
 المجتبى

الكريم القرآن إعراب مشكل من

الخراط محمد بن أ.د.أحمد 
للحلبي) المصون (الدر كتاب محقق

الثالث     الجزء
 فاطر سورة

ُد{ 1:آ ْلَحْم ّلِه ا ِطِر ِل َجاِعِل َوالْرِض الّسَماَواِت َفا
َكِة ِئ ْلَملَ ِلي ُرُسلَ ا ِنَحٍة ُأو َنى َأْج ْث ُثلََث َم َباَع َو ُد َوُر ِفي َيِِزيِ

ْلِق ْلَخ ُء َما ا ّلَه ِإّن َيَِشا َلى ال  }َقِديٌِر َشْيٍء ُكّل َع

""رسلَ ثان، " نعت"جاعل للجلَلة، " نعت"فاطر
": "رسلَ" نعت. "أوليجاعل الفاعل لسم به مفعول
السالم المذكر بجمع ملحق وهو بالمشتق، مؤول

من ممنوع وهو لجنحة، " نعت"مثنى بالياء، مجرور
الجار " مستأنفة،"يِزيِد جملة بعده، ما وكذا الصرف،

 "."قديِر بـ " متعلقكل "على

َتِح     َما  { 2:آ ّلُه     َيِْف ّناِس     ال َوَما     َلَها     ُمْمِسَك     َفلَ     َرْحَمٍة     ِمْن     ِلل
ْلَعِزيُِز     َوُهَو     َبْعِدِه     ِمْن     َلُه     ُمْرِسَل     َفلَ     ُيِْمِسْك ِكيُم     ا ْلَح  }    ا

"رحمة "من الجار مقدم، به مفعول " شرطية"ما
" جوابلها ممسك "فلَ وجملة "،"ما لـ بنعت متعلق

" متعلقبعده "من الجار كالولى، " الثانية"ماو الشرط،
"العزيِز "وهو وجملة الخبر، به تعلق الذي بالستقرار
 .ثان " خبر"الحكيم و مستأنفة،

ّيَِها    َ يِا  { 3:آ ّناُس     َأ ُكُروا     ال ْذ ّلِه     ِنْعَمَة     ا ُكْم     ال ْي َل ِمْن     َهْل     َع
ِلٍق ْيُر     َخا ّلِه     َغ ُكْم     ال َلَه     ل     َوالْرِض     الّسَماِء     ِمَن     َيِْرُزُق ُهَو     ِإل     ِإ
ّنى َأ ُكوَن     َف  }    ُتْؤَف

"،"نعمة من بحال "متعلق"عليكم الجار " بدل،"الناس
البتداء وسّوَغ " زائدة،"من و " مبتدأ،خالق من "هل
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ْبُقها بالنكرة " على"خالق لـ " صفة"غير بالستفهام، َس
وجملة موجود، تقديِره محذوف والخبر الموضع،
الضمير من " بدل"هو "،"خالق لـ ثان " نعت"يِرزقكم
مستأنفة، التنـزيِه وجملة المحذوف، الخبر في المستتر

ّنى " مستأنفة،تؤفكون "فأنى وجملة " اسم"وأ
 حال استفهام
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ِإْن  { 4: ُبوَك     َو ّذ َك ْد     ُيِ َبْت     َفَق ّذ ِلَك     ِمْن     ُرُسٌل     ُك ْب َلى     َق ِإ ّلِه     َو ال
 }    الُموُر     ُتْرَجُع

وجملة "،"رسل لـ بنعت " متعلققبلك "من الجار
 ." مستأنفةالمور "ترجع

ّيَِها    َ يِا  { 5:آ ّناُس     َأ َد     ِإّن     ال ّلِه     َوْع ُكُم     َفلَ     َحّق     ال ّن ُة     َتُغّر َيا ْلَح ا
َيا ْن ّد  }    ال

ّنكم "فلَ وجملة " مستأنفة،حق الله وعد "إن جملة "تغر
 .المستأنفة على معطوفة

َطاَن     ِإّن  { 6:آ ْي ُكْم     الّش ُدّو     َل ُه     َع ُذو ّتِخ ُدّوا     َفا  }    َع

""فاتخذوه وجملة "،"عدو بـ " متعلق"لكم الجار
ًا "،عدو الشيطان : "إنالمستأنفة على معطوفة ""عدو
 .ثان مفعول

ّلِذيَِن  { 7:آ َذاٌب     َلُهْم     َكَفُروا     ا ٌد     َع ّلِذيَِن     َشِديِ ُنوا     َوا آَم
ُلوا ِلَحاِت     َوَعِم ٌة     َلُهْم     الّصا  }    َمْغِفَر

جملة وكذا المبتدأ، الموصول " خبرعذاب "لهم جملة
 .الثاني للموصول " خبرمغفرة "لهم

ّيَِن     َأَفَمْن  { 8:آ ُء     َلُه     ُز ِلِه     ُسو ُه     َعَم ًنا     َفَرآ ِإّن     َحَس ّلَه     َف ال
ُء     َمْن     ُيِِضّل َيِْهِدي     َيَِشا ُء     َمْن     َو ْذَهْب     َفلَ     َيَِشا َنْفُسَك     َت

ْيِهْم َل ّلَه     ِإّن     َحَسَراٍت     َع ِليٌم     ال َنُعوَن     ِبَما     َع  }    َيِْص

" اسم"من و للَستفهام، ": الهمزة"أفمن قوله
الله، هداه : كمنتقديِره محذوف والخبر مبتدأ، موصول
ّيَِن جملة على " معطوفة"فرآه وجملة ًا "،"ُز ""حسن
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.."الله "فإن وجملة " القلبية،"رأىلـ ثان مفعول
. وقوله" مستأنفةتذهب "فلَ . وجملةمستأنفة
صارت كلها كأنها المبالغة، على حال ":"َحَسرات
محل في موصول ": اسم. "بماالتحسر لَفْرط حسرات

 "."عليم بـ متعلق جر

ّلُه  { 9:آ ّلِذي     َوال َيِاَح     َأْرَسَل     ا ِثيُر     الّر ُت ًبا     َف ُه     َسَحا َنا َلى     َفُسْق ِإ
َلٍد ّيٍت     َب َنا     َم ْي َي َأْح َد     الْرَض     ِبِه     َف ِتَها     َبْع ِلَك     َمْو َذ ّنُشوُر     َك  }    ال

معطوفة، والجمل " مستأنفة،أرسل الذي "والله جملة
بمعنى اسم والكاف " مستأنفة،النشور "كذلك وجملة

 "."النشور المبتدأ خبر مثل

ُد     َكاَن     َمْن  { 10:آ َة     ُيِِريِ ْلِعّز ّلِه     ا ِل ُة     َف ْلِعّز ْيِه     َجِميًعا     ا َل ُد     ِإ َيِْصَع
ِلُم َك ْل ّيُب     ا ّط ْلَعَمُل     ال ِلُح     َوا ّلِذيَِن     َيِْرَفُعُه     الّصا ُكُروَن     َوا َيِْم

َئاِت ّي َذاٌب     َلُهْم     الّس ٌد     َع ْكُر     َشِديِ ِئَك     َوَم َل ُبوُر     ُهَو     ُأو  }    َيِ

" مستأنفة،العزة "فلله وجملة مبتدأ، شرط " اسم"من
الله، من : فليطلبهاأي محذوف الشرط وجواب
ًا "والعمل وجملة ." الثاني"العزة من " حال"جميع
وجملة "،"يِصعد جملة على " معطوفةيِرفعه الصالح

وجملة الشرط، جملة على " معطوفةيِمكرون "والذيِن
 "."مكر المبتدأ " خبريِبور "هو

ّلُه  { 11:آ ُكْم     َوال َلَق ْطَفٍة     ِمْن     ُثّم     ُتَراٍب     ِمْن     َخ ُكْم     ُثّم     ُن َل َجَع
َثى     ِمْن     َتْحِمُل     َوَما     َأْزَواًجا ْن ْلِمِه     ِإل     َتَضُع     َول     ُأ ُيَِعّمُر     َوَما     ِبِع

ْنَقُص     َول     ُمَعّمٍر     ِمْن َتاٍب     ِفي     ِإل     ُعُمِرِه     ِمْن     ُيِ ِلَك     ِإّن     ِك َذ
َلى ّلِه     َع  }    َيِِسيٌر     ال

ًا و " مستأنفة،خلقكم "والله جملة " مفعول"أزواج
" متعلق"بعلمه " زائدة،الجار"منو " فاعل،"أنثى ثان،

" زائدة،"ِمْن و فاعل، " نائب"معمر و "،"أنثى من بحال
محذوف لمبتدأ محذوف بخبر " متعلقكتاب "في والجار

" متعلقالله "على . والجاركتاب في هو : إلأي
 ""يِسيربـ
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َتِوي     َوَما  { 12 َبْحَراِن     َيِْس ْل َذا     ا ْذٌب     َه ِئٌغ     ُفَراٌت     َع ُبُه     َسا َشَرا
َذا ْلٌح     َوَه ُلوَن     ُكّل     َوِمْن     ُأَجاٌج     ِم ُك ْأ ّيِا     َلْحًما     َت َطِر

َتْخِرُجوَن َتْس َيًة     َو ْل َنَها     ِح َبُسو ْل َتَرى     َت ْلَك     َو ْلُف َمَواِخَر     ِفيِه     ا
َتُغوا ْب َت ِلِه     ِمْن     ِل ُكْم     َفْض ّل َلَع ُكُروَن     َو  }    َتْش

"هذا وجملة " مستأنفة،البحران يِستوي "وما جملة
و ثان، ": خبر"سائغ وقوله "،"البحران من " حالعذب

بـ " متعلقكل "ومن والجار لسائغ، " فاعل"شرابه
وجملة "،"حلية لـ " نعت"تلبسونها وجملة "،"تأكلون
و "،البحران يِستوي "وما على " معطوفةالفلك "وترى

بـ " متعلق"فيه والجار "،"الفلك من " حال"مواخر
بـ " متعلق"لتبتغوا المجرور المؤول والمصدر "،"مواخر
على " معطوفةتشكرون "ولعلكم وجملة "،"مواخر
 .للَبتغاء المجرور المفرد

ِلُج  { 13:آ ْيَل     ُيِو ّل ّنَهاِر     ِفي     ال ِلُج     ال ُيِو ّنَهاَر     َو ْيِل     ِفي     ال ّل ال
ْلَقَمَر     الّشْمَس     َوَسّخَر ُكُم     ُمَسّمى     لَجٍل     َيِْجِري     ُكّل     َوا ِل َذ

ّلُه ُكْم     ال ّب ْلُك     َلُه     َر ْلُم ّلِذيَِن     ا ْدُعوَن     َوا ِنِه     ِمْن     َت ُكوَن     َما     ُدو ِل َيِْم
ْطِميٍر     ِمْن  }    ِق

من " حاليِجري "كل وجملة " مستأنفة،"يِولج جملة
"الله "ذلكم وجملة " ،والقمر "الشمس
ثان، خبر "الملك "له وجملة " بدل،"ربكممستأنفة،

"ذلكم جملة على " معطوفةتدعون "والذيِن وجملة
 ." زائدة"من و به، مفعول ""قطمير و "،الله

ْدُعوُهْم     ِإْن  { 14:آ ُكْم     َيِْسَمُعوا     ل     َت َء َلْو     ُدَعا َما     َسِمُعوا     َو
ُبوا َتَجا ُكْم     اْس َيِْوَم     َل َياَمِة     َو ْلِق ْكُفُروَن     ا ُكْم     َيِ ِك ُئَك     َول     ِبِشْر ّب َن ُيِ

ْثُل ِبيٍر     ِم  }    َخ

معطوفة الثانية الشرط وجملة مستأنفة، الشرط جملة
جملة على " معطوفة"يِكفرون وجملة الولى، على

"،"يِكفرون بـ " متعلق"يِوم والظرف الثانية، الشرط
 ." مستأنفةمثل يِنبئك "ول جملة

ّيَِها    َ يِا  { 15:آ ّناُس     َأ ُتُم     ال ْن ُء     َأ ْلُفَقَرا َلى     ا ّلِه     ِإ ّلُه     ال ُهَو     َوال
ِنّي ْلَغ ُد     ا ْلَحِمي  }    ا
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وجملة بالفقراء، " متعلقالله "إلى الجار " بدل،"الناس
""هو و النداء، جواب على " معطوفةالغني هو "والله
 .له محل ل فصل ضمير

ْأ     ِإْن  { 16:آ ُكْم     َيَِش ْب ْذِه  }    ُيِ

 .النداء جواب حيز في مستأنفة الشرط جملة

ِلَك     َوَما  { 17:آ َلى     َذ ّلِه     َع  }    ِبَعِزيٍِز     ال

خبرها، في زائدة والباء ليس، عمل تعمل " نافية"ما
 .المتقدمة الشرط جملة على معطوفة والجملة

ٌة     َتِزُر     َول  { 18:آ ِإْن     ُأْخَرى     ِوْزَر     َواِزَر ْدُع     َو َلٌة     َت ْثَق َلى     ُم ِإ
ِلَها ْنُه     ُيِْحَمْل     ل     ِحْم ٌء     ِم َلْو     َشْي َ ذا     َكاَن     َو َبى     ّنَما     ُقْر ْنِذُر     ِإ ُت
ّلِذيَِن ّبُهْم     َيِْخَشْوَن     ا ْيِب     َر ْلَغ َأَقاُموا     ِبا َة     َو ّكى     َوَمْن     الّصلَ َتَز
ّنَما ِإ ّكى     َف َتَز َنْفِسِه     َيِ َلى     ِل ِإ ّلِه     َو ْلَمِصيُر     ال  }    ا

الشرط وجملة " مستأنفة،وازرة تزر "ول جملة
بـ " متعلق"منه . الجارالمستأنفة على معطوفة

المدعو من حالية "قربى ذا كان "ولو وجملة "،"يِحمل
عليه دّل محذوف الشرط وجواب السياق، من المفهوم

مقدرة حال على عطفت الواو وهذه قبله، ما
في ولو حال، كل على منه يِحمل : لأي للَستقصاء

من المفهوم المدعو على يِعود كان واسم الحال، هذه
من مقدرة بحال " متعلق"بالغيب . الجارالسياق

وجملة " مستأنفة،تزكى "ومن الشرط وجملة الفاعل،
 الشرط جملة على " معطوفةالمصير الله "وإلى
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َتِوي     َوَما  { 19: َبِصيُر     الْعَمى     َيِْس ْل  }    َوا

 .مستأنفة الجملة

ُلَماُت     َول  { 20:آ ّظ ّنوُر     َول     ال  }    ال

 .الموضعين في النفي لتأكيد " زائدة"ل
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ّلَه     ِإّن  { 22:آ ُء     َمْن     ُيِْسِمُع     ال ْنَت     َوَما     َيَِشا ِفي     َمْن     ِبُمْسِمٍع     َأ
ُبوِر ْلُق  }    ا

الله "إن جملة على " معطوفةبمسمع أنت "وما جملة
"القبور "في الجار "،"ما خبر في زائدة والباء " ،ُيِْسمع
 .المقدرة بالصلة متعلق

ْنَت     ِإْن  { 23:آ  }    َنِذيٌِر     ِإل     َأ

 .وخبر ومبتدأ " للحصر،"إلو " نافية،"إن

ّنا  { 24:آ َناَك     ِإ ْل ْلَحّق     َأْرَس َنِذيًِرا     َبِشيًرا     ِبا ِإْن     َو ِإل     ُأّمٍة     ِمْن     َو
 }    َنِذيٌِر     ِفيَها     َخلَ

ًا المفعول، من بحال " متعلق"بالحق الجار " حال"بشير
جملة على ..." معطوفة أمة من "إن وجملة الكاف، من
""من و " مبتدأ،"أمة و " نافية،"إن "،أرسلناك "إنا

 ." خبر"خلَ وجملة زائدة،

ِإْن  { 25:آ ُبوَك     َو ّذ َك ْد     ُيِ ّذَب     َفَق ّلِذيَِن     َك ِلِهْم     ِمْن     ا ْب ْتُهْم     َق َء َجا
ُلُهْم َناِت     ُرُس ّي َب ْل ُبِر     ِبا ِبالّز َتاِب     َو ِك ْل ِبا ِنيِر     َو ْلُم  }    ا

جملة "،أرسلناك "إنا جملة على معطوفة الشرط جملة
""بالبينات الجار الموصول، من " حالرسلهم "جاءتهم

 "."جاءتهم بـ متعلق

ْذُت     ُثّم  { 26:آ ّلِذيَِن     َأَخ ْيَف     َكَفُروا     ا َك ِكيِر     َكاَن     َف  }    َن

ّذب جملة على " معطوفةأخذت "ثم جملة وجملة "،"ك
"،الذيِن "أخذت جملة على " معطوفةنكير كان "فكيف

كان " اسم"نكير "،"كان خبر استفهام " اسم"كيف و
 .المحذوفة الياء قبل ما على المقدرة بالضمة مرفوع

َلْم  { 27:آ ّلَه     َأّن     َتَر     َأ ًء     الّسَماِء     ِمَن     َأنـزَل     ال َنا     َما َأْخَرْج ِبِه     َف
ِلًفا     َثَمَراٍت َت ُنَها     ُمْخ ْلَوا َباِل     َوِمَن     َأ ْلِج ٌد     ا َد َوُحْمٌر     ِبيٌض     ُج
ِلٌف َت ُنَها     ُمْخ ْلَوا ِبيُب     َأ ٌد     َوَغَرا  }    ُسو

ّد بعدها " وما"أّن من المؤول المصدر ّد س َلْي مس مفعو
ًا "،"تر لسم " فاعل"ألوانها "،"ثمرات لـ " نعت"مختلف

ًا الفاعل " معطوفةجدد الجبال "ومن جملة "،"مختلف
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معطوف ": اسم"غرابيب "،تر : "ألمالستئنافية على
 ." بدل"سود "،"حمر على

ّناِس     َوِمَن  { 28:آ ّدَواّب     ال ِم     َوال ْنَعا ِلٌف     َوال َت ُنُه     ُمْخ ْلَوا َأ

ِلَك َذ ّنَما     َك ّلَه     َيِْخَشى     ِإ َباِدِه     ِمْن     ال ُء     ِع َلَما ْلُع  }    ا

للمبتدأ مقدم خبر بمحذوف " متعلقالناس "من الجار
:أي محذوف لمنعوت نعت الصل في وهو "مختلف،

"تر "ألم جملة على معطوفة والجملة مختلف، صنف
":"كذلك قوله "،"مختلف " فاعل"ألوانه المتقدمة،

ًا : مختلفأي مطلق مفعول نائب الكاف مثل اختلَف
.ومكفوفة " كافة"إنما الثمرات، في الختلَف ذلك

 "."العلماء من بحال " متعلقعباده "من الجار

ّلِذيَِن     ِإّن  { 29:آ ُلوَن     ا ْت َتاَب     َيِ ّلِه     ِك َأَقاُموا     ال َة     َو الّصلَ
ْنَفُقوا َأ َناُهْم     ِمّما     َو َيًة     ِسّرا     َرَزْق ِن ًة     َيِْرُجوَن     َوَعلَ َلْن     ِتَجاَر

ُبوَر  }    َت

ًا "،"أنفقوا بـ " متعلق"مما الجار مفعول " نائب"سر
" خبر"يِرجون وجملة المصدر، من نوع لنه مطلق؛

 "."تجارة لـ نعت "تبور "لن وجملة "،"إن

َيُهْم  { 30:آ ُيَوّف َدُهْم     ُأُجوَرُهْم     ِل َيِِزيِ ِلِه     ِمْن     َو ّنُه     َفْض َغُفوٌر     ِإ
ُكوٌر  }    َش

وجملة "،"يِرجون بـ متعلق " مجرور"ليوفيهم المصدر
 " مستأنفةغفور "إنه
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ّلِذي  { 31 َنا     َوا ْي ْيَك     َأْوَح َل َتاِب     ِمَن     ِإ ِك ْل ْلَحّق     ُهَو     ا ّدًقا     ا ِلَما     ُمَص
ْيَن ْيِِه     َب َد ّلَه     ِإّن     َيِ َباِدِه     ال ِبيٌر     ِبِع  }    َبِصيٌر     َلَخ

الموصول وخبر ..." مستأنفة،أوحينا "والذي جملة
"الكتاب "من الجار " للفعل،"هو "،والضمير"الحق
ًا "،"الذي من بحال متعلق "،"الحق من " حال"مصدق

ًا لـ به " مفعول"ما للتقويِة، زائدة واللَم "،"مصدق
الجار المقدرة، بالصلة متعلق مكان " ظرف"بين

 "."خبير بـ " متعلق"بعباده
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َنا     ُثّم  { 32:آ ْث َتاَب     َأْوَر ِك ْل ّلِذيَِن     ا َنا     ا ْي َطَف َنا     ِمْن     اْص َباِد ِع
ْنُهْم ِلٌم     َفِم َنْفِسِه     َظا ْنُهْم     ِل ٌد     َوِم َتِص ْنُهْم     ُمْق ِبٌق     َوِم َسا

ْيَراِت ْلَخ ْذِن     ِبا ِإ ّلِه     ِب ِلَك     ال ْلَفْضُل     ُهَو     َذ ِبيُر     ا َك ْل  }    ا

"عبادنا "من . الجارالذيِن ": الكتاب،"أورثنا مفعول
"ظالم "فمنهم وجملة الموصول، من بحال متعلق

""لنفسه الجار " ،"اصطفينا جملة على معطوفة
"،"سابق بـ " متعلق"بالخيرات " ،الجار"ظالم بـ متعلق
""هو "،"سابق الفاعل باسم " متعلق"بإذن والجار
 .فصل ضمير

ّناُت  { 33:آ ْدٍن     َج َنَها     َع ُلو ْدُخ ّلْوَن     َيِ ِمْن     َأَساِوَر     ِمْن     ِفيَها     ُيَِح
ُلًؤا     َذَهٍب ُلْؤ َباُسُهْم     َو ِل  }    َحِريٌِر     ِفيَها     َو

""يِدخلونها جملة "،الكبير "الفضل من " بدل"جنات
"،"يِدخلونها في الواو من " حال"يِحلون وجملة نعت،
"ذهب "من الجار "،"يِحلون بـ " متعلقأساور "من الجار

ًا وقوله "،"أساور لـ بنعت متعلق معطوف اسم ""ولؤلؤ
"حريِر فيها "ولباسهم وجملة "،أساور "من محل على

" متعلق"فيها الجار "،"يِحلون جملة على معطوفة
 "."لباسهم من بحال

ُلوا  { 34:آ ُد     َوَقا ْلَحْم ّلِه     ا ّلِذي     ِل ْذَهَب     ا ّنا     َأ ْلَحَزَن     َع َنا     ِإّن     ا ّب َر
ُكوٌر     َلَغُفوٌر  }    َش

للجلَلة، نعت والموصول " مستأنفة،"وقالوا جملة
 ." معترضةلغفور ربنا "إن وجملة

ّلِذي  { 35:آ َنا     ا ّل ْلُمَقاَمِة     َداَر     َأَح ِلِه     ِمْن     ا َنا     ل     َفْض ِفيَها     َيَِمّس
 }    َنَصٌب

"،ثان " مفعول"دار الول، الموصول من " بدل"الذي
ّلنا فاعل من بحال " متعلقفضله "من الجار "،"أح

 "."دار من " حاليِمسنا "ل وجملة

ّلِذيَِن  { 36:آ ّنَم     َناُر     َلُهْم     َكَفُروا     َوا ْيِهْم     ُيِْقَضى     ل     َجَه َل َع
ُتوا َيُمو ْنُهْم     ُيَِخّفُف     َول     َف ِبَها     ِمْن     َع َذا ِلَك     َع َذ ُكّل     َنْجِزي     َك

 }    َكُفوٍر
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" خبرنار "لهم وجملة مستأنفة، الموصول جملة
. وقولهللمبتدأ ثان " خبرُيِقضى "ل جملة، الموصول،
بأن منصوب مضارع والفعل سببية، ": الفاء"فيموتوا

على معطوف المؤول والمصدر الفاء، بعد مضمرة
قضاء ثمة : ليسأي السابق الكلَم من متصيد مصدر

:أي مطلق مفعول " نائب"كذلك في والكاف فموت،
" معترضة"نجزي وجملة الجزاء، ذلك مثل جزاء نجزي

 .المتعاطفين بين

َطِرُخوَن {َوُهْم 37:آ َنا ِفيَها َيِْص ّب َنا َر َنْعَمْل َأْخِرْج
ِلًحا ْيَر َصا ّلِذي َغ ّنا ا َلْم َنْعَمُل ُك ُكْم َأَو ّكُر َما ُنَعّمْر َذ َت ِفيِه َيِ

ّكَر َمْن َذ ُكُم َت َء ّنِذيُِر َوَجا ُذوُقوا ال ِلِميَن َفَما َف ّظا ِمْن ِلل
 }َنِصيٍر

"ل جملة على " معطوفة يِصطرخون "وهم جملة
مقدر لقول القول مقول النداء جملة "،عنهم يِخفف
شرط " جواب"نعمل وجملة ربنا، : قائلينأي حال،

ًا مقدر، ًا، " نعت"غير به، " مفعول"صالح ""الذي لصالح
""ما " مستأنفة،نعمركم "أولم وجملة إليه، مضاف

ًاأي موصوفة نكرة بالفعل، متعلق فيه، يِتذكر : وقت
" يِمنع"فيه في الضمير لن زمانية؛ مصدريِة وليست

يِعود ل حرف والمصدريِة "،"ما على لعوده ذلك من
" اسم"َمْن بالفعل، " متعلق"فيه الجار ضمير، عليها

وجملة "،"ما لـ " نعت"يِتذكر وجملة فاعل، موصول
"،"نعّمركم جملة على " معطوفةالنذيِر "وجاءكم

من للظالمين "فما وجملة " مستأنفة،"فذوقوا وجملة
و " مبتدأ،"نصير و "ذوقوا، جملة على " معطوفةنصير
 .بالخبر " متعلق"للظالمين والجار " زائدة،"من

ّنُه  { 38:آ ِليٌم     ِإ َذاِت     َع ُدوِر     ِب  }    الّص

 "عليم بـ " متعلق"بذات الجار
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ّلِذي     ُهَو  { 39: ُكْم     ا َل ِئَف     َجَع َكَفَر     َفَمْن     الْرِض     ِفي     َخلَ
ْيِه َل ُه     َفَع ُد     َول     ُكْفُر َكاِفِريَِن     َيِِزيِ ْل َد     ُكْفُرُهْم     ا ْن ّبِهْم     ِع ِإل     َر
ًتا ُد     َول     َمْق َكاِفِريَِن     َيِِزيِ ْل  }    َخَساًرا     ِإل     ُكْفُرُهْم     ا
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الجار ثان، " مفعول"خلَئف " مستأنفة،الذي "هو جملة
معطوفة الشرط ". جملة"خلَئفبـ " متعلقالرض "في
ًا و "،"جعلكم جملة على "،"يِزيِد لـ ثان " مفعول"مقت

"يِزيِد "ل وجملة "،"يِزيِد بـ " متعلق"عند الظرف
و مؤخر، " فاعل"كفرهم الشرط، جملة على معطوفة
 .ثان " مفعول"خسارا

ُتْم     ُقْل  { 40:آ ْيِ َأ ُكُم     َأَر َء َكا ّلِذيَِن     ُشَر ْدُعوَن     ا ّلِه     ُدوِن     ِمْن     َت ال
ِني َذا     َأُرو َلُقوا     َما ِفي     ِشْرٌك     َلُهْم     َأْم     الْرِض     ِمَن     َخ

َناُهْم     َأْم     الّسَماَواِت ْي َت ًبا     آ َتا َلى     َفُهْم     ِك َنٍة     َع ّي ْنُه     َب ِإْن     َبْل     ِم
ُد ِلُموَن     َيِِع ّظا  }    ُغُروًرا     ِإل     َبْعًضا     َبْعُضُهْم     ال

مفعولين، إلى وتتعدى أخبروني، ": بمعنى"أرأيِتم
: "ماذاالستفهامية الجملة والثاني "،"شركاءكم الول
"دون "من الجار لشركاءكم، " نعت"الذيِن و "،خلقوا
" اعتراضية،"أروني وجملة الموصول، من بحال متعلق

خبر، موصول " اسم"ذا مبتدأ، استفهام " اسم"ما
"."ذا الموصول من بحال " متعلقالرض "من الجار

متعلق "السموات "في الجار للضراب، " منقطعة"أم
ًا بِشرك، "بينة على "فهم وجملة ثان، " مفعول"كتاب

" متعلق"فيه الجار "،"آتيناهم جملة على معطوفة
ُد "إن وجملة "،"بينة لـ بنعت ""إن و مستأنفة، "َيِِع

ًا الفاعل، من " بدل"بعضهم نافية، به، ": مفعول"بعض
ًا و المصدر، نوع لنه مطلق؛ مفعول " نائب"غرور

 .الغرور : َوْعدوالتقديِر

ّلَه     ِإّن  { 41:آ ِئْن     َتُزول     َأْن     َوالْرَض     الّسَماَواِت     ُيِْمِسُك     ال َل َو
َتا َل َكُهَما     ِإْن     َزا ّنُه     َبْعِدِه     ِمْن     َأَحٍد     ِمْن     َأْمَس ِليًما     َكاَن     ِإ َح

 }    َغَفوًرا

تزول أن : كراهةأي لجله " مفعولتزول "أن المصدر
وجملة فاعله، ضمير واللف " تام،"تزول والفعل
...."،الله "إن الستئنافية على " معطوفةزالتا "ولئن
و نافية، الثانية ""إن و " الموطئة،"لئن في واللَم
" متعلقبعده "من الجار "،" زائدة"منو " فاعل،"أحد
ًا "،"أحد لـ بنعت "إن وجملة ثان، " خبر"غفور

دّل محذوف الشرط وجواب القسم، " جوابأمسكهما
 .القسم جواب عليه
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َأْقَسُموا  { 42:آ ّلِه     َو َد     ِبال ِنِهْم     َجْه ْيَِما ِئْن     َأ َءُهْم     َل َنِذيٌِر     َجا
ُنّن ُكو َي َدى     َل َدى     ِمْن     َأْه ِم     ِإْح َلّما     الَم َءُهْم     َف َما     َنِذيٌِر     َجا
َدُهْم  }    ُنُفوًرا     ِإل     َزا

مفعول " نائب"جهد " مستأنفة،"وأقسموا جملة
"جاءهم "لئن وجملة المصدر، نوع لنه مطلق؛

""ليكونن وجملة الموطئة، واللَم للقسام، تفسيريِة
جواب عليه دّل محذوف الشرط وجواب القسم، جواب

النون بثبوت مرفوع ناقص مضارع والفعل القسم،
للتقاء المحذوفة والواو المثال، لتوالي المحذوفة
"إحدى "من الجار كان، " خبر"أهدى و فاعل، الساكنين

..." معطوفة"فلما الشرط وجملة "،"أهدى بـ متعلق
" جوابزادهم "ما وجملة " ،جاءهم "لئن جملة على
ًا و "،"لما  .ثان " مفعول"نفور

َباًرا  { 43:آ ْك ِت ْكَر     الْرِض     ِفي     اْس ّيِئ     َوَم َيِِحيُق     َول     الّس
ْكُر ْلَم ّيُئ     ا ِلِه     ِإل     الّس َأْه ُظُروَن     َفَهْل     ِب ْن ّنَة     ِإل     َيِ ِليَن     ُس الّو
َلْن َد     َف ّنِة     َتِج ّلِه     ِلُس ْبِديِلَ     ال َلْن     َت َد     َو ّنِة     َتِج ّلِه     ِلُس  }    َتْحِويِلَ     ال

" متعلقالرض "في الجار لجله، " مفعول"استكباًرا
ًا لـ بنعت معطوف ": اسم"ومكر وقوله "،"استكبار
بحذف السيئ، العمل : ومكروالتقديِر "،"نفورا على

بين " معترضةيِحيق "ول وجملة الموصوف،
جملة على معطوفة الستفهام وجملة المتعاطفين،

"تجد "فلن وجملة " للحصر،"إلو "،نذيِر جاءهم "فلما
 .مستأنفة

َلْم 44:آ َأَو ُظُروا     الْرِض     ِفي     َيِِسيُروا     { ْن َي ْيَف     َف َكاَن     َك
َبُة ّلِذيَِن     َعاِق ِلِهْم     ِمْن     ا ْب ُنوا     َق َكا ّد     َو ْنُهْم     َأَش ًة     ِم َكاَن     َوَما     ُقّو

ّلُه ُه     ال ُيْعِجَز  }    الْرِض     ِفي     َول     الّسَماَواِت     ِفي     َشْيٍء     ِمْن     ِل

استفهام " اسم"كيف " مستأنفة،يِسيروا "أولم جملة
المعلق للنظر به " مفعولكان "كيف وجملة كان، خبر

"قبلهم "من الجار العلم، معنى المضّمن بالستفهام
ّد "وكانوا وجملة بالصلة، متعلق الجار " حالية،أش
ّد، متعلق ""منهم كان "وما جملة " تمييز،"قوة بأش

المؤول والمصدر للجحود، واللَم " مستأنفة،الله
ًا، بـ المقدر كان بخبر متعلق المجرور ""شيء مريِد
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"السموات "في الجار " زائدة،"من و "،"يِعجزه فاعل
 "يِعجزه بـ متعلق
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َلْو  { 45: ُذ     َو ّلُه     ُيَِؤاِخ ّناَس     ال ُبوا     ِبَما     ال َلى     َتَرَك     َما     َكَس َع
ّبٍة     ِمْن     َظْهِرَها ِكْن     َدا َل َلى     ُيَِؤّخُرُهْم     َو َذا     ُمَسّمى     َأَجٍل     ِإ ِإ َف

َء ُلُهْم     َجا ِإّن     َأَج ّلَه     َف َباِدِه     َكاَن     ال  }    َبِصيًرا     ِبِع

" مصدريِة،"ماو جارة، والباء مستأنفة، الشرط جملة
" مفعول"دابة و "،"يِؤاخذ بـ ) متعلق(بكسبهم والمصدر

" معطوفةيِؤخرهم "ولكن وجملة " زائدة،"من و به،
" معطوفةأجلهم جاء "فإذا وجملة الشرط، جواب على
إليه، " مضاف"جاء وجملة "،"يِؤخرهم جملة على

 "."بصيرا بـ " متعلق"بعباده والجار

 يِس سورة

 }{يِس 1:آ

 .العراب من لها محل ل حروف

ْلُقْرآِن2:آ ِم  {َوا ِكي ْلَح  }ا

)(أقسم بـ متعلق به والمقسم قسم، ": حرف"والقرآن
 .المقدرة

ّنَك  { 3:آ ِليَن     َلِمَن     ِإ ْلُمْرَس  }    ا

 القسم " جوابالمرسلين لمن "إنك جملة

َلى  { 4:آ ٍم     ِصَراٍط     َع َتِقي  }    ُمْس

 "."المرسلين بـ متعلق الجار

ْلَعِزيِِز     َتنـزيَِل  { 5:آ ِم     ا  }    الّرِحي

 .: نـزلأي مقدر لفعل مطلق " مفعول"تنـزيِل

ْنِذَر  { 6:آ ُت ْنِذَر     َما     َقْوًما     ِل َباُؤُهْم     ُأ ُلوَن     َفُهْم     آ  }    َغاِف
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من بحال متعلق المجرور المؤول " المصدر"لتنذر
ًا " نعت"أنذر ما وجملة "،"تنـزيِل المصدر "،"قوم
 ".ُأنذر "ما جملة على " معطوفةغافلون "فهم وجملة

ْد  { 7:آ ْلَقْوُل     َحّق     َلَق َلى     ا َثِرِهْم     َع ْك ُنوَن     ل     َفُهْم     َأ  }    ُيِْؤِم

ل "فهم وجملة "،"حّق بـ " متعلقأكثرهم "على الجار
القسم وجملة "،"حق جملة على " معطوفةيِؤمنون
 .مستأنفة المقدر

ّنا  { 8:آ َنا     ِإ ْل َناِقِهْم     ِفي     َجَع َلى     َفِهَي     َأْغلَل     َأْع ْذَقاِن     ِإ ال
 }    ُمْقَمُحوَن     َفُهْم

المقدر، الثاني بالمفعول " متعلقأعناقهم "في الجار
جملة على " معطوفةالذقان إلى "فهي وجملة
جملة على " معطوفةمقمحون "فهم وجملة "،"جعلنا

 ".الذقان إلى "هي

َنا  { 9:آ ْل ْيِن     ِمْن     َوَجَع ْيِِديِِهْم     َب ّدا     َأ ْلِفِهْم     َوِمْن     َس ّدا     َخ َس
َناُهْم ْي َأْغَش ْبِصُروَن     ل     َفُهْم     َف  }    ُيِ

المقدر، الثاني بالمفعول " متعلقبين "من الجار
ًا خلفهم "وِمْن في والواو الول المفعول " عطفتسد

ل "فهم وجملة الثاني، على والثاني الول، على
 "."أغشيناهم جملة على " معطوفةيِبصرون

ٌء  { 10:آ ْيِهْم     َوَسَوا َل َتُهْم     َع َذْر ْن َأ ْنِذْرُهْم     َلْم     َأْم     َأ ل     ُت
ُنوَن  }    ُيِْؤِم

لـ بنعت " متعلق"عليهم الجار مقدم، " خبر"سواء
قوة في بعدها وما وهي للتسويِة، والهمزة "،"سواء
وجملة سواء، وعدمه : إنذاركوالتقديِر مبتدأ، مصدر

ّنا جملة على معطوفة والخبر المبتدأ وجملة "،جعلنا "إ
 .مستأنفة "يِؤمنون "ل

ّنَما  { 11:آ ْنِذُر     ِإ َبَع     َمِن     ُت ّت ْكَر     ا ّذ ْيِب     الّرْحَمَن     َوَخِشَي     ال ْلَغ ِبا
ُه َبّشْر َأْجٍر     ِبَمْغِفَرٍة     َف ٍم     َو  }    َكِريِ
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من بحال " متعلق"بالغيب الجار ومكفوفة، " كافة"إنما
ُه وجملة "،"خشي فاعل َبّشْر جملة على " معطوفة"ف

 " ."خشي

ّنا  { 12:آ ِيي     َنْحُن     ِإ َتى     ُنْح ْلَمْو ُتُب     ا ْك َن ّدُموا     َما     َو َثاَرُهْم     َق َوآ
ُكّل ُه     َشْيٍء     َو َنا ْي ٍم     ِفي     أْحَص ِبيٍن     ِإَما  }    ُم

على ": معطوف"وآثارهم قوله إن، لسم " توكيد"نحن
بعده، ما يِفسره محذوف لفعل به " مفعول"كّلو "،"ما

