متعلق خبرب  

 كان. مبني: ففة )بع ( لضالل جمرور  مثلها ابلكسر . 

َ َأن   ِّقِِ َأم  تَ َنا ًِبل َ آ َأِجئ   قَاُلو   (55 ِعِبي   59﴾55﴿ َت ِمَن الالَّ

   التصاله عواو اجلمانة. الواو: ضمري  فعل ماض مبين نلى الضمآ: قَاُلو

  متصل ىف حمل رفع فانل واألل  فارقة. 

    َنا ًِبل َ َأِجئ : ت َ األل  ال  إبكار وتعجاب علفظ اوتفها  جئ : فعل ِّقِِ

ماض مبين نلى السكون التصاله عضمري الرفع املتحرك. التا  ضمري 
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املخاطب مبين نلى الفتح ىف حمل رفع فانل. و"ان"ضمري املتكلمني مبين 

 نلى السكون ىف حمل بصب مفعول عه. ابحلق: جار و جمرور متعلق جبئتـا. 

   َأن   َأم َ ِعِبي  أ  حرف نط . أب : ضمري مـفصل مبين نلى : َت ِمَن الالَّ

الفتح ىف حمل رفع مبتدأ. م  الالنبني: جار وجمرور متعلق خبرب املبتدأ 

 ونالمة جر اإلوم. الاا  مجع مذكر وامل والـون نوض ن  التـوي  املفرد. 

َ  رَبُُّكم   قَاَل َبل   (56 عَلى  َوَأَنَ  َفَطَرُهنَّ   ِض الَِّذي  ر  َربُّ السََّماَواِت َو األ 

 60﴾56﴿َن ِمَن الَشاِهِدي   ِلُكم  ذ  

   والفانل ضمري  قال: فعل ماض مبين نلى الفتح: َربُّ  رَبُُّكم   قَاَل َبل

مسترت فاه جوازا تقديره هو. عل: حرف إضراب لإلوتئـاف. رّب: مبتدأ 

مرفوع ابلضمة. الكاف ضمري املخاطبني مبين نلى الضم ىف حمل جر 
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ابإلضافة. واملام نالمة مجع الذكور. رب: خرب املبتدأ مرفوع للتعظام مثله 

  ابلضمة. وهو مضاف.  

  َ مضاف إلاه جمرور ابإلضافة ونالمة جره الكسر . ِض: ر  السََّماَواِت َو األ 

 واألرض معطوفة ابلواو نلى السماوات جمرور  مثلها ابلكسر  .

   ول مبين نلى السكون ىف حمل رفع الذى: اوم موف: َفَطَرُهنَّ  الَِّذي

)بع ( لرب السماوات واألرض و جيوز أن يكون عدال مـه. فطره : 

اجلملة: فلة املوفول ال حمل هلا. مبعىن: خلقه . وهي فعل ماض مبين 

نلى الفتح والفانل ضمري مسترت جوازا تقديره هو يعود نلى رب 

ت(مبين نلى السماوات واألرض. و"ه " ضمري اإلانث )ضمري الغائبا

الفتح ىف حمل بصب مفعول عه. والضمري "ه " يعود نلى السماوات 

 واألرض أو نلى التماثال.  



   الواو اوتئـافاة. أان: ضمري رفع مـفصل )ضمري املتكلم( : ِلُكم  َوَأََن عَلى ذ

مبين نلى السكون ىف حمل رفع مبتدأ. نلى ذلكم: جار وجمرور متعلق خبرب 

بىن نلى السكون ىف حمل جر ععلى. الال : للبعد، أان. ذا: اوم إشار  م

 والكاف للخطاب، واملام نالمة اجلمع. 

   جار وجمرور متعلق خبرب املبتدأ. عتقدير: وأان نلى ذلكم : نَ ِمَن الَشاِهِدي

م  الشاهدي . ونالمة جر اإلوم: الاا  ألبه مجع مذكر وامل. والـون 

 نوض م  التـوي  واحلركة ىف املفرد. 