"،"نكتب جملة على معطوفة المقدرة ""أحصينا وجملة
 " تفسيريِة"أحصيناه وجملة
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َثلَ     َلُهْم     َواْضِرْب  { 13: َيِِة     َأْصَحاَب     َم ْلَقْر ْذ     ا َءَها     ِإ َجا
ُلوَن ْلُمْرَس  }    ا

" بدل"إذ " بدل،"أصحاب " مستأنفة،"واضرب جملة
 .إليه " مضاف"جاءها وجملة "،"أصحاب من اشتمال

ْذ  { 14:آ َنا     ِإ ْل ْيِهُم     َأْرَس َل ْيِن     ِإ َن ْث ُبوُهَما     ا ّذ َك َنا     َف ِلٍث     َفَعّزْز َثا ِب
ُلوا ّنا     َفَقا ُكْم     ِإ ْي َل ُلوَن     ِإ  }    ُمْرَس

.عاطفة والفاءات كل، من كل بدل الول من " بدل"إذ

ُلوا  { 15:آ ُتْم     َما     َقا ْن َنا     َبَشٌر     ِإل     َأ ُل ْث الّرْحَمُن     َأنـزَل     َوَما     ِم
ُتْم     ِإْن     َشْيٍء     ِمْن ْن ُبوَن     ِإل     َأ ْكِذ  }    َت

لنه بالضافة؛ يِتعرف ولم "،"بشر لـ ": نعت"مثلنا
أنتم "ما جملة على " معطوفةأنـزل "ما و جملة مبهم،

" نافية،"إن "،"أنـزل " مفعول"شيء و "،بشر إل
إل أنتم "إن وجملة "،"أنتم " خبر"تكذبون وجملة

 .القول حيز في " مستأنفةتكذبون

ُلوا  { 16:آ َنا     َقا ّب َلُم     َر ّنا     َيِْع ُكْم     ِإ ْي َل ُلوَن     ِإ  }    َلُمْرَس

المزحلقة، واللَم "،"مرسلون بـ " متعلق"إليكم الجار
ّدتلمرسلون إليكم "إنا وجملة ّد " س َلْي مس .يِعلم مفعو

َنا     َوَما  { 17:آ ْي َل َبلَُغ     ِإل     َع ْل ِبيُن     ا ْلُم  }    ا
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""إلو "،: "البلَغالمبتدأ بخبر " متعلق"علينا الجار
 .القول مقول على معطوفة والجملة للحصر،

ُلوا  { 18:آ ّنا     َقا َنا     ِإ ّيْر َط ُكْم     َت ِئْن     ِب َتُهوا     َلْم     َل ْن ُكْم     َت ّن َنْرُجَم َل
ُكْم ّن َيَمّس َل ّنا     َو َذاٌب     ِم ِليٌم     َع  }    َأ

وجملة القول، حيز في " مستأنفةتنتهوا لم "لئن جملة
دّل محذوف الشرط وجواب القسم، " جواب"لنرجمنكم

ّنكم وجملة القسم، جواب عليه على " معطوفة"ليمّس
 .القسم جواب جملة

ُلوا  { 19:آ ُكْم     َقا ِئُر ُكْم     َطا ِئْن     َمَع ُتْم     َأ ّكْر ُتْم     َبْل     ُذ ْن َقْوٌم     َأ
 }    ُمْسِرُفوَن

وجواب القول، حيز في " مستأنفةذكرتم إن " أ جملة
قوم "أنتم وجملة : تطيرتم،تقديِره محذوف الشرط

 .القول حيز في " مستأنفةمسرفون

َء  { 20:آ َنِة     َأْقَصى     ِمْن     َوَجا ْلَمِديِ َيِا     َقاَل     َيِْسَعى     َرُجٌل     ا
ِم ِبُعوا     َقْو ّت ِليَن     ا ْلُمْرَس  }    ا

" نعت"يِسعى جملة " مستأنفة،رجل "وجاء جملة
مضاف ": منادىقوم "يِا " مستأنفة،"قال جملة لرجل،

المتكلم يِاء قبل ما على المقدرة بالفتحة منصوب
 .المحذوفة

ِبُعوا  { 21:آ ّت ُكْم     ل     َمْن     ا ُل َأ ُدوَن     َوُهْم     َأْجًرا     َيِْس َت  }    ُمْه

"وهم جملة الولى، من بدل " الثانية"اتبعوا جملة
 ".يِسألكم "ل جملة على معطوفة "مهتدون

ُد     ل     ِلَي     َوَما  { 22:آ ُب ّلِذي     َأْع ِني     ا َطَر ْيِه     َف َل ِإ  }    ُتْرَجُعوَن     َو

"،"اتبعوا جملة على " معطوفةأعبد ل لي "وما جملة
بالخبر، " متعلق"لي الجار حال، استفهام اسم ""ما

على " معطوفة"ترجعون وجملة " حال،أعبد "ل وجملة
 "."ترجعون بـ " متعلق"إليه والجار "،"فطرني جملة

ُذ  { 23:آ ّتِخ َأ ِنِه     ِمْن     َأ ِلَهًة     ُدو ْدِن     ِإْن     آ ل     ِبُضّر     الّرْحَمُن     ُيِِر
ّني     ُتْغِن ُتُهْم     َع ًئا     َشَفاَع ْي ُذوِن     َول     َش ْنِق  }    ُيِ
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""إن "،"آلهة من بحال " متعلقدونه "من الجار
مجزوم الشرط جواب مضارع " فعلتغن "ل شرطية،

:أي مطلق مفعول ": نائب"شيئا العلة، حرف بحذف
عطًفا مجزوم، مضارع ": فعل"يِنقذونو كثيرا، أو قليلَ
والنون النون، حذف جزمه وعلَمة الشرط، جواب على

 .به مفعول المقدرة فاعل،والياء والواو للوقايِة،

ّني  { 24:آ ًذا     ِإ ِبيٍن     َضلٍَل     َلِفي     ِإ  }    ُم

ًا و المزحلقة، اللَم  .جواب " حرف"إذ

ّني  { 25:آ ْنُت     ِإ ُكْم     آَم ّب  }    َفاْسَمُعوِن     ِبَر

 "."آمنت جملة على " معطوفة"فاسمعون جملة

ْدُخِل     ِقيَل  { 26:آ ّنَة     ا ْلَج ْيَت    َ يِا     َقاَل     ا َلُموَن     َقْوِمي     َل  }    َيِْع

""يِا الفعل، مصدر على يِعود ضمير الفاعل نائب
 .للتنبيه

ّبي     ِلي     َغَفَر     ِبَما  { 27:آ ِني     َر َل ْكَرِميَن     ِمَن     َوَجَع ْلُم  }    ا

: يِعلمونأي مجرور المؤول والمصدر " مصدريِة،"ما
الثاني بالمفعول " متعلقالمكرمين "من الجار بمغفرة،
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َنا     َوَما  { 28 ْل َلى     َأنـز ْنٍد     ِمْن     َبْعِدِه     ِمْن     َقْوِمِه     َع ِمَن     ُج
ّنا     َوَما     الّسَماِء ِليَن     ُك  }    ُمنـز

"،"أنـزلنا بـ " متعلقبعده "من الجار مستأنفة، الواو
"السماء "من الجار " زائدة،"من و به، " مفعول"جند

على " معطوفةكنا "وما وجملة "،"جند لـ بنعت متعلق
 ".أنـزلنا "ما جملة

ِإْن 29:آ َنْت { ْيَحًة ِإل َكا ًة َص َد َذا َواِح ِإ ُدوَن ُهْم َف  }َخاِم

العقوبة على يِعود " مضمر"كانت واسم " نافية،"إن
"خامدون هم "فإذا وجملة السياق، من المفهومة
 ".كانت "إن جملة على معطوفة
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ًة    َ يِا  { 30:آ َلى     َحْسَر َباِد     َع ْلِع ِتيِهْم     َما     ا ْأ ِإل     َرُسوٍل     ِمْن     َيِ
ُنوا ُئوَن     ِبِه     َكا َتْهِز  }    َيِْس

"العباد "على الجار بالمضاف، شبيه " منادى"حسرة
" مستأنفة،يِأتيهم "ما جملة "،"حسرة لـ بنعت متعلق

من " حال"كانوا جملة " زائدة،"منو " فاعل،"رسول
 "."يِستهزئون بـ " متعلق"به الجار "،"يِأتيهم في الهاء

َلْم  { 31:آ َنا     َكْم     َيَِرْوا     َأ ْك َل َلُهْم     َأْه ْب ْلُقُروِن     ِمَن     َق ّنُهْم     ا َأ

ْيِهْم َل  }    َيِْرِجُعوَن     ل     ِإ

"القرون "من الجار مقدم، به مفعول " خبريِة"كم
""يِروا " مفعول"أهلكنا وجملة "،"كم لـ بنعت متعلق

"يِرجعون ل "أنهم والمصدر " الخبريِة،"كم بـ المعلق
""إليهم الجار : قضينا،تقديِره محذوف لفعل به مفعول
 ".يِرجعون "ل بـ متعلق

ِإْن  { 32:آ َنا     َجِميٌع     َلّما     ُكّل     َو ْيِ َد  }    ُمْحَضُروَن     َل

حصر " أداة"لما " مبتدأ،"كل " نافية،"إن عاطفة، الواو
مكان " ظرف"لديِنا "،"كل " خبر"جميع "،"إل بمعنى
والجملة ثان، " خبر"محضرون "،"محضرون بـ متعلق

 "."أهلكنا جملة على معطوفة

َيٌِة  { 33:آ َتُة     الْرُض     َلُهُم     َوآ ْي ْلَم َناَها     ا ْي َي َنا     َأْح َأْخَرْج ْنَها     َو ِم
ّبا ْنُه     َح ُلوَن     َفِم ُك ْأ  }    َيِ

" متعلق"لهم الجار ، مقدم " خبر"آيِة مستأنفة، الواو
" حال"أحييناها وجملة " مبتدأ،"الرض "،"آيِة لـ بنعت

جملة على " معطوفة"يِأكلون وجملة "،"الرض من
 "."أخرجنا

َنا  { 34:آ ْل ّناٍت     ِفيَها     َوَجَع َناٍب     َنِخيٍل     ِمْن     َج َأْع َنا     َو َوَفّجْر
ُيوِن     ِمَن     ِفيَها ْلُع  }    ا

"من الجار ثان، مفعول بمحذوف " متعلق"فيها الجار
من : "فيهاوالجاّران "،"جنات لـ بنعت متعلق "نخيل

 "."فّجرنا بـ " متعلقانالعيون
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ُلوا  { 35:آ ُك ْأ َي ْتُه     َوَما     َثَمِرِه     ِمْن     ِل َل ْيِِديِِهْم     َعِم َأَفلَ     َأ

ُكُروَن  }    َيِْش

""ما "،"فجرنا بـ متعلق المجرور المؤول المصدر
""يِشكرون وجملة "،"ثمره على معطوفة الموصولة
 .مستأنفة

ْبَحاَن  { 36:آ ّلِذي     ُس َلَق     ا ّلَها     الْزَواَج     َخ ِبُت     ِمّما     ُك ْن الْرُض     ُت
ْنُفِسِهْم     َوِمْن َلُموَن     ل     َوِمّما     َأ  }    َيِْع

" بـ" متعلق"مما الجار إليه، مضاف " موصول"الذي
 "."خلق

َيٌِة  { 37:آ ْيُل     َلُهُم     َوآ ّل َلُخ     ال ْنُه     َنْس ّنَهاَر     ِم َذا     ال ِإ ُهْم     َف
ِلُموَن ْظ  }    ُم

"،"آيِة لـ بنعت " متعلق"لهم الجار مقدم، " خبر"آيِة
"آيِة جملة على معطوفة والجملة مؤخر، " مبتدأ"الليل

"من " حال"نسلخ وجملة )،33( اليِة " فيالرض لهم
جملة على " معطوفةمظلمون هم "فإذا وجملة الليل،
 ." فجائية"إذا و "،"نسلخ

َتَقّر     َتْجِري     َوالّشْمُس  { 38:آ ِلَك     َلَها     ِلُمْس ْلَعِزيِِز     َتْقِديُِر     َذ ا
ِم ِلي ْلَع  }    ا

" معطوف"والشمس "،"مستقر بـ " متعلق"لها الجار
"،"الشمس من " حال"تجري وجملة "،"الليل على

 . " مستأنفةتقديِر "ذلك وجملة

ْلَقَمَر  { 39:آ ُه     َوا َنا ّدْر َناِزَل     َق ّتى     َم َد     َح ْلُعْرُجوِن     َعا َكا
ِم ْلَقِديِ  }    ا

محذوف لفعل به ": مفعول"القمر عاطفة، الواو
على معطوفة " المقدرة"خلقنا وجملة بعده، ما يِفسره

والهاء به، مفعول ""منازل و "،لهم آيِة "والليل جملة
ّدرناه في ّدرناأي الخافض نـزع " على"ق منازل، له : ق

ّدرناه وجملة " متعلق"كالعرجون والجار " تفسيريِة،"ق
)عاد (أن المؤول والمصدر "،"عاد فاعل من بحال

 ""قدرناه بـ " متعلق"حتى بـ مجرور
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َبِغي     الّشْمُس     ل  { 40:آ ْن ْدِرَك     َأْن     َلَها     َيِ ْلَقَمَر     ُت ْيُل     َول     ا ّل ال
ِبُق ّنَهاِر     َسا ُكّل     ال َلٍك     ِفي     َو َبُحوَن     َف  }    َيِْس

الليل، " خبر"سابق "،"يِنبغي " فاعلتدرك "أن المصدر
جملة على " معطوفةيِسبحون فلك في "وكل وجملة

بـ " متعلقفلك "في والجار "،سابق الليل "ول
 "يِسبحون
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َيٌِة  { 41 ّنا     َلُهْم     َوآ َنا     َأ ْل َتُهْم     َحَم ّيِ ْلِك     ِفي     ُذّر ْلُف ْلَمْشُحوِن     ا  }    ا

من المؤول والمصدر مقدم، " خبر"آيِة عاطفة، الواو
ُلناوالتقديِر مؤخر، مبتدأ بعدها " وما"أّن َتهم : َحْم ذريِ
والجملة "،"آيِة لـ بنعت " متعلق"لهم الجار آيٌِة،

)،37( اليِة " فيالليل لهم "آيِة جملة على معطوفة
 "."حملنا بـ " متعلقالفلك "في الجار

َنا  { 42:آ َلْق ِلِه     ِمْن     َلُهْم     َوَخ ْث ُبوَن     َما     ِم َك  }    َيِْر

 "."ما من بحال " متعلقمثله "من الجار

ِإْن  { 43:آ ْأ     َو ُهْم     َول     َلُهْم     َصِريَِخ     َفلَ     ُنْغِرْقُهْم     َنَش
ُذوَن ْنَق  }    ُيِ

وجملة "،"وخلقنا جملة على معطوفة الشرط جملة
وجملة "،"نغرقهم جملة على معطوفة "صريِخ "فلَ
 ".لهم صريِخ "ل جملة على " معطوفةيِنقذون هم "ول

ّنا     َرْحَمًة     ِإل  { 44:آ َتاًعا     ِم َلى     َوَم  }    ِحيٍن     ِإ

استثناء وهو لجله، " مفعول"رحمة حصر، " أداة"إل
"إلى والجار "،"رحمةلـ بنعت " متعلق"منا الجار مفرغ،

ًا لـ بنعت " متعلقحين  "."متاع

َذا  { 45:آ ِإ ّتُقوا     َلُهُم     ِقيَل     َو ْيَن     َما     ا ُكْم     َب ْيِِديِ ُكْم     َوَما     َأ ْلَف َخ
ُكْم ّل  }    ُتْرَحُموَن     َلَع

المتقدمة، الشرط جملة على معطوفة الشرط جملة
: أعرضوا،أي بعده ما عليه دّل محذوف الشرط وجواب
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"لعلكم وجملة المقدرة، بالصلة " متعلق"بين الظرف
 ." مستأنفةترحمون

ِتيِهْم     َوَما  { 46:آ ْأ َيٍِة     ِمْن     َت َيِاِت     ِمْن     آ ّبِهْم     آ ُنوا     ِإل     َر ْنَها     َكا َع
 }    ُمْعِرِضيَن

الجار الشرط، جملة على " معطوفةتأتيهم "وما جملة
"آيِات من "، " زائدة"من و "،"تأتيهم فاعل "آيِة "من

" حال"كانوا جملة " للحصر،"إل "،"آيِة لـ بنعت متعلق
بـ " متعلق"عنها الجار بالنفي، " المسبوق"آيِة من

 "."معرضين

َذا  { 47:آ ِإ ْنِفُقوا     َلُهْم     ِقيَل     َو ُكُم     ِمّما     َأ ّلُه     َرَزَق ّلِذيَِن     َقاَل     ال ا
ّلِذيَِن     َكَفُروا ُنوا     ِل ْطِعُم     آَم ُن ُء     َلْو     َمْن     َأ ّلُه     َيَِشا ْطَعَمُه     ال ِإْن     َأ

ُتْم ْن ِبيٍن     َضلٍَل     ِفي     ِإل     َأ  }    ُم

المتقدمة، الشرط جملة على معطوفة الشرط جملة
يِشاء "لو وجملة "،"أنفقوا بـ " متعلق"مما الجار

إل أنتم "إن وجملة السمي، الموصول " صلةأطعمه
 ." نافية"إن القول، حيز في " مستأنفة ضلَل في

ُلوَن  { 48:آ َيُِقو َتى     َو َذا     َم ُد     َه ْلَوْع ُتْم     ِإْن     ا ْن  }    َصاِدِقيَن     ُك

""هذا بخبر متعلق زمان ظرف استفهام " اسم"متى
وجواب " مستأنفة، صادقين كنتم "إن وجملة المقدر،
 .قبله ما عليه دّل محذوف الشرط

ُظُروَن     َما  { 49:آ ْن ْيَحًة     ِإل     َيِ ًة     َص َد ُذُهْم     َواِح ْأُخ َوُهْم     َت
 }    َيِِخّصُموَن

" نعت"تأخذهم وجملة " مستأنفة،يِنظرون "ما جملة
الهاء، من " حاليةيِخصمون "وهم وجملة "،"صيحة
ًا، التاء قلبت يِختصمون، وأصله إدغام أريِد وعندما صاد

والصاد : الخاءساكنان فاجتمع الول، سكن المثلين
.الساكنين التقاء من للتخلص الولى؛ فكسرت الولى،

ِطيُعوَن     َفلَ  { 50:آ َت َيًة     َيِْس َلى     َول     َتْوِص ِلِهْم     ِإ  }    َيِْرِجُعوَن     َأْه
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جملة على " معطوفةيِستطيعون "فلَ جملة
جملة على " معطوفةيِرجعون "ل وجملة "،"يِخصمون

بـ " متعلقأهلهم "إلى والجار "،"يِستطيعون
 "."يِرجعون

ُنِفَخ 51:آ َذا     الّصوِر     ِفي     {َو ِإ َداِث     ِمَن     ُهْم     َف َلى     الْج ّبِهْم     ِإ َر
ُلوَن ْنِس  }    َيِ

"،الجاريِنظرون "ما جملة على " معطوفة"ونفخ جملة
" الفجائية"إذا قبل والفاء فاعل، " نائبالصور "في

جملة على معطوفة "يِنسلون "هم والجملة عاطفة،
 "."يِنسلون بـ متعلقان والجاّران "،الصور في "نفخ

ُلوا  { 52:آ َنا    َ يِا     َقا َل ْيِ َنا     َمْن     َو َث َنا     ِمْن     َبَع َذا     َمْرَقِد َد     َما     َه َوَع
َق     الّرْحَمُن َد ُلوَن     َوَص ْلُمْرَس  }    ا

": منادىويِلنا "يِا . وقوله" مستأنفة"قالوا جملة
وجملة مبتدأ، استفهام " اسم"من منصوب، مضاف

ما "هذا وجملة القول، حيز في " مستأنفةبعثنا "من
 .القول حيز في " مستأنفةوعد

َنْت     ِإْن  { 53:آ ْيَحًة     ِإل     َكا ًة     َص َد َذا     َواِح ِإ َنا     َجِميٌع     ُهْم     َف ْيِ َد َل
 }    ُمْحَضُروَن

على " معطوفةجميع هم "فإذا وجملة " نافية،"إن
بـ " متعلق"لديِنا والظرف قبلها، المستأنفة
 .ثان خبر وهو "،"محضرون

َيْوَم  { 54:آ ْل َلُم     ل     َفا ْظ ًئا     َنْفٌس     ُت ْي َما     ِإل     ُتْجَزْوَن     َول     َش
ُتْم ْن ُلوَن     ُك  }    َتْعَم

"ل بـ متعلق والظرف عاطفة، ": الفاء"فاليوم قوله
ًا "،تظلم ًا. أيمطلق مفعول " نائب"شيئ أو قليلَ : ظلم
قول مقول على معطوفة "تظلم "ل . وجملةكثيرا
. وجملةتظلم فلَ تحاسبون : اليوملهم : يِقالأي مقدر

 ثان مفعول " موصول"ما " مستأنفة،"يِقال
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ّنِة     َأْصَحاَب     ِإّن  { 55 ْلَج َيْوَم     ا ْل ِكُهوَن     ُشُغٍل     ِفي     ا  }    َفا

الجار "،"فاكهون بـ متعلق منصوب زمان " ظرف"اليوم
 .ثان " خبر"فاكهونو "،"إن بخبر " متعلقشغل "في

َأْزَواُجُهْم     ُهْم  { 56:آ َلى     ِظلٍَل     ِفي     َو ِئِك     َع ُئوَن     الَرا ِك ّت  }    ُم

" خبر"متكئون "،"هم بخبر " متعلقظلَل "في الجار
وجملة الثاني، بالخبر " متعلقالرائك "على الجار ثان،
 "."إّن لـ ثالث " خبرمتكئون "هم

ِكَهٌة     ِفيَها     َلُهْم  { 57:آ َلُهْم     َفا ّدُعوَن     َما     َو  }    َيِ

"لهم وجملة "،"فاكهة من بحال " متعلق"فيها الجار
 "."إّن لـ رابع خبر "فاكهة

ٍم     َرّب     ِمْن     َقْول     َسلٌَم  { 58:آ  }    َرِحي

ّلق وخبره " مبتدأ،"سلَم ""قول و "،رب "من الجار متع
ّكد مصدر وهو مطلق، مفعول الجملة لمضمون مؤ

المبتدأ بين معترض عامله مع وهو مقدر، عامله
 .والخبر

َتاُزوا  { 59:آ َيْوَم     َواْم ْل ّيَِها     ا ْلُمْجِرُموَن     َأ  }    ا

مستأنفة، النداء وجملة " مستأنفة،"امتازوا جملة
 نعت ""المجرمون

َلْم  { 60:آ ْد     َأ ُكْم     َأْعَه ْي َل ِني    َ يِا     ِإ َدَم     َب ُدوا     ل     َأْن     آ ُب َطاَن     َتْع ْي الّش
ّنُه ُكْم     ِإ ُدّو     َل ِبيٌن     َع  }    ُم

" متعلق"لكم الجار معترضة، النداء جملة " مفسرة،"أن
 ." مستأنفةعدو لكم "إنه وجملة "،"عدو بـ

َأِن  { 61:آ ِني     َو ُدو ُب َذا     اْع َتِقيٌم     ِصَراٌط     َه  }    ُمْس

على " معطوفةاعبدوني "وأن وجملة " تفسيريِة،"أن
 ." مستأنفةصراط "هذا وجملة قبلها، التفسيريِة
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ْد  { 62:آ َلَق ُكْم     َأَضّل     َو ْن ِبلَ     ِم ِثيًرا     ِج َلْم     َك ُنوا     َأَف ُكو َت
ُلوَن  }    َتْعِق

"ألم جملة على " معطوفةمنكم أضل "ولقد جملة
""منكم الجار القسم، " جوابأضل "لقد وجملة "،أعهد

ِبلَ ِمْن بحال متعلق "تكونوا "أفلم وجملة " ،"ِج
 .مستأنفة

ّنُم     َهِذِه  { 63:آ ِتي     َجَه ّل ُتْم     ا ْن ُدوَن     ُك  }    ُتوَع

 "."جهنم لـ ": نعت"التي " مستأنفة،جهنم "هذه جملة

َلْوَها  { 64:آ َيْوَم     اْص ْل ُتْم     ِبَما     ا ْن ْكُفُروَن     ُك  }    َت

، " مصدريِة"ما و "،"اصلوها بـ " متعلق"اليوم الظرف
 .للسبب والباء "،"اصلوها بـ متعلق المجرور والمصدر

ُد  { 65:آ َتْشَه ُلُهْم     َو ُنوا     ِبَما     َأْرُج ُبوَن     َكا ْكِس  }    َيِ

 "."تشهد بـ " متعلق"بما الجار

َلْو  { 66:آ ُء     َو َنا     َنَشا َطَمْس َلى     َل ِنِهْم     َع ُي َبُقوا     َأْع َت َفاْس
ّنى     الّصَراَط َأ ْبِصُروَن     َف  }    ُيِ

وجملة " ،"نختم جملة على معطوفة الشرط جملة
"" "والصراط"طمسنا جملة على معطوفة ""فاستبقوا

"فأنى وقوله )،(إلى الخافض نـزع على منصوب
جملة على معطوفة والجملة عاطفة، ": الفاءيِبصرون

ّنى و "،"استبقوا نصب محل في استفهام ": اسم"أ
 .حال

َلْو  { 67:آ ُء     َو َناُهْم     َنَشا َلى     َلَمَسْخ ِتِهْم     َع َن َكا َفَما     َم
َطاُعوا َت ّيا     اْس  }    َيِْرِجُعوَن     َول     ُمِض

المتقدمة، الشرط جملة على معطوفة الشرط جملة
وجملة "،"مسخناهم بـ " متعلقمكانتهم "على الجار

ّيا الشرط، جواب على " معطوفةاستطاعوا "ما ""مض
 . به مفعول

ُه     َوَمْن  { 68:آ ّكْسُه     ُنَعّمْر َن ْلِق     ِفي     ُن ْلَخ ُلوَن     َأَفلَ     ا  }    َيِْعِق
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" متعلقالخلق "في الجار مستأنفة، الشرط جملة
 ." مستأنفة"يِعقلون وجملة بالفعل،

ُه     َوَما  { 69:آ َنا ّلْم َبِغي     َوَما     الّشْعَر     َع ْن ْكٌر     ِإل     ُهَو     ِإْن     َلُه     َيِ ِذ
ِبيٌن     َوُقْرآٌن  }    ُم

ّلمناه "وما جملة " ضمير"يِنبغي وفاعل " مستأنفة،ع
""إن و " مستأنفة،ذكر إل هو "إن وجملة الشعر،

 .نافية

ْنِذَر  { 70:آ ُي ّيا     َكاَن     َمْن     ِل  }    َح

 : أنـزلهأي مقدر بفعل " متعلق"لينذر المجرور المصدر

445 

َلْم 71 َأَو ّنا     َيَِرْوا     { َنا     َأ َلْق َلْت     ِمّما     َلُهْم     َخ َنا     َعِم ْيِِديِ ْنَعاًما     َأ َأ

ُكوَن     َلَها     َفُهْم ِل  }    َما

ّد المؤول والمصدر " مستأنفة،يِروا "أولم جملة ّد س مس
ًا من بحال " متعلق"مما الجار " ،"يِروا مفعول "،"أنعام
جملة على " معطوفةمالكون لها "فهم وجملة
 "."مالكون بـ " متعلق"لها والجار "،"عملت

َناَها  { 72:آ ْل ّل َذ ْنَها     َلُهْم     َو ُبُهْم     َفِم ُكو ْنَها     َر ُلوَن     َوِم ُك ْأ  }    َيِ

ّللناها جملة وجملة "،"خلقنا جملة على " معطوفة"وذ
ْلناها جملة على " معطوفةركوبهم "فمنها ّل َذ وجملة "،"
 ".ركوبهم "منها جملة على " معطوفةيِأكلون "ومنها

َلُهْم  { 73:آ َناِفُع     ِفيَها     َو ُكُروَن     َأَفلَ     َوَمَشاِرُب     َم  }    َيِْش

"منها جملة على " معطوفةمنافع فيها "ولهم جملة
 ." مستأنفة"يِشكرون وجملة "،ركوبهم

ُذوا  { 74:آ ّتَخ ّلِه     ُدوِن     ِمْن     َوا ِلَهًة     ال ّلُهْم     آ ْنَصُروَن     َلَع  }    ُيِ

" متعلقدون "من الجار " مستأنفة،"واتخذوا جملة
 ." مستأنفةيِنصرون "لعلهم وجملة "،"آلهة من بحال
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ِطيُعوَن     ل  { 75:آ َت ٌد     َلُهْم     َوُهْم     َنْصَرُهْم     َيِْس ْن  }    ُمْحَضُروَن     ُج

لهم "وهم وجملة " مستأنفة،يِستطيعون "ل جملة
""لهم الجار "،يِستطيعون "ل جملة على " معطوفةجند

 .لجند " نعت"محضرون "،"جند من بحال متعلق

ْنَك     َفلَ  { 76:آ ُلُهْم     َيِْحُز ّنا     َقْو َلُم     ِإ َوَما     ُيِِسّروَن     َما     َنْع
ُنوَن ِل  }    ُيِْع

"نعلم "إنا وجملة " مستأنفة،يِحزنك "فلَ جملة
 .به مفعول موصول " اسم"ما و مستأنفة،

َلْم 77:آ َأَو ْنَساُن     َيَِر     { ّنا     ال ُه     َأ َنا َلْق ْطَفٍة     ِمْن     َخ َذا     ُن ِإ ُهَو     َف
ِبيٌن     َخِصيٌم  }    ُم

"أنا والمصدر " مستأنفة،النسان يِر "أولم جملة
ّدخلقناه ّد " س َلْي مس هو "فإذا وجملة رأى، مفعو
""إذاو "،النسان يِر "أولم جملة على " معطوفةخصيم

 .ثان " خبر"مبين و فجائية،

َنا     َوَضَرَب  { 78:آ َثلَ     َل َنِسَي     َم ْلَقُه     َو ِيي     َمْن     َقاَل     َخ ُيِْح
َظاَم ْلِع  }    َرِميٌم     َوِهَي     ا

جملة "،خصيم "هو جملة على " معطوفة"وضرب جملة
من " حاليةرميم "وهي وجملة مستأنفة، ""قال

 "."العظام

ِييَها     ُقْل  { 79:آ ّلِذي     ُيِْح َأَها     ا ْنَش ُكّل     َوُهَو     َمّرٍة     َأّوَل     َأ ْلٍق     ِب َخ
ِليٌم  }    َع

نابت مطلق مفعول " نائب"أول " مستأنفة،"قل جملة
جملة على " معطوفةعليم "وهو وجملة صفته، عنه

 "."عليم بـ " متعلق"بكل والجار "،"أنشأها

ّلِذي  { 80:آ ُكْم     َجَعَل     ا َذا     َناًرا     الْخَضِر     الّشَجِر     ِمَن     َل ِإ ُتْم     َف ْن َأ

ْنُه ُدوَن     ِم  }    ُتوِق

" متعلق"لكم الجار المتقدم، الموصول من " بدل"الذي
" متعلقالشجر "من الجار المقدر، الثاني بالمفعول

"توقدون منه أنتم "فإذا وجملة "،"نارا من بحال
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بـ " متعلق"منه والجار "،"جعل جملة على معطوفة
 "."توقدون

ْيَس  { 81:آ َل ّلِذي     َأَو َلَق     ا َلى     ِبَقاِدٍر     َوالْرَض     الّسَماَواِت     َخ َع
ُلَق     َأْن َلُهْم     َيِْخ ْث َلى     ِم ُق     َوُهَو     َب ْلَخلَ ِليُم     ا ْلَع  }    ا

خبر في زائدة والباء ..." مستأنفة،الذي "أوليس جملة
بـ " متعلق"على بـ " مجروريِخلق "أن والمصدر ليس،
"الخلَق "وهو وجملة جواب، " حرف"بلى "،"قادر

على قادر هو : بلىأي مقدر، استئناف على معطوفة
 .ثان " خبر"العليم و الخلَق، وهو ذلك،

ّنَما  { 82:آ ُه     ِإ َذا     َأْمُر َد     ِإ ًئا     َأَرا ْي ُكوُن     ُكْن     َلُه     َيُِقوَل     َأْن     َش َي  }    َف

المصدر خبره " مبتدأ"أمره و ومكفوفة، " كافة"إنما
معترضة، الشرط وجملة "،يِقول "أن من المؤول
:والتقديِر قبله، ما عليه دّل محذوف الشرط وجواب

والفاء تام، أمر " فعل"كن و "،: "كنقوله أمره
محذوف، لمبتدأ " خبر"يِكون وجملة مستأنفة،
 .مستأنفة "يِكون "فهو وجملة يِكون، : فهووالتقديِر

ْبَحاَن  { 83:آ ّلِذي     َفُس َيِدِه     ا ُكوُت     ِب َل ْيِه     َشْيٍء     ُكّل     َم َل ِإ َو
 }    ُتْرَجُعوَن

الجملة الصلة وجملة " مستأنفة،"فسبحان جملة
على " معطوفةترجعون "وإليه وجملة بعدها، السمية

 الصلة جملة
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 الصافات سورة

 }َصّفا {َوالّصاّفاِت 1:آ

)(أقسم بـ متعلق والجار وجر، قسم حرف الواو
 "."الصافات عامله مطلق مفعول ""صفا مقدرة،

 }    َزْجًرا     َفالّزاِجَراِت  { 2:آ

 .مطلق " مفعول"زجراو معطوف، " اسم"فالزاجرات
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َياِت 3:آ ِل ّتا ْكًرا     {َفال  }    ِذ

 "."التاليات لـ به " مفعول"ذكرا

ِإّن 4:آ ُكْم     { َلَه ٌد     ِإ  }    َلَواِح

 .للقسم جواب الجملة

َنُهَما     َوَما     َوالْرِض     الّسَماَواِت     َرّب  { 5:آ ْي  }    َب

معطوف موصول " اسم"ما "،"إن لـ ثان " خبر"رب
بالصلة متعلق " ظرف"بينهما "،"السموات على

 .المقدرة

ّنا  { 6:آ ّنا     ِإ ّيِ َء     َز َيا     الّسَما ْن ّد َنٍة     ال ِكِب     ِبِزيِ َكَوا ْل  }    ا

 "."زيِنة من " بدل"الكواكب

ًظا  { 7:آ َطاٍن     ُكّل     ِمْن     َوِحْف ْي  }    َماِرٍد     َش

: حفظناهاأي مقدر عامله مطلق " مفعول"وحفظا
ّنا جملة على معطوف والعامل حفظا، ّيِ " المتقدمة،"ز

 ".: "حفظناهاالمقدر بالعامل " متعلقكل "من الجار

َلى     َيِّسّمُعوَن     ل  { 8:آ ْلَمل     ِإ َلى     ا َذُفوَن     الْع ُيِْق ُكّل     ِمْن     َو
ِنٍب  }    َجا

"ل معنى مضمن والفعل " مستأنفة،يِّسّمعون "ل جملة
من للحفظ معنى ل إذ الوصفية يِجوز ".. ولُيِْصغون
 .يِّسّمع ل شيطان

َلُهْم     ُدُحوًرا  { 9:آ َذاٌب     َو  }    َواِصٌب     َع

لـ مرادف وهو مطلق، مفعول ": نائب"دحورا
ُيِقذفون جملة على " معطوفةعذاب "ولهم وجملة "،"

 ".يِسمعون "ل

ِطَف     َمْن     ِإل  { 10:آ ْطَفَة     َخ ْلَخ َبَعُه     ا ْت َأ  }    َثاِقٌب     ِشَهاٌب     َف
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الستثناء، على منصوب موصول " اسمَمن "قوله
" معطوف"فأتبعه وجملة مطلق، " مفعول"الخطفةو

 "."خطف جملة على

ِتِهْم  { 11:آ َتْف ّد     َأُهْم     َفاْس ْلًقا     َأَش َنا     َمْن     َأْم     َخ َلْق ّنا     َخ ِإ
َناُهْم َلْق  }    لِزٍب     ِطيٍن     ِمْن     َخ

مفعول الستفهام جملة " مستأنفة،"فاستفتهم جملة
" تمييز،"خلقاو قلبي، فعل " المضمن"استفتهم لـ به

""أمو "،"هم على معطوف موصول ": اسم"َمن وقوله
 .متصلة عاطفة

ْبَت     َبْل  { 12:آ َيِْسَخُروَن     َعِج  }    َو

وجملة السهم " مستأنفة،إلى"عجبت جملة
والجملة : هم،تقديِره محذوف لمبتدأ " خبر"ويِسخرون

 .حالية والواو حالية، السمية

َذا  { 13:آ ِإ ّكُروا     َو ُكُروَن     ل     ُذ ْذ  }    َيِ

 "."يِسخرون جملة على معطوفة الشرط جملة

َذا  { 14:آ ِإ َأْوا     َو َيًِة     َر َتْسِخُروَن     آ  }    َيِْس

 .المتقدمة الجملة على معطوفة الشرط جملة

ُلوا  { 15:آ َذا     ِإْن     َوَقا ِبيٌن     ِسْحٌر     ِإل     َه  }    ُم

الشرط، جواب جملة على " معطوفة"وقالوا جملة
 ." نافية"إْنو

َذا  { 16:آ ِئ َنا     َأ ْت ّنا     ِم ُك ًبا     َو َظاًما     ُتَرا ّنا     َوِع ِئ ُثوَن     َأ ْبُعو  }    َلَم

ُنبعث،أي الجواب بمعنى متعلقة شرطية " ظرفية"إذا  :
أن يِجوز ول للجواب، " تفسيريِةلمبعوثون "إنا وجملة
" ل"إّن بعد ما لّن "؛"إذا لـ جوابا الجملة هذه تكون
 .قبلها فيما يِعمل

َنا  { 17:آ َباُؤ ُلوَن     َأَوآ  }    الّو
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"،: "مبعوثونتقديِره محذوف، خبره " مبتدأ"آباؤنا
"إنا جملة على معطوفة والخبر المبتدأ من والجملة

 ".لمبعوثون

ُتْم     َنَعْم     ُقْل  { 18:آ ْن َأ  }    َداِخُروَن     َو

ْبَعثون، : نعمأي مقدر القول مقول "وأنتم وجملة ُت
 "."تبعثون فاعل من حالية "داخرون

ّنَما  { 19:آ ِإ ٌة     ِهَي     َف ٌة     َزْجَر َد َذا     َواِح ِإ ُظُروَن     ُهْم     َف ْن  }    َيِ

هم "فإذا وجملة " مستأنفة،زجرة هي "فإنما جملة
 ." فجائية"إذاو المستأنفة، على معطوفة "يِنظرون

ُلوا  { 20:آ َنا    َ يِا     َوَقا َل ْيِ َذا     َو ّديِِن     َيِْوُم     َه  }    ال

"،زجرة "هي جملة على " معطوفة"وقالوا جملة
 .القول حيز في " مستأنفةالديِن يِوم "هذا وجملة

َذا  { 21:آ ْلَفْصِل     َيِْوُم     َه ّلِذي     ا ُتْم     ا ْن ُبوَن     ِبِه     ُك ّذ َك  }    ُت

القول، حيز في " مستأنفةالفصل يِوم "هذا جملة
 ." نعت"الذي

ّلِذيَِن     اْحُشُروا  { 22:آ َلُموا     ا َأْزَواَجُهْم     َظ ُنوا     َوَما     َو َكا
ُدوَن ُب  }    َيِْع

مقدر، لقول القول " مقول"احشروا جملة
" اسم"ما" و"الذيِن على معطوف " اسم"وأزواجهم

 "."أزواجهم على معطوف موصول

ّلِه     ُدوِن     ِمْن  { 23:آ ُدوُهْم     ال َلى     َفاْه ِم     ِصَراِط     ِإ ْلَجِحي  }    ا

وجملة الموصول، من بحال " متعلقدون "من الجار
 "."احشروا جملة على معطوفة ""فاهدوهم

ّنُهْم     َوِقُفوُهْم  { 24:آ ُلوَن     ِإ ُئو  }    َمْس

 " مستأنفةمسؤولون "إنهم جملة
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ُكْم     َما  { 25 َناَصُروَن     ل     َل  }    َت

بالخبر، " متعلق"لكم الجار مبتدأ، استفهام " اسم"ما
مقول الستفهام وجملة " حالية،تناصرون "ل وجملة
 .مقدر لقول القول

َيْوَم     ُهُم     َبْل  { 26:آ ْل ِلُموَن     ا َتْس  }    ُمْس

 "."مستسلمون بالخبر " متعلق"اليوم الظرف

َبَل  { 27:آ َأْق َلى     َبْعُضُهْم     َو ُلوَن     َبْعٍض     َع َء َتَسا  }    َيِ

من " حال"يِتساءلون وجملة " مستأنفة،"وأقبل جملة
 "."أقبل فاعل

ُتْم  { 28:آ ْن َنا     ُك َن ُتو ْأ َيِميِن     َعِن     َت ْل  }    ا

في الفاعل من بحال " متعلقاليمين "عن الجار
 "."تأتوننا

ُلوا  { 29:آ ُنوا     َلْم     َبْل     َقا ُكو ِنيَن     َت  }    ُمْؤِم

تكونوا، لم بل أضللناكم، : ماأي مقدر القول مقول
 ." مستأنفةتكونوا "لم وجملة

َنا     َكاَن     َوَما  { 30:آ ُكْم     َل ْي َل َطاٍن     ِمْن     َع ْل ُتْم     َبْل     ُس ْن َقْوًما     ُك
 }    َطاِغيَن

على " معطوفةسلطان من عليكم لنا كان "وما جملة
الجار كان، بخبر " متعلق"لنا الجار "،تكونوا "لم جملة

" اسم"سلطانو "،"سلطان من بحال " متعلق"عليكم
حيز في " مستأنفة"كنتم وجملة " زائدة،"منو كان،

 .القول

َنا     َفَحّق  { 31:آ ْي َل َنا     َقْوُل     َع ّب ّنا     َر ِئُقوَن     ِإ َذا  }    َل

ّنا وجملة "،"كنتم جملة على " معطوفة"فحق جملة "إ
 .القول " مقوللذائقون

ُكْم  { 32:آ َنا ْيِ َأْغَو ّنا     َف ّنا     ِإ  }    َغاِويَِن     ُك

javascript:openquran(36,32,32)
javascript:openquran(36,31,31)
javascript:openquran(36,30,30)
javascript:openquran(36,30,30)
javascript:openquran(36,29,29)
javascript:openquran(36,28,28)
javascript:openquran(36,27,27)
javascript:openquran(36,26,26)
javascript:openquran(36,25,25)


"،تكونوا "لم جملة على " معطوفة"فأغويِناكم جملة
ّنا وجملة  ." مستأنفةكنا "إ

ّنُهْم  { 33:آ ِإ ِئٍذ     َف َذاِب     ِفي     َيِْوَم ْلَع ُكوَن     ا َتِر  }    ُمْش

والجار " مستأنفة،مشتركون يِومئذ "فإنهم جملة
 "."مشتركون بالخبر متعلقان والظرف

ّنا  { 34:آ ِلَك     ِإ َذ ْلُمْجِرِميَن     َنْفَعُل     َك  }    ِبا

ذلك مثل ِفْعلَ : نفعلأي مطلق مفعول نائب الكاف
 .الفعل

ّنُهْم  { 35:آ ُنوا     ِإ َذا     َكا َلَه     ل     َلُهْم     ِقيَل     ِإ ّلُه     ِإل     ِإ ال
ِبُروَن ْك َت  }    َيِْس

وجملة "،"يِستكبرون بـ متعلق محض " ظرف"إذا
من " بدل. "اللهمقدر لقول القول مقول التنـزيِه
وجملة المحذوف، الخبر في المستتر الضمير

 .كان " خبر"يِستكبرون

ُلوَن 36:آ َيُِقو ّنا     {َو ِئ ُكو     َأ َتاِر َنا     َل ِت ِلَه ُنوٍن     ِلَشاِعٍر     آ  }    َمْج

"،"يِستكبرون جملة على " معطوفة"ويِقولون جملة
 "."تاركو بـ " متعلق"لشاعر الجار

َء     َبْل  { 37:آ ْلَحّق     َجا َق     ِبا ّد ِليَن     َوَص ْلُمْرَس  }    ا

 ." مستأنفة"جاء وجملة "،"جاء بـ " متعلق"بالحق الجار

ُكْم  { 38:آ ّن ِئُقو     ِإ َذا َذاِب     َل ْلَع ِم     ا ِلي  }    ال

 .المزحلقة واللَم مستأنفة، الجملة

ُتْم     َما     ِإل     ُتْجَزْوَن     َوَما  { 39:آ ْن ُلوَن     ُك  }    َتْعَم

 ." للحصر"إلو ثان، مفعول موصول " اسم"ما

َد     ِإل  { 40:آ َبا ّلِه     ِع َلِصيَن     ال ْلُمْخ  }    ا

 ." نعت"المخلصينو منقطع، مستثنى
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ِئَك  { 41:آ َل ٌق     َلُهْم     ُأو ُلوٌم     ِرْز  }    َمْع

 "."أولئك " خبررزق "لهم جملة

ِكُه  { 42:آ ْكَرُموَن     َوُهْم     َفَوا  }    ُم

" حاليةمكرمون "وهم وجملة "،"رزق من " بدل"فواكه
 "."لهم في الضمير من

ّناِت     ِفي  { 43:آ ِم     َج ّنِعي  }    ال

 "."مكرمون بـ " متعلقجنات "في الجار

َلى  { 44:آ ِليَن     ُسُرٍر     َع ِب َتَقا  }    ُم

""متقابلينو "،"متقابلين بـ " متعلقسرر "على الجار
 "."مكرمون في الضمير من حال

َطاُف  { 45:آ ْيِهْم     ُيِ َل ْأٍس     َع َك  }    َمِعيٍن     ِمْن     ِب

نائب ومجرور ": جار"عليهم " مستأنفة،"يِطاف جملة
"من الجار "،"يِطاف بـ " متعلق"بكأس الجار فاعل،
 "."كأس لـ بنعت " متعلقمعين

َء  { 46:آ ْيَضا ّذٍة     َب ِبيَن     َل  }    ِللّشاِر

ثالث، " نعت"لذة "،"كأس لـ ثان " نعت"بيضاء
 "."لذة لـ بنعت " متعلق"للشاربين

ْنَها     ُهْم     َول     َغْوٌل     ِفيَها     ل  { 47:آ  }    ُيِنـزُفوَن     َع

" مبتدأ،"غول "،"كأس لـ " نعتغول فيها "ل جملة
الجملة على " معطوفةيِنـزفون هم "ول وجملة

 "."يِنـزفون بـ " متعلق"عنها والجار السمية،

َدُهْم  { 48:آ ْن ّطْرِف     َقاِصَراُت     َوِع  }    ِعيٌن     ال

"،"يِطاف جملة على " معطوفةقاصرات "عندهم جملة
 ""قاصرات لـ " نعت"عين

ّنُهّن  { 49:آ َأ ْيٌض     َك ُنوٌن     َب ْك  }    َم
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 "."قاصرات لـ ثان نعت الجملة

َبَل  { 50:آ َأْق َلى     َبْعُضُهْم     َف ُلوَن     َبْعٍض     َع َء َتَسا  }    َيِ

بـ " متعلقبعض "على " مستأنفة،الجار"فأقبل جملة
 "."بعضهم من " حال"يِتساءلون وجملة ""أقبل

ِئٌل     َقاَل  { 51:آ ْنُهْم     َقا ّني     ِم  }    َقِريٌِن     ِلي     َكاَن     ِإ

بـ " متعلق"منهم الجار " مستأنفة،قائل "قال جملة
 إن " خبرقريِن لي "كان وجملة "،"قائل
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ّنَك     َيُِقوُل  { 52: ِئ ّدِقيَن     َلِمَن     َأ ْلُمَص  }    ا

 .المزحلقة واللَم "،"قريِن لـ " نعت"يِقول جملة

َذا 53:آ ِئ َأ َنا     { ْت ّنا     ِم ُك ًبا     َو َظاًما     ُتَرا ّنا     َوِع ِئ ُنوَن     َأ ""إذا }    َلَمِديِ
وجملة نبعث، الجواب بمعنى متعلقة شرطية ظرفية

" تفسيريِةلمديِنون "أإنا وجملة ،إليه " مضاف"متنا
 .للجواب

ُتْم     َهْل     َقاَل  { 54:آ ْن ِلُعوَن     َأ ّط  }    ُم

 ." مستأنفة"قال جملة

َلَع  { 55:آ ّط ُه     َفا ِم     َسَواِء     ِفي     َفَرآ ْلَجِحي  }    ا

 "."قال جملة على " معطوفة"فاطلع جملة

ّلِه     َقاَل  { 56:آ ْدَت     ِإْن     َتال ُتْرِديِِن     ِك  }    َل

الفارقة، واللَم مهملة، الثقيلة من " مخففة"إْن
على المقدرة بالضمة مرفوع مضارع فعل ":"ترديِنو

للتخفيف المحذوفة والياء للوقايِة، والنون الياء،
كدت "إن وجملة "،"كاد " خبر"ترديِن وجملة به، مفعول
 .القسم جواب "لترديِن

َلْول  { 57:آ ّبي     ِنْعَمُة     َو ْنُت     َر ُك ْلُمْحَضِريَِن     ِمَن     َل  }    ا
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""نعمة القسم، جواب على معطوفة الشرط جملة
 .موجودة تقديِره محذوف خبره مبتدأ

ِتيَن     َنْحُن     َأَفَما  { 58:آ ّي  }    ِبَم

والجملة خبرها، في زائدة والباء ليس، عمل " تعمل"ما
أهل : قالأي مقدر لقول القول مقول على معطوفة

 .بميتين نحن فما ؟مخلدون : أنحنالجنة

َنا     ِإل  { 59:آ َت َت َلى     َمْو ِبيَن     َنْحُن     َوَما     الو ّذ  }    ِبُمَع

"وما وجملة " نعت،"الولى منقطع، " مستثنى"موتتنا
"بميتين نحن "ما جملة على " معطوفةبمعذبين نحن

 .الخبر في زائدة والباء

َذا     ِإّن  { 60:آ ْلَفْوُز     َلُهَو     َه ِظيُم     ا ْلَع  }    ا

والجملة " خبره،"الفوزو " مبتدأ،"هو المزحلقة، اللَم
 "."إن خبر

ْثِل  { 61:آ َذا     ِلِم َيْعَمِل     َه ْل ُلوَن     َف ْلَعاِم  }    ا

والفاء إليه، " مضاف"هذا "،"يِعمل بـ متعلق الجار
 .جازمة للمر واللَم زائدة،

ِلَك  { 62:آ َذ ْيٌر     َأ ُة     َأْم     نـزل     َخ ِم     َشَجَر  }    الّزّقو

" المتصلة"أم " تمييز،"نـزل " مستأنفة،خير "ذلك جملة
 "."ذلك المبتدأ على معطوف " اسم"شجرة عاطفة،

ّنا{ 63:آ َناَها ِإ ْل َنًة َجَع ْت ِلِميَن ِف ّظا  }ِلل

الجار مستأنفة، والجملة ثان، " مفعول"فتنًة
 "."فتنة لـ بنعت متعلق ""للظالمين

ّنَها  { 64:آ ٌة     ِإ ِم     َأْصِل     ِفي     َتْخُرُج     َشَجَر ْلَجِحي  }    ا

 ." نعت"تخرج جملة

ْلُعَها  { 65:آ ّنُه     َط َأ ُءوُس     َك ِطيِن     ُر َيا  }    الّش
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 .لشجرة ثان " نعترؤوس كأنه "طلعها جملة

ّنُهْم 66:آ ِإ ُلوَن     {َف ِك ْنَها     ل ُئوَن     ِم ِل ْنَها     َفَما ُطوَن     ِم ُب ْل  }    ا

بـ " متعلق"منها الجار " مستأنفة،لكلون "فإنهم جملة
"،"آكلون على ": معطوف"فمالئون وقوله "،"آكلون

الجار "،"مالئون الفاعل لسم به " مفعول"البطون
 "."مالئون بـ متعلق " الثاني"منها

ْيَها     َلُهْم     ِإّن     ُثّم  { 67:آ َل ًبا     َع ٍم     ِمْن     َلَشْو  }    َحِمي

للتوكيد، واللَم "،"حميم من بحال " متعلق"عليها الجار
والجملة "،"شوبا لـ بنعت " متعلقحميم "من والجار

 ".لكلون "إنهم جملة على معطوفة

َلى     َمْرِجَعُهْم     ِإّن     ُثّم  { 68:آ ِم     ل ْلَجِحي  }    ا

واللَم "،لشوبا لهم "إن جملة على معطوفة الجملة
 .المزحلقة

ّنُهْم  { 69:آ ْلَفْوا     ِإ َءُهْم     َأ َبا ّليَن     آ  }    َضا

لـ ثان " مفعول"ضالينو إن، " خبر"ألفوا جملة
 "."ألفى

َلى     َفُهْم  { 70:آ َثاِرِهْم     َع  }    ُيِْهَرُعوَن     آ

جملة "،ألفوا "إنهم جملة على معطوفة الجملة
 .ثان " خبر"يِهرعون

ْد  { 71:آ َلَق َلُهْم     َضّل     َو ْب َثُر     َق ْك ِليَن     َأ  }    الّو

 ." فاعل"أكثر " مستأنفة،قبلهم ضّل "ولقد جملة

ْد  { 72:آ َلَق َنا     َو ْل ْنِذِريَِن     ِفيِهْم     َأْرَس  }    ُم

"،ضّل "لقد جملة على " معطوفةأرسلنا "ولقد جملة
 .به " مفعول"منذريِن

ُظْر  { 73:آ ْن ْيَف     َفا َبُة     َكاَن     َك َذِريَِن     َعاِق ْن ْلُم  }    ا
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" مفعولكان "كيف وجملة " مستأنفة،"فانظر جملة
بالستفهام، المعلق العلم معنى المتضمن للنظر

 .كان خبر استفهام " اسم"كيفو

َد     ِإل  { 74:آ َبا ّلِه     ِع َلِصيَن     ال ْلُمْخ  }    ا

 ." نعت"المخلصينو منقطع، " مستثنى"عباد

ْد  { 75:آ َلَق َنا     َو َدا ِنْعَم     ُنوٌح     َنا َل ُبوَن     َف ْلُمِجي  }    ا

"نادانا "لقد وجملة " مستأنفة،نوح نادانا "ولقد جملة
جواب في واقعة واللَم عاطفة، والفاء القسم، جواب

المتقدم، القسم جواب على معطوفة والجملة القسم،
بالمدح والمخصوص ثان، قسم تقديِر إلى حاجة ول

ِنْعم " فاعل"المجيبونو نحن، تقديِره محذوف "." 

ُه 76:آ َنا ْي َنّج َلُه     {َو َأْه َكْرِب     ِمَن     َو ْل ِم     ا ِظي ْلَع  }    ا

القسم جواب جملة على " معطوفة"ونجيناه جملة
 الهاء على معطوف ": اسم"وأهله . قولهالسابق
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َنا  { 77 ْل َتُه     َوَجَع ّيِ َباِقيَن     ُهُم     ُذّر ْل  }    ا

ّدت"وجعلنا فصل، " ضمير"هم و : الهاءاثنين إلى " تَع
 "."الباقين

َنا  { 78:آ ْك َتَر ْيِه     َو َل  }    الِخِريَِن     ِفي     َع

والجاران "،"جعلنا جملة على " معطوفة"وتركنا جملة
 .: ثناءبنحو " مقدر"تركنا ومفعول بالفعل، متعلقان

َلى     َسلٌَم  { 79:آ َلِميَن     ِفي     ُنوٍح     َع ْلَعا  }    ا

""سلَمو السابق، المقدر للمفعول تفسيريِة الجملة
بالنكرة؛ البتداء وجاز بالخبر، متعلق بعده والجار مبتدأ
" متعلقالعالمين "في الجار دعاء، على دالة لنها

ّلق الذي بالستقرار  .الخبر به َتَع
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ّنا  { 80:آ ِلَك     ِإ َذ ِنيَن     َنْجِزي     َك ْلُمْحِس  }    ا

جزاء المحسنين : يِجزيأي مطلق مفعول نائب الكاف
ّنا وجملة الجزاء، ذلك مثل وجملة " مستأنفة،نجزي "إ

 .إن " خبر"نجزي

ّنُه  { 81:آ َنا     ِمْن     ِإ َباِد ِنيَن     ِع ْلُمْؤِم  }    ا

 .مستأنفة الجملة

َنا     ُثّم  { 82:آ  }    الَخِريَِن     َأْغَرْق

 ).78( اليِة " في"تركنا جملة على معطوفة الجملة

ِإّن  { 83:آ ِتِه     ِمْن     َو ْبَراِهيَم     ِشيَع  }    ل

"شيعته "من والجار للتوكيد، واللَم مستأنفة، الجملة
 .بالخبر متعلق

ْذ  { 84:آ َء     ِإ ّبُه     َجا ْلٍب     َر ٍم     ِبَق ِلي  }    َس

وجملة " مقدرا،"اذكر لـ مفعول ظرفي " اسم"إذ
من بحال " متعلق"بقلب الجار إليه، " مضاف"جاء

 "."جاء فاعل

ْذ  { 85:آ ِبيِه     َقاَل     ِإ َذا     َوَقْوِمِه     ل ُدوَن     َما ُب  }    َتْع

" اسم"ما " المتقدمة،"إذ من بدل ظرفي " اسم"إذ
وجملة خبره، موصول " اسم"ذا مبتدأ، استفهام
 .الموصول " صلة"تعبدون

ًكا 86:آ ِئْف َأ ِلَهًة     { ّلِه     ُدوَن     آ ُدوَن     ال  }    ُتِريِ

" ظرف"دون " بدل،"آلهة "،"تريِدون " مفعول"إفكا
""تريِدون وجملة "،"آلهة لـ بنعت متعلق مكان

 .مستأنفة

ُكْم     َفَما  { 87:آ ّن َلِميَن     ِبَرّب     َظ ْلَعا  }    ا
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" اسم"ما "،"تريِدون جملة على معطوفة الجملة
" متعلق"برب . الجار" خبره"ظنكمو مبتدأ، استفهام

 "."ظنكم من بحال

َظَر  { 88:آ َن ًة     َف ْظَر ِم     ِفي     َن ّنُجو  }    ال

 .مطلق " مفعول"نظرة " مستأنفة،"فنظر جملة

ّني     َفَقاَل  { 89:آ  }    َسِقيٌم     ِإ

 "."نظر جملة على " معطوفة"فقال جملة

ّلْوا  { 90:آ َتَو ْنُه     َف ِبِريَِن     َع ْد  }    ُم

ّلوا جملة والفعل "،"قال جملة على " معطوفة"فتو
المحذوفة اللف على المقدر الضم على مبني ماٍض

من حال ""مدبريِن فاعل، والواو الساكنين، للتقاء
 .الواو

َلى     َفَراَغ  { 91:آ ِتِهْم     ِإ ِلَه ُلوَن     َأل     َفَقاَل     آ ُك ْأ  }    َت

ّلوا جملة على معطوفة الجملة َتَو  ." للعرض"أل "،"

ُكْم     َما  { 92:آ ِطُقوَن     ل     َل ْن  }    َت

بالخبر، " متعلق"لكم مبتدأ،الجار استفهام " اسم"ما
"تنطقون "ل جملة القول، حيز في مستأنفة والجملة

 "."لكم في الكاف من حال

ْيِهْم     َفَراَغ  { 93:آ َل ًبا     َع َيِميِن     َضْر ْل  }    ِبا

)،91( اليِة " في"قال جملة على معطوفة الجملة
الفعل وجملة مقدر، لفعل مطلق مفعول ""ضربا

" متعلق"باليمين الجار "،"راغ فاعل من حال المقدر
 "."ضربا لـ بنعت

ُلوا  { 94:آ َب َأْق ْيِه     َف َل  }    َيِِزّفوَن     ِإ

من " حال"يِزّفون وجملة " مستأنفة،"فأقبلوا جملة
 "."أقبلوا فاعل
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ُدوَن     َقاَل  { 95:آ ُب َتْع ُتوَن     َما     َأ ْنِح  }    َت

 .به مفعول موصول " اسم"ما

ّلُه  { 96:آ ُكْم     َوال َلَق ُلوَن     َوَما     َخ  }    َتْعَم

" موصولة"ماو الواو، من " حاليةخلقكم "والله جملة
 .الكاف على معطوفة

ُلوا  { 97:آ ُنوا     َقا ْب ًنا     َلُه     ا َيا ْن ُه     ُب ْلُقو َأ ِم     ِفي     َف ْلَجِحي  }    ا

على " معطوفة"فألقوه وجملة به، " مفعول"بنيانا
 "."ابنوا جملة

ُدوا  { 98:آ َأَرا ًدا     ِبِه     َف ْي َناُهُم     َك ْل ِليَن     َفَجَع  }    الْسَف

""السفلينو "،"كيدا من بحال " متعلق"به الجار
 .ثان مفعول

ّني     َوَقاَل  { 99:آ َلى     َذاِهٌب     ِإ ّبي     ِإ َيْهِديِِن     َر  }    َس

" متعلقربي "إلى الجار " مستأنفة،"وقال جملة
 ." مستأنفة"سيهديِن وجملة بذاهب،

ِلِحيَن     ِمَن     ِلي     َهْب     َرّب  { 100:آ  }    الّصا

ما على المقدرة بالياء منصوب مضاف " منادى"رب
النداء وجملة للتخفيف، المحذوفة المتكلم يِاء قبل

النداء " جواب"هب وجملة مقدر، لقول القول مقول
لمفعول بنعت " متعلقالصالحين "من والجار مستأنفة،

 .الصالحين من كائنا : ابناأي مقدر

ُه  { 101:آ َنا َبّشْر ٍم     َف ٍم     ِبُغلَ ِلي  }    َح

.السابق المقدر القول على " معطوفة"فبّشرناه جملة

َلّما  { 102:آ َلَغ     َف َنّي    َ يِا     َقاَل     الّسْعَي     َمَعُه     َب ّني     ُب ِفي     َأَرى     ِإ
ِم َنا ْلَم ّني     ا َبُحَك     َأ ْذ ُظْر     َأ ْن َذا     َفا َبِت    َ يِا     َقاَل     َتَرى     َما َما     اْفَعْل     َأ
ِني     ُتْؤَمُر ُد َتِج َء     ِإْن     َس ّلُه     َشا ِبِريَِن     ِمَن     ال  }    الّصا
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بـ " متعلق"معه والظرف مستأنفة، الشرط جملة
يِقتضي لنه "؛"بلغ بـ يِتعلق ول ) مقدرة،(أعني

ّد معا بلوغهما مضاف ": منادىبني "يِا . قولهالسعي ح
والياء الياء، قبل ما على المقدرة بالفتحة منصوب
ّدأذبحك "أني والمصدر إليه، مضاف ّد " س َلْي مس مفعو

" اسم"ذاو مبتدأ، استفهام " اسم"ما " الحلمية،"رأى
للنظر " مفعولترى "ماذا وجملة خبره، موصول

ّلق العلم، معنى المتضمن وجملة بالستفهام، والمع
مضاف " منادىأبت "يِا وقوله " مستأنفة،"فانظر
المتكلم يِاء قبل ما على المقدرة بالفتحة منصوب
وجملة " مستأنفة،"ستجدني وجملة تاء، المنقلبة
ما عليه دّل محذوف الشرط وجواب معترضة، الشرط

لـ الثاني بالمفعول " متعلقالصابريِن "من الجار قبله،
 وجد
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َلّما  { 103 َلَما     َف ّلُه     َأْس َت ِبيِن     َو ْلَج  }    ِل

المتقدمة، الشرط جملة على معطوفة الشرط جملة
 .صبرهما : ظهرأي محذوفة الشرط جواب وجملة

ُه  { 104:آ َنا ْيِ َد َنا ْبَراِهيُم    َ يِا     َأْن     َو  }    ِإ

""أْنو "،"أسلما جملة على " معطوفة"وناديِناه جملة
 .للمناداة تفسيريِة النداء وجملة مفسرة،

ْد  { 105:آ ّدْقَت     َق َيِا     َص ّنا     الّرْؤ ِلَك     ِإ َذ ِنيَن     َنْجِزي     َك ْلُمْحِس  }    ا

ّدقت "قد جملة "إنا وجملة مستأنفة، النداء " جوابص
:أي مطلق مفعول نائب والكاف مستأنفة، "نجزي
 .الجزاء ذلك مثل جزاء المحسنين نجزي

َذا     ِإّن  { 106:آ ُء     َلُهَو     َه َبلَ ْل ِبيُن     ا ْلُم  }    ا

 .إن " خبرالبلَء "لهو جملة

ُه  { 107:آ َنا ْيِ َد ْبٍح     َوَف ٍم     ِبِذ ِظي  }    َع

 ." مستأنفة"وفديِناه جملة
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َنا  { 108:آ ْك َتَر ْيِه     َو َل  }    الِخِريَِن     ِفي     َع

:بنحو " مقدر"تركنا ومفعول بالفعل، متعلقان الجاّران
ًء  .ثنا

َلى     َسلٌَم  { 109:آ ْبَراِهيَم     َع  }    ِإ

""سلَمو السابق، المقدر للمفعول تفسيريِة الجملة
 .بالخبر متعلق بعده والجار مبتدأ،

ِلَك  { 110:آ َذ ِنيَن     َنْجِزي     َك ْلُمْحِس  }    ا

مطلق مفعول نائب والكاف " مستأنفة،"نجزي جملة
 .ذلك مثل جزاء المحسنين : نجزيأي

ّنُه  { 111:آ َنا     ِمْن     ِإ َباِد ِنيَن     ِع ْلُمْؤِم  }    ا

 .مستأنفة الجملة

ُه  { 112:آ َنا َبّشْر َق     َو ِإْسَحا ّيا     ِب ِب ِلِحيَن     ِمَن     َن  }    الّصا

""نبيا "،"وتركنا جملة على " معطوفة"وبّشرناه جملة
لـ بنعت " متعلقالصالحين "من الجار إسحاق، من حال
 "."نبيا

َنا  { 113:آ ْك َباَر ْيِه     َو َل َلى     َع َق     َوَع ِتِهَما     َوِمْن     ِإْسَحا ّيِ ُذّر
ِلٌم     ُمْحِسٌن َظا َنْفِسِه     َو ِبيٌن     ِل  }    ُم

"،"محسن المبتدأ بخبر " متعلقذريِتهما "من الجار
في واللَم " مستأنفة،محسن ذريِتهما "من وجملة

وهو فاعل، " اسم"ظالم عامله لن " للتقويِة؛"لنفسه
َتَقّوى فرع، لظالم، به " مفعول"نفسهو باللَم، َف

 .لظالم " نعت"مبين

ْد  { 114:آ َلَق ّنا     َو َن َلى     َم  }    َوَهاُروَن     ُموَسى     َع

 .مقدر قسم جواب في واقعة واللَم مستأنفة، الواو

َناُهَما  { 115:آ ْي َنّج َكْرِب     ِمَن     َوَقْوَمُهَما     َو ْل ِم     ا ِظي ْلَع  }    ا
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"من الجار الهاء، على معطوف ": اسم"وقومهما قوله
 "."نّجيناهما بـ متعلق "الكرب

َناُهْم  { 116:آ َنَصْر ُنوا     َو َكا ِبيَن     ُهُم     َف ِل ْلَغا  }    ا

جملة على " معطوفةالغالبين هم "فكانوا جملة
 .للواو " توكيد"هم والضمير "،"نصرناهم

َناُهَما  { 117:آ ْي َت َتاَب     َوآ ِك ْل ِبيَن     ا َت ْلُمْس  }    ا

 .ثان " مفعول"الكتاب

َناُهَما  { 118:آ ْيِ َد َتِقيَم     الّصَراَط     َوَه ْلُمْس  }    ا

 .لهدى ثان " مفعول"الصراط

َنا  { 119:آ ْك َتَر ْيِهَما     َو َل  }    الِخِريَِن     ِفي     َع

 ." مقدر"تركنا ومفعول بالفعل، متعلقان الجاران

َلى     َسلٌَم  { 120:آ  }    َوَهاُروَن     ُموَسى     َع

 .السابق المقدر للمفعول تفسيريِة الجملة

ّنا  { 121:آ ِلَك     ِإ َذ ِنيَن     َنْجِزي     َك ْلُمْحِس  }    ا

 .مطلق مفعول نائب والكاف "،"إن " خبر"نجزي جملة

ّنُهَما122:آ ِإ َنا ِمْن   َباِد ِنيَن ِع ْلُمْؤِم  ا

 ." نعت"المؤمنينو مستأنفة، الجملة

ِإّن  { 123:آ َياَس     َو ْل ِليَن     َلِمَن     ِإ ْلُمْرَس  }    ا

 .مستأنفة الجملة

ْذ  { 124:آ ّتُقوَن     َأل     ِلَقْوِمِه     َقاَل     ِإ  }    َت

وجملة " للعرض،"أل بالمرسلين، متعلق " ظرف"إذ
 .إليه مضاف ""قال

ْدُعوَن  { 125:آ َت َذُروَن     َبْعلَ     َأ َت ِلِقيَن     َأْحَسَن     َو ْلَخا  }    ا
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 "."تذر " مفعول"أحسن " مستأنفة،"أتدعون جملة

ّلَه  { 126:آ ُكْم     ال ّب ُكُم     َوَرّب     َر ِئ َبا ِليَن     آ  }    الّو

الجلَلة، من " بدل"ربكم "،"أحسن من " بدل"الله
 "آبائكم لـ " نعت"الولين
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ُه  { 127 ُبو ّذ َك ّنُهْم     َف ِإ  }    َلُمْحَضُروَن     َف

ّذبوه جملة ( اليِة " في"قال جملة على " معطوفة"فك
جملة على " معطوفةلمحضرون "فإنهم وجملة )،124

ّذبوه  .المزحلقة واللَم "،"ك

َد     ِإل  { 128:آ َبا ّلِه     ِع َلِصيَن     ال ْلُمْخ  }    ا

 .منصوب " مستثنى"عباد

َنا  { 129:آ ْك َتَر ْيِه     َو َل  }    الِخِريَِن     ِفي     َع

:أي " مقدر،"تركنا ومفعول بالفعل، متعلقان الجاران
ًء  .ثنا

َلى     {َسلٌَم 130:آ  }    َيِاِسيَن     ِإْل     َع

 .المقدر للمفعول تفسيريِة الجملة

ّنا  { 131:آ ِلَك     ِإ َذ ِنيَن     َنْجِزي     َك ْلُمْحِس  }    ا

 .مطلق مفعول نائب والكاف "،"إن " خبر"نجزي جملة

ّنُه 132:آ ِإ َنا     ِمْن     { َباِد ِنيَن     ِع ْلُمْؤِم  }    ا

 .مستأنفة الجملة

ِإّن  { 133:آ ًطا     َو ِليَن     َلِمَن     ُلو ْلُمْرَس  }    ا

 .مستأنفة الجملة

ْذ  { 134:آ ُه     ِإ َنا ْي َلُه     َنّج َأْه  }    َأْجَمِعيَن     َو
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معطوف " اسم"أهلهو بالمرسلين، متعلق " ظرف"إذ
 ." توكيد"أجمعين الهاء، على

ِبِريَِن     ِفي     َعُجوًزا     ِإل  { 135:آ ْلَغا  }    ا

 "."عجوزا لـ بنعت " متعلقالغابريِن "في الجار

َنا     ُثّم  { 136:آ  }    الَخِريَِن     َدّمْر

 "."نجيناه جملة على معطوفة الجملة

ُكْم  { 137:آ ّن ِإ َتُمّروَن     َو ْيِهْم     َل َل ِبِحيَن     َع  }    ُمْص

"،"تمرون فاعل من " حال"مصبحين مستأنفة، الجملة
 .التامة أصبح من وهو

ْيِل  { 138:آ ّل ِبال ُلوَن     َأَفلَ     َو  }    َتْعِق

:أي السابقة الحال على معطوفة بحال متعلق الجار
 ." مستأنفةتعقلون "أفلَ وجملة بالليل، وملتبسين

ِإّن  { 139:آ ُنَس     َو ِليَن     َلِمَن     ُيِو ْلُمْرَس  }    ا

 .المزحلقة واللَم مستأنفة، الجملة

ْذ  { 140:آ َبَق     ِإ َلى     َأ ْلِك     ِإ ْلُف ْلَمْشُحوِن     ا  }    ا

" مضاف"أبق وجملة "،"المرسلين بـ متعلق " ظرف"إذ
 .إليه

َكاَن     َفَساَهَم  { 141:آ ْدَحِضيَن     ِمَن     َف ْلُم  }    ا

 "."فساهم جملة على " معطوفة"فكان جملة

َتَقَمُه  { 142:آ ْل ْلُحوُت     َفا ِليٌم     َوُهَو     ا  }    ُم

 "."التقمه جملة في الهاء من " حاليةمليم "وهو جملة

َلْول  { 143:آ ّنُه     َف ّبِحيَن     ِمَن     َكاَن     َأ ْلُمَس  }    ا
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بعدها وما وأن "،"التقمه على معطوفة الشرط جملة
: موجودتقديِره محذوف خبره مبتدأ، مصدر تأويِل في
 .موجود المسبحين من كونه : فلولأي

ِبَث  { 144:آ َل ِنِه     ِفي     َل ْط َلى     َب ِم     ِإ ُثوَن     َيِْو ْبَع  }    ُيِ

""يِبعثون وجملة "،"لبث بـ " متعلقيِوم "إلىالجار
 .إليه مضاف

ُه  { 145:آ َنا ْذ َب َن ْلَعَراِء     َف  }    َسِقيٌم     َوُهَو     ِبا

" حاليةسقيم "وهو وجملة " مستأنفة،"فنبذناه جملة
 .الهاء من

َنا  { 146:آ ْت َب ْن َأ ْيِه     َو َل ًة     َع ِطيٍن     ِمْن     َشَجَر  }    َيِْق

 .لشجرة بنعت " متعلقيِقطين "من الجار

ُه  { 147:آ َنا ْل َأْرَس َلى     َو َئِة     ِإ ْلٍف     ِما ُدوَن     َأْو     َأ  }    َيِِزيِ

أن له يِباح إليهم الناظر : إنأي للباحة " هنا"أو
َذرهم ""يِزيِدون وجملة القدر، بهذا أو القدر، بهذا َيِْح
 "."أرسلناه جملة على معطوفة

ُنوا  { 148:آ َناُهْم     َفآََم ّتْع َلى     َفَم  }    ِحيٍن     ِإ

"."أرسلناه جملة على " معطوفة"فآَمنوا جملة

ِتِهْم{ 149:آ َتْف ّبَك َفاْس ِلَر َناُت َأ َب ْل َلُهُم ا ُنوَن َو َب ْل  }ا

لـ به مفعول بعدها الستفهام وجملة مستأنفة، الجملة
إلى يِتعدى قلبي فعل معنى المضّمن ""استفتهم
 .مفعولين

َنا     َأْم  { 150:آ َلْق َكَة     َخ ِئ ْلَملَ ًثا     ا َنا ُدوَن     َوُهْم     ِإ  }    َشاِه

والجملة ) والهمزة،(بل بـ المقدرة " المنقطعة"أم
"شاهدون "وهم وجملة " حال،"إناثا مستأنفة، بعدها
 .حالية

ّنُهْم     َأل  { 151:آ ِكِهْم     ِمْن     ِإ ُلوَن     ِإْف َيُقو  }    َل

javascript:openquran(36,151,151)
javascript:openquran(36,150,150)
javascript:openquran(36,148,148)
javascript:openquran(36,147,147)
javascript:openquran(36,146,146)
javascript:openquran(36,145,145)
javascript:openquran(36,144,144)
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=369&CID=106#TOP%23TOP


واللَم مقدرا، بأعني " متعلقإفكهم "من الجار
 ...." مستأنفةإنهم "أل وجملة المزحلقة،

َد  { 152:آ َل ّلُه     َو ّنُهْم     ال ِإ ُبوَن     َو َكاِذ  }    َل

 "."يِقولون في الواو من " حاليةلكاذبون "وإنهم جملة

َطَفى  { 153:آ َناِت     َأْص َب ْل َلى     ا ِنيَن     َع َب ْل  }    ا

بـ " متعلقالبنين "على الجار مستأنفة، الجملة
 "اصطفى
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ُكْم     َما  { 154 ْيَف     َل ُكُموَن     َك  }    َتْح

""كيف بالخبر، متعلق والجار مبتدأ، استفهام " اسم"ما
 ." مستأنفة"تحكمون وجملة حال، استفهام اسم

َأَفل155َ:آ ّكُروَن  { َذ  }َت

ّكرون "أفلَ جملة  ." مستأنفةتذ

ُكْم     َأْم  { 156:آ َطاٌن     َل ْل ِبيٌن     ُس  }    ُم

 .مستأنفة بعدها والجملة " المنقطعة،"أم

ُتوا  { 157:آ ْأ ُكْم     َف ِب َتا ِك ُتْم     ِإْن     ِب ْن  }    َصاِدِقيَن     ُك