 61﴾57﴿َن ِبرِي  ا ُمد  تُ َولُّو   َد َأن  بَ ع   َناَمُكم  َدنَّ  َأص   أَلَِكي   اللِ ِ َواَ  (57

  ِ ِالواو ناطفة. وهي نوض ن  واو القسم. التا  حرف جر  : َوَا الل

للقسم. هللا لفظ اجلاللة: مقسم عه جمرور للتعظام عتا  القسم.واجلار 
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واجملرور متعلق عفعل "أقسم" احملذوف. مبعىن ووهللا. واألفل: ابهلل. والتا  

 عدل م  الواو املبدلة مـها. وقال أن التا  فاها زايد  معىن وهو التعجب. 

   ألكسرن أفـامكم. الال  واقعة ىف جواب القسم. : َناَمُكم  َدنَّ  َأص  أَلَِكي

ـون التوكاد الثقالة. وبون أكادن: فعل مضارع مبين نلى الفتح التصاله ع

التوكاد ال حمل هلا. والفانل ضمري مسترت فاه وجواب تقديره :أان. أفـامكم: 

مفعول عه مـصوب ابلفتحة والكاف ضمري املخاطبني مبين نلى الضم ىف 

حمل جر ابإلضافة. واملام نالمة مجع الذكور. ومجلة "ألكادّن أفـامكم" 

 جواب القسم ال حمل هلا. 

   ابلفتحة ععد: ظرف زمان مـصوب نلى الظرفاة َن: ِبرِي  ا ُمد  تُ َولُّو   َأن  َد بَ ع

متعلق أبكادن. وهو مضاف. تولو: فعل مضارع مـصوب ابن احلرف 

املصدري الـافب ونالمة بصبه حذف الـون. والواو ضمري متصل ىف حمل 

رفع فانل واألل  فارقة. ومجلة "تولوا" فلة "أن" املصدرية ال حمل هلا و 



"أن" وما ععدها عتأويل مصدر ىف حمل جر ابإلضافة لوقونها ععد 

"الظرف". مدعري : حال م  ضمري املخاطبني )الواو( مـصوب ونالمة 

 بصبه الاا  ألبه مجع مذكر وامل والـون نوض م  التـوي  واحلركة ىف املفرد. 

، وور  األبباا  هي السور  احلادية و العشرون ىف ترتاب املصح  العثماين

تعاجل موضوع العقاد   .وآايهتا اثـتا نشر  ومائة آية، وهي مكاة ابإلمجاع

اإلوالماة ىف مااديـها الكبري : الروالة و الوحداباة والبعث و اجلزا . و تتحدث 

 ن  السانة و شدائدها، و القاامة و أهواهلا و ن  قصص األبباا  و املرولني.

يكون مجلة ىف وور  األبباا  )م  وحتمال نلى دراوة األنلى، و مهم جدا أن 

( ألمثلة أخرى ىف تعلام الـحو خافة ىف تعلام اجلملة اإلمساة و 7-1اآلية: 

 اجلملة الفعلاة.  

( ىف أرععة 7-1وردت األوالاب اجلملة اإلمساة ىف وور  األبباا )م  اآلية: 

-18-12-6-5-4-3-2-1( موضعا، وهي اآلايت رقم: 34و ثالثني )



19-21-23-24-25-26-27-28-29-31-32-44-34-35-

36-41-42-43-44-49-51-52-56 . 

( موضعا،أكثر م  54و أما اجلملة الفعلاة هي تكتب ىف أرععة و مخسني )

-11-11-9-8-7-6-5-4-3-2-1اجلملة اإلمساة وهي اآلايت رقم: 

12-13-14-15-16-17-18-19-21-21-22-23-24-25-

26-27-28-29-31-31-32-34-35-36-37-38-39-41-

41-42-43-44-45-46-47-48-49-51-52-53-54-55-

56-57. 

  

 

 