مستأنفة، الشرط وجملة " مستأنفة،"فأتوا جملة
 .قبله ما عليه دل محذوف الشرط وجواب

ُلوا  { 158:آ َنُه     َوَجَع ْي ْيَن     َب َب ّنِة     َو ْلِج ًبا     ا ْد     َنَس َلَق ِلَمِت     َو ّنُة     َع ْلِج ا
ّنُهْم  }    َلُمْحَضُروَن     ِإ

متعلق " ظرف"بينه " مستأنفة،"وجعلوا جملة
"الجنة علمت "ولقد جملة المقدر، الثاني بالمفعول
"علمت "لقد وجملة "،"جعلوا جملة على معطوفة

ّدتلمحضرون "إنهم وجملة القسم، جواب ّد " َس َمَس
َلْي ُكِسرت "،"علم مفعو  .اللَم لمجيء الهمزة و
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ْبَحاَن  { 159:آ ّلِه     ُس  }    َيِِصُفوَن     َعّما     ال

" مصدريِة،"ما ) مستأنفة،سبحان (نسبح جملة
لـ الناصب المقدر بالفعل متعلق المؤول والمصدر
 "."سبحان

َد     ِإل  { 160:آ َبا ّلِه     ِع َلِصيَن     ال ْلُمْخ  }    ا

الواو منه والمستثنى منصوب، منقطع " مستثنى"عباد
 "."يِصفون في

ُكْم  { 161:آ ّن ِإ ُدوَن     َوَما     َف ُب  }    َتْع

اسم على معطوف موصول " اسم"ما مستأنفة، الفاء
 "."إن

ُتْم     َما  { 162:آ ْن ْيِه     َأ َل ِنيَن     َع ِت  }    ِبَفا

" العاملة"ما خبر في زائدة والباء "،"إّن خبر الجملة
 .: أحداأي " مقدر"فاتنين ومفعول ليس، عمل

ِلي     ُهَو     َمْن     ِإل  { 163:آ ِم     َصا ْلَجِحي  }    ا

"،"أحدا المقدر المفعول من " مستثنى"َمن قوله
الياء على المقدرة بالضمة مرفوع " خبر"صال

 .المحذوفة

ّنا     َوَما  { 164:آ ُلوٌم     َمَقاٌم     َلُه     ِإل     ِم  }    َمْع

خبر بمحذوف " متعلق"منا الجار مستأنفة، الواو
ثان، " مبتدأ"مقام " للحصر،"إل أحد، المقدر للمبتدأ

"له وجملة الثاني، المبتدأ بخبر " متعلق"له الجار
 .بالنفي المسبوق المقدر المبتدأ من " حاليةمقام

ّنا  { 165:آ ِإ َنْحُن     َو  }    الّصاّفوَن     َل

ّنا "وما جملة على معطوفة الجملة "،مقام له إل م
 "."إن خبر والجملة وخبر، " مبتدأالصافون "نحن

ّنا  { 166:آ ِإ َنْحُن     َو ّبُحوَن     َل ْلُمَس  }    ا
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 ".الصافون لنحن "إنا جملة على معطوفة الجملة

ِإْن  { 167:آ ُنوا     َو ُلوَن     َكا َيُقو  }    َل

 .الفارقة . واللَممهملة " مخففة"إْن مستأنفة، الواو

َنا     َأّن     َلْو  { 168:آ َد ْن ْكًرا     ِع ِليَن     ِمَن     ِذ  }    الّو

أن من المؤول والمصدر القول، مقول الشرط جملة
"الولين "من الجار ثبت، بـ مقدر فاعل بعدها وما

 "."ذكرا لـ بنعت متعلق

ّنا  { 169:آ ُك َد     َل َبا ّلِه     ِع َلِصيَن     ال ْلُمْخ  }    ا

 .الشرط " جواب"لكنا جملة

َكَفُروا  { 170:آ َلُموَن     َفَسْوَف     ِبِه     َف  }    َيِْع

"يِعلمون "فسوف وجملة " مستأنفة،"فكفروا جملة
 "."فكفروا جملة على معطوفة

ْد  { 171:آ َلَق َبَقْت     َو َنا     َس ُت ِلَم َنا     َك َباِد ِليَن     ِلِع ْلُمْرَس  }    ا

من بحال " متعلق"لعبادنا الجار مستأنفة، الجملة
 "."كلمتنا

ّنُهْم  { 172:آ ْنُصوُروَن     َلُهُم     ِإ ْلَم  }    ا

" خبرالمنصورون "هم وجملة للكلمة، مفسرة الجملة
 .إن

ِإّن  { 173:آ َنا     َو َد ْن ُبوَن     َلُهُم     ُج ِل ْلَغا  }    ا

 .المتقدمة على معطوفة الجملة

َتَوّل  { 174:آ ْنُهْم     َف ّتى     َع  }    ِحيٍن     َح

" اسم"حين وجر، غايِة " حرف"حتىو مستأنفة، الجملة
 "."توّل بـ متعلق مجرور

ْبِصْرُهْم  { 175:آ َأ ْبِصُروَن     َفَسْوَف     َو  }    ُيِ
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جملة على " معطوفةيِبصرون "فسوف جملة
 "."أبصرهم

َنا 176:آ ِب َذا ِبَع َأَف ُلوَن     { َتْعِج  }    َيِْس

"،"يِستعجلون بالفعل متعلق والجار مستأنفة، الفاء
 .مستأنفة والجملة

َذا  { 177:آ ِإ ِتِهْم     نـزَل     َف َء     ِبَساَح َباُح     َفَسا َذِريَِن     َص ْن ْلُم  }    ا

والفاء "،"يِستعجلون على معطوفة الشرط جملة
وفاعله، ماض وفعل واجبة، وهي "،"فساء في رابطة

 .: صباحهمأي محذوف بالذم والمخصوص

َتَوّل  { 178:آ ْنُهْم     َو ّتى     َع  }    ِحيٍن     َح

 .مستأنفة والجملة "،"حتى بـ مجرور " اسم"حين

ْبِصْر  { 179:آ َأ ْبِصُروَن     َفَسْوَف     َو  }    ُيِ

وجملة "،"توّل جملة على " معطوفة"وأبصر جملة
 "."أبصر جملة على " معطوفةيِبصرون "فسوف

ْبَحاَن  { 180:آ ّبَك     ُس ْلِعّزِة     َرّب     َر  }    َيِِصُفوَن     َعّما     ا

" المصدريِة،"ماو " الجارة"عن ِمْن " مؤلفة"َعّما
" الثانية"رّبو ) المقدرة،(أسبح بـ متعلق والمصدر

 .بدل

َلى     َوَسلٌَم  { 181:آ ِليَن     َع ْلُمْرَس  }    ا

)(نسبح جملة على معطوفة والجملة " مبتدأ،"سلَم
 .المتقدمة

ُد  { 182:آ ْلَحْم ّلِه     َوا َلِميَن     َرّب     ِل ْلَعا  }    ا

""ربو "،المرسلين على "سلَم على معطوفة الجملة
 بدل
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 ص سورة

ْلُقْرآِن ص{ 1:آ ْكِر ِذي َوا ّذ  }ال

والجار به، " مقسم"القرآن وجر، قسم حرف الواو
وجواب للقرآن، " نعت"ذي المقدر، أقسم بفعل متعلق
 .المرسلين لمن : إنكأي مقدر القسم

ّلِذيَِن     َبِل  { 2:آ  }    َوِشَقاٍق     ِعّزٍة     ِفي     َكَفُروا     ا

 .مستأنفة الجملة

َنا     َكْم  { 3:آ ْك َل ِلِهْم     ِمْن     َأْه ْب َدْوا     َقْرٍن     ِمْن     َق َنا ِحيَن     َولَت     َف
َناٍص  }    َم

بنعت " متعلققرن "من الجار به، مفعول " خبريِة"كم
"،"أهلكنا جملة على " معطوفة"فنادوا وجملة "،"كم لـ

""الحين واسمها ليس، عمل تعمل " نافية"لت
 .حالية والجملة " خبرها،"حيَن و محذوف،

ُبوا  { 4:آ َءُهْم     َأْن     َوَعِج ْنِذٌر     َجا ْنُهْم     ُم َكاِفُروَن     َوَقاَل     ِم ْل َذا     ا َه
ّذاٌب     َساِحٌر  }    َك

نـزع على منصوب المؤول والمصدر " مصدريِة،"أن
وجملة مجيء، من : وعجبواأي )(من الخافض
""جاءهم وجملة "،"نادوا جملة على " معطوفة"وعجبوا

"الكافرون "وقال جملة الحرفي، الموصول صلة
 "."عجبوا جملة على معطوفة

ِلَهَة     َأَجَعَل  { 5:آ َلًها     ال ًدا     ِإ َذا     ِإّن     َواِح ٌء     َه }    ُعَجاٌب     َلَشْي
" مفعول"إلها القول، حيز في " مستأنفة"أجعل جملة
القول، حيز في " مستأنفةلشيء هذا "إن جملة ثان،

 .المزحلقة واللَم

َلَق  { 6:آ َط ْن ْلَمل     َوا ْنُهْم     ا ِبُروا     اْمُشوا     َأِن     ِم َلى     َواْص َع
ُكْم ِت ِلَه َذا     ِإّن     آ ٌء     َه ُد     َلَشْي  }    ُيَِرا

" في"قال جملة على " معطوفةالمل "وانطلق جملة
""أن المل من بحال " متعلق"منهم الجار )،4( اليِة

بالنطلَق والمراد مفسرة، بعدها والجملة تفسيريِة،
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"لشيء هذا "إن وجملة الكلَم، بهذا ألسنتهم انطلَق
 .مستأنفة

َنا     َما  { 7:آ َذا     َسِمْع ّلِة     ِفي     ِبَه ْلِم َذا     ِإْن     الِخَرِة     ا ِإل     َه
ٌق ِتلَ  }    اْخ

..."،هذا "إن جملة وكذا " مستأنفة،سمعنا "ما جملة
 ." للحصر"إلو " النافية،"إْنو

َأُؤنـزَل 8:آ ْيِه     { َل ْكُر     َع ّذ َنا     ِمْن     ال ِن ْي ِمْن     َشّك     ِفي     ُهْم     َبْل     َب
ْكِري ُذوُقوا     َلّما     َبْل     ِذ َذاِب     َيِ  }    َع

"،"عليه في الهاء من بحال " متعلقبيننا "من الجار
"ذكري "من الجار " مستأنفة،شك في هم "بل وجملة
" مفعول"عذاب " جازمة،"لماو "،"شك لـ بنعت متعلق

الياء قبل ما على المقدرة بالفتحة منصوب به
 ." مستأنفةيِذوقوا "لما وجملة المحذوفة،

َدُهْم     َأْم  { 9:آ ْن ِئُن     ِع ّبَك     َرْحَمِة     َخَزا ْلَعِزيِِز     َر ْلَوّهاِب     ا  }    ا

بل بمعنى " المنقطعة"أمو " نعتان،الوهاب "العزيِز
 .والهمزة

ْلُك     َلُهْم     َأْم  { 10:آ َنُهَما     َوَما     َوالْرِض     الّسَماَواِت     ُم ْي َب
َتُقوا َيْر ْل َباِب     ِفي     َف  }    الْس

على معطوف موصول " اسم"ما " المنقطعة،"أم
وجملة بالصلة، " متعلق"بينهما الظرف "،"السموات
ذلك زعموا : إنأي مقدر، شرط " جواب"فليرتقوا
 .الجازمة المر لم واللَم فليرتقوا،

ٌد  { 11:آ ْن ِلَك     َما     ُج َنا  }    الْحَزاِب     ِمَن     َمْهُزوٌم     ُه

" مزيِدة،"ماو جند، : همأي مضمر مبتدأ " خبر"جند
لجند، بنعت متعلق مكان ظرف إشارة " اسم"هنالك

" متعلقالحزاب "من الجار لجند، ثان " نعت"مهزوم
 .لجند ثالث بنعت

َبْت  { 12:آ ّذ َلُهْم     َك ْب ٌد     ُنوٍح     َقْوُم     َق َتاِد     ُذو     َوِفْرَعْوُن     َوَعا }    الْو
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 ." نعت"ذو " مستأنفة،"كذبت جملة

ِئَك 13:آ َل ُأو  }    الْحَزاُب     {

 ." مستأنفةالحزاب "أولئك جملة

ّذَب     ِإل     ُكّل     ِإْن  { 14:آ  }    ِعَقاِب     َفَحّق     الّرُسَل     َك

ّذب وجملة " مبتدأ،"كلو " نافية،"إْن جملة " خبر،"ك
ّذب جملة على " معطوفةعقاب "فحق ""عقابو "،"ك
الياء قبل ما على المقدرة بالضمة مرفوع فاعل

 .المحذوفة

ُظُر     َوَما  { 15:آ ْن ْيَحًة     ِإل     َهُؤلِء     َيِ ًة     َص َد ِمْن     َلَها     َما     َواِح
 }    َفَواٍق

كل "إْن جملة على " معطوفةهؤلء يِنظر "وما جملة
"فواق من لها "ما جملة به، " مفعول"صيحة "،كذب إل

 ." زائدة"منو " مبتدأ،"فواقو لصيحة، ثان نعت

ُلوا  { 16:آ َنا     َوَقا ّب َنا     َعّجْل     َر َنا     َل ّط ْبَل     ِق ِم     َق ْلِحَساِب     َيِْو  }    ا

منصوب، مضاف " منادى"ربنا " مستأنفة،"وقالوا جملة
 "عّجل بـ متعلق زمان ظرف ""قبل
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ِبْر  { 17 َلى     اْص ُلوَن     َما     َع ُكْر     َيُِقو ْذ َنا     َوا َد ْب َد     َع َ ذا     َداُو ْيِِد     ّنُه     ال ِإ
 }    َأّواٌب

بمشتق، مؤول " نعت"ذا " بدل،"داود " مصدريِة،"ما
 "."داود من " حالأواب "إنه وجملة

ّنا  { 18:آ َنا     ِإ َباَل     َسّخْر ْلِج ّبْحَن     َمَعُه     ا ْلَعِشّي     ُيَِس ِبا
 }    َوالْشَراِق

ّنا جملة ّبحن جملة " مستأنفة،سّخرنا "إ من " حال"يِس
بـ متعلق مكان ": ظرف"معه قوله "،"الجبال
 "."بالعشي وكذا "،"يِسبحن
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ْيَر  { 19:آ ّط ًة     َوال  }    َأّواٌب     َلُه     ُكّل     َمْحُشوَر

َطفمحشورة "والطير قوله المنصوب، المفعول " َع
ولكن الحال، على والحال المنصوب، المفعول على

واحدة، دفعة َحْشرها أّن على للدللة اسم الثانية الحال
من " حاليةأواب له "كل وجملة القدرة، على أدّل وذلك

على لدللتها بالنكرة البتداء وجاز "،والطير "الجبال
 "."أواب بـ " متعلق"له العموم،الجار

َنا  { 20:آ ْد َد َكُه     َوَش ْل ُه     ُم َنا ْي َت ْكَمَة     َوآ ْلِح َطاِب     َوَفْصَل     ا ْلِخ  }    ا

"،"َسّخرنا جملة على " معطوفة"وشددنا جملة
 .ثان مفعول ""الحكمة

َتاَك     َوَهْل  { 21:آ ُأ     َأ َب ِم     َن ْلَخْص ْذ     ا ْلِمْحَراَب     َتَسّوُروا     ِإ  }    ا

"."أتاكبـ متعلق " ظرف"إذ مستأنفة، الستفهام جملة

ْذ  { 22:آ ُلوا     ِإ َلى     َدَخ َد     َع ْنُهْم     َفَفِزَع     َداُو ُلوا     ِم َتَخْف     ل     َقا
َنا     َبَغى     َخْصَماِن َلى     َبْعُض ُكْم     َبْعٍض     َع َنا     َفاْح َن ْي ْلَحّق     َب َول     ِبا
ِطْط َنا     ُتْش َلى     َواْهِد  }    الّصَراِط     َسَواِء     ِإ

وجملة " المتقدمة،"إذ من بدل ظرفي " اسم"إذ
على " معطوفة"ففزع وجملة إليه، مضاف ""دخلوا

" خبر"خصمان مستأنفة، ""قالوا جملة "،"دخلوا جملة
والجملة خصمان، : نحنتقديِره محذوف لمبتدأ

لـ " نعتبعضنا "بغى وجملة القول، حيز في مستأنفة
"،"بغى جملة على " معطوفة"فاحكم ". جملة"خصمان

 "."احكم فاعل من بحال " متعلق"بالحق الجار

َذا     ِإّن  { 23:آ ِتْسُعوَن     ِتْسٌع     َلُه     َأِخي     َه ِلَي     َنْعَجًة     َو َنْعَجٌة     َو
ٌة َد ِنيَها     َفَقاَل     َواِح ْل ْكِف ِني     َأ َطاِب     ِفي     َوَعّز ْلِخ  }    ا

ثان " خبرتسع "له جملة " مستأنفة،أخي هذا "إن جملة
والياء " مستأنفة،"فقال جملة " تمييز،"نعجة "،"إنلـ

ِني وجملة مفعولن، والهاء جملة على " معطوفة"َعّز
 "."قال

javascript:openquran(37,23,23)
javascript:openquran(37,23,23)
javascript:openquran(37,22,22)
javascript:openquran(37,22,22)
javascript:openquran(37,22,22)
javascript:openquran(37,21,21)
javascript:openquran(37,20,20)
javascript:openquran(37,19,19)


ْد     َقاَل  { 24:آ َلَمَك     َلَق ِتَك     ِبُسَؤاِل     َظ َلى     َنْعَج ِإّن     ِنَعاِجِه     ِإ َو
ِثيًرا َطاِء     ِمَن     َك َل ْلُخ ْبِغي     ا َي َلى     َبْعُضُهْم     َل ّلِذيَِن     ِإل     َبْعٍض     َع ا
ُنوا ُلوا     آَم ِلَحاِت     َوَعِم ِليٌل     الّصا َظّن     ُهْم     َما     َوَق ُد     َو ّنَما     َداُو َأ

ُه ّنا َت َتْغَفَر     َف ّبُه     َفاْس ِكًعا     َوَخّر     َر َناَب     َرا َأ  }    َو

ًنا"سؤال من بحال " متعلقنعاجه "إلى الجار " مضّم
إلى كائنا نعجتك بانضمام : ظلمكأي النضمام معنى

ّدي ولذلك نعاجه؛ ..."كثيرا "وإن وجملة "،"إلى بـ ُع
"الخلطاء "من الجار القول، مقول على معطوفة

بـ " متعلقبعض "على الجار "،"كثيرا لـ بنعت متعلق
""وقليل في والواو مستثنى، ""الذيِن "،"يِبغي

""ماو " مبتدأ،"همو مقدم، " خبر"قليل معترضة،
جملة لن المعطوفين؛ بين معترضة والجملة زائدة،
" وما"أّنو "،"قال جملة على " معطوفةداود "وظّن
وجملة ظن، مفعولي مسد سد مصدر تأويِل في بعدها

 ." حال"راكعا "،"ظن جملة على " معطوفة"فاستغفر

َنا  { 25:آ ِلَك     َلُه     َفَغَفْر ِإّن     َذ َنا     َلُه     َو َد ْن ْلَفى     ِع َوُحْسَن     َلُز
 }    َمآٍَب

وجملة "،"استغفر جملة على " معطوفة"فغفرنا جملة
"،"غفرنا " في"نا الضمير من ..." حاليةعندنا له "وإن

الذي بالستقرار " متعلق"عندنا الظرف للتوكيد، واللَم
 .الخبر به تعلق

ُد    َ يِا  { 26:آ ّنا     َداُو َناَك     ِإ ْل ِليَفًة     َجَع ُكْم     الْرِض     ِفي     َخ ْيَن     َفاْح َب
ّناِس ْلَحّق     ال ِبِع     َول     ِبا ّت ْلَهَوى     َت ّلَك     ا ُيِض ِبيِل     َعْن     َف ّلِه     َس ِإّن     ال
ّلِذيَِن ّلوَن     ا ِبيِل     َعْن     َيِِض ّلِه     َس َذاٌب     َلُهْم     ال ٌد     َع َنُسوا     ِبَما     َشِديِ

ْلِحَساِب     َيِْوَم  }    ا

بنعت " متعلقالرض "في الجار ثان، " مفعول"خليفة
جملة على " معطوفة"فاحكم وجملة لخليفة،
فاعل من بحال " متعلق"بالحق الجار "،"جعلناك
والفعل " سببية،"فيضلك في والفاء "،"فاحكم
على معطوف المؤول والمصدر مضمرة، بأن منصوب

اتباع يِكن : لأي السابق الكلَم من متصيد مصدر
" مصدريِة،"ماو إن، " خبرعذاب "لهم وجملة فإضلَل،
 لعذاب ثان بنعت ) متعلق(بنسيانهم والمصدر
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َنا     َوَما  { 27 َلْق َء     َخ َنُهَما     َوَما     َوالْرَض     الّسَما ْي ِطلَ     َب ِلَك     َبا َذ
ّلِذيَِن     َظّن ْيٌِل     َكَفُروا     ا ّلِذيَِن     َفَو ّناِر     ِمَن     َكَفُروا     ِل  }    ال

مفعول " نائب"باطلَ " مستأنفة،خلقنا "وما جملة
"ذلك وجملة باطلَ : خلقاأي صفته عنه نابت مطلق،

على معطوفة "للذيِن "فويِل وجملة " مستأنفة،ظن
لنها "؛"ويِل بالنكرة البتداء وجاز "،ظن "ذلك جملة
بالستقرار " متعلقالنار "من . الجاردعاء على تدل

ّلق الذي  .الخبر به تع

ّلِذيَِن     َنْجَعُل     َأْم  { 28:آ ُنوا     ا ُلوا     آَم ِلَحاِت     َوَعِم الّصا
ْلُمْفِسِديَِن ّتِقيَن     َنْجَعُل     َأْم     الْرِض     ِفي     َكا ْلُم ْلُفّجاِر     ا  }    َكا

" مستأنفة،"نجعل وجملة للضراب، " المنقطعة"أم
لـ الثاني بالمفعول " متعلق"كالمفسديِن الجار

 .بعدها ما إعراب وكذا "،"نجعل

َتاٌب  { 29:آ ُه     ِك َنا ْل ْيَك     َأنـز َل َباَرٌك     ِإ ّبُروا     ُم ّد َي ِتِه     ِل َيِا ّكَر     آ َذ َت َي ِل َو
ُلو َباِب     ُأو ْل  }    ال

""أنـزلناه وجملة : هذا،أي محذوف، لمبتدأ " خبر"كتاب
ّبروا المؤول والمصدر لكتاب، نعت متعلق " مجرور"ليد

ّدم ويِجوز "،"كتاب نعت ""مباركو "،"أنـزلناهبـ تق
 .الصريِح على الصريِح غير النعت

َنا  { 30:آ ْب َد     َوَوَه َداُو ْيَماَن     ِل َل ُد     ِنْعَم     ُس ْب ْلَع ّنُه     ا  }    َأّواٌب     ِإ

محذوف، بالمدح والمخصوص " مستأنفة،"ووهبنا جملة
"إنه وجملة " مستأنفة،العبد "نعم وجملة : سليمان،أي

 .العبد من " حاليةأواب

ْذ  { 31:آ ْيِه     ُعِرَض     ِإ َل ْلَعِشّي     َع َناُت     ِبا ُد     الّصاِف َيا ْلِج  }    ا

تقديِره محذوف لفعل به مفعول ظرفي " اسم"إذ
بيان، " عطف"الجيادو فاعل، نائب ""الصافنات اذكر،

 .إليه " مضاف"ُعرض وجملة
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ّني     َفَقاَل  { 32:آ ْبُت     ِإ َب ْيِر     ُحّب     َأْح ْلَخ ْكِر     َعْن     ا ّبي     ِذ ّتى     َر َح
ْلِحَجاِب     َتَواَرْت  }    ِبا

""ُحّب "،"عرض جملة على " معطوفة"فقال جملة
من بحال " متعلقذكر "عن الجار مطلق، مفعول نائب
ًيابمعنى "،"أحببت في التاء وفاعل ذكر، عن : له

)توارت (أن المؤول والمصدر الشمس، " ضمير"توارت
 .بأحببت متعلق مجرور

ّدوَها  { 33:آ َلّي     ُر َطِفَق     َع َناِق     ِبالّسوِق     َمْسًحا     َف  }    َوالْع

ّدوها جملة وجملة القول، حيز في " مستأنفة"ُر
ّدوها،أي مقدر مستأنف على " معطوف"فطفق : فر
:أي محذوف، لفعل مطلق " مفعول"مسحاو فطفق،

" ل"طفق خبر لن الفعل؛ تقديِر ولزم مسحا، يِمسح
بالفعل " متعلق"بالسوق الجار مضارعا، فعلَ إل يِكون

 .المقدر

ْد  { 34:آ َلَق ّنا     َو َت ْيَماَن     َف َل َنا     ُس ْي ْلَق َأ َلى     َو ّيِه     َع ًدا     ُكْرِس  }    َجَس

ّنا "ولقد جملة " مفعول"جسداو " مستأنفة،سليمان فت
 "."ألقينا لـ

ًكا     ِلي     َوَهْب     ِلي     اْغِفْر     َرّب     َقاَل  { 35:آ ْل َبِغي     ل     ُم ْن لَحٍد     َيِ
ّنَك     َبْعِدي     ِمْن ْنَت     ِإ ْلَوّهاُب     َأ  }    ا

"،"ُملكا " نعتيِنبغي "ل وجملة " مستأنفة،"قال جملة
" توكيد"أنت " مستأنفة،الوهاب أنت "إنك وجملة
 .للكاف

َنا  { 36:آ َأْمِرِه     َتْجِري     الّريَِح     َلُه     َفَسّخْر ًء     ِب ْيُث     ُرَخا }    َأَصاَب     َح

اليِة " في"قال جملة على " معطوفة"فسّخرنا جملة
الجار الريِح، من " حال"تجري وجملة المتقدمة،

" حال"رخاء "،"تجري فاعل من بحال " متعلق"بأمره
وجملة "،"تجريبـ متعلق مكان " ظرف"حيث الريِح، من

 .إليه مضاف ""أصاب

ِطيَن  { 37:آ َيا ّناٍء     ُكّل     َوالّش  }    َوَغّواٍص     َب
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""كل "،"الريِح على معطوف ": اسم"والشياطين قوله
في لنه المبالغة؛ بصيغة وأتى "،"الشياطين من بدل

 .المتنان معرض

ِنيَن     َوآَخِريَِن  { 38:آ  }    الْصَفاِد     ِفي     ُمَقّر

في داخل " فهو"كل على ": معطوف"وآخريِن قوله
"الصفاد "في الجار " نعت،"مقرنين البدل، حكم

 .بمقرنين متعلق

َذا  { 39:آ َنا     َه َطاُؤ ُنْن     َع ْيِر     َأْمِسْك     َأْو     َفاْم  }    ِحَساٍب     ِبَغ

"،عطاؤنا "هذا جملة على " معطوفة"فامنن جملة
:الفعلين فاعل من بحال " متعلقحساب "بغير الجار

 ".أمسك أو "امنن

ِإّن 40:آ َنا     َلُه     {َو َد ْن ْلَفى     ِع  }    َلُز

": ظرف"عندنا " حالية،لزلفى عندنا له "وإن جملة
 "."زلفى من بحال متعلق

ُكْر  { 41:آ ْذ َنا     َوا َد ْب ّيِوَب     َع ْذ     َأ َدى     ِإ ّبُه     َنا ّني     َر ِنَي     َأ َمّس
َطاُن ْي ُنْصٍب     الّش َذاٍب     ِب  }    َوَع

" بدل"إذ " بدل،"أيِوب " مستأنفة،"واذكر جملة
وما أن من المؤول والمصدر "،"أيِوب من اشتمال

الجار )،(الباء الخافض نـزع على منصوب بعدها
 "."مّسنيبـ " متعلق"بنصب

ُكْض  { 42:آ ِلَك     اْر َذا     ِبِرْج َتَسٌل     َه ٌد     ُمْغ  }    َوَشَراٌب     َباِر

"برجلك "اركض جملة "،"اركضبـ " متعلق"برجلك الجار
وجملة : قلنا،أي مستأنف مقدر لقول القول مقول

 المقدر القول حيز في " مستأنفةمغتسل "هذا
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َنا  { 43 ْب َلُه     َلُه     َوَوَه َلُهْم     َأْه ْث ّنا     َرْحَمًة     َمَعُهْم     َوِم ْكَرى     ِم َوِذ
ِلي َباِب     لو ْل  }    ال
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متعلق مكان " ظرف"معهم " مستأنفة،"ووهبنا جملة
والجار أجله، من " مفعول"رحمة "،"مثلهم من بحال
" متعلق"لولي والجار "،"رحمةلـ بنعت " متعلق"منا

 "."ذكرىلـ بنعت

ْذ  { 44:آ َيِدَك     َوُخ ًثا     ِب َنْث     َول     ِبِه     َفاْضِرْب     ِضْغ ّنا     َتْح ُه     ِإ َنا ْد َوَج
ِبًرا ُد     ِنْعَم     َصا ْب ْلَع ّنُه     ا  }    َأّواٌب     ِإ

"،"وهبنا جملة على " معطوفة) "خذله (وقلنا جملة
ّنا وجملة للمقدر، القول " مقول"خذ وجملة "وجدناه "إ

"العبد "نعم وجملة ثان، " مفعول"صابراو مستأنفة،
بالمدح والمخصوص " حالية،أواب "إنه وجملة مستأنفة،

 .محذوف

ُكْر  { 45:آ ْذ َنا     َوا َد َبا ْبَراِهيَم     ِع َق     إ ِإْسَحا َيِْعُقوَب     َو ِلي     َو ُأو

ْيِِدي ْبَصاِر     ال  }    َوال

" نعت"أولي " بدل،"إبراهيم " مستأنفة،"واذكر جملة
 .للمتقدمين

ّنا  { 46:آ َناُهْم     ِإ َلْص ِلَصٍة     َأْخ ْكَرى     ِبَخا ّداِر     ِذ  }    ال

 "."خالصة من " بدل"ذكرى

ّنُهْم  { 47:آ ِإ َنا     َو َد ْن ْيَن     َلِمَن     ِع َطَف ْلُمْص َياِر     ا  }    الْخ

على " معطوفةالمصطفين لمن عندنا "وإنهم جملة
ّنا جملة َلْصناهم "إ " متعلق"عندنا الظرف "،أْخ

ْين، َطَف  ." نعت"الخيار بالُمْص

ُكْر  { 48:آ ْذ َيَسَع     ِإْسَماِعيَل     َوا ْل َذا     َوا ِكْفِل     َو ْل ُكّل     ا ِمَن     َو
َياِر  }    الْخ

"الخيار من "وكل جملة " مستأنفة،"واذكر جملة
"؛"كل بالنكرة البتداء " وجاز"اذكر جملة على معطوفة

 .عموم على دالة لنها

ِإّن  { 49:آ ّتِقيَن     َو ْلُم  }    َمآٍَب     َلُحْسَن     ِل
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الجار " مستأنفة،مآَب لحسن للمتقين "وإن جملة
 .إن بخبر متعلق ""للمتقين

ّناِت  { 50:آ ْدٍن     َج ّتَحًة     َع ْبَواُب     َلُهُم     ُمَف  }    ال

"،"جنات من " حال"مفتحة "،"ُحْسن من " بدل"جنات
فاعل " نائب"البواب "،"مفتحةبـ " متعلق"لهم الجار

 .مفعول اسم وهو "،"مفتحةلـ

ِئيَن  { 51:آ ِك ّت ْدُعوَن     ِفيَها     ُم ِكَهٍة     ِفيَها     َيِ ِثيَرٍة     ِبَفا َك
 }    َوَشَراٍب

""فيها الجار "،"لهم في الضمير من " حال"متكئين
من ثانية " حال"يِدعون جملة "،"متكئين بـ متعلق

 "."لهم في الضمير

َدُهْم  { 52:آ ْن ّطْرِف     َقاِصَراُت     َوِع ْتَراٌب     ال  }    َأ

جملة على " معطوفةقاصرات "وعندهم جملة
 .بدل ""أتراب "،"يِدعون

َذا  { 53:آ ُدوَن     َما     َه ِم     ُتوَع َيْو ْلِحَساِب     ِل  }    ا

مقدر، لقول القول " مقولتوعدون ما "هذا جملة
 "."توعدونبـ متعلق ""ليوم الجار

َذا     ِإّن  { 54:آ َنا     َه  }    َنَفاٍد     ِمْن     َلُه     َما     َلِرْزُق

""نفادو "،"رزقنا من " حاليةنفاد من له "ما جملة
 ." زائدة"منو مبتدأ،

َذا  { 55:آ ِإّن     َه ّطاِغيَن     َو  }    َمآٍَب     َلَشّر     ِلل

وجملة : للمؤمنين،أي محذوف، خبره " مبتدأ،"هذا
 ...." مستأنفةللطاغين "وإن

ّنَم  { 56:آ َنَها     َجَه َلْو ْئَس     َيِْص ِب ُد     َف ْلِمَها  }    ا

وجملة جهنم، من " حال"يِصلونها وجملة " بدل،"جهنم
 ." مستأنفةالمهاد "فبئس
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َذا  { 57:آ ُه     َه ُذوُقو َي ْل ٌق     َحِميٌم     َف  }    َوَغّسا

""فليذوقوه وجملة "،"حميم خبره " مبتدأ،"هذا
 .للمر واللَم اعتراضية، والفاء معترضة،

ِلِه     ِمْن     َوآَخُر  { 58:آ ْك  }    َأْزَواٌج     َش

"شكله "من الجار " مبتدأ،"آخر عاطفة، " الواو"وآخر
 "."آخر " خبر"أزواج "،"آخرلـ بنعت متعلق

َذا  { 59:آ َتِحٌم     َفْوٌج     َه ُكْم     ُمْق ًبا     ل     َمَع ّنُهْم     ِبِهْم     َمْرَح ُلوا     ِإ َصا
ّناِر  }    ال

:أي " مقدر"مقتحم ومفعول لفوج، " نعت"مقتحم
نافية، ل لفوج، ثان بنعت متعلق ": ظرف"معكم النار،

َبْت : لأي محذوف، لفعل مطلق ": مفعول"مرحبا رح
" متعلق"بهم الجار اتسعت، ول مرحبا، الرض عليكم
 ." مستأنفةصالو "إنهم وجملة "،"مرحبا لـ بنعت

ُلوا  { 60:آ ُتْم     َبْل     َقا ْن ًبا     ل     َأ ُكْم     َمْرَح ُتْم     ِب ْن ُه     َأ ُتُمو ّدْم َنا     َق َل
ْئَس ِب ْلَقَراُر     َف  }    ا

" مبتدأ،"أنتم ذلك، تقولوا : لأي مقدر القول مقول
في والواو مرحبا، : للكم يِقال : أنتمأي محذوف خبره

ّدمتموه " مستأنفة،القرار "فبئس وجملة ، " للشباع"ق
"بكم مرحبا "ل وجملة : جهنم،أي محذوف والمخصوص

 .المقدر للقول القول مقول

ُلوا  { 61:آ َنا     َقا ّب ّدَم     َمْن     َر َنا     َق َذا     َل ُه     َه ْد ًبا     َفِز َذا ِفي     ِضْعًفا     َع
ّناِر  }    ال

" مفعول"عذابا مستأنفة، النداء جواب الشرط جملة
 "زده بـ " متعلقالنار "في الجار نعت، ""ضعفا ثان،
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ُلوا{ 62 َنا َما َوَقا ّنا ِرَجال َنَرى ل َل ّدُهْم ُك ِمَن َنُع
 }الْشَراِر
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اليِة " في"قالوا على " معطوفة"وقالوا جملة
" متعلق"لنا الجار مبتدأ، استفهام " اسم"ما المتقدمة،

"،"لنا في الضمير من " حالنرى "ل وجملة بالخبر،
متعلق "الشرار "من الجار "،"رجال " نعت"كنا وجملة

 .الثاني بالمفعول

َناُهْم 63:آ ْذ ّتَخ َأ َأ ّيِا     { ْنُهُم     َزاَغْت     َأْم     ِسْخِر ْبَصاُر     َع  }    ال

""سخريِا القول، حيز في " مستأنفة"أتخذناهم جملة
على " معطوفة"زاغت وجملة ثان، مفعول

 "."أتخذناهمجملة

ِإّن64:آ ِلَك   ّناِر َأْهِل َتَخاُصُم َلَحّق َذ  ال

 "."حق من " بدل"تخاُصُم

ّنَما     ُقْل  { 65:آ َنا     ِإ ْنِذٌر     َأ َلٍه     ِمْن     َوَما     ُم ّلُه     ِإل     ِإ ُد     ال ْلَواِح ا
ْلَقّهاُر  }    ا

من " بدل"الله للحصر، " إل " زائدة"منو " مبتدأ،"إله
إله : ماوتقديِره المحذوف، الخبر في المستتر الضمير
إل إله من "ما وجملة نعتان، "القهار "الواحد موجود،

 .القول مقول على " معطوفةالله

َنُهَما     َوَما     َوالْرِض     الّسَماَواِت     {َرّب 66:آ ْي ْلَعِزيُِز     َب ا
ْلَغّفاُر  }    ا

على معطوف موصول " اسم"ما ثالث، " نعت"رب
 ." نعتانالغفار "العزيِز "،"السموات

ٌأ     ُهَو     ُقْل  { 67:آ َب ِظيٌم     َن  }    َع

 ." نعت"عظيم

ُتْم  { 68:آ ْن ْنُه     َأ  }    ُمْعِرُضوَن     َع

لـ ثان نعت والجملة "،"معرضون بـ " متعلق"عنه الجار
 "."نبأ

ٍم     ِمْن     ِلَي     َكاَن     َما  { 69:آ ْل ْلَمل     ِع َلى     ِبا ْذ     الْع َتِصُموَن     ِإ }    َيِْخ
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" متعلق"بالمل الجار " زائدة،"منو كان، " اسم"ِعلم
"،"علم لـ ثان بنعت متعلق " ظرف"إذ "،"علم لـ بنعت

 .إليه مضاف ""يِختصمون وجملة

َلّي     ُيِوَحى     ِإْن  { 70:آ ّنَما     ِإل     ِإ َنا     َأ ِبيٌن     َنِذيٌِر     َأ  }    ُم

من والمصدر " مستأنفة،يِوحى "إن وجملة " نافية،"إْن
 "."يِوحى لـ فاعل نائب بعدها " وما"أّن

ْذ  { 71:آ ّبَك     َقاَل     ِإ َكِة     َر ِئ ْلَملَ ّني     ِل ِلٌق     ِإ  }    ِطيٍن     ِمْن     َبَشًرا     َخا

"،"خالق " مفعول"بشرا " المتقدمة،"إذ من " بدل"إذ
 "."بشرا لـ بنعت " متعلقطين "من الجار

َذا  { 72:آ ِإ ُتُه     َف ْيِ َنَفْخُت     َسّو َلُه     َفَقُعوا     ُروِحي     ِمْن     ِفيِه     َو
 }    َساِجِديَِن

وجملة القول، مقول على معطوفة الشرط جملة
الشرط، " جواب"فقعوا وجملة إليه، " مضاف"سّويِته

 .الواو من " حال"ساجديِن

َد  { 73:آ َكُة     َفَسَج ِئ ْلَملَ ّلُهْم     ا  }    َأْجَمُعوَن     ُك

مرفوع ثان " توكيد"أجمعون " مستأنفة،"فسجد جملة
 .بالواو

ِليَس     ِإل  { 74:آ ْب َبَر     ِإ ْك َت  }    اْس

 ." مستأنفة"استكبر جملة

ِليُس    َ يِا     {َقاَل 75:آ ْب َنَعَك     َما     ِإ َد     َأْن     َم َلْقُت     ِلَما     َتْسُج َدّي     َخ َي ِب
َبْرَت ْك َت َأْس ْنَت     َأْم     َأ ِليَن     ِمَن     ُك ْلَعا  }    ا

"تسجد "أن والمصدر مبتدأ، استفهام " اسم"ما
بحال " متعلق"بيدي الجار الخافض، نـزع على منصوب

في مستأنفة ""أستكبرت جملة "،"خلقت فاعل من
جملة على " معطوفة"كنت وجملة القول، حيز

 "."استكبرت
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َنا     َقاَل  { 76:آ ْيٌر     َأ ْنُه     َخ ِني     ِم َت َلْق َتُه     َناٍر     ِمْن     َخ َلْق ِمْن     َوَخ
 }    ِطيٍن

" مستأنفة"خلقتني وجملة بخير، " متعلق"منه الجار
 .القول حيز في

ْنَها     َفاْخُرْج     َقاَل  { 77:آ ّنَك     ِم ِإ  }    َرِجيٌم     َف

شرط جواب في واقعة والفاء مقدر، القول مقول
ْيَت : إنأي مقدر، َب "فإنك وجملة فاخرج، السجود، َأ
 "."اخرج جملة على " معطوفةرجيم

ِإّن  { 78:آ ْيَك     َو َل ِتي     َع َن َلى     َلْع ِم     ِإ ّديِِن     َيِْو  }    ال

"إنك جملة على " معطوفةلعنتي عليك "وإّن جملة
 "."لعنتي من بحال " متعلقيِوم "إلى الجار "،رجيم

ِني     َرّب     َقاَل  { 79:آ ِظْر ْن َأ َلى     َف ِم     ِإ ُثوَن     َيِْو ْبَع  }    ُيِ

رجيما جعلتني : إنأي مقدر، شرط لجواب رابطة الفاء
ِظْرني، ْن َأ وجملة القول، مقول الشرط وجملة ف

 .إليه " مضاف"يِبعثون

ّنَك     َقاَل  { 80:آ ِإ َظِريَِن     ِمَن     َف ْن ْلُم  }    ا

في رغبت : إنأي مقدر، شرط لجواب رابطة الفاء
 ... فإنك ذلك،

َلى  { 81:آ ِم     ِإ ْلَوْقِت     َيِْو ِم     ا ُلو ْلَمْع  }    ا

 "."المنظريِنبـ " متعلقيِوم "إلى الجار

ِتَك     َقاَل  { 82:آ ِبِعّز ّنُهْم     َف َيِ  }    َأْجَمِعيَن     لْغِو

فأنا أنظرتني، : إنأي مقدر، شرط لجواب رابطة الفاء
أقسم وجملة " المقدرة،"أقسمبـ متعلق والجار أقسم،

.للهاء " توكيد"أجمعينو أنا، تقديِره محذوف لمبتدأ خبر

َدَك     ِإل  { 83:آ َبا ْنُهُم     ِع َلِصيَن     ِم ْلُمْخ  }    ا
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" متعلق"منهم الجار "،" مستثنى"عبادك
 " نعت"المخلصينو "،"المخلصينبـ
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ْلَحّق     َقاَل  { 84 ْلَحّق     َفا  }    َأُقوُل     َوا

بك غووا : إنأي مقدر، شرط لجواب رابطة الفاء
التالية القسم جملة خبره مبتدأ ""الحقو فالحق،
المبتدأ بين " معترضةأقول "والحق وجملة وجوابه،
 .معترضة والواو "،"أقول " مفعول"الحق وخبره،

ّنَم     {لْملّن 85:آ ْنَك     َجَه ِبَعَك     َوِمّمْن     ِم ْنُهْم     َت  }    َأْجَمِعيَن     ِم

بـ " متعلق"منك الجار القسم، " جواب"لملن جملة
"،"َمْن ِمْن بحال " متعلق"منهم الجار "،أملن

 "."منهم في للهاء " توكيد"أجمعينو

ُكْم     َما     ُقْل  { 86:آ ُل َأ ْيِه     َأْس َل َنا     َوَما     َأْجٍر     ِمْن     َع ِمَن     َأ
ّلِفيَن َك َت ْلُم  }    ا

النفي وجملة " زائدة،"ِمنو ثان، " مفعول"أجر
 .ليس عمل " تعمل"ماو القول، مقول على معطوفة

ْكٌر     ِإل     ُهَو     ِإْن  { 87:آ َلِميَن     ِذ ْلَعا  }    ِل

 ." مبتدأ"هوو " نافية،"إْن

َلُمّن  { 88:آ َتْع َل ُه     َو َأ َب َد     َن  }    ِحيٍن     َبْع

"إْن جملة على معطوفة القسم وجواب القسم جملة
النون بثبوت مرفوع مضارع وفعل "،ذكر إل هو

للتقاء المحذوفة والواو المثال، لتوالي المحذوفة
 .بالفعل متعلق زمان " ظرف"بعد فاعل، الساكنين

 الزمر سورة

َتاِب َتنـزيُِل{ 1:آ ِك ْل ّلِه ِمَن ا ْلَعِزيِِز ال ِم ا ِكي ْلَح  }ا

 "."تنـزيِل المبتدأ بخبر " متعلقالله "من الجار
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ّنا  { 2:آ َنا     ِإ ْل ْيَك     َأنـز َل َتاَب     ِإ ِك ْل ْلَحّق     ا ُبِد     ِبا ّلَه     َفاْع ِلًصا     ال َلُه     ُمْخ
ّديَِن  }    ال

وجملة "،"أنـزلنا فاعل من بحال " متعلق"بالحق الجار
" حال"مخلًصاو "،"أنـزلنا جملة على " معطوفة"فاعبد

"،"مخلًصا بـ " متعلق"له الجار "،"اعبد فاعل من
 "."مخلصا الفاعل لسم به " مفعول"الديِن

ّلِه     َأل  { 3:آ ّديُِن     ِل ِلُص     ال ْلَخا ّلِذيَِن     ا ُذوا     َوا ّتَخ ِنِه     ِمْن     ا ُدو
َء َيا ِل ُدُهْم     َما     َأْو ُب َنا     ِإل     َنْع ُبو ُيَقّر َلى     ِل ّلِه     ِإ ْلَفى     ال ّلَه     ِإّن     ُز ال
ُكُم َنُهْم     َيِْح ْي ِلُفوَن     ِفيِه     ُهْم     َما     ِفي     َب َت ّلَه     ِإّن     َيِْخ َيِْهِدي     ل     ال

 }    َكّفاٌر     َكاِذٌب     ُهَو     َمْن

..." مستأنفة،اتخذوا "والذيِن جملة " للتنبيه،"أل
بالمفعول " متعلقدونه "من الجار " مبتدأ،"الذيِن
مقدر، لقول القول " مقول"نعبدهم ما وجملة الثاني،

"،"الذيِن خبر القول وجملة نعبدهم، : ما: يِقولونأي
بـ متعلق " مجرور"ليقّربونا والمصدر " للحصر،"إل

مرادف وهو مطلق، مفعول " نائب"زلفى "،"نعبدهم
""فيه الجار "،"يِحكم بـ متعلق ""فيما الجار لعامله،
 .ثان " خبر"كفار "،"يِختلفون بـ متعلق

َد     َلْو  { 4:آ ّلُه     َأَرا َذ     َأْن     ال ّتِخ ًدا     َيِ َل َطَفى     َو ُلُق     ِمّما     لْص َما     َيِْخ
ُء َنُه     َيَِشا ْبَحا ّلُه     ُهَو     ُس ُد     ال ْلَواِح ْلَقّهاُر     ا  }    ا

أراد، فاعل المؤول المصدر مستأنفة، الشرطية الجملة
"،يِشاء "ما الموصول من بحال متعلق ""مما الجار

مستأنفتان، "الله "هو "،سبحانه : "نسبحوجملتا
 ." خبرانالقهار "الواحد

َلَق  { 5:آ ْلَحّق     َوالْرَض     الّسَماَواِت     َخ َكّوُر     ِبا ْيَل     ُيِ ّل َلى     ال َع
ّنَهاِر َكّوُر     ال ُيِ ّنَهاَر     َو َلى     ال ْيِل     َع ّل ْلَقَمَر     الّشْمَس     َوَسّخَر     ال َوا

ْلَعِزيُِز     ُهَو     َأل     ُمَسّمى     لَجٍل     َيِْجِري     ُكّل ْلَغّفاُر     ا  }    ا

جملة "،"خلق فاعل من بحال " متعلق"بالحق الجار
الشمس من " حاليةيِجري "كل جملة مستأنفة، ""يِكور

 " للتنبيه"أل والقمر،
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ُكْم  { 6: َلَق َدٍة     َنْفٍس     ِمْن     َخ ْنَها     َجَعَل     ُثّم     َواِح َزْوَجَها     ِم
َأنـزَل ُكْم     َو ِم     ِمَن     َل ْنَعا َيَة     ال ِن ُكْم     َأْزَواٍج     َثَما ُلُق ُطوِن     ِفي     َيِْخ ُب

ُكْم ِت ْلًقا     ُأّمَها ْلٍق     َبْعِد     ِمْن     َخ ُلَماٍت     ِفي     َخ ُكُم     َثلٍَث     ُظ ِل ّلُه     َذ ال
ُكْم ّب ْلُك     َلُه     َر ْلُم َلَه     ل     ا ّنى     ُهَو     ِإل     ِإ َأ  }    ُتْصَرُفوَن     َف

الجار خلق، " بمعنى"جعلو " مستأنفة،"خلقكم جملة
""خلًقا " مستأنفة،"يِخلقكم جملة بجعل، متعلق ""منها

"،"خلًقا لـ بنعت " متعلقبعد "من الجار مطلق، مفعول
بما ويِتعلق "،بطون "في من " بدلظلمات "في الجار
ثالث " خبرالملك "له جملة ثان، " خبر"ربكم به، تعلق

" محذوف"ل خبر رابع، خبر التنـزيِه وجملة "،"ذلكم لـ
في المستتر الضمير من بدل ""هو موجود، تقديِره

" مستأنفة،تصرفون "فأنى وجملة المحذوف، الخبر
 .حال استفهام " اسم"أنىو

ْكُفُروا     ِإْن  { 7:آ ِإّن     َت ّلَه     َف ِنّي     ال ُكْم     َغ ْن َباِدِه     َيِْرَضى     َول     َع ِلِع
ُكْفَر ْل ِإْن     ا ُكُروا     َو ُكْم     َيِْرَضُه     َتْش ٌة     َتِزُر     َول     َل ُأْخَرى     ِوْزَر     َواِزَر

َلى     ُثّم ُكْم     ِإ ّب ُكْم     َر ُكْم     َمْرِجُع ُئ ّب َن ُي ُتْم     ِبَما     َف ْن ُلوَن     ُك ّنُه     َتْعَم ِإ
ِليٌم َذاِت     َع ُدوِر     ِب  }    الّص

"يِرضى "ول وجملة "،"غني بـ " متعلق"عنكم الجار
على الجملة عطف قبيل من الخبر، على معطوفة
جملة على معطوفة الثانية الشرط وجملة المفرد،
وتعود به، " مفعول"يِرضى في والهاء الولى، الشرط

وجملة " مستأنفة،تزر "ول وجملة الشكر، على الهاء
تزر "ل جملة على " معطوفةمرجعكم ربكم إلى "ثم

"إلى جملة على " معطوفة"فينبئكم وجملة "،وازرة
 "."عليم بـ " متعلق"بذات الجار "،مرجعكم ربكم

َذا  { 8:آ ِإ ْنَساَن     َمّس     َو ّبُه     َدَعا     ُضّر     ال ًبا     َر ِني ْيِه     ُم َل َذا     ُثّم     ِإ ِإ
َلُه ْنُه     ِنْعَمًة     َخّو ْدُعو     َكاَن     َما     َنِسَي     ِم ْيِه     َيِ َل ْبُل     ِمْن     ِإ َوَجَعَل     َق

ّلِه ًدا     ِل َدا ْن ُيِضّل     َأ ِلِه     َعْن     ِل ِبي ّتْع     ُقْل     َس ُكْفِرَك     َتَم ِليلَ     ِب ّنَك     َق ِإ
ّناِر     َأْصَحاِب     ِمْن  }    ال

ًبا مستأنفة، الشرط جملة "،"النسان من " حال"مني
ًبا بـ " متعلق"إليه الجار الثانية الشرط وجملة "،"مني

لـ بنعت " متعلق"منه الجار الولى، على معطوفة
الثاني، بالمفعول " متعلق"لله والجار "،"نعمة
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"،"جعلبـ متعلق " مجرور"ليضّل المؤول والمصدر
 .صفته عنه نابت مطلق، مفعول " نائب"قليلَ

ِنٌت     ُهَو     َمْن     َأْم  { 9:آ َء     َقا َنا ْيِل     آ ّل ًدا     ال ِئًما     َساِج َذُر     َوَقا َيِْح
َة َيِْرُجو     الِخَر ّبِه     َرْحَمَة     َو َتِوي     َهْل     ُقْل     َر ّلِذيَِن     َيِْس َلُموَن     ا َيِْع
ّلِذيَِن َلُموَن     ل     َوا ّنَما     َيِْع ّكُر     ِإ َذ َت ُلو     َيِ َباِب     ُأو ْل  }    ال

محذوف، خبره مبتدأ " موصول"من " المنقطعة،"أم
بـ متعلق زمان " ظرف"آناء عاص، هو : كمنأي

ًدا "،"قانت وجملة "،"قانت في الضمير من " حال"ساج
جملة وكذا " مستأنفة،"قل وجملة ثانية، " حال"يِحذر
 ".يِتذكر "إنما

َباِدي    َ يِا     ُقْل  { 10:آ ّلِذيَِن     ِع ُنوا     ا ّتُقوا     آَم ُكْم     ا ّب ّلِذيَِن     َر ِل
ُنوا َيا     َهِذِه     ِفي     َأْحَس ْن ّد َنٌة     ال َأْرُض     َحَس ّلِه     َو ّنَما     َواِسَعٌة     ال ِإ

ِبُروَن     ُيَِوّفى ْيِر     َأْجَرُهْم     الّصا  }    ِحَساٍب     ِبَغ

المقدرة بالفتحة منصوب مضاف " منادىعباد "يِا قوله
"للذيِن جملة لعباد، " نعت"الذيِن الياء، قبل ما على

جملة مؤخر، " مبتدأ"حسنة ..." مستأنفة،أحسنوا
المستأنفة، على " معطوفةواسعة الله "وأرض
" مستأنفةيِوفى "إنما وجملة ثان، " مفعول"أجرهم

"أجرهم من بحال " متعلق"بغير الجار ، القول حيز في
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ّني     ُقْل  { 11 َد     َأْن     ُأِمْرُت     ِإ ُب ّلَه     َأْع ِلًصا     ال ّديَِن     َلُه     ُمْخ  }    ال

نـزع على منصوب بعدها وما أن من المؤول المصدر
الجار "،"أعبد فاعل من " حال"مخلًصا )،(الباء الخافض

"."مخلًصالـ به " مفعول"الديِن "،"مخلًصا بـ " متعلق"له

ُأِمْرُت  { 12:آ ُكوَن     لْن     َو ِلِميَن     َأّوَل     َأ ْلُمْس  }    ا

" لنبه ُأمرت بما : وأمرتوالتقديِر للتعليل، اللَم
 ".أكون

ّني     ُقْل  { 13:آ ْيُت     ِإْن     َأَخاُف     ِإ ّبي     َعَص َذاَب     َر ٍم     َع َيِْو
ٍم ِظي  }    َع

javascript:openquran(38,13,13)
javascript:openquran(38,13,13)
javascript:openquran(38,12,12)
javascript:openquran(38,11,11)
javascript:openquran(38,10,10)
javascript:openquran(38,10,10)
javascript:openquran(38,10,10)
javascript:openquran(38,9,9)
javascript:openquran(38,9,9)
javascript:openquran(38,9,9)


دّل محذوف الشرط وجواب معترضة، الشرط جملة
 .قبله ما عليه

ّلَه     ُقِل  { 14:آ ُد     ال ُب ِلًصا     َأْع ِني     َلُه     ُمْخ  }    ِديِ

 .به " مفعول"ديِني و "،"أعبدلـ مقدم مفعول الجلَلة

ُدوا  { 15:آ ُب ُتْم     َما     َفاْع ْئ ِنِه     ِمْن     ِش ْلَخاِسِريَِن     ِإّن     ُقْل     ُدو ا
ّلِذيَِن ْنُفَسُهْم     َخِسُروا     ا ِليِهْم     َأ َأْه َياَمِة     َيِْوَم     َو ْلِق ِلَك     َأل     ا ُهَو     َذ

ْلُخْسَراُن ِبيُن     ا ْلُم  }    ا

الجار "،"أعبد جملة على " معطوفة"فاعبدوا جملة
تنبيه، " أداة"أل "،"ما من بحال " متعلقدونه "من

 .فصل " ضمير"هوو

َلُهْم 16:آ َلٌل     َفْوِقِهْم     ِمْن     { ّناِر     ِمَن     ُظ ِتِهْم     َوِمْن     ال َلٌل     َتْح ُظ
ِلَك ّلُه     ُيَِخّوُف     َذ ُه     ِبِه     ال َد َبا َباِد    َ يِا     ِع ّتُقوِن     ِع  }    َفا

" متعلقفوقهم "من الجار " مستأنفة،ظلل "لهم جملة
وجملة " زائدة،"فاتقون في والفاء "،"ظلل من بحال

 .النداء جملة وكذا " مستأنفة،"اتقون

ّلِذيَِن 17:آ ُبوا     {َوا َن َت ّطاُغوَت     اْج ُدوَها     َأْن     ال ُب ُبوا     َيِْع َنا َأ َلى     َو ِإ
ّلِه ُبْشَرى     َلُهُم     ال ْل َبّشْر     ا َباِدي     َف  }    ِع

"لهم وجملة ..." مستأنفة،اجتنبوا "والذيِن جملة
"يِعبدوها "أن والمصدر "،"الذيِن المبتدأ " خبرالبشرى

"عباد "فبّشر وجملة "،"الطاغوت من اشتمال بدل
 .مستأنفة

ّلِذيَِن  { 18:آ َتِمُعوَن     ا ْلَقْوَل     َيِْس ِبُعوَن     ا ّت َي َنُه     َف ِئَك     َأْحَس َل ُأو

ّلِذيَِن َداُهُم     ا ّلُه     َه ِئَك     ال َل ُأو ُلو     ُهْم     َو َباِب     ُأو ْل  }    ال

 .له محل ل فصل " ضمير"هم لعباد، " نعت"الذيِن

ْيِه     َحّق     َأَفَمْن  { 19:آ َل ِلَمُة     َع َذاِب     َك ْلَع ْنَت     ا َأ ُذ     َأَف ْنِق ِفي     َمْن     ُت
ّناِر  }    ال

" اسم"َمْنو مستأنفة، والفاء للَستفهام، الهمزة
والهمزة نجا، : كمنأي محذوف، خبره مبتدأ موصول
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"أفانت وجملة عاطفة، والفاء للَستفهام، الثانية
"النار "في الجار "،َحّق "أفَمْن على " معطوفةتنقذ

 .المقدرة بالصلة متعلق

ِكِن  { 20:آ ّلِذيَِن     َل ّتَقْوا     ا ّبُهْم     ا َفْوِقَها     ِمْن     ُغَرٌف     َلُهْم     َر
ّيٌة     ُغَرٌف ِن ْب ِتَها     ِمْن     َتْجِري     َم ْنَهاُر     َتْح َد     ال ّلِه     َوْع ِلُف     ل     ال ُيِْخ

ّلُه َد     ال ْلِميَعا  }    ا

بخبر " متعلقفوقها "من الجار استدراك، " حرف"لكن
لـ " نعتغرف فوقها "من وجملة "،"غرف لـ مقدر

" نعت"تجري وجملة "،"غرف " نعت"مبنية "،"ُغرف
َد ثاٍن، الفعل وجملة مقدر، لفعل مطلق " مفعول"َوْع

 ." مستأنفةيِخلف "ل وجملة مستأنفة، المقدر

َلْم  { 21:آ ّلَه     َأّن     َتَر     َأ ًء     الّسَماِء     ِمَن     َأنـزَل     ال َكُه     َما َل َفَس
ِبيَع َنا ِلًفا     َزْرًعا     ِبِه     ُيِْخِرُج     ُثّم     الْرِض     ِفي     َيِ َت ُنُه     ُمْخ ْلَوا ُثّم     َأ
ُه     َيِِهيُج َتَرا ُلُه     ُثّم     ُمْصَفّرا     َف َطاًما     َيِْجَع ِلَك     ِفي     ِإّن     ُح ْكَرى     َذ َلِذ

ِلي َباِب     لو ْل  }    ال

"،"تر مفعول بعدها " وما"أّن من المؤول المصدر
الجار جعله، معنى سلكه بتضمين ثان " مفعول"يِنابيع

" نعت"مختلًفا "،"يِنابيعلـ بنعت " متعلقالرض "في
من " حال"مصفًرا "،"مختلًفالـ " فاعل"ألوانه "،"زرًعا
" متعلق"لولي الجار ثان، " مفعول"حطاًماو الهاء،
 "لذكرى بنعت
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ّلُه     َشَرَح     َأَفَمْن  { 22 ُه     ال ْدَر ِم     َص َلى     َفُهَو     ِللْسلَ ِمْن     ُنوٍر     َع
ّبِه ْيٌِل     َر َيِة     َفَو ْلَقاِس ُبُهْم     ِل ُلو ْكِر     ِمْن     ُق ّلِه     ِذ ِئَك     ال َل ِفي     ُأو

ِبيٍن     َضلٍَل  }    ُم

والخبر مبتدأ، موصول " اسم"َمْنو للَستفهام الهمزة
" متعلق"للسلَم الجار قلبه، قسا كمن :أي مقدر،
جملة على " معطوفةنور على "فهو وجملة بشرح،
وجملة "،"نورلـ بنعت " متعلقربه "من الجار "،"شرح
وساغ " مبتدأ،"ويِلو " مستأنفة،للقاسية "فويِل
""للقاسية والجار دعاء، على تدل لنها بالنكرة؛ البتداء
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الجار "،"القاسية " فاعل"قلوبهم "،"ويِل بخبر متعلق
 .بالقاسية " متعلقذكر "من

ّلُه  { 23:آ ْلَحِديِِث     َأْحَسَن     نـزَل     ال ًبا     ا َتا ِبًها     ِك َتَشا ِنَي     ُم َثا َم
ْنُه     َتْقَشِعّر ُد     ِم ُلو ّلِذيَِن     ُج ّبُهْم     َيِْخَشْوَن     ا ِليُن     ُثّم     َر ُدُهْم     َت ُلو ُج

ُبُهْم ُلو َلى     َوُق ْكِر     ِإ ّلِه     ِذ ِلَك     ال َدى     َذ ّلِه     ُه ُء     َمْن     ِبِه     َيِْهِدي     ال َيَِشا
ِلِل     َوَمْن ّلُه     ُيِْض  }    َهاٍد     ِمْن     َلُه     َفَما     ال

ًبا لكتاب، ثان " نعت"مثاني "،"أحسن من " بدل"كتا
" معطوفةتلين "ثم جملة ثالث، " نعت"تقشعر جملة
"،"هدى من " حال"يِهدي وجملة "،"تقشعر جملة على

مبتدأ، ""هاٍدو مقدم، به مفعول " شرطية،"َمْنو
 .الشرط " جوابهاد من له "فما وجملة " زائدة،"منو

ّتِقي     َأَفَمْن  { 24:آ َء     ِبَوْجِهِه     َيِ َذاِب     ُسو ْلَع َياَمِة     َيِْوَم     ا ْلِق ا
ِلِميَن     َوِقيَل ّظا ُتْم     َما     ُذوُقوا     ِلل ْن ُبوَن     ُك ْكِس  }    َت

وخبره مبتدأ، موصول " اسم"من مستأنفة، الفاء
" حالية،"وقيل وجملة يِتقي، ل كمن :تقديِره محذوف

 .به مفعول " موصول"ما للحال، والواو

ّذَب  { 25:آ ّلِذيَِن     َك ِلِهْم     ِمْن     ا ْب َتاُهُم     َق َأ َذاُب     َف ْلَع ْيُث     ِمْن     ا َح
 }    َيِْشُعُروَن     ل

جّر، محل في الضم، على مبني ظرفي " اسم"حيث
 .إليه " مضافيِشعرون "ل وجملة "،"أتاهمبـ متعلق

َذاَقُهُم  { 26:آ َأ ّلُه     َف ْلِخْزَي     ال َياِة     ِفي     ا ْلَح َيا     ا ْن ّد َذاُب     ال َلَع َو
َبُر     الِخَرِة ْك ُنوا     َلْو     َأ َلُموَن     َكا  }    َيِْع

بحال " متعلقالحياة "في الجار ثان، ": مفعول"الخزي
" مستأنفة،أكبر الخرة "ولعذاب وجملة "،"الخزي من

الشرط وجملة كذبوا، : ماتقديِره " محذوف"لو وجواب
 .مستأنفة

ْد  { 27:آ َلَق َنا     َو ْب ّناِس     َضَر َذا     ِفي     ِلل ْلُقْرآِن     َه َثٍل     ُكّل     ِمْن     ا َم
ّلُهْم ّكُروَن     َلَع َذ َت  }    َيِ
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بالفعل متعلقة الثلَثة الجر حروف مستأنفة، الواو
 ." مستأنفةيِتذكرون "لعلهم وجملة "،"ضربنا

ًنا  { 28:آ ّيا     ُقْرآ ِب ْيَر     َعَر ّلُهْم     ِعَوٍج     ِذي     َغ ّتُقوَن     َلَع  }    َيِ

ًنا "يِتقون "لعلهم وجملة ثان، " نعت"غير " حال،"قرآ
 .مستأنفة

ّلُه     َضَرَب  { 29:آ َثلَ     ال ُء     ِفيِه     َرُجلَ     َم َكا ِكُسوَن     ُشَر َتَشا ُم
َلًما     َوَرُجلَ َيِاِن     َهْل     ِلَرُجٍل     َس َتِو َثلَ     َيِْس ُد     َم ْلَحْم ّلِه     ا َبْل     ِل

َثُرُهْم ْك َلُموَن     ل     َأ  }    َيِْع

" نعتشركاء "فيه جملة "،"مثلَ من " بدل"رجلَ
وجملة "،"سلًما بـ " متعلق"لرجل الجار "،"رجلَ

وجملة "،لله "الحمد جملة وكذا مستأنفة، الستفهام
 ".يِعلمون ل "أكثرهم

ُكْم     ُثّم  { 31:آ ّن َياَمِة     َيِْوَم     ِإ ْلِق َد     ا ْن ُكْم     ِع ّب َتِصُموَن     َر  }    َتْخ

"،ميتون "إنهم جملة على ..." معطوفةإنكم "ثم جملة
 "تختصمون بـ متعلقان والظرفان
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َلُم     َفَمْن  { 32 ْظ َذَب     ِمّمْن     َأ َلى     َك ّلِه     َع ّذَب     ال َك ْدِق     َو ْذ     ِبالّص ِإ
ُه َء ْيَس     َجا َل ّنَم     ِفي     َأ ْثًوى     َجَه َكاِفِريَِن     َم ْل  }    ِل

" متعلق"ممن الجار " مستأنفة،أظلم "فمن جملة
َذب بـ متعلق زمان " ظرف"إذ "،"أظلمبـ َك وجملة "،"

""للكافريِن الجار " مستأنفة،مثوى جهنم في "أليس
 .لمثوى بنعت متعلق

ّلِذي  { 33:آ َء     َوا ْدِق     َجا َق     ِبالّص ّد ِئَك     ِبِه     َوَص َل ُهُم     ُأو
ّتُقوَن ْلُم  }    ا

وجملة " للفصل،"هم " مستأنفة،"والذي في الواو
 "."الذي " خبر... المتقون"أولئك

ُءوَن     َما     َلُهْم  { 34:آ َد     َيَِشا ْن ّبِهْم     ِع  }    َر
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"،"أولئك للمبتدأ ثان " خبريِشاؤون ما "لهم جملة
 "."ما من بحال متعلق مكان ظرف ""عند

َكّفَر  { 35:آ ُي ّلُه     ِل ْنُهْم     ال َأ     َع ّلِذي     َأْسَو ُلوا     ا َيُِهْم     َعِم َيِْجِز َو
 }    َأْجَرُهْم

َكّفر المجرور المؤول المصدر ُي " متعلق"ل
 .ثان " مفعول"أجرهم "،"بالمحسنين

ْيَس  { 36:آ َل ّلُه     َأ َكاٍف     ال ُه     ِب َد ْب َنَك     َع ُيَِخّوُفو ّلِذيَِن     َو ِمْن     ِبا
ِنِه ِلِل     َوَمْن     ُدو ّلُه     ُيِْض  }    َهاٍد     ِمْن     َلُه     َفَما     ال

" حالية،"ويِخوفونك جملة زائدة، ليس خبر في الباء
"من الجار بكذا، إيِاك تخويِفهم حال كافيك : أليسأي

به مفعول شرط " اسم"من بالصلة، " متعلقدونه
 ." زائدة"منو " مبتدأ"هادو ، مقدم

ّلُه     َيِْهِد     َوَمْن  { 37:آ ْيَس     ُمِضّل     ِمْن     َلُه     َفَما     ال َل ّلُه     َأ ِبَعِزيٍِز     ال
ٍم     ِذي ِتَقا ْن  }    ا

الشرطية والجملة مقدم، به مفعول " شرطية"من
" مبتدأ،"مضل "،الله "يِضلل جملة على معطوفة

 ." نعت"ذي " زائدة،"منو

ِئْن  { 38:آ َل َتُهْم     َو ْل َأ َلَق     َمْن     َس َوالْرَض     الّسَماَواِت     َخ
ُلّن َيُقو ّلُه     َل ُتْم     ُقْل     ال ْيِ َأ ْدُعوَن     َما     َأَفَر ّلِه     ُدوِن     ِمْن     َت ِإْن     ال
ِنَي َد ّلُه     َأَرا ِني     َأْو     ُضّرِه     َكاِشَفاُت     ُهّن     َهْل     ِبُضّر     ال َد َأَرا

َكاُت     ُهّن     َهْل     ِبَرْحَمٍة ِتِه     ُمْمِس ِبَي     ُقْل     َرْحَم ّلُه     َحْس ْيِه     ال َل َع
ّكُل َتَو ُلوَن     َيِ ّك َتَو ْلُم  }    ا

" مفعولخلق "َمْن وجملة " مستأنفة،"ولئن في الواو
موطئة، واللَم بالستفهام، المعلق للسؤال ثان به

ُلّن وجملة لفعل " فاعل"الله القسم، " جوابالله "ليقو
ُلّنو الله، : خلقهنأي محذوف، مضارع " فعل"يِقو

والواو المثال، لتوالي المحذوفة النون بثبوت مرفوع
في والفاء .فاعل الساكنين للتقاء المحذوفة
إله كان : إنأي مقدر شرط لجواب " رابطة"أفرأيِتم

مقول المقدرة الشرطية والجملة .فأخبروني غيره،
ّدىالقول "،"ما الول :مفعولين " إلى"أرأيِتم . ويِتَع
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"،كاشفات هن : "هلالستفهامية الجملة والثاني
"إن وجملة "،"ما من بحال " متعلقدون "من الجار

دّل محذوف الشرط وجواب " اعتراضية،الله أرادني
على " معطوفةبرحمة "أرادني وجملة قبله، ما عليه
"ممسكات ُهّن "هل وجملة "،.. بضر"أرادني جملة

: أرأيِت" نحوكاشفات هن "هل جملة على معطوفة
ًدا وقوله ،؟تعاقبه هل غاب أو ؟تكرمه هل جاءك : إنزيِ

بـ " متعلق"عليه الجار وخبر، ": مبتدأالله "حسبي
 "."يِتوكل

ِم    َ يِا     ُقْل  { 39:آ ُلوا     َقْو َلى     اْعَم ُكْم     َع ِت َن َكا ّني     َم َعاِمٌل     ِإ
َلُموَن     َفَسْوَف  }    َتْع

الجار مقدرة، والياء مضاف، ": منادىقوم "يِا قوله
"إني وجملة "،"اعملوا من بحال " متعلقمكانتكم "على
" معطوفةتعلمون "فسوف وجملة " مستأنفة،عامل
 ".عامل "إني جملة على

ِتيِه     َمْن  { 40:آ ْأ َذاٌب     َيِ َيِِحّل     ُيِْخِزيِِه     َع ْيِه     َو َل َذاٌب     َع  }    ُمِقيٌم     َع

لـ " نعت"يِخزيِه وجملة به، مفعول موصول " اسم"َمْن
 "عذاب
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ّنا  { 41 َنا     ِإ ْل ْيَك     َأنـز َل َتاَب     َع ِك ْل ّناِس     ا ْلَحّق     ِلل َدى     َفَمِن     ِبا َت اْه
َنْفِسِه ِل ّنَما     َضّل     َوَمْن     َف ِإ ْيَها     َيِِضّل     َف َل ْنَت     َوَما     َع ْيِهْم     َأ َل َع

ِكيٍل  }    ِبَو

" متعلق"بالحق الجار بأنـزلنا، " متعلق"للناس الجار
معطوفة الشرطية والجملة "،"أنـزلنا فاعل من بحال
والجار مبتدأ، شرط اسم ""من "،أنـزلنا "إنا جملة على

:أي محذوف، لمبتدأ محذوف بخبر " متعلق"فلنفسه
من بحال " متعلق"عليها الجار لنفسه، كائن فاهتداؤه

"بوكيل عليهم أنت "وما وجملة "،"يِضل فاعل
خبر في زائدة والباء الشرط، جواب على معطوفة

 "."وكيلبـ " متعلق"عليهم الجار "،"ما
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ّلُه  { 42:آ َتَوّفى     ال ْنُفَس     َيِ ِتَها     ِحيَن     ال ِتي     َمْو ّل َتُمْت     َلْم     َوا
َناِمَها     ِفي ُيْمِسُك     َم ِتي     َف ّل ْيَها     َقَضى     ا َل ْلَمْوَت     َع ُيِْرِسُل     ا َو

َلى     الْخَرى ِلَك     ِفي     ِإّن     ُمَسّمى     َأَجٍل     ِإ َيِاٍت     َذ ٍم     ل ِلَقْو
ّكُروَن َتَف  }    َيِ

َتَوّفى بـ متعلق زمان " ظرف"حين َيِ ":"والتي ". قوله"
"منامها "في الجار "،"النفس على معطوف اسم

على " معطوفة"فيمسك ". وجملة"يِتوّفى بـ متعلق
"،"يِرسل بـ " متعلقأجل "إلى الجار "،"يِتوّفى جملة
""يِتفكرون وجملة "،"ليِات بنعت " متعلق"لقوم الجار
 .نعت

ِم  { 43:آ ُذوا     َأ ّتَخ ّلِه     ُدوِن     ِمْن     ا َء     ال َلْو     ُقْل     ُشَفَعا ُنوا     َأَو ل     َكا
ُكوَن ِل ًئا     َيِْم ْي ُلوَن     َول     َش  }    َيِْعِق

بمحذوف " متعلقدون "من الجار " المنقطعة،"أم
: أيِشفعون،أي محذوف، القول مقول ثان، مفعول
مقدرة حال على الحال هذه عطفت حالية والواو

ولو حال، كل في : أيِشفعونوالتقديِر للَستقصاء،
ًئا، يِملكون ل كانوا من " حالكانوا "ولو وجملة شي
عليه دل محذوف الشرط وجواب المقدر، الفعل فاعل

 .قبله ما

ّلِه     ُقْل  { 44:آ ْلُك     َلُه     َجِميًعا     الّشَفاَعُة     ِل الّسَماَواِت     ُم
ْيِه     ُثّم     َوالْرِض َل  }    ُتْرَجُعوَن     ِإ

"ملك "له وجملة "،"الشفاعة من " حال"جميًعا
على " معطوفةترجعون إليه "ثم وجملة مستأنفة،

 ".الملك "له جملة

َذا  { 45:آ ِإ ِكَر     َو ّلُه     ُذ ُه     ال َد َأّزْت     َوْح ُلوُب     اْشَم ّلِذيَِن     ُق ل     ا
ُنوَن َذا     ِبالِخَرِة     ُيِْؤِم ِإ ِكَر     َو ّلِذيَِن     ُذ ِنِه     ِمْن     ا َذا     ُدو ُهْم     ِإ

ْبِشُروَن َت  }    َيِْس

بنكرة، مؤولة " حال"وحده مستأنفة، الشرطية الجملة
الجار الولى، على معطوفة الثانية الشرطية والجملة

هم "إذا وجملة المقدرة، بالصلة " متعلقدونه "من
 ." فجائيةإذا"و الشرط، " جوابيِستبشرون
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ّلُهّم     {ُقِل 46:آ ِطَر     ال ِلَم     َوالْرِض     الّسَماَواِت     َفا ْيِب     َعا ْلَغ ا
َدِة ْنَت     َوالّشَها ُكُم     َأ ْيَن     َتْح َباِدَك     َب ُنوا     َما     ِفي     ِع ِفيِه     َكا
ِلُفوَن َت  }    َيِْخ

نصب، محل في الضم على مبني ": منادى"اللهم
""عالم " بدل،"فاطر ) المحذوفة،(يِا عن عوض والميم

مستأنفة، النداء " جوابتحكم "أنت وجملة ثان، بدل
 "."يِختلفون بـ " متعلق"فيه الجار

َلْو  { 47:آ ّلِذيَِن     َأّن     َو َلُموا     ِل َلُه     َجِميًعا     الْرِض     ِفي     َما     َظ ْث َوِم
َدْوا     َمَعُه َت َذاِب     ُسوِء     ِمْن     ِبِه     لْف ْلَع َياَمِة     َيِْوَم     ا ْلِق َدا     ا َب َلُهْم     َو
ّلِه     ِمَن ُنوا     َلْم     َما     ال ُكو ُبوَن     َيِ َتِس  }    َيِْح

فاعل المؤول والمصدر مستأنفة، الشرطية الجملة
" متعلقالرض "في الجار "،"أن اسم ""ما "،"ثبتبـ

على " معطوف"مثلهو "،"ما من " حال"جميًعا بالصلة،
وجملة "،"مثله من بحال متعلق ": ظرف"معه " ،"ما
 "افتدوا جملة على " معطوفة"بدا
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َدا  { 48 َب َئاُت     َلُهْم     َو ّي ُبوا     َما     َس َق     َكَس ُنوا     َما     ِبِهْم     َوَحا ِبِه     َكا
ُئوَن َتْهِز  }    َيِْس

""ما " المتقدمة،"بدا جملة على " معطوفة"وبدا جملة
موصول اسم " الثانية"ما إليه، مضاف موصول اسم

 "."حاق فاعل

َذا  { 49:آ ِإ ْنَساَن     َمّس     َف َنا     ُضّر     ال َذا     ُثّم     َدَعا ُه     ِإ َنا ْل ِنْعَمًة     َخّو
ّنا ّنَما     َقاَل     ِم ُتُه     ِإ ِتي َلى     ُأو ٍم     َع ْل َنٌة     ِهَي     َبْل     ِع ْت ِكّن     ِف َل َو

َثَرُهْم ْك َلُموَن     ل     َأ  }    َيِْع

الثانية الشرطية والجملة مستأنفة، الشرطية الجملة
لـ بنعت " متعلق"منا الجار الولى، على معطوفة

ْلم "على الجار "،"نعمة نائب من بحال " متعلقِع
"يِعلمون ل أكثرهم "ولكن جملة "،"أوتيته في الفاعل

 ".فتنة هي "بل المستأنفة على معطوفة
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ْد  { 50:آ َلَها     َق ّلِذيَِن     َقا ِلِهْم     ِمْن     ا ْب َنى     َفَما     َق ْنُهْم     َأْغ َما     َع
ُنوا ُبوَن     َكا ْكِس  }    َيِ

"قد جملة على " معطوفة... ماأغنى "فما جملة
 "."أغنى فاعل موصول " اسم"ما "،قالها

َبُهْم  { 51:آ َأَصا َئاُت     َف ّي ُبوا     َما     َس ّلِذيَِن     َكَس َلُموا     َوا ِمْن     َظ
ُبُهْم     َهُؤلِء ُيِصي َئاُت     َس ّي ُبوا     َما     َس  }    ِبُمْعِجِزيَِن     ُهْم     َوَما     َكَس

"فما جملة على " معطوفةسيئات "فأصابهم جملة
إليه، مضاف المؤول والمصدر مصدريِة، ""ما "،أغنى

بحال متعلق "هؤلء "من الجار " مبتدأ،ظلموا "الذيِن
الهاء من " حاليةبمعجزيِن هم "وما وجملة الواو، من
 .ليس خبر في زائدة والباء "،"سيصيبهم في

َلْم  { 52:آ َلُموا     َأَو ّلَه     َأّن     َيِْع ْبُسُط     ال َق     َيِ ُء     ِلَمْن     الّرْز َيَِشا
َيِْقِدُر  }    َو

المؤول والمصدر " مستأنفة،يِعلموا "أولم جملة
 . يِعلموا مفعول

َباِدَي    َ يِا     ُقْل  { 53:آ ّلِذيَِن     ِع َلى     َأْسَرُفوا     ا ْنُفِسِهْم     َع ل     َأ
ُطوا َن ّلِه     َرْحَمِة     ِمْن     َتْق ّلَه     ِإّن     ال ُنوَب     َيِْغِفُر     ال ّذ ّنُه     َجِميًعا     ال ِإ

ْلَغُفوُر     ُهَو  }    الّرِحيُم     ا

" توكيد"هو "،"الذنوب من " حال"جميًعا " نعت،"الذيِن
 ." مستأنفةالغفور هو "إنه وجملة "،"إنه في للهاء

ُبوا  { 54:آ ِني َأ َلى     َو ُكْم     ِإ ّب ِلُموا     َر َأْس ْبِل     ِمْن     َلُه     َو ُكُم     َأْن     َق َي ِت ْأ َيِ
َذاُب ْلَع ْنَصُروَن     ل     ُثّم     ا  }    ُت

"،تقنطوا "ل جملة على " معطوفة"وأنيبوا جملة
" حرف"ثم إليه، " مضافيِأتيكم "أن المؤول والمصدر
والجملة فاعل، ونائب مضارع وفعل استئناف،
 .مستأنفة

ِبُعوا  { 55:آ ّت ُكْم     ُأنـزَل     َما     َأْحَسَن     َوا ْي َل ُكْم     ِمْن     ِإ ّب ْبِل     ِمْن     َر َق
ُكُم     َأْن َي ِت ْأ َذاُب     َيِ ْلَع َتًة     ا ُتْم     َبْغ ْن َأ  }    َتْشُعُروَن     ل     َو
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متعلقان والجاّران إليه، مضاف موصول " اسم"ما
الحال، موضع في " مصدر"بغتة "،"أنـزل بالفعل
 ." حاليةتشعرون ل "وأنتم وجملة

َأْن 56:آ َتا    َ يِا     َنْفٌس     َتُقوَل     { َلى     َحْسَر ْطُت     َما     َع ِفي     َفّر
ْنِب ّلِه     َج ِإْن     ال ْنُت     َو  }    الّساِخِريَِن     َلِمَن     ُك

.: كراهةأي لجله، " مفعولتقول "أن المؤول المصدر
المقدرة بالفتحة منصوب مضاف ": منادىحسرتا "يِا

إليه، مضاف والياء ألًفا، المنقلبة الياء قبل ما على
""ما الحسرة، من بحال " متعلقما "على والجار

تفريِطي، على كائنة حسرتا : يِاوالتقديِر مصدريِة،
واللَم مهملة، الثقيلة من " مخففة"إْن حالية، والواو

 " حاليةكنت "وإن وجملة الفارقة،
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ّلَه     َأّن     َلْو     َتُقوَل     َأْو  { 57 ِني     ال َدا ْنُت     َه ُك ّتِقيَن     ِمَن     َل ْلُم  }    ا

""ثبت بـ فاعل بعدها " وما"أّن من المؤول المصدر
 .مقدًرا

َذاَب     َتَرى     ِحيَن     َتُقوَل     َأْو  { 58:آ ْلَع ًة     ِلي     َأّن     َلْو     ا ُكوَن     َكّر َأ َف
ِنيَن     ِمَن ْلُمْحِس  }    ا

والمصدر للسببية، الفاء إليه، " مضاف"ترى جملة
متصيد مصدر على معطوف بعدها وما أّن من المؤول

لي، رجوًعا ثمة : ليتوالتقديِر السابق، الكلَم من
الموصول " صلة"أكون وجملة المحسنين، من فكوني

 .الحرفي

َلى{ 59:آ ْد َب ْتَك َق َء ِتي َجا َيِا ْبَت آ ّذ َك  }ِبَها َف

مقدر، لقول القول " مقولآيِاتي جاءتك "قد جملة
ْبَت وجملة ّذ  ".آيِاتي "جاءتك جملة على " معطوفة"فك

َيِْوَم  { 60:آ َياَمِة     َو ْلِق ّلِذيَِن     َتَرى     ا ُبوا     ا َذ َلى     َك ّلِه     َع ال
ٌة     ُوُجوُهُهْم ّد ْيَس     ُمْسَو َل ّنَم     ِفي     َأ ْثًوى     َجَه ّبِريَِن     َم َك َت ْلُم  }    ِل
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جملة "،"ترى بـ متعلق " ظرف"يِوم استئنافية، الواو
"أليس وجملة "،"الذيِن من " حالمسودة "وجوههم

 ." مستأنفةمثوى جهنم في

َنّجي  { 61:آ ُيِ ّلُه     َو ّلِذيَِن     ال ّتَقْوا     ا ِتِهْم     ا َيَِمّسُهُم     ل     ِبَمَفاَز
ُء ُنوَن     ُهْم     َول     الّسو  }    َيِْحَز

الجار "،"ترى جملة على " معطوفة"ويِنّجي جملة
يِمسهم "ل وجملة "،"يِنجي بـ " متعلق"بمفازتهم

"يِحزنون هم "ول وجملة الموصول، من " حالالسوء
 ".السوء يِمسهم "ل جملة على معطوفة

ّلُه  { 62:آ ِلُق     ال َلى     َوُهَو     َشْيٍء     ُكّل     َخا ِكيٌل     َشْيٍء     ُكّل     َع  }    َو

على " معطوفةوكيل شيء كل على "وهو جملة
 "."وكيلبـ " متعلقكل "على والجار الستئنافية،

ُد     َلُه  { 63:آ ِلي ّلِذيَِن     َوالْرِض     الّسَماَواِت     َمَقا َكَفُروا     َوا
َيِاِت ّلِه     ِبآَ ِئَك     ال َل ْلَخاِسُروَن     ُهُم     ُأو  }    ا

الموصول جملة "،"هو لـ ثان " خبرمقاليد "له جملة
" خبر"الخاسرونو فصل، " ضمير"همو مستأنفة،

 .أولئك

ْيَر     ُقْل  { 64:آ ّلِه     َأَفَغ ّني     ال ْأُمُرو ُد     َت ُب ّيَِها     َأْع ُلوَن     َأ ْلَجاِه  }    ا

ولم "،"أعبدلـ مقدم به " مفعول"غير زائدة، الفاء
ّني يِعمل ؟تأمروني أعبد الله : أفغيروالمعنى "،"تأمرو

ّني وجملة التقديِر، في مؤخرة لنها استئنافية؛ ""تأمرو
الخر، القول " في"أعبد " مع"أن حذف يِنقاس ول

" منادى"أيِهاو الوقايِة، نون في الرفع نون وأدغمت
" للتنبيه"هاو ، الضم على مبني محذوفة، نداء بأداة

وجملة مستأنفة، النداء وجملة " نعت،"الجاهلونو
 .القول " مقول"أعبد

ْد  { 65:آ َلَق ْيَك     ُأوِحَي     َو َل َلى     ِإ ِإ ّلِذيَِن     َو ِلَك     ِمْن     ا ْب ِئْن     َق َل
ْكَت َطّن     َأْشَر َب َيْح ُلَك     َل َنّن     َعَم ُكو َت َل ْلَخاِسِريَِن     ِمَن     َو  }    ا
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ضمير الفاعل ونائب " مستأنفة،أوحي "ولقد جملة
" مفسرةعملك ليحبطن أشركت "لئن وجملة المصدر،

وجملة القسم، " جواب"ليحبطن وجملة أوحي، لما
َنّن  .القسم جواب على " معطوفة"ولتكو

ّلَه     َبِل  { 66:آ ْد     ال ُب ُكْن     َفاْع ِكِريَِن     ِمَن     َو  }    الّشا

والفاء "،"أعبد للفعل منصوب والجلَلة " للضراب،"بل
 .زائدة

َدُروا     َوَما  { 67:آ ّلَه     َق ْدِرِه     َحّق     ال ُتُه     َجِميًعا     َوالْرُض     َق ْبَض َق
َياَمِة     َيِْوَم ْلِق ّيِاٌت     َوالّسماَواُت     ا ْطِو ِنِه     َم َيِمي َنُه     ِب ْبَحا ُس

َلى َتَعا ُكوَن     َعّما     َو  }    ُيِْشِر

مفعول " نائب"حق " مستأنفة،قدروا "وما جملة
: ماأي " حالية،.. قبضته"والرض وجملة مطلق،
ّظموه القدرة بهذه موصوف أنه والحال تعظيمه، حق ع
"والسموات جملة "،"الرض من " حال. "جميًعاالباهرة

""بيمينه الجار الحال، جملة على " معطوفةمطويِات
. الجار " مستأنفة"سبحانه جملة "،"مطويِاتبـ متعلق
 "تعالى بـ " متعلق"عّما
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ُنِفَخ  { 68 َوَمْن     الّسَماَواِت     ِفي     َمْن     َفَصِعَق     الّصوِر     ِفي     َو
َء     َمْن     ِإل     الْرِض     ِفي ّلُه     َشا َذا     ُأْخَرى     ِفيِه     ُنِفَخ     ُثّم     ال ِإ ُهْم     َف

َياٌم ُظُروَن     ِق ْن  }    َيِ

" نائبالصور "في الجار " مستأنفة،"ونفخ جملة
""َمْن بالصلة، " متعلقالسموات "في الجار فاعل،

هم "فإذا وجملة " عاطفة،"فإذا في والفاء مستثنى،
وجملة "،فيه "نفخ جملة على " معطوفةقيام

 "."هم للمبتدأ ثان " خبر"يِنظرون

َأْشَرَقِت  { 69:آ ُنوِر     الْرُض     َو ّبَها     ِب َتاُب     َوُوِضَع     َر ِك ْل َء     ا َوِجي
ّييَن ِب ّن َداِء     ِبال َنُهْم     َوُقِضَي     َوالّشَه ْي ْلَحّق     َب ل     َوُهْم     ِبا
َلُموَن ْظ  }    ُيِ
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"،قيام "هم جملة على " معطوفة"أشرقتو جملة
" متعلق"بالحق والجار فاعل، " نائب"بالنبيين ,الجار
:أي المصدر، ضمير وهو الفاعل، نائب من بحال

ل "وهم وجملة بالحق، ملتبًسا القضاء وُقضي
 ." حاليةيِظلمون

َيْت  { 70:آ َلْت     َما     َنْفٍس     ُكّل     َوُوّف َلُم     َوُهَو     َعِم ِبَما     َأْع
ُلوَن  }    َيِْفَع

" في"ماو " حالية،أعلم "وهو وجملة ثان، " مفعول"ما
متعلق مجرور المؤول والمصدر " مصدريِة،يِفعلون "ما

 "."أعلمبـ

ّلِذيَِن     َوِسيَق  { 71:آ َلى     َكَفُروا     ا ّنَم     ِإ ّتى     ُزَمًرا     َجَه َذا     َح ِإ
ُءوَها ِتَحْت     َجا ُبَها     ُف ْبَوا ُتَها     َلُهْم     َوَقاَل     َأ َن َلْم     َخَز ُكْم     َأ ِت ْأ َيِ

ُكْم     ُرُسٌل ْن ُلوَن     ِم ْت ُكْم     َيِ ْي َل َيِاِت     َع ُكْم     آ ّب ُكْم     َر َن ْنِذُرو ُيِ َء     َو ِلَقا
ُكْم َذا     َيِْوِم ُلوا     َه َلى     َقا ِكْن     َب َل ِلَمُة     َحّقْت     َو َذاِب     َك ْلَع َلى     ا َع

َكاِفِريَِن ْل  }    ا

" حال،"زمًرا "،"ِسيقبـ " متعلقجهنم "إلى الجار
""منكم الجار مستأنفة، الشرط وجملة " ابتدائية،"حتى
ثان " نعت"يِتلون جملة "،"رسللـ بنعت متعلق

"،"يِومكملـ " نعت"هذا ثان، " مفعول"لقاء "،"رسللـ
القول ومقول إليه، : المشارأي بمشتق مؤول وهو

وجملة الرسل، جاءتنا : بلىأي " محذوف"قالوالـ
والرابط "،"جاءتنا جملة على " معطوفةكلمة "َحّقْت

 .الظاهر السم هو عليه والمعطوف المعطوف بين

ُلوا     ِقيَل  { 72:آ ْدُخ ْبَواَب     ا ّنَم     َأ ِلِديَِن     َجَه ْئَس     ِفيَها     َخا ِب َف
ْثَوى ّبِريَِن     َم َك َت ْلُم  }    ا

القول، : قيلأي المصدر، " ضمير"قيل فاعل نائب
"فبئس جملة "،"خالديِن بالحال " متعلق"فيها الجار
 .: جهنمأي محذوف والمخصوص " مستأنفة،مثوى

ّلِذيَِن     َوِسيَق  { 73:آ ّتَقْوا     ا ّبُهْم     ا َلى     َر ّنِة     ِإ ْلَج ّتى     ُزَمًرا     ا َذا     َح ِإ
ُءوَها ِتَحْت     َجا ُبَها     َوُف ْبَوا ُتَها     َلُهْم     َوَقاَل     َأ َن ُكْم     َسلٌَم     َخَز ْي َل َع

ُتْم ْب ُلوَها     ِط ْدُخ ِلِديَِن     َفا  }    َخا
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" حال،"زمًرا "،"ِسيقبـ " متعلقالجنة "إلى الجار
وجوابها مستأنفة، الشرطية والجملة " ابتدائية،"حتى

""عليكم والجار " مبتدأ،"سلَم : سعدوا،أي محذوف
حيز في " مستأنفة"طبتم وجملة بالخبر، متعلق

جملة على " معطوفة"فادخلوها وجملة القول،
 "."ها الضمير من " حال"خالديِن "،"طبتم

ُلوا  { 74:آ ُد     َوَقا ْلَحْم ّلِه     ا ّلِذي     ِل َنا     ا َدَق ُه     َص َد َنا     َوْع َث َأْوَر َو
ُأ     الْرَض َبّو َت ّنِة     ِمَن     َن ْلَج ْيُث     ا ُء     َح ِنْعَم     َنَشا ِليَن     َأْجُر     َف ْلَعاِم  }    ا

" حال"نتبوأ وجملة ثان، " مفعول"وعده " نعت،"الذي
وجملة إليه، " مضاف"نشاء وجملة "،"أورثنا ضمير من

ِنْعم  : الجنةأي محذوف والمخصوص " مستأنفة،أجر "ف

467 

َتَرى  { 75: َكَة     َو ِئ ْلَملَ ْلَعْرِش     َحْوِل     ِمْن     َحاّفيَن     ا ّبُحوَن     ا ُيَِس
ّبِهْم     ِبَحْمِد َنُهْم     َوُقِضَي     َر ْي ْلَحّق     َب ُد     َوِقيَل     ِبا ْلَحْم ّلِه     ا َرّب     ِل

َلِميَن ْلَعا  }    ا

"من الجار " حال،"حاّفين " مستأنفة،"وترى جملة
من " حال"يِسبحون وجملة "،"حاّفين بـ متعلق "حول

الواو من " حال"قضي وجملة "،"حاّفين في الضمير
نائب من بحال " متعلق"بالحق الجار "،"يِسبحون في

وجملة بالحق، ملتبًسا القضاء : قضيوالتقديِر الفاعل،
"."ترى جملة على " معطوفة"وقيل

 غافر سورة

َتاِب َتنـزيُِل{ 2:آ ِك ْل ّلِه ِمَن ا ْلَعِزيِِز ال ِم ا ِلي ْلَع  }ا

 ".الله "منالجار متعلق خبره " مبتدأ،"تنـزيِل

ْنِب     َغاِفِر  { 3:آ ّذ ِبِل     ال ّتْوِب     َوَقا ْلِعَقاِب     َشِديِِد     ال ِذي     ا
ّطْوِل َلَه     ل     ال ْيِه     ُهَو     ِإل     ِإ َل ْلَمِصيُر     ِإ  }    ا

حالية، التنـزيِه وجملة بعده، ما وكذا " بدل،"غافر
 ." حاليةالمصير "إليه وجملة
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َيِاِت     ِفي     ُيَِجاِدُل     َما  { 4:آ ّلِه     آ ّلِذيَِن     ِإل     ال َفلَ     َكَفُروا     ا
ُبُهْم     َيِْغُرْرَك ّل ِبلَِد     ِفي     َتَق ْل  }    ا

الجار " مستأنفة،يِغررك "فلَ وجملة " فاعل،"الذيِن
ّلبهم من بحال " متعلقالبلَد "في َتَق "." 

ُلوا  { 5:آ َد ِطِل     َوَجا َبا ْل ْدِحُضوا     ِبا ُي ْلَحّق     ِبِه     ِل ُتُهْم     ا ْذ َأَخ َف
ْيَف َك  }    ِعَقاِب     َكاَن     َف

وجملة "،"جادلوا جملة على " معطوفة"فأخذتهم جملة
"،"فأخذتهم جملة على " معطوفةعقاب كان "فكيف
كان " اسم"عقابو كان، خبر استفهام " اسم"كيف

المحذوفة الياء قبل ما على المقدرة، بالضمة مرفوع
 .للتخفيف

ِلَك  { 6:آ َذ َك ِلَمُة     َحّقْت     َو ّبَك     َك َلى     َر ّلِذيَِن     َع ّنُهْم     َكَفُروا     ا َأ

ّناِر     َأْصَحاُب  }    ال

: َحّقْتأي مطلق، مفعول نائب والكاف مستأنفة، الواو
والمصدر " مستأنفة،"َحّقْت وجملة الحق، ذلك مثل حًقا

 .اشتمال " بدل"كلمة من " بدلأصحاب "أنهم المؤول

ّلِذيَِن  { 7:آ ُلوَن     ا ْلَعْرَش     َيِْحِم َلُه     َوَمْن     ا ّبُحوَن     َحْو ِبَحْمِد     ُيَِس
ّبِهْم ُنوَن     َر ُيِْؤِم َتْغِفُروَن     ِبِه     َو َيِْس ّلِذيَِن     َو ُنوا     ِل َنا     آَم ّب َوِسْعَت     َر

ْلًما     َرْحَمًة     َشْيٍء     ُكّل ّلِذيَِن     َفاْغِفْر     َوِع ُبوا     ِل َبُعوا     َتا ّت َوا
َلَك ِبي َذاَب     َوِقِهْم     َس ِم     َع ْلَجِحي  }    ا

فاعل من بحال " متعلق"بحمد الجار " مستأنفة،"الذيِن
مقدر، لقول القول مقول النداء وجملة "،"يِسبحون

"،"يِستغفرون فاعل من حال المقدرة القول وجملة
وجملة " تمييز،"رحمة "،وسعت : "ربنا: يِقولونأي

""عذاب "،"وسعت جملة على " معطوفة"فاغفر
 ثان مفعول
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َنا  { 8: ّب ْلُهْم     َر ْدِخ َأ ّناِت     َو ْدٍن     َج ِتي     َع ّل َتُهْم     ا ْد َلَح     َوَمْن     َوَع َص
ِئِهْم     ِمْن َبا َأْزَواِجِهْم     آ ِتِهْم     َو ّيِا ُذّر ّنَك     َو ْنَت     ِإ ْلَعِزيُِز     َأ ا

ِكيُم ْلَح  }    ا
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ْدِخلهم جملة " اعتراضية،"ربنا جملة َأ على " معطوفة"و
""التي به، " مفعول"جنات " المتقدمة،"ِقِهْم جملة
في الهاء على معطوف موصول " اسم"َمْنو نعت،

فاعل من بحال " متعلقآبائهم "من الجار "،"وعدتهم
َلح "العزيِز أنت "إنك وجملة للكاف، " توكيد"أنت "،"َص

 .مستأنفة

َئاِت     َوِقِهُم  { 9:آ ّي َئاِت     َتِق     َوَمْن     الّس ّي ِئٍذ     الّس ْد     َيِْوَم َفَق
َتُه ِلَك     َرِحْم َذ ْلَفْوُز     ُهَو     َو ِظيُم     ا ْلَع  }    ا

على " معطوفة"وقهم وجملة ثان، " مفعول"السيئات
""من " مستأنفة،تق "ومن وجملة "،"وأدخلهم جملة
"الفوز هو "وذلك وجملة به، مفعول شرط اسم

 .فصل " ضمير"هوو مستأنفة،

ّلِذيَِن     ِإّن  { 10:آ َدْوَن     َكَفُروا     ا َنا ّلِه     َلَمْقُت     ُيِ َبُر     ال ْك ِمْن     َأ
ُكْم ِت ُكْم     َمْق ْنُفَس ْذ     َأ ْدَعْوَن     ِإ َلى     ُت ْكُفُروَن     اليَِماِن     ِإ َت  }    َف

في اللَم للمناداة، " تفسيريِةأكبر الله "لمقت جملة
"،"أكبربـ " متعلقمقتكم "من الجار للَبتداء، ""لمقت

" ظرف"إذ "،"مقتكم للمصدر به " مفعول"أنفسكم
بين فصل وإن الول، المقت من بحال متعلق زمان

ول فيه، يِتسع الظرف لن بالخبر؛ ومعموله المصدر
وقت وليس ، القيامة يِوم المقت لن بالثاني؛ يِتعلق

 . اليِمان إلى دعائهم

ُلوا  { 11:آ َنا     َقا ّب َنا     َر ّت ْيِن     َأَم َت َن ْث َنا     ا َت ْي َي َأْح ْيِن     َو َت َن ْث َنا     ا َتَرْف َفاْع
َنا ِب ُنو ُذ َلى     َفَهْل     ِب ِبيٍل     ِمْن     ُخُروٍج     ِإ  }    َس

وجملة عدده، عنه ناب مطلق " مفعول"اثنتين
والجار "،"اعترفنا جملة على معطوفة الستفهام

 ." زائدة"منو "،: "سبيلالمبتدأ بخبر متعلق

ُكْم  { 12:آ ِل ّنُه     َذ َأ َذا     ِب ّلُه     ُدِعَي     ِإ ُه     ال َد ُتْم     َوْح ِإْن     َكَفْر ُيِْشَرْك     َو
ُنوا     ِبِه ْكُم     ُتْؤِم ْلُح ّلِه     َفا ِلّي     ِل ْلَع ِبيِر     ا َك ْل  }    ا

متعلق بالباء، مجرور مصدر تأويِل في بعدها " وما"أّن
ونائب " حال،"وحده "،"أّن خبر الشرط وجملة بالخبر،
يِدل الذي شريِك على يِعود " ضمير"يِشرك لـ الفاعل
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"العلي " مستأنفة،لله "فالحكم وجملة السياق، عليه
 .للجلَلة " نعتانالكبير

ُيِنـزُل  { 13:آ ُكْم     َو ّكُر     َوَما     ِرْزًقا     الّسَماِء     ِمَن     َل َذ َت َمْن     ِإل     َيِ
ِنيُب  }    ُيِ

وجملة "،"يِنـزل بـ " متعلقانالسماء من "لكم الجاّران
 ." مستأنفةيِتذكر "وما

ْدُعوا  { 14:آ ّلَه     َفا ِلِصيَن     ال ّديَِن     َلُه     ُمْخ َلْو     ال َه     َو َكِر
َكاِفُروَن ْل  }    ا

الواو، من " حال"مخلصين " مستأنفة،"فادعوا جملة
به " مفعول"الديِن "،"مخلصينبـ " متعلق"له الجار
"الكافرون كره "ولو وجملة "،"مخلصين الفاعل لسم

مقدرة حال على عطفت حالية، والواو حالية،
كل في مخلصين الله : فادعواوالتقديِر للَستقصاء،

َدّل محذوف الشرط وجواب الحال، هذه في ولو حال
 .قبله ما عليه

ّدَرَجاِت     َرِفيُع 15:آ ْلَعْرِش     ُذو     ال ْلِقي     ا َأْمِرِه     ِمْن     الّروَح     ُيِ

َلى ُء     َمْن     َع َباِدِه     ِمْن     َيَِشا ْنِذَر     ِع ُي ّتلَِق     َيِْوَم     ِل  ال

هو وجملة رفيع، : هوأي محذوف، لمبتدأ " خبر"رفيع
ْلقي وجملة ثان، " خبر"ذو مستأنفة، ""رفيع ُيِ " خبر"
"،"َمْن من بحال متعلق "عباده "من الجار ثالث،

ْلقي بـ " متعلق"لينذر المجرور المؤول والمصدر ُيِ و "،"
:أي مقدر، الول والمفعول ثان، به " مفعول"يِوم

 .الناس

َيِْوَم 16:آ َلى     َيِْخَفى     ل     َباِرُزوَن     ُهْم     { ّلِه     َع ْنُهْم     ال ٌء     ِم َشْي
ْلُك     ِلَمِن ْلُم َيْوَم     ا ْل ّلِه     ا ْلَواِحِد     ِل ْلَقّهاِر     ا  }    ا

"بارزون "هم وجملة "،التلَق "يِوم من " بدل"يِوم
في الضمير من " حاليِخفى "ل وجملة إليه، مضاف

"،"شيء من بحال " متعلق"منهم الجار "،"بارزون
:أي مقدر لقول القول " مقولالملك "لمن جملة
" مقولالواحد "لله وجملة "،الملك "لمن :الله يِقول
المقدرتان القول وجملتا مقدر، لقول القول
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"،"الملك من بحال متعلق " ظرف"اليوم و مستأنفتان،
 " نعتانالقهار "الواحد
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َيْوَم  { 17 ْل َبْت     ِبَما     َنْفٍس     ُكّل     ُتْجَزى     ا ْلَم     ل     َكَس َيْوَم     ُظ ْل ِإّن     ا
ّلَه ْلِحَساِب     َسِريُِع     ال  }    ا

""تجزى وجملة "،"تجزى بـ " متعلق"اليوم الظرف
والمصدر " مصدريِة،"ماو القول، حيز في مستأنفة
ظلم "ل وجملة "،"تجزى بـ متعلق المجرور المؤول

 .القول حيز في " مستأنفةاليوم

ْنِذْرُهْم  { 18:آ َأ ُلوُب     ِإِذ     الِزَفِة     َيِْوَم     َو ْلُق َدى     ا َناِجِر     َل ْلَح ا
ِظِميَن ِلِميَن     َما     َكا ّظا ٍم     ِمْن     ِلل َطاُع     َشِفيٍع     َول     َحِمي  }    ُيِ

يِكون ل النذار لن ظرًفا؛ وليس ثان، " مفعول"يِوم
""لدى يِوم، من بدل ظرفي " اسم"إذ الزفة، يِوم

"ما جملة "،"القلوب من " حال"كاظمين بالخبر، متعلق
مقدر والرابط الزفة، يِوم من " حالحميم للظالمين

أسند َلّما يِعقل َمْن " َجْمَع"كاظمين وَجَمَع فيه، :أي
" زائدة،حميم "من " في"ِمْنو ، للعقلَء ُيِسند ما إليهم

 .لشفيع " نعت"يِطاع وجملة

َلُم  { 19:آ َنَة     َيِْع ِئ ُيِن     َخا  }    الْع

 ." مستأنفة"يِعلم جملة

ّلُه{ 20:آ ْلَحّق َيِْقِضي َوال ّلِذيَِن ِبا ْدُعوَن َوا ِنِه ِمْن َيِ ل ُدو
ّلَه ِإّن ِبَشْيٍء َيِْقُضوَن َبِصيُر الّسِميُع ُهَو ال ْل  }ا

"دونه "من الجار " مستأنفة،بالحق يِقضي "والله جملة
" خبريِقضون "ل وجملة "،"الذيِن من بحال متعلق
 .ثان " خبر"البصير فصل، " ضمير"هو "،"الذيِن

َلْم 21:آ َأَو ُظُروا     الْرِض     ِفي     َيِِسيُروا     { ْن َي ْيَف     َف َكاَن     َك
َبُة ّلِذيَِن     َعاِق ُنوا     ا ِلِهْم     ِمْن     َكا ْب ُنوا     َق ّد     ُهْم     َكا ْنُهْم     َأَش ًة     ِم ُقّو
َثاًرا َذُهُم     الْرِض     ِفي     َوآ َأَخ ّلُه     َف ِبِهْم     ال ُنو ُذ َلُهْم     َكاَن     َوَما     ِب

ّلِه     ِمَن  }    َواٍق     ِمْن     ال
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"كان "كيف جملة " مستأنفة،يِسيروا "أولم جملة
معنى المضمن بالستفهام المعلق للنظر مفعول
من بدل " الثانية"كانوا جملة كان، " خبر"كيف العلم،

""منهم الجار "،"كانوا في للواو " توكيد"هم الولى،
" متعلقالرض "في الجار " تمييز،"قوة بأشد، متعلق
جملة على معطوفة ""فأخذهم جملة "آثاًرا،لـ بنعت

على " معطوفةواق لهم كان "وما وجملة "،"كانوا
الجار " زائدة،"ِمْنو " مبتدأ،"واقو "،"أخذهم جملة
بـ " متعلقالله "من والجار بالخبر، " متعلق"لهم
 "."واق

ِلَك  { 22:آ ّنُهْم     َذ َأ َنْت     ِب ِتيِهْم     َكا ْأ ُلُهْم     َت َناِت     ُرُس ّي َب ْل َكَفُروا     ِبا َف
َذُهُم َأَخ ّلُه     َف ّنُه     ال ُد     َقِوّي     ِإ ْلِعَقاِب     َشِديِ  }    ا

متعلق بالباء مجرور بعدها " وما"أّن من المصدر
""تأتيهم وجملة القصة، ضمير كان واسم بالخبر،
ّبَر لنه "؛"هم ضمير يِكون أن ويِضعف خبرها، عن َع

""رسلهم يِكون أن ويِضعف "،"هم بالضمير المتقدمين
كان إن المبتدأ خبر لن " خبرها؛"تأتيهم وجملة اسمها،

"،"تأتيهم " فاعل"رسلهم يِتقدم، ل فعلية جملة
 .ثان " خبر"شديِد

ْد  { 23:آ َلَق َنا     َو ْل َنا     ُموَسى     َأْرَس ِت َيِا َطاٍن     ِبآَ ْل ِبيٍن     َوُس  }    ُم

ًباأي "،"موسى من بحال " متعلق"بآَيِاتنا الجار : مصحو
 .بآَيِاتنا

َلى  { 24:آ ُلوا     َوَقاُروَن     َوَهاَماَن     ِفْرَعْوَن     ِإ َساِحٌر     َفَقا
ّذاٌب  }    َك

على " معطوفة"فقالوا جملة "،"أرسلنابـ متعلق الجار
: هوأي محذوف، لمبتدأ " خبر"ساحر "،"أرسلنا جملة

ّذاب ساحر،  .القول مقول والجملة ثان، " خبر"ك

َلّما  { 25:آ َءُهْم     َف ْلَحّق     َجا َنا     ِمْن     ِبا ْنِد ُلوا     ِع ُلوا     َقا ُت َء     اْق َنا ْب َأ

ّلِذيَِن ُنوا     ا ُيوا     َمَعُه     آَم َتْح َءُهْم     َواْس ُد     َوَما     ِنَسا ْي َكاِفِريَِن     َك ْل ا
 }    َضلٍَل     ِفي     ِإل
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"،الجار"أرسلنا جملة على معطوفة الشرط جملة
" متعلقعندنا "من الجار "،"جاءهم بـ " متعلق"بالحق

"،"آمنوابـ متعلق ""معه الظرف "،"الحق من بحال
 ..." مستأنفةالكافريِن كيد "وما جملة
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ِني     ِفْرَعْوُن     َوَقاَل  { 26: ُتْل     َذُرو ْدُع     ُموَسى     َأْق َي ْل ّبُه     َو ّني     َر ِإ
ّدَل     َأْن     َأَخاُف َب ُكْم     ُيِ َن ْظِهَر     َأْن     َأْو     ِديِ َد     الْرِض     ِفي     ُيِ ْلَفَسا  }    ا

" جواب"أقتل جملة " مستأنفة،فرعون "وقال جملة
جملة على " معطوفة"وليدع وجملة مقدر، شرط

حيز في " مستأنفةأخاف "إني وجملة "،"ذروني
"،"أخاف " مفعوليِبدل "أن المؤول والمصدر القول،

 "."الفساد من بحال متعلق "الرض "في الجار

ّني     ُموَسى     َوَقاَل  { 27:آ ْذُت     ِإ ّبي     ُع ُكْم     ِبَر ّب ُكّل     ِمْن     َوَر
ّبٍر َك َت ِم     ُيِْؤِمُن     ل     ُم َيْو ْلِحَساِب     ِب  }    ا

" متعلقكل "من الجار " مستأنفة،موسى "وقال جملة
ْذت بـ  ".متكبر "كللـ " نعتيِؤمن "ل وجملة "،"ُع

ُتُم     ِفْرَعْوَن     آِل     ِمْن     ُمْؤِمٌن     َرُجٌل     َوَقاَل  { 28:آ ْك َنُه     َيِ ِإيَِما
ُلوَن ُت َتْق ّبَي     َيُِقوَل     َأْن     َرُجلَ     َأ ّلُه     َر ْد     ال ُكْم     َوَق َء َناِت     َجا ّي َب ْل ِبا

ُكْم     ِمْن ّب ِإْن     َر ًبا     َيُِك     َو ْيِه     َكاِذ َل ُبُه     َفَع ِإْن     َكِذ َصاِدًقا     َيُِك     َو
ُكْم ْب ّلِذي     َبْعُض     ُيِِص ُكْم     ا ُد  }    َيِِع

" متعلقآل "من الجار " مستأنفة،رجل "وقال جملة
والمصدر "،"رجللـ ثالث " نعت"يِكتم وجملة ثان، بنعت
: لن) أي(اللَم الخافض نـزع على " منصوبيِقول "أن

وَسّوغ "،"رجلَ من " حاليةجاءكم "وقد جملة يِقول،
ّدُم نكرة الحال صاحب مجيء الجار الستفهام، تق

" متعلقربكم "من الجار "،"جاء بـ " متعلق"بالبينات
ًبا يِك "وإن جملة "،"البينات من بحال " معطوفةكاذ
مجزوم ناسخ مضارع " فعل"يُِك "،"أتقتلون جملة على

 .للتخفيف المحذوفة، النون على المقدر بالسكون
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َيِا 29:آ ِم     { ُكُم     َقْو ْلُك     َل ْلُم َيْوَم     ا ْل الْرِض     ِفي     َظاِهِريَِن     ا
َنا     َفَمْن ْنُصُر ْأِس     ِمْن     َيِ ّلِه     َب َنا     ِإْن     ال َء َما     ِفْرَعْوُن     َقاَل     َجا

ُكْم ُكْم     َوَما     َأَرى     َما     ِإل     ُأِريِ ِبيَل     ِإل     َأْهِديِ  }    الّرَشاِد     َس

الخبر، به تعلق الذي بالستقرار متعلق " ظرف"اليوم
"في الجار "،"لكم في الضمير من حال ""ظاهريِن

" جوابيِنصرنا "فمن جملة بظاهريِن، " متعلقالرض
"إن وجملة شأنكم، هذا كان : إنأي مقدر، شرط
ما عليه دل محذوف الشرط وجواب " مستأنفة،جاءنا
"،"أريِكملـ ثان مفعول ": موصولأرى "ما . قولهقبله

 .ثان " مفعول"سبيل

ّني  { 30:آ ُكْم     َأَخاُف     ِإ ْي َل ْثَل     َع ِم     ِم  }    الْحَزاِب     َيِْو

 .به " مفعول"مثل

ْثَل  { 31:آ ْأِب     ِم ِم     َد َد     َوَعاٍد     ُنوٍح     َقْو َثُمو ّلِذيَِن     َو ِمْن     َوا
ّلُه     َوَما     َبْعِدِهْم ُد     ال ْلًما     ُيِِريِ َباِد     ُظ ْلِع  }    ِل

" معترضةيِريِد الله "وما وجملة الول، من " بدل"مثل
لـ بنعت " متعلق"للعباد الجار المتعاطفين، بين

 .ليس عمل " العاملة"ما خبر ..""يِريِد وجملة "،"ظلًما

َيِا  { 32:آ ِم     َو ّني     َقْو ُكْم     َأَخاُف     ِإ ْي َل َناِد     َيِْوَم     َع ّت  }    ال

اليِة " فيقوم "يِا جملة على " معطوفةقوم "يِا جملة
)30.( 

َيِْوَم 33:آ ّلوَن     { ِبِريَِن     ُتَو ْد ُكْم     َما     ُم ّلِه     ِمَن     َل ٍم     ِمْن     ال َعاِص
ِلِل     َوَمْن ّلُه     ُيِْض  }    َهاٍد     ِمْن     َلُه     َفَما     ال

ّلون وجملة "،التناد "يِوم من " بدل"يِوم ُتَو " مضاف"
ّلون فاعل من " حال"مدبريِنو إليه، "ما وجملة "،"تو
" مبتدأ،"عاصم "،"تولون فاعل من " حال..عاصم لكم

الجار المبتدأ، بخبر " متعلق"لكم الجار " زائدة،"ِمْنو
معطوفة الشرط وجملة "،"عاصمبـ " متعلقالله "من
" اسم"من "،أخاف : "إنيالنداء جواب جملة على

 " زائدة"منو " مبتدأ،"هادو به، مفعول شرط
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ْد  { 34: َلَق ُكْم     َو َء ْبُل     ِمْن     ُيِوُسُف     َجا َناِت     َق ّي َب ْل ُتْم     َفَما     ِبا ْل ِز
ُكْم     ِمّما     َشّك     ِفي َء ّتى     ِبِه     َجا َذا     َح َلَك     ِإ ُتْم     َه ْل ْبَعَث     َلْن     ُق َيِ
ّلُه ِلَك     َرُسول     َبْعِدِه     ِمْن     ال َذ ّلُه     ُيِِضّل     َك ُمْسِرٌف     ُهَو     َمْن     ال

َتاٌب  }    ُمْر

مقدر، قسم جواب في واقعة واللَم مستأنفة، الواو
ُبني "،"جاءكم بـ " متعلق"بالبينات الجار " على"قبل و
" معطوفةزلتم "فما وجملة الضافة، عن لقطعه الضم
لـ بنعت " متعلق"مما الجار "،جاءكم "لقد جملة على
مستأنفة، بعدها والجملة " ابتدائية،"حتى "،"شك

مثل إضلَل الله : يِضّلأي مطلق، مفعول نائب والكاف
خبر ""مرتاب " مستأنفة،"يِضل وجملة الضلَل، ذلك
 .ثان

ّلِذيَِن  { 35:آ ُلوَن     ا َيِاِت     ِفي     ُيَِجاِد ّلِه     آ ْيِر     ال َطاٍن     ِبَغ ْل َتاُهْم     ُس َأ

ُبَر ًتا     َك َد     َمْق ْن ّلِه     ِع َد     ال ْن ّلِذيَِن     َوِع ُنوا     ا ِلَك     آَم َذ َبُع     َك ْط ّلُه     َيِ ال
َلى ْلِب     ُكّل     َع ّبٍر     َق َك َت ّباٍر     ُم  }    َج

فاعل من بحال " متعلق"بغير الجار " مبتدأ،"الذيِن
" ضمير"كبر وفاعل " نعت،"أتاهم وجملة "،"يِجادلون

"كبر وجملة السياق، من المفهوم جدالهم على يِعود
ًتا "،"الذيِن " خبرجدالهم الفاعل، من محول " تمييز"مق

بنعت " متعلقالله "عند الظرف حالهم، َمْقُت : كبرأي
ًتالـ نائب والكاف " مستأنفة،"يِطبع وجملة "،"مق

 .الطبع ذلك مثل طبًعا الله : يِطبعأي مطلق، مفعول

ْبِن     َهاَماُن    َ يِا     ِفْرَعْوُن     َوَقاَل  { 36:آ ّلي     َصْرًحا     ِلي     ا ُلُغ     َلَع ْب َأ

َباَب  }    الْس

"أبلغ "لعلي وجملة " مستأنفة،فرعون "وقال جملة
 .مستأنفة

َباَب  { 37:آ ِلَع     الّسَماَواِت     َأْس ّط َأ َلى     َف َلِه     ِإ ّني     ُموَسى     ِإ ِإ َو
ّنُه ُظ ًبا     ل ِلَك     َكاِذ َذ َك ّيَِن     َو ُء     ِلِفْرَعْوَن     ُز ِلِه     ُسو ّد     َعَم َعِن     َوُص

ِبيِل ُد     َوَما     الّس ْي َباٍب     ِفي     ِإل     ِفْرَعْوَن     َك  }    َت
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والمصدر " سببية،"فأطلع في والفاء " بدل،"أسباب
السابق، الكلَم من متصيد مصدر على معطوف المؤول

""فأطلع وانتصاب فاطلَع، السباب لبلوغ َترّج : ثمةأي
"لظنه "وإني وجملة "،"لعل في الترجي جواب على

ّيِن . جملةالقول مقول على معطوفة " مستأنفة،"ُز
ّيِن :أي مطلق، مفعول نائب والكاف ًنا لفرعون ُز تزيِي

معطوفة ..."فرعون كيد "وما وجملة التزيِين، ذلك مثَل
ّد جملة على "،"إل بـ نفيها لنتقاض " مهملة"ماو "،"ُص
 "."ما بخبر " متعلقتباب "في الجار

ّلِذي     َوَقاَل  { 38:آ ِم    َ يِا     آَمَن     ا ِبُعوِن     َقْو ّت ُكْم     ا ِبيَل     َأْهِد َس
 }    الّرَشاِد

على مبني أمر " فعل"اتبعون " مستأنفة،"وقال جملة
وجملة للوقايِة، والنون فاعل، والواو النون، حذف

َأْهِدكم  .ثان مفعول ""سبيل مقدر، شرط " جواب"

َيِا 39:آ ِم     { ّنَما     َقْو ُة     َهِذِه     ِإ َيا ْلَح َيا     ا ْن ّد َتاٌع     ال  }    َم

" كافة"إنما القول، حيز في " مستأنفةقوم "يِا جملة
 .لها عمل ل ومكفوفة

َئًة     َعِمَل     َمْن  { 40:آ ّي َلَها     ِإل     ُيِْجَزى     َفلَ     َس ْث َعِمَل     َوَمْن     ِم
ِلًحا َكٍر     ِمْن     َصا َثى     َأْو     َذ ْن ِئَك     ُمْؤِمٌن     َوُهَو     ُأ َل ُأو ُلوَن     َف ْدُخ َيِ
ّنَة ْلَج ْيِر     ِفيَها     ُيِْرَزُقوَن     ا  }    ِحَساٍب     ِبَغ

"ل جملة القول، حيز في مستأنفة الشرط جملة
والجملة يِجزى، ل : هوأي محذوف، لمبتدأ " خبرُيِجزى

" حالية،مؤمن "وهو جملة الشرط، جواب السمية
"،"عمل فاعل من بحال " متعلقذكر "من والجار
الجار "،"يِدخلون فاعل من " حال"يِرزقون وجملة
 الواو الفاعل نائب من بحال " متعلق"بغير
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َيِا  { 41 ِم     َو ُكْم     ِلي     َما     َقْو ْدُعو َلى     َأ ّنَجاِة     ِإ ِني     ال َن ْدُعو َت َلى     َو ِإ
ّناِر  }    ال
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)،39( اليِة في نظيرها على " معطوفةقوم "ويِا جملة
بالخبر، " متعلق"لي الجار مبتدأ، استفهام اسم ""ما

جملة "،"لي في الضمير من " حال"أدعوكم وجملة
لكم (وما بـ المقدرة الكاف من " حال"وتدعونني

"ما جملة على معطوفة المقدرة والجملة )،تدعونني
 ".لي

ِني  { 42:آ َن ْدُعو ْكُفَر     َت ّلِه     ل ُأْشِرَك     ِبال ْيَس     َما     ِبِه     َو ِبِه     ِلي     َل
ْلٌم َنا     ِع َأ ُكْم     َو ْدُعو َلى     َأ ْلَعِزيِِز     ِإ ْلَغّفاِر     ا  }    ا

" اسم"ما " قبلها،"تدعونني من " بدل"تدعونني جملة
" صلة،علم به لي "ليس وجملة به، مفعول موصول

"وأنا وجملة "،"علم من بحال " متعلق"به الجار
 "."تدعونني جملة على " معطوفةأدعوكم

ّنَما     َجَرَم     ل  { 43:آ ِني     َأ َن ْدُعو ْيِه     َت َل ْيَس     ِإ ٌة     َلُه     َل ِفي     َدْعَو
َيا ْن ّد َأّن     الِخَرِة     ِفي     َول     ال َنا     َو ّد َلى     َمَر ّلِه     ِإ َأّن     ال َو

ْلُمْسِرِفيَن ّناِر     َأْصَحاُب     ُهْم     ا  }    ال

""ماو ناسخة، وأن واسمها، للجنس نافية ": لجرم "ل
والمصدر "،"أن " خبردعوة له "ليس وجملة اسمها،
متعلق )،(في الخافض نـزع على منصوب المؤول

لـ بنعت " متعلقالدنيا "في الجار "،"ل خبر بمحذوف
ّدنا "وأّن المؤول والمصدر "،"دعوة على " معطوفمر

 .فصل ضمير ""هم السابق، المصدر

ُكُروَن  { 44:آ ْذ َت ُكْم     َأُقوُل     َما     َفَس ُأَفّوُض     َل َلى     َأْمِري     َو ّلِه     ِإ ال
ّلَه     ِإّن َباِد     َبِصيٌر     ال ْلِع  }    ِبا

موصول " اسم"ما " مستأنفة،"فستذكرون جملة
"إلى الجار " مستأنفة،"وأَفّوض وجملة به، مفعول

بـ " متعلق"بالعباد الجار "،"أفوضبـ " متعلقالله
 "."بصير

ُه  { 45:آ ّلُه     َفَوَقا َئاِت     ال ّي َكُروا     َما     َس َق     َم ِفْرَعْوَن     ِبآَِل     َوَحا
ُء َذاِب     ُسو ْلَع  }    ا
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والمصدر " مصدريِة،"ما " مستأنفة،"فوقاه جملة
على " معطوفة"وحاق وجملة إليه، مضاف المؤول

 ".الله "وقاه جملة

ّناُر  { 46:آ ْيَها     ُيِْعَرُضوَن     ال َل ُدّوا     َع ّيا     ُغ َيِْوَم     َوَعِش َتُقوُم     َو
ُلوا     الّساَعُة ْدِخ ّد     ِفْرَعْوَن     آَل     َأ َذاِب     َأَش ْلَع  }    ا

ُيِْعرضون وجملة "،العذاب "سوء من " بدل"النار " حال"
ُدّوا "،"النار من ُيِعرضون بـ متعلق زمان، " ظرف"ُغ "."

زمان " ظرف"يِوم عاطفة، ": الواوتقوم "ويِوم قوله
ثان، مفعول ""أشد له، يِقال بـ مقدر بفعل متعلق
ُيِعرضون جملة على معطوفة المقدر الفعل وجملة "،"
 .للمقدر القول مقول ""أدخلوا وجملة

ْذ  { 47:آ ِإ َتَحاّجوَن     َو ّناِر     ِفي     َيِ َيُقوُل     ال ُء     َف ّلِذيَِن     الّضَعَفا ِل
َبُروا ْك َت ّنا     اْس ّنا     ِإ ُكْم     ُك َبًعا     َل ُتْم     َفَهْل     َت ْن ُنوَن     َأ ّنا     ُمْغ ًبا     َع َنِصي

ّناِر     ِمَن  }    ال

مقدًرا، لذكر مفعول ظرفي " اسم"إذ مستأنفة، الواو
وجملة "،"يِتحاّجون بالفعل " متعلقالنار "في الجار

""لكم الجار "،"يِتحاجون جملة على " معطوفة"فيقول
"مغنون أنتم "فهل وجملة "،"تبًعا من بحال متعلق

بـ " متعلق"عنا الجار "،تبًعا كنا "إنا جملة على معطوفة
ًبا "،"مغنون " بمعنى"ُمْغنون لـ به " مفعول"نصي

ًبا لـ بنعت " متعلقالنار "من الجار حاملون،  "."نصي

ّلِذيَِن     َقاَل  { 48:آ َبُروا     ا ْك َت ّنا     اْس ّلَه     ِإّن     ِفيَها     ُكّل     ِإ ْد     ال َق
َكَم ْيَن     َح َباِد     َب ْلِع  }    ا

عموم، على دّل لنه بالنكرة؛ البتداء وجاز " مبتدأ،"كّل
"،"إن خبر والجملة "،"كل بخبر " متعلق"فيها الجار

 .القول حيز في ..." مستأنفة الله "إن وجملة

ّلِذيَِن     َوَقاَل  { 49:آ ّناِر     ِفي     ا َنِة     ال ّنَم     ِلَخَز ْدُعوا     َجَه ُكْم     ا ّب َر
ّنا     ُيَِخّفْف َذاِب     ِمَن     َيِْوًما     َع ْلَع  }    ا

"،الذيِن "قال جملة على " معطوفةالذيِن "وقال جملة
متعلق " ظرف"يِوًما مقدر، شرط " جواب"يِخفْف جملة
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عنهم يِخفف أن سألوا تبعيضية، ""ِمْنو "،"يِخففبـ
 ما يِوم في العذاب بعض
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ُلوا  { 50 ُكْم     َتُك     َلْم     َأَو     َقا ِتي ْأ ُكْم     َت ُل َناِت     ُرُس ّي َب ْل ُلوا     ِبا َلى     َقا َب
ُلوا ْدُعوا     َقا ُء     َوَما     َفا َكاِفِريَِن     ُدَعا ْل  }    َضلٍَل     ِفي     ِإل     ا

المقدر وهذا مقدر، على عاطفة ": الواو"أولم قوله
،؟تأتيكم تك ولم الرسل : أقّصرأي القول، مقول هو

المقدر بالسكون مجزوم ناسخ " مضارع"تك والفعل
الشأن، ضمير واسمه للتخفيف، المحذوفة النون على

"رسلكم "تأتيكم وجملة "،"تأتيكم " فاعل"رسلكمو
"،"تك اسم ""رسلكم يِعرب أن ويِضعف "،"تك خبر

ل فعلَ كان إن المبتدأ خبر لن " خبًرا؛"تأتيكم وجملة
ومقول أشبهه، ما وكذا يِدرس، : زيِدنحو في يِتقدم
في والفاء .الرسل أتتنا : بلىأي مقدر لقالوا القول

أردتم : إنأي مقدر، شرط جواب في " واقعة"فادعوا
الجار القول، مقول الشرط وجملة فادعوا، الدعاء،

لنتقاض " مهملة"ماو بالخبر، " متعلقضلَل "في
 .إل بـ نفيها

ّنا  { 51:آ ْنُصُر     ِإ َن َنا     َل َل ّلِذيَِن     ُرُس ُنوا     َوا َياِة     ِفي     آَم ْلَح َيا     ا ْن ّد ال
َيِْوَم ُد     َيُِقوُم     َو  }    الْشَها

" ظرف"يِومو "،"ننصر بـ " متعلقالحياة "في الجار
ّلق بما ويِتعلق "،الحياة "في محل على معطوف به، تع

 .إليه " مضاف"يِقوم وجملة

ْنَفُع     ل     َيِْوَم  { 52:آ ِلِميَن     َيِ ّظا ُتُهْم     ال َلُهُم     َمْعِذَر َنُة     َو ّلْع ال
َلُهْم ُء     َو ّداِر     ُسو  }    ال

"،"يِنفع " فاعل"معذرتهم " قبله،"يِوم من ": بدل"يِوم
 ".يِنفع "ل جملة على " معطوفةاللعنة "ولهم وجملة

َنا  { 53:آ ْث َأْوَر ِني     َو ِئيَل     َب َتاَب     ِإْسَرا ِك ْل  }    ا

 "."أورثنالـ ثان " مفعول"الكتاب
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ًدى  { 54:آ ْكَرى     ُه ِلي     َوِذ َباِب     لو ْل  }    ال

بنعت " متعلق"لولي الجار لجله، " مفعول"هدى
 "."ذكرىلـ

ِبْر{ 55:آ َد ِإّن َفاْص ّلِه َوْع َتْغِفْر َحّق ال ِبَك َواْس ْن َذ ِل
ّبْح ّبَك ِبَحْمِد َوَس  }َر

من بحال " متعلق"بحمد الجار " مستأنفة،"فاصبر جملة
 "."سبح فاعل

ّلِذيَِن     ِإّن  { 56:آ ُلوَن     ا َيِاِت     ِفي     ُيَِجاِد ّلِه     آ ْيِر     ال َطاٍن     ِبَغ ْل ُس
َتاُهْم ُدوِرِهْم     ِفي     ِإْن     َأ ْبٌر     ِإل     ُص ِلِغيِه     ُهْم     َما     ِك َبا ْذ     ِب َتِع َفاْس
ّلِه ّنُه     ِبال َبِصيُر     الّسِميُع     ُهَو     ِإ ْل  }    ا

"،"يِجادلون في الواو من بحال " متعلق"بغير الجار
ْبر " نافية،"إن لسلطان، " نعت"أتاهم وجملة ِك " مبتدأ،"
لـ " نعتببالغيه هم "ما وجملة "،"إن خبر النفي وجملة

""فاستعذ جملة "،"ما خبر في زائدة والباء " ،"كبر
" نعت"البصير،و ""إنه في للهاء " توكيد"هو مستأنفة،

 .ثان

ْلُق  { 57:آ َبُر     َوالْرِض     الّسَماَواِت     َلَخ ْك ْلِق     ِمْن     َأ ّناِس     َخ ال
ِكّن َل َثَر     َو ْك ّناِس     َأ َلُموَن     ل     ال  }    َيِْع

وجملة "،"أكبربـ " متعلقخلق "من الجار للَبتداء، اللَم
السموات "لخلق جملة على معطوفة الستدراك

 ".أكبر والرض

َتِوي     َوَما  { 58:آ َبِصيُر     الْعَمى     َيِْس ْل ّلِذيَِن     َوا ُنوا     َوا آَم
ُلوا ِلَحاِت     َوَعِم ُء     َول     الّصا ْلُمِسي ِليلَ     ا ّكُروَن     َما     َق َذ َت  }    َت

":"والذيِن . قوله" مستأنفةالعمى يِستوي "وما جملة
"": "لالمسيء "ول وقوله "،"البصير على معطوف

" ،"الذيِن على معطوف واسم النفي، لتأكيد زائدة
وجملة " زائدة،"ماو مطلق، مفعول " نائب"قليلَ

 " مستأنفة"تتذكرون
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َيٌة     الّساَعَة     ِإّن  { 59 ِت ْيَِب     ل     ل ِكّن     ِفيَها     َر َل َثَر     َو ْك ّناِس     َأ ل     ال
ُنوَن  }    ُيِْؤِم

الستدراك وجملة "،"إنلـ ثان " خبرريِب "ل جملة
 ".لتية الساعة "إن جملة على معطوفة

ُكُم     َوَقاَل  { 60:آ ّب ِني     َر ْدُعو َتِجْب     ا ُكْم     َأْس ّلِذيَِن     ِإّن     َل ا
ِبُروَن ْك َت ِتي     َعْن     َيِْس َد َبا ُلوَن     ِع ْدُخ َي ّنَم     َس  }    َداِخِريَِن     َجَه

" جواب"أستجْب وجملة " مستأنفة،ربكم "وقال جملة
 .الواو من " حال"داخريِنو مقدر شرط

ّلُه  { 61:آ ّلِذي     ال ُكُم     َجَعَل     ا ْيَل     َل ّل ُنوا     ال ُك َتْس ّنَهاَر     ِفيِه     ِل َوال
ْبِصًرا ّلَه     ِإّن     ُم ُذو     ال َلى     َفْضٍل     َل ّناِس     َع ِكّن     ال َل َثَر     َو ْك ّناِس     َأ ال

ُكُروَن     ل  }    َيِْش

""لتسكنوا المؤول المصدر " مستأنفة،الذي "الله جملة
:وقوله "،"جعل في الثاني بالمفعول متعلق مجرور

" اسم"مبصًراو "،"الليل على معطوف " اسم"والنهار
الجار المقدر، السابق الثاني المفعول على معطوف

الستدراك وجملة لفضل، بنعت " متعلقالناس "على
 ".لذو الله "إن جملة على معطوفة

ُكُم  { 62:آ ِل ّلُه     َذ ُكْم     ال ّب ِلُق     َر َلَه     ل     َشْيٍء     ُكّل     َخا ُهَو     ِإل     ِإ
ّنى َأ ُكوَن     َف  }    ُتْؤَف

خبر التنـزيِه وجملة ثالث، " خبر"خالق ثان، " خبر"ربكم
الخبر في المستتر الضمير من " بدل"هو رابع،

""أنىو مستأنفة، "تؤفكون "فأنى وجملة المحذوف،
 .حال استفهام اسم

ِلَك  { 63:آ َذ ّلِذيَِن     ُيِْؤَفُك     َك ُنوا     ا َيِاِت     َكا ّلِه     ِبآَ ُدوَن     ال  }    َيِْجَح

ًكا : يِؤفكونأي مطلق، مفعول نائب الكاف ذلك مثل إف
""بآَيِات الجار كان، " خبر"يِجحدون وجملة الفك،
 "."يِجحدون بـ متعلق
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ّلُه  { 64:آ ّلِذي     ال ُكُم     َجَعَل     ا َء     َقَراًرا     الْرَض     َل ًء     َوالّسَما َنا ِب
ُكْم َأْحَسَن     َوَصّوَر ُكْم     َف ُكْم     ُصَوَر َباِت     ِمَن     َوَرَزَق ّي ّط ُكُم     ال ِل َذ

ّلُه ُكْم     ال ّب َباَرَك     َر َت ّلُه     َف َلِميَن     َرّب     ال ْلَعا  }    ا

""السماءو "،"جعلبـ " متعلق"لكم الجار " خبر،"الذي
على " معطوف"بناءو "،"الرض على معطوف اسم

"فتبارك وجملة " مستأنفة،الله "ذلكم جملة "،"قراًرا
 ." بدل"رب "،الله "ذلكم جملة على " معطوفةالله

ْلَحّي     ُهَو  { 65:آ َلَه     ل     ا ُه     ُهَو     ِإل     ِإ ْدُعو ِلِصيَن     َفا ّديَِن     َلُه     ُمْخ ال
ُد ْلَحْم ّلِه     ا َلِميَن     َرّب     ِل ْلَعا  }    ا

على " معطوفة"فادعوه وجملة ثان، خبر التنـزيِه جملة
الجار الواو، من " حال"مخلصين "،الحي "هو جملة

""رب به، " مفعول"الديِن "،"مخلصينبـ " متعلق"له
 .بدل

ّني     ُقْل  { 66:آ َد     َأْن     ُنِهيُت     ِإ ُب ّلِذيَِن     َأْع ْدُعوَن     ا ُدوِن     ِمْن     َت
ّلِه ِنَي     َلّما     ال َء َناُت     َجا ّي َب ْل ّبي     ِمْن     ا ُأِمْرُت     َر ِلَم     َأْن     َو ِلَرّب     ُأْس

َلِميَن ْلَعا  }    ا

الخافض نـزع على " منصوبأعبد "أن المؤول المصدر
الموصول، من بحال " متعلقدون "من الجار )،(عن

ُنهيت،المتعاطفين بين معترضة الشرط وجملة .ُأمرت : 
"من الجار قبله، ما عليه دّل محذوف الشرط وجواب

ُأمرت جملة البينات، من بحال " متعلقربي ""و
"أن المؤول والمصدر "،"نهيت جملة على معطوفة

 )(الباء الخافض نـزع على " منصوبأسلم
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ّلِذي     ُهَو  { 67: ُكْم     ا َلَق ْطَفٍة     ِمْن     ُثّم     ُتَراٍب     ِمْن     َخ ِمْن     ُثّم     ُن
َلَقٍة ُكْم     ُثّم     َع ُلُغوا     ُثّم     ِطْفلَ     ُيِْخِرُج ْب َت ُكْم     ِل ّد ُنوا     ُثّم     َأُش ُكو َت ِل

ُيوًخا ُكْم     ُش ْن َتَوّفى     َمْن     َوِم ْبُل     ِمْن     ُيِ ُلُغوا     َق ْب َت ِل ُمَسّمى     َأَجلَ     َو
ُكْم ّل َلَع ُلوَن     َو  }    َتْعِق

"،"خلقكم جملة على " معطوفةيِخرجكم "ثم جملة
" مجرور"لتبلغوا المؤول والمصدر حال، ""طفلَو

لتبلغوا، يِبقيكم : ثمتقديِره محذوف بفعل متعلق
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"،"يِخرجكم جملة على معطوفة المقدر الفعل وجملة
المصدريِن بين " معترضةيِتوفى َمْن "ومنكم وجملة

على " معطوفةتعقلون "ولعلكم وجملة المؤولين،
المسمى الجل : ولبلوغأي المجرور المصدر المفرد

 ".تعقلون "ولعلكم

ّلِذي     ُهَو  { 68:آ ِيي     ا ُيِِميُت     ُيِْح َذا     َو ِإ ّنَما     َأْمًرا     َقَضى     َف ِإ َف
ُكوُن     ُكْن     َلُه     َيُِقوُل َي  }    َف

""كن "،الذي "هو جملة على معطوفة الشرط جملة
" خبر"يِكون وجملة مستأنفة، والفاء تام، أمر فعل

 .يِكون : فهوأي محذوف، لمبتدأ

َلْم  { 69:آ َلى     َتَر     َأ ّلِذيَِن     ِإ ُلوَن     ا َيِاِت     ِفي     ُيَِجاِد ّلِه     آ ّنى     ال َأ

 }    ُيِْصَرُفوَن

""يِصرفون وجملة حال، استفهام " اسم"أنى
 .مستأنفة

ّلِذيَِن  { 70:آ ُبوا     ا ّذ َتاِب     َك ِك ْل ِبَما     ِبا َنا     َو ْل َنا     ِبِه     َأْرَس َل ُرُس
َلُموَن     َفَسْوَف  }    َيِْع

"فسوف وجملة السابق، الموصول من " بدل"الذيِن
 .مستأنفة "يِعلمون

َناِقِهْم     ِفي     الْغلَُل     ِإِذ  { 71:آ ُبوَن     َوالّسلَِسُل     َأْع  }    ُيِْسَح

:" أي"يِعلمون بـ متعلق السكون على مبني " ظرف"إذ
أعناقهم، في الغلَل كون وقت يِعلمون فسوف
إليه، مضاف " اسميةأعناقهم في "الغلَل وجملة

:والتقديِر " خبر،"يِسحبون وجملة " مبتدأ،"السلَسلو
 .بها ُيِسحبون

ِم     ِفي  { 72:آ ْلَحِمي ّناِر     ِفي     ُثّم     ا  }    ُيِْسَجُروَن     ال

ُيِسحبون بـ " متعلقالحميم "في الجار وجملة "،"
ُيِْسجرون "في والجار "،"يِسحبون على " معطوفة"

ُيِسجرون بـ " متعلقالنار "." 

ْيَِن     َلُهْم     ِقيَل     ُثّم  { 73:آ ُتْم     َما     َأ ْن ُكوَن     ُك  }    ُتْشِر
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المبتدأ بخبر متعلق مكان، ظرف استفهام " اسم"أيِن
 "."ما

ّلِه     ُدوِن     ِمْن  { 74:آ ُلوا     ال ّلوا     َقا ّنا     َض ُكْن     َلْم     َبْل     َع ْدُعو     َن َن
ْبُل     ِمْن ًئا     َق ْي ِلَك     َش َذ ّلُه     ُيِِضّل     َك َكاِفِريَِن     ال ْل  }    ا

اليِة " في"ما من بحال " متعلقدون "من الجار
"نكن "لم وجملة " مستأنفة،"قالوا جملة السابقة،
الله يِضّل :أي مطلق، مفعول نائب والكاف مستأنفة،
""يِضّل وجملة الضلَل، ذلك مثل إضلَل الكافريِن
 .مستأنفة

ُكْم  { 75:آ ِل ُتْم     ِبَما     َذ ْن ْيِر     الْرِض     ِفي     َتْفَرُحوَن     ُك ْلَحّق     ِبَغ ا
ِبَما ُتْم     َو ْن  }    َتْمَرُحوَن     ُك

جر، محل في " موصول"ما جارة، والباء مبتدأ، الشارة
بحال " متعلق"بغير الجار المبتدأ، بخبر متعلق والجار

" مقولكنتم بما "ذلكم وجملة "،"تفرحون فاعل من
 .مقدر لقول القول

ُلوا  { 76:آ ْدُخ ْبَواَب     ا ّنَم     َأ ِلِديَِن     َجَه ْئَس     ِفيَها     َخا ِب ْثَوى     َف َم
ّبِريَِن َك َت ْلُم  }    ا

" متعلق"فيها الجار "،"ادخلوا فاعل من " حال"خالديِن
" مستأنفة،مثوى "فبئس وجملة "،"خالديِنبـ

 .: جهنمأي محذوف والمخصوص

ِبْر  { 77:آ َد     ِإّن     َفاْص ّلِه     َوْع ِإّما     َحّق     ال ّنَك     َف َيِ ّلِذي     َبْعَض     ُنِر ا
ُدُهْم ّنَك     َأْو     َنِع َي َتَوّف َنا     َن ْي َل ِإ  }    ُيِْرَجُعوَن     َف

عاطفة، ": الفاء"فإما وقوله " مستأنفة،"فاصبر جملة
على مبني مضارع وفعل " زائدة،"ماو " شرطية،"إنو

"فإّما وجملة به، مفعول والكاف بالنون، لتصاله الفتح
وجملة "،حق الله وعد "إن جملة على " معطوفةنريِنك

جواب واقترن مًعا، الشرطين " جوابيِرجعون "فإلينا
إليها؛ يِحتاج ل الصل في كان وإن بالفاء، الشرط
ّدم  الجواب على الجاّر لتق
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ْد  { 78: َلَق َنا     َو ْل ِلَك     ِمْن     ُرُسلَ     َأْرَس ْب ْنُهْم     َق َنا     َمْن     ِم َقَصْص
ْيَك َل ْنُهْم     َع ْيَك     َنْقُصْص     َلْم     َمْن     َوِم َل َأْن     ِلَرُسوٍل     َكاَن     َوَما     َع

ِتَي ْأ َيٍِة     َيِ ْذِن     ِإل     ِبآَ ِإ ّلِه     ِب َذا     ال ِإ َء     َف ّلِه     َأْمُر     َجا ْلَحّق     ُقِضَي     ال ِبا
ِلَك     َوَخِسَر َنا ُلوَن     ُه ِط ْب ْلُم  }    ا

"قبلك "من الجار " مستأنفة،أرسلنا "ولقد جملة
"قصصنا َمْن "منهم وجملة "،"رسلَ لـ بنعت متعلق

"يِأتي أن لرسول كان "وما وجملة "،"رسلَلـ ثان نعت
""بإذن والجار مكان، اسم المؤول والمصدر مستأنفة،

على معطوفة الشرط وجملة حال، بمحذوف متعلق
إشارة ": اسم"هنالك ..."،لرسول كان "وما جملة
 "."خسربـ متعلق مكان ظرف

ّلُه  { 79:آ ّلِذي     ال ُكُم     َجَعَل     ا ْنَعاَم     َل ُبوا     ال َك َتْر ْنَها     ِل ْنَها     ِم َوِم
ُلوَن ُك ْأ  }    َت

َلق " بمعنى"جعلو الجلَلة، لفظ " خبر"الذي متعٍد َخ
بـ " متعلق"لتركبوا المجرور المؤول والمصدر لواحد،
بين " اعتراضيةتأكلون "ومنها وجملة "،"جعل

مرفوع الفعل لن العطف؛ يِصح ول المتعاطفين،
لقوة الستئناف يِصح ول منصوب، عليه والمعطوف

 .الربط

ُكْم  { 80:آ َل َناِفُع     ِفيَها     َو ُلُغوا     َم ْب َت ِل ْيَها     َو َل ِفي     َحاَجًة     َع
ُكْم ُدوِر ْيَها     ُص َل َلى     َوَع ْلِك     َوَع ْلُف ُلوَن     ا  }    ُتْحَم

على معطوفة اسمية " جملةمنافع فيها "ولكم جملة
"ولكم لركوبكم النعام لكم : خلقأي "،"لتركبوا المفرد

أخرى، حاجة ولي للدراسة، : جئتنحو "،منافع فيها
والمصدر "،"منافع من بحال " متعلق"فيها الجار

المصدر على " معطوف"لتبلغواو الثاني المؤول
"صدوركم "في الجار "،"لتركبوا المتقدم المؤول
"ُتحملون ..."وعليها وجملة "،"حاجةلـ بنعت متعلق

المعطوف واختير "،تأكلون "منها جملة على معطوفة
ًدا؛ عليه  .الجمل لتتناسب بعي

ُكْم  { 81:آ ُيِِريِ ِتِه     َو َيِا َأّي     آ َيِاِت     َف ّلِه     آ ِكُروَن     ال ْن  }    ُت
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: جعل،الذي صلة على " معطوفةآيِاته "ويِريِكم جملة
""فأّي في والفاء ثان، " مفعول"آيِاته) و79( اليِة في

جملة على معطوفة ""تنكرون وجملة عاطفة،
لـ مقدم مفعول استفهام " اسم"أّيو "،"ويِريِكم
رؤيِة بين الربط لقوة بعيد والستئناف "،"تنكرون

 .إنكارها عن والستفهام اليِات،

َلْم  { 82:آ ُظُروا     الْرِض     ِفي     َيِِسيُروا     َأَف ْن َي ْيَف     َف َكاَن     َك
َبُة ّلِذيَِن     َعاِق ِلِهْم     ِمْن     ا ْب ُنوا     َق َثَر     َكا ْك ْنُهْم     َأ ّد     ِم َأَش ًة     َو ُقّو
َثاًرا َنى     َفَما     الْرِض     ِفي     َوآ ْنُهْم     َأْغ ُنوا     َما     َع ُبوَن     َكا ْكِس  }    َيِ

""فينظروا وجملة " مستأنفة،يِسيروا "أفلم جملة
خبر استفهام " اسم"كيف المستأنفة، على معطوفة

العلم معنى المضّمن للنظر " مفعول"كان وجملة كان،
بالصلة، " متعلققبلهم "من الجار بالستفهام، المعلق

"،"أكثربـ " متعلق"منهم الجار " مستأنفة،"كانوا جملة
بنعت " متعلقالرض "في الجار " تمييز،"قوةو
جملة على " معطوفةأغنى "فما وجملة "،"آثارلـ

 "."أغنى فاعل اسمي " موصول"ما "،"كانوا

َلّما  { 83:آ ْتُهْم     َف َء ُلُهْم     َجا َناِت     ُرُس ّي َب ْل َدُهْم     ِبَما     َفِرُحوا     ِبا ْن ِع
ِم     ِمَن ْل ْلِع َق     ا ُنوا     َما     ِبِهْم     َوَحا ُئوَن     ِبِه     َكا َتْهِز  }    َيِْس

الظرف "،"كانوا جملة على معطوفة الشرط جملة
بحال " متعلقالعلم "من الجار بالصلة، " متعلق"عندهم

بـ " متعلق"بهم الجار "،"حاق " فاعل"ما "،"ما من
 "."يِستهزئون

َلّما  { 84:آ َأْوا     َف َنا     َر ْأَس ُلوا     َب ّنا     َقا ّلِه     آَم ُه     ِبال َد َنا     َوْح َكَفْر َو
ّنا     ِبَما ِكيَن     ِبِه     ُك  }    ُمْشِر

المتقدمة، الشرط جملة على معطوفة الشرط جملة
بـ " متعلق"به الجار الجلَلة، لفظ من " حال"وحده

 "."مشركين

َلْم  { 85:آ ْنَفُعُهْم     َيُِك     َف ُنُهْم     َيِ َأْوا     َلّما     ِإيَِما َنا     َر ْأَس ّنَة     َب ّلِه     ُس ال
ِتي ّل ْد     ا َلْت     َق َباِدِه     ِفي     َخ ِلَك     َوَخِسَر     ِع َنا َكاِفُروَن     ُه ْل  }    ا
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""يِكو "،"كفرنا جملة على " معطوفةيِك "فلم جملة
النون على المقدر بالسكون مجزوم مضارع فعل

وجملة الشأن، " ضمير"يِك واسم للتخفيف، المحذوفة
""يِك اسم يِكون أن ويِضعف " خبرها،"يِنفعهم
ّدم ل الخبر جملة لن "؛"إيِمانهم : "زيِدنحو في تتق

الشرط وجواب " مستأنفة،رأوا "لما جملة "،يِدرس
لعامل مطلق " مفعول"سنة قبله، ما عليه دّل محذوف

مكان، ظرف إشارة " اسم"هنالك .: َسّنأي مقدر
معطوفة ".. الكافرون"خسر " وجملة"خسربـ متعلق

 يِك "فلم جملة على
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 فصلت سورة

ِم الّرْحَمِن ِمَن َتنـزيٌِل{ 2:آ  }الّرِحي

الجار القرآن، : هذاأي محذوف لمبتدأ " خبر"تنـزيِل
 ." نعت"الرحيم لتنـزيِل، بنعت " متعلقالرحمن "من

َتاٌب  { 3:آ َلْت     ِك ُتُه     ُفّص َيِا ًنا     آ ّيا     ُقْرآ ِب ٍم     َعَر َلُموَن     ِلَقْو  }    َيِْع

لكتاب، " نعت"ُفّصلت وجملة "،"تنـزيِل من " بدل"كتاب
" متعلق"لقوم الجار "،"آيِاته من " حال"قرآنا

 .لقوم " نعت"يِعلمون وجملة "،"فصلتبـ

َنِذيًِرا     َبِشيًرا  { 4:آ َأْعَرَض     َو َثُرُهْم     َف ْك  }    َيِْسَمُعوَن     ل     َفُهْم     َأ

""فأعرض وجملة "،"قرآنا لـ ثان " نعت"بشيرا
ل "فهم وجملة "،"فصلت جملة على معطوفة
 ".أكثرهم "فأعرض جملة على " معطوفةيِسمعون

ُلوا  { 5:آ َنا     َوَقا ُب ُلو ّنٍة     ِفي     ُق ِك َنا     ِمّما     َأ ْدُعو ْيِه     َت َل َنا     َوِفي     ِإ ِن َذا آ
َنا     َوِمْن     َوْقٌر ِن ْي ِنَك     َب ْي َب َنا     َفاْعَمْل     ِحَجاٌب     َو ّن ُلوَن     ِإ  }    َعاِم

ّنةلـ بنعت " متعلق"مما الجار آذاننا "وفي جملة "،"أك
جملة وكذا " ،أكنة في "قلوبنا على " معطوفةوقر

" معطوفة"فاعمل وجملة " ،حجاب وبينك بيننا "ومن
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"إننا وجملة " ،حجاب وبينك بيننا "من جملة على
 ." مستأنفةعاملون

ّنَما     ُقْل  { 6:آ َنا     ِإ ُكْم     َبَشٌر     َأ ُل ْث َلّي     ُيِوَحى     ِم ّنَما     ِإ ُكْم     َأ َلُه َلٌه     ِإ ِإ
ٌد َتِقيُموا     َواِح ْيِه     َفاْس َل ُه     ِإ َتْغِفُرو ْيٌِل     َواْس ِكيَن     َوَو ْلُمْشِر  }    ِل

ثان " نعت"يِوحى وجملة "،"بشرلـ " نعت"مثلكم
" نائبواحد إله إلهكم "أنما المؤول والمصدر "،"بشرلـ

"،"قل جملة على " معطوفة"فاستقيموا وجملة فاعل،
البتداء وجاز " مستأنفة،للمشركين "وويِل وجملة

 .دعاء على تدل لنها بالنكرة؛

ّلِذيَِن  { 7:آ ُتوَن     ل     ا َة     ُيِْؤ َكا  }    َكاِفُروَن     ُهْم     ِبالِخَرِة     َوُهْم     الّز

".. كافرون"وهم وجملة للمشركين، " نعت"الذيِن
:" الثانية"همو "،يِؤتون "ل الصلة جملة على معطوفة

 "."كافرونبـ " متعلق"بالخرة الجار للولى، توكيد

ّلِذيَِن     ِإّن  { 8:آ ُنوا     ا ُلوا     آَم ِلَحاِت     َوَعِم ْيُر     َأْجٌر     َلُهْم     الّصا َغ
ُنوٍن  }    َمْم

 "."أجر لـ " نعت"غيرو "،"إن " خبرأجر "لهم جملة

ُكْم     {ُقْل 9:آ ّن ِئ ْكُفُروَن     َأ َت ّلِذي     َل َلَق     ِبا ْيِن     ِفي     الْرَض     َخ َيِْوَم
ُلوَن َتْجَع ًدا     َلُه     َو َدا ْن ِلَك     َأ َلِميَن     َرّب     َذ ْلَعا  }    ا

وجملة "،"تجعلون لـ الثاني بالمفعول " متعلق"له الجار
 ." مستأنفةرب "ذلك

َباَرَك     َفْوِقَها     ِمْن     َرَواِسَي     ِفيَها     َوَجَعَل  { 10:آ ّدَر     ِفيَها     َو َوَق
َتَها     ِفيَها َبَعِة     ِفي     َأْقَوا ٍم     َأْر ّيِا ًء     َأ ِليَن     َسَوا ِئ  }    ِللّسا

جملة على العطف ويِضعف " مستأنفة،"وجعل جملة
""جعلو "،"تجعلون وهو بأجنبي، بينهما " للفصل"خلق
"من الجار خلق، بمعنى لنها لواحد؛ متعديِة هذه

"أربعة "في الجار "،"رواسي بنعت " متعلقفوقها
مقدر، لعامل مطلق " مفعول". "سواء"قدر بـ متعلق

 .المقدر بالعامل متعلق ""للسائلين الجار : استوت،أي
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َتَوى     ُثّم  { 11:آ َلى     اْس َلَها     َفَقاَل     ُدَخاٌن     َوِهَي     الّسَماِء     ِإ
ِللْرِض َيا     َو ِت ْئ َتا     َكْرًها     َأْو     َطْوًعا     ِا َل َنا     َقا ْي َت ِئِعيَن     َأ  }    َطا

ّدر جملة على " معطوفةاستوى "ثم جملة وجملة " ،"ق
في " : مصدر"طوعا "،"السماء من " حاليةدخان "وهي
""طائعينو " مستأنفة،"قالتا وجملة الحال، موضع

 "نا الضمير من حال
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ْبَع     َفَقَضاُهّن  { 12 ْيِن     ِفي     َسَماَواٍت     َس َأْوَحى     َيِْوَم ِفي     َو
ّنا     َأْمَرَها     َسَماٍء     ُكّل ّيِ َء     َوَز َيا     الّسَما ْن ّد ِبيَح     ال ًظا     ِبَمَصا َوِحْف
ِلَك ْلَعِزيِِز     َتْقِديُِر     َذ ِم     ا ِلي ْلَع  }    ا

ثان " مفعول"سبع " مستأنفة،"فقضاهّن جملة
ّيرهن، معنى مضّمن ""قضاهّنلـ "يِومين "في الجار ص

جملة على معطوفة ""وأوحى وجملة بالفعل، متعلقة
لفعل مطلق ": مفعول"وحفظا قوله "،"قضاهّن

""وحفظناها وجملة ِحْفظا، وحفظناها :أي مقدر،
ّنا جملة على معطوفة "تقديِر "ذلك وجملة "،"زيِ
 .مستأنفة

ِإْن  { 13:آ ُكْم     َفُقْل     َأْعَرُضوا     َف ُت َذْر ْن ْثَل     َصاِعَقًة     َأ َصاِعَقِة     ِم
َد     َعاٍد َثُمو  }    َو

" في"قل جملة على " معطوفةأعرضوا "فإن جملة
.لصاعقة " نعت"مثل ثان، " مفعول"صاعقة ) ،9( اليِة

ْذ  { 14:آ ْتُهُم     ِإ َء ْيِن     ِمْن     الّرُسُل     َجا ْيِِديِِهْم     َب ْلِفِهْم     َوِمْن     َأ َخ
ُدوا     َأل ُب ّلَه     ِإل     َتْع ُلوا     ال َء     َلْو     َقا َنا     َشا ّب َكًة     لنـزَل     َر ِئ ّنا     َملَ ِإ َف
ُتْم     ِبَما ْل  }    َكاِفُروَن     ِبِه     ُأْرِس

"أل والمصدر "،"أنذرتكمبـ متعلق زمان " ظرف"إذ
""أن) و(الباء الخافض نـزع على منصوب "تعبدوا

القول، مقول الشرط وجملة " ناهية،"لو الناصبة،
الشرط، جملة على " معطوفة.. كافرون"فإنا وجملة
 "."كافرون بـ " متعلق"بما والجار
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َأّما  { 15:آ ٌد     َف َبُروا     َعا ْك َت ْيِر     الْرِض     ِفي     َفاْس ْلَحّق     ِبَغ ا
ُلوا ّد     َمْن     َوَقا ّنا     َأَش ًة     ِم َلْم     ُقّو ّلَه     َأّن     َيَِرْوا     َأَو ّلِذي     ال َلَقُهْم     ا َخ

ّد     ُهَو ْنُهْم     َأَش ًة     ِم ُنوا     ُقّو َكا َنا     َو ِت َيِا ُدوَن     ِبآَ  }    َيِْجَح

شرط " حرف"أماو ..." مستأنفة،عاد "فأما جملة
فاعل من بحال " متعلق"بغير الجار وتفصيل،

" تمييز،"قوة "،"أشدبـ " متعلق"منا الجار " ،"استكبروا
ّد المؤول والمصدر " مستأنفة،يِروا "أولم جملة ّد س مس

َلْي خبر والجملة وخبر، " مبتدأأشد "هو "،"يِروا مفعو
"،"قالوا جملة على " معطوفة"وكانوا وجملة "،"أن

 "."يِجحدون بـ " متعلق"بآَيِاتنا والجار

َنا  { 16:آ ْل َأْرَس ْيِهْم     َف َل ٍم     ِفي     َصْرَصًرا     ِريًِحا     َع ّيِا َنِحَساٍت     َأ
ُنِذيَِقُهْم َذاَب     ِل ْلِخْزِي     َع َياِة     ِفي     ا ْلَح َيا     ا ْن ّد َذاُب     ال َلَع الِخَرِة     َو

ْنَصُروَن     ل     َوُهْم     َأْخَزى  }    ُيِ

الجار "،"وكانوا جملة على " معطوفة"فأرسلنا جملة
""لنذيِقهم والمصدر "،"أرسلنابـ " متعلقأيِام "في

الجار ثان، " مفعول"عذاب "،"أرسلنابـ متعلق مجرور
"ولعذاب وجملة "،"نذيِقهم بـ " متعلقالحياة "في

واللَم معترضة، والواو " معترضة،أخزى الخرة
جملة على " معطوفةيِنصرون ل "وهم وجملة للَبتداء،
 ".أخزى الخرة "ولعذاب

َأّما{ 17:آ ُد َو َناُهْم َثُمو ْيِ َد ّبوا َفَه َتَح ْلَعَمى َفاْس َلى ا َع
َدى ْلُه ْتُهْم ا َذ َأَخ َذاِب َصاِعَقُة َف ْلَع ْلُهوِن ا ُنوا ِبَما ا َكا

ُبوَن ْكِس  }َيِ

"فأما جملة على " معطوفةفهديِناهم ثمود "وأما جملة
جملة الشرط، لجواب رابطة " والفاءفاستكبروا عاد

"فاستحبوا وجملة " ،"ثمود المبتدأ " خبر"فهديِناهم
""بما والجار "،"هديِناهم جملة على " معطوفةالعمى
 . بالباء مجرور موصول " اسم"ماو "،"أخذتهمبـ متعلق

َنا 18:آ ْي َنّج ّلِذيَِن     {َو ُنوا     ا  }    آَم

 "."أخذتهم جملة على " معطوفة"ونجينا جملة

َيِْوَم  { 19:آ ُء     ُيِْحَشُر     َو َدا ّلِه     َأْع َلى     ال ّناِر     ِإ  }    ُيِوَزُعوَن     َفُهْم     ال
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لذكر مفعول ظرفي " اسم"يِوم مستأنفة، الواو
وجملة "،"يِحشر بـ " متعلقالنار "إلى الجار مقدًرا،
 "."يِحشر جملة على " معطوفةيِوزعون "فهم

ّتى  { 20:آ َذا     َح ُءوَها     َما     ِإ َد     َجا ْيِهْم     َشِه َل َسْمُعُهْم     َع
ْبَصاُرُهْم َأ ُدُهْم     َو ُلو ُنوا     ِبَما     َوُج ُلوَن     َكا  }    َيِْعَم

مستأنفة، الشرط وجملة " زائدة،"ما " ابتدائية،"حتى
 "شهدبـ " متعلق"بما والجار
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ُلوا  { 21 ُلوِدِهْم     َوَقا ُتْم     ِلَم     ِلُج ْد َنا     َشِه ْي َل ُلوا     َع َنا     َقا َطَق ْن َأ

ّلُه ّلِذي     ال َطَق     ا ْن ُكْم     َوُهَو     َشْيٍء     ُكّل     َأ َلَق ْيِه     َمّرٍة     َأّوَل     َخ َل ِإ َو
 }    ُتْرَجُعوَن

ِلَم الشرطية الجملة على " معطوفة"وقالوا جملة ":"
متعلق جر محل في استفهام " اسم"ما جارة، اللَم

ْبِقها ألفها وحذفت "،"شهدتمبـ جملة بالجار، لَس
على " معطوفةخلقكم "وهو جملة " مستأنفة،"قالوا
نابت مطلق مفعول " نائب"أول الله، "أنطقنا جملة

جملة على " معطوفة"ترجعون وجملة صفته، عنه
 "."خلقكم

ُتْم     َوَما  { 22:آ ْن ِتُروَن     ُك َت َد     َأْن     َتْس ُكْم     َيِْشَه ْي َل ُكْم     َع َول     َسْمُع
ُكْم ْبَصاُر ُكْم     َول     َأ ُد ُلو ِكْن     ُج َل ُتْم     َو ْن َن ّلَه     َأّن     َظ َلُم     ل     ال ِثيًرا     َيِْع َك

ُلوَن     ِمّما  }    َتْعَم

المؤول والمصدر " مستأنفة،تستترون كنتم "وما جملة
"ولكن وجملة : مخافة،أي لجله، مفعول "يِشهد "أن

والمصدر "،كنتم "ما جملة على " معطوفةظننتم
ّد بعدها " وما"أّن من المؤول ّد س ظن، مفعولي مس

 "."كثيرا لـ بنعت متعلق ""مما الجار

ُكْم  { 23:آ ِل َذ ُكُم     َو ّن ّلِذي     َظ ُتْم     ا ْن َن ُكْم     َظ ّب ُكْم     ِبَر َدا َأْر

ُتْم َبْح َأْص ْلَخاِسِريَِن     ِمَن     َف  }    ا

"ولكن جملة على ..." معطوفة ظنكم "وذلكم جملة
""بربكم الجار نعت، والموصول " بدل،ظنكم ، "ظننتم
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كائنا : ظننتموهأي المقدر، الثاني بالمفعول متعلق
وجملة " ،"ذلكم " خبر"أرداكم وجملة بربكم،

 "."أرداكم جملة على " معطوفة"فأصبحتم

ِإْن  { 24:آ ِبُروا     َف ّناُر     َيِْص ْثًوى     َفال ِإْن     َلُهْم     َم ُبوا     َو ِت َتْع َفَما     َيِْس
ِبيَن     ِمَن     ُهْم َت ْلُمْع  }    ا

.ليس عمل " عاملة"ماو " مستأنفة،يِصبروا "فإن جملة

َنا  { 25:آ ّيْض َء     َلُهْم     َوَق َنا ُنوا     ُقَر ّيِ ْيَن     َما     َلُهْم     َفَز ْيِِديِِهْم     َب َأ

ْلَفُهْم     َوَما ْيِهُم     َوَحّق     َخ َل ْلَقْوُل     َع ٍم     ِفي     ا ْد     ُأَم َلْت     َق ِمْن     َخ
ِلِهْم ْب ْلِجّن     ِمَن     َق ْنِس     ا ّنُهْم     َوال ُنوا     ِإ  }    َخاِسِريَِن     َكا

""زيِنوا جملة على " معطوفةالقول عليهم "وحق جملة
في الضمير من بحال " متعلقأمم "في الجار ،

َلْت "قد وجملة "،"عليهم "من ". الجار"أمملـ " نعتَخ
"إنهم وجملة " ،"خلت فاعل من بحال " متعلقالجن
 ." مستأنفةكانوا

ّلِذيَِن     َوَقاَل  { 26:آ َذا     َتْسَمُعوا     ل     َكَفُروا     ا ْلُقْرآِن     ِلَه ا
ْلَغْوا ُكْم     ِفيِه     َوا ّل ُبوَن     َلَع ِل  }    َتْغ

"تغلبون "لعلكم جملة " مستأنفة،الذيِن "وقال جملة
 .مستأنفة

ُنِذيَِقّن  { 27:آ َل ّلِذيَِن     َف ًبا     َكَفُروا     ا َذا ًدا     َع ّنُهْم     َشِديِ َيِ َنْجِز َل َو
َأ ّلِذي     َأْسَو ُنوا     ا ُلوَن     َكا  }    َيِْعَم

""نذيِقن وجملة " مستأنفة،الذيِن "فلنذيِقّن جملة
"،"أسوأ وكذا ثان، " مفعول"عذابا القسم، جواب
ّنهم وجملة  "."نذيِقن جملة على " معطوفة"لنجزيِ

ِلَك  { 28:آ ُء     َذ َداِء     َجَزا ّلِه     َأْع ّناُر     ال ْلِد     َداُر     ِفيَها     َلُهْم     ال ْلُخ ا
ًء ُنوا     ِبَما     َجَزا َنا     َكا ِت َيِا ُدوَن     ِبآَ  }    َيِْجَح

والجملة "،الخلد دار "لهم جملة خبره ، " مبتدأ"النار
في الضمير من بحال " متعلق"فيها . الجارمستأنفة

""بما الجار مقدر، عامله مطلق " مفعول"جزاء "،"لهم
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بـ متعلق ""بآَيِاتنا الجار "،"جزاء لـ بنعت متعلق
 "."يِجحدون

ّلِذيَِن     َوَقاَل  { 29:آ َنا     َكَفُروا     ا ّب َنا     َر ْيِِن     َأِر َذ ّل َنا     ا ِمَن     َأَضلَ
ْلِجّن ْنِس     ا ْلُهَما     َوال َنا     َتْحَت     َنْجَع َداِم َنا     َأْق ُكو َي ِمَن     ِل

ِليَن  }    الْسَف

َأِرنا جملة أمر فعل وهو مستأنفة، النداء، " جواب"
""اللذيِن به، مفعول . والضميرالعلة حذف على مبني

من بحال متعلق "الجن "من الجار ثان، مفعول موصول
مقدر، شرط " جواب"نجعلهما وجملة "،"أضلَنا فاعل

 المقدر الثاني بالمفعول " متعلق"تحت الظرف
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ّلِذيَِن     ِإّن  { 30 ُلوا     ا َنا     َقا ّب ّلُه     َر َتَقاُموا     ُثّم     ال َتنـزُل     اْس َت
ْيِهُم َل َكُة     َع ِئ ْلَملَ ُنوا     َول     َتَخاُفوا     َأل     ا ْبِشُروا     َتْحَز َأ ّنِة     َو ْلَج ِبا

ِتي ّل ُتْم     ا ْن ُدوَن     ُك  }    ُتوَع

" ،"قالوا جملة على " معطوفةاستقاموا "ثم جملة
"تخافوا "أل والمصدر "،"إن " خبر"تتنـزل وجملة

" مصدريِة"أن) و(الباء الخافض نـزع على منصوب
ْبِشروا وجملة ناصبة، َأ ل " جملة على " معطوفة"و
 ".تخافوا

ُكْم     َنْحُن  { 31:آ َياُؤ ِل َياِة     ِفي     َأْو ْلَح َيا     ا ْن ّد الِخَرِة     َوِفي     ال
ُكْم َل َتِهي     َما     ِفيَها     َو ُكْم     َتْش ْنُفُس ُكْم     َأ َل ّدُعوَن     َما     ِفيَها     َو  }    َت

"الحياة "في الجار " معترضة،أولياؤكم "نحن جملة
" معطوفةتشتهي ما فيها "ولكم وجملة بأولياء، متعلق

بالستقرار " متعلق"فيها الجار " ،"كنتم جملة على
ّلق الذي  .الخبر به تع

ٍم     َغُفوٍر     ِمْن     نـزل  { 32:آ  }    َرِحي

حال تدعونه الذي فيها : ولكمأي "،"ما من " حال"نـزل
ّدا كونه  "."نـزل لـ بصفة " متعلقغفور "من . والجارُمَع
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َلى     َدَعا     ِمّمْن     َقْول     َأْحَسُن     َوَمْن  { 33:آ ّلِه     ِإ َوَعِمَل     ال
ِلًحا  }    َصا

الجار " تمييز،"قول " مستأنفة،أحسن "وَمْن جملة
به " مفعول"صالحا "،"أحسنبـ متعلق ""ممن

 "."عمللـ

َتِوي     َول  { 34:آ َنُة     َتْس ْلَحَس َئُة     َول     ا ّي ْدَفْع     الّس ِتي     ا ّل ِهَي     ِبا
َذا     َأْحَسُن ِإ ّلِذي     َف َنَك     ا ْي َنُه     َب ْي َب ٌة     َو َداَو ّنُه     َع َأ ِلّي     َك  }    َحِميٌم     َو

"فإذا وجملة " فجائية،"إذا النفي، لتأكيد " زائدة"ل
"،"ادفع جملة على " معطوفةعداوة وبينه بينك الذي

خبر بمحذوف " متعلق"بينك الظرف " مبتدأ،"الذي
المبتدأ " خبرولي "كأنه وجملة "،"عداوة للمبتدأ مقدم
 "."الذي

َلّقاَها     َوَما  { 35:آ ّلِذيَِن     ِإل     ُيِ َبُروا     ا  }    َص

َلّقاها "وما جملة ُيِلّقاها " فاعل"الذيِنو " مستأنفة،ُيِ "."

ِإّما  { 36:آ ّنَك     َو َطاِن     ِمَن     َيِنـزَغ ْي ْذ     نـزٌغ     الّش َتِع ّلِه     َفاْس ِبال
ّنُه ِليُم     الّسِميُع     ُهَو     ِإ ْلَع  }    ا

ّنك "وإما جملة إن من ": مؤلفة"إما ..." مستأنفة،يِنـزغ
على مبني مضارع وفعل " الزائدة،"ماو الشرطية

مفعول والكاف جزم، محل في بالنون لتصاله الفتح؛
"،"نـزغ من بحال " متعلقالشيطان "من الجار به،

 .ثان " خبر"العليمو "،"إنه في للهاء توكيد ""هو

ِتِه     َوِمْن  { 37:آ َيِا ْيُل     آ ّل ّنَهاُر     ال ْلَقَمُر     َوالّشْمُس     َوال ل     َوا
ُدوا ْلَقَمِر     َول     ِللّشْمِس     َتْسُج ُدوا     ِل ّلِه     َواْسُج ّلِذي     ِل َلَقُهّن     ا َخ

ُتْم     ِإْن ْن ُه     ُك ّيِا ُدوَن     ِإ ُب  }    َتْع

"ل وجملة ..." مستأنفة،الليل آيِاته "ومن جملة
" مستأنفة،كنتم "إن وجملة " مستأنفة،تسجدوا
""إيِاهو قبله، ما عليه دل محذوف الشرط وجواب
 "."تعبدون لـ مقدم به مفعول منفصل نصب ضمير
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ِإِن  { 38:آ َبُروا     َف ْك َت ّلِذيَِن     اْس َد     َفا ْن ّبَك     ِع ّبُحوَن     َر َلُه     ُيَِس
ْيِل ّل ّنَهاِر     ِبال َأُموَن     ل     َوُهْم     َوال  }    َيِْس

عند "فالذيِن وجملة " مستأنفة،استكبروا "فإن جملة
:تقديِره محذوف الشرط وجواب مستأنفة، ..."

جملة على " معطوفةيِسأمون ل "وهم وجملة فدعهم،
ّبحون  "يِس
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ِتِه     َوِمْن  { 39: َيِا ّنَك     آ َذا     َخاِشَعًة     الْرَض     َتَرى     َأ ِإ َنا     َف ْل َأنـز

ْيَها َل َء     َع ْلَما َتّزْت     ا َبْت     اْه ّلِذي     ِإّن     َوَر َياَها     ا ِيي     َأْح َلُمْح
َتى ْلَمْو ّنُه     ا َلى     ِإ  }    َقِديٌِر     َشْيٍء     ُكّل     َع

(رؤيِة وجملة مبتدأ، المؤول والمصدر عاطفة، الواو
آيِاته "ومن جملة على ) معطوفةآيِاته من الرض
على معطوفة الشرط وجملة " حال،"خاشعة "،الليل
" ..." مستأنفة،أحياها الذي "إن جملة "،"ترى جملة

بـ " متعلقكل "على الجار إليه، " مضاف"الموتى
 "."قديِر

ّلِذيَِن     ِإّن  { 40:آ ُدوَن     ا ْلِح َنا     ِفي     ُيِ ِت َيِا َنا     َيِْخَفْوَن     ل     آ ْي َل َع
ْلَقى     َأَفَمْن ّناِر     ِفي     ُيِ ْيٌر     ال ِتي     َمْن     َأْم     َخ ْأ ًنا     َيِ َياَمِة     َيِْوَم     آِم ْلِق ا

ُلوا ُتْم     َما     اْعَم ْئ ّنُه     ِش ُلوَن     ِبَما     ِإ  }    َبِصيٌر     َتْعَم

"أفمن جملة "،"يِلحدونبـ " متعلقآيِاتنا "في الجار
""خير مبتدأ، موصول " اسم"منو .." مستأنفة، يِلقى
" متصلة"أم " ،"يِلقى بـ " متعلقالنار "في الجار خبره،

"من جملة على معطوف موصول " اسم"من عاطفة،
""اعملوا جملة "،"يِأتي فاعل من " حال"آمنا "،يِلقى

" متعلق"بما والجار "،بصير "إنه جملة وكذا مستأنفة،
 "."بصير بـ

ّلِذيَِن     ِإّن  { 41:آ ْكِر     َكَفُروا     ا ّذ َءُهْم     َلّما     ِبال ّنُه     َجا ِإ َتاٌب     َو ِك َل
 }    َعِزيٌِز

" وخبرها"إن اسم بين " معترضةجاءهم "لما جملة
ّذبون، :أي المقدر، ." حاليةعزيِز لكتاب "وإنه وجملة ُمَع
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ِتيِه     ل  { 42:آ ْأ ِطُل     َيِ َبا ْل ْيِن     ِمْن     ا ْيِِه     َب َد ْلِفِه     ِمْن     َول     َيِ َخ
ٍم     ِمْن     َتنـزيٌِل ِكي  }    َحِميٍد     َح

محذوف، لمبتدأ " خبر"تنـزيِل ثان، " نعتيِأتيه "ل جملة
بنعت " متعلقحكيم "من الجار تنـزيِل، هو :أي
 "."تنـزيِللـ

ْد     َما     ِإل     َلَك     ُيَِقاُل     َما  { 43:آ ِلَك     ِمْن     ِللّرُسِل     ِقيَل     َق ْب ِإّن     َق
ّبَك ُذو     َر  }    َمْغِفَرٍة     َل

نائب " موصول"ما " مستأنفة،لك يِقال "ما جملة
"،"الرسل من بحال " متعلققبلك "من الجار فاعل،
 "."ما من " بدللذو ربك "إن وجملة

َلْو  { 44:آ ُه     َو َنا ْل ًنا     َجَع ّيا     ُقْرآ ُلوا     َأْعَجِم َلْت     َلْول     َلَقا ُتُه     ُفّص َيِا آ
َأْعَجِمّي ِبّي     َأ ّلِذيَِن     ُهَو     ُقْل     َوَعَر ُنوا     ِل ًدى     آَم ٌء     ُه َوِشَفا
ّلِذيَِن ُنوَن     ل     َوا ِنِهْم     ِفي     ُيِْؤِم َذا ْيِهْم     َوُهَو     َوْقٌر     آ َل َعًمى     َع
ِئَك َل َدْوَن     ُأو َنا َكاٍن     ِمْن     ُيِ  }    َبِعيٍد     َم

تحضيض، " حرف"لول مستأنفة، الشرط جملة
"،"عربي وكذا محذوف، لمبتدأ " خبر"أأعجمي
أنـزل الذي ولسان أعجمي، القرآن : أهذاوالتقديِر

" متعلق"للذيِن " مستأنفة،"قل !! جملة؟عربي عليه
..." يِؤمنون ل "والذيِن وجملة " ،"هدى من بحال

"في الجار " ، وقر آذانهم "في جملة خبره مبتدأ،
"وهو وجملة " ،"وقر المبتدأ بخبر " متعلقآذانهم
الجار الخبر، جملة على " معطوفةعمى عليهم

"أولئك وجملة "،"عمى من بحال " متعلق"عليهم
 ." مستأنفةيِنادون

ْد  { 45:آ َلَق َنا     َو ْي َت َتاَب     ُموَسى     آ ِك ْل ِلَف     ا ُت َلْول     ِفيِه     َفاْخ َو
ِلَمٌة َبَقْت     َك ّبَك     ِمْن     َس َنُهْم     َلُقِضَي     َر ْي ّنُهْم     َب ِإ َشّك     َلِفي     َو
ْنُه  }    ُمِريٍِب     ِم

وجملة مستأنفة، الشرط وجملة " مستأنفة،"الواو
الجار " محذوف،"كلمة وخبر " ،"كلمةلـ " نعت"سبقت

"وإنهم وجملة "،"كلمةلـ ثان بنعت " متعلقربك "من
"."شكلـ بنعت " متعلق"منه الجار " مستأنفة،شك لفي
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ِلًحا     َعِمَل     َمْن  { 46:آ َنْفِسِه     َصا ِل َء     َوَمْن     َف ْيَها     َأَسا َل َوَما     َفَع
ّبَك ٍم     َر َظلَ ِبيِد     ِب ْلَع  }    ِل

محذوف، لمبتدأ محذوف بخبر " متعلق"فلنفسه الجار
لنفسه، : فعملهوالتقديِر الشرط، جواب والجملة
مستأنفة، "بظلَم ربك " وما . وجملةعليها وإساءته

َظلَم " مفعول" للعبيد ما، خبر في زائدة والباء ""
 للتقويِة زائدة واللَم
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ْيِه  { 47 َل ّد     ِإ ْلُم     ُيَِر ِمْن     َثَمَراٍت     ِمْن     َتْخُرُج     َوَما     الّساَعِة     ِع
ْكَماِمَها َثى     ِمْن     َتْحِمُل     َوَما     َأ ْن ْلِمِه     ِإل     َتَضُع     َول     ُأ َيِْوَم     ِبِع َو
َناِديِِهْم ْيَِن     ُيِ ِئي     َأ َكا ُلوا     ُشَر ّناَك     َقا َذ ّنا     َما     آ  }    َشِهيٍد     ِمْن     ِم

" زائدة،"من " نافية،"ما عاطفة، ": الواو"وما قوله
""بعلمه الجار " ،أنثى "من وكذا " فاعل،"ثمراتو

"ثمرات من تخرج "وما وجملة "،"تضع بـ متعلق
ّد "إليه الستئنافية على معطوفة في والواو "،ُيَِر

""اذكرلـ مفعول ظرفي " اسم"يِومو " مستأنفة،"ويِوم
بخبر متعلق مكان ظرف استفهام اسم ""أيِن مقدرا،
مقدر، لقول القول مقول والجملة "،"شركائي المبتدأ

"أيِن قائلَ : يِناديِهمأي حال المقدر القول وهذا
" مبتدأ،شهيد "من " مستأنفة،"قالوا وجملة "،شركائي

ّدشهيد من منا "ما وجملة "،" زائدة"منو ّد " س مس
معنى تضمن هنا الفعل لن والثالث؛ الثاني المفعولين

َلم َأْع الفعال " من"آذن الفعل يِكن لم وإن " ،"
 .مفاعيل لثلَثة المتعديِة

ْنُهْم     َوَضّل  { 48:آ ُنوا     َما     َع ْدُعوَن     َكا ْبُل     ِمْن     َيِ ّنوا     َق َظ َما     َو
 }    َمِحيٍص     ِمْن     َلُهْم

"كانوا ما عنهم "وضّل وجملة فاعل، " موصول"ما
" معطوفة"وظنوا وجملة "،"وضّل جملة على معطوفة

ّدمحيص من لهم "ما وجملة " ،"ضل جملة على " س
ّد  ." زائدة"منو " مبتدأ،"محيصو ظن، مفعولي مس

َأُم     ل  { 49:آ ْنَساُن     َيِْس ْيِر     ُدَعاِء     ِمْن     ال ْلَخ ِإْن     ا الّشّر     َمّسُه     َو
ُئوٌس َي ُنوٌط     َف  }    َق
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"يِسأم " ل جملة على " معطوفةالشر مّسه "وإْن جملة
يِؤوس، : فهوأي محذوف، لمبتدأ " خبر"يِؤوسو ،
 .ثان " خبر"قنوطو

ِئْن  { 50:آ َل ُه     َو َنا َذْق ّنا     َرْحَمًة     َأ َء     َبْعِد     ِمْن     ِم ْتُه     َضّرا َمّس
َلّن َيُقو َذا     َل ُظّن     َوَما     ِلي     َه ِئَمًة     الّساَعَة     َأ ِئْن     َقا َل ُرِجْعُت     َو

َلى ّبي     ِإ ُه     ِلي     ِإّن     َر َد ْن َنى     ِع ْلُحْس َئّن     َل ّب َن ُن َل ّلِذيَِن     َف َكَفُروا     ا
ُلوا     ِبَما ّنُهْم     َعِم ُنِذيَِق َل َذاٍب     ِمْن     َو ِليٍظ     َع  }    َغ

"،مّسه "وإن جملة على " معطوفةأذقناه "ولئن جملة
"بعد "من الجار "،"رحمةلـ بنعت " متعلق"منا الجار

" ،"ضراءلـ " نعت"مّسه وجملة "،"أذقناهبـ متعلق
الشرط وجواب القسم، " جواب"ليقولن وجملة

"أظن "وما وجملة القسم، جواب عليه دّل محذوف
"رجعت "ولئن وجملة "،لي "هذا جملة على معطوفة
عنده لي "إن وجملة " ،أظن "وما جملة على معطوفة
بالخبر، " متعلق"لي الجار القسم، " جوابللحسنى
الخبر، به تعلق الذي بالستقرار " متعلق"عنده الظرف
جملة وجوابه والقسم القسم، " جواب"لننبئن وجملة

ّنهم وجملة استئنافية، جملة على " معطوفة"ولنذيِق
 "."ننبئن

َذا  { 51:آ ِإ َنا     َو ْنَعْم َلى     َأ ْنَساِن     َع َأى     َأْعَرَض     ال َن ِبِه     َو ِن ِبَجا
َذا ِإ ُذو     الّشّر     َمّسُه     َو  }    َعِريٍِض     ُدَعاٍء     َف

"النسان يِسأم "ل جملة على معطوفة الشرط جملة
على معطوفة الثانية الشرط وجملة ) ،49( اليِة في

: فهوأي محذوف، لمبتدأ ": خبر"فذو وقوله الولى،
 .ذو

ُتْم     ُقْل  { 52:آ ْيِ َأ ْنِد     ِمْن     َكاَن     ِإْن     َأَر ّلِه     ِع ُتْم     ُثّم     ال َمْن     ِبِه     َكَفْر
 }    َبِعيٍد     ِشَقاٍق     ِفي     ُهَو     ِمّمْن     َأَضّل

إلى ويِتعدى : فاعل،والتاء : أخبروني،" بمعنى"أرأيِتم
ومفعوله : أنفسكم،تقديِره محذوف الول مفعولين،

من كان "إن وجملة السمية، "أضل "َمْن جملة الثاني
ما عليه دّل محذوف الشرط وجواب " معترضة،الله عند

 "."أضّلبـ " متعلق"مّمن الجار أضّل، أحد : فلَأي بعده،
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ُنِريِِهْم 53:آ َنا     {َس ِت َيِا ْنُفِسِهْم     َوِفي     الَفاِق     ِفي     آ ّتى     َأ َح
ّيَن َب َت ّنُه     َلُهْم     َيِ ْلَحّق     َأ َلْم     ا ْكِف     َأَو ّبَك     َيِ ّنُه     ِبَر َلى     َأ َشْيٍء     ُكّل     َع
ٌد  }    َشِهي

وجملة " ،"يِتبين " فاعلالحق "أنه المؤول المصدر
"،"يِكف " فاعل"بربكو " مستأنفة،بربك يِكف "أولم
شيء كل على "أنه المؤول والمصدر زائدة، والباء
 "."ربك من اشتمال " بدلشهيد

ّنُهْم     َأل  { 54:آ َيٍِة     ِفي     ِإ ّبِهْم     ِلَقاِء     ِمْن     ِمْر  }    َر

 "مريِةلـ بنعت " متعلقلقاء "من الجار
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 الشورى سورة

ِلَك{ 3:آ َذ ْيَك ُيِوِحي َك َل َلى ِإ ِإ ّلِذيَِن َو ِلَك ِمْن ا ْب ّلُه َق ال
ْلَعِزيُِز ِكيُم ا ْلَح  }ا

مثل وحيا إليك : يِوحيأي مطلق، مفعول نائب الكاف
"العزيِز بالصلة، " متعلققبلك "من الجار الوحي، ذلك

 ." صفتانالحكيم

ِلّي     َوُهَو     الْرِض     ِفي     َوَما     الّسَماَواِت     ِفي     َما     َلُه  { 4:آ ْلَع ا
ِظيُم ْلَع  }    ا

"وهو وجملة " مستأنفة،السموات في ما "له جملة
 .ثان " خبر"العظيم المستأنفة، على " معطوفةالعلي

َكُة  { 5:آ ِئ ْلَملَ ّبُحوَن     َوا ّبِهْم     ِبَحْمِد     ُيَِس َتْغِفُروَن     َر َيِْس ِلَمْن     َو
ّلَه     ِإّن     َأل     الْرِض     ِفي ْلَغُفوُر     ُهَو     ال  }    الّرِحيُم     ا

ّبحون فاعل من بحال " متعلق"بحمد الجار ""أل " ،"يِس
 .له محل ل فصل " ضمير"هو للتنبيه،

ّلِذيَِن  { 6:آ ُذوا     َوا ّتَخ ِنِه     ِمْن     ا َء     ُدو َيا ِل ّلُه     َأو ْيِهْم     َحِفيٌظ     ال َل َع
ْنَت     َوَما ْيِهْم     َأ َل ِكيٍل     َع  }    ِبَو
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المحذوف، الثاني بالمفعول " متعلقدونه "من الجار
""ما خبر في زائدة والباء " خبر،حفيظ "الله وجملة
 .ليس عمل العاملة

ِلَك  { 7:آ َذ َك َنا     َو ْي ْيَك     َأْوَح َل ًنا     ِإ ّيا     ُقْرآ ِب ْنِذَر     َعَر ُت ْلُقَرى     ُأّم     ِل ا
َلَها     َوَمْن ْنِذَر     َحْو ُت ْلَجْمِع     َيِْوَم     َو ْيَِب     ل     ا ِفي     َفِريٌِق     ِفيِه     َر
ّنِة ْلَج  }    الّسِعيِر     ِفي     َوَفِريٌِق     ا

والمصدر مطلق، مفعول نائب والكاف استئنافية، الواو
ريِب "ل وجملة "،"أوحينا بـ " متعلق"لتنذر المجرور

خبره " مبتدأ،"فريِق "،الجمع "يِوم من " حالفيه
ّلق المقام لن بالنكرة؛ البتداء وجاز "،الجنة " في متع
 ." كنظيرهاالسعير في "فريِقو تفصيل، مقام

َلْو  { 8:آ َء     َو ّلُه     َشا َلُهْم     ال ًة     ُأّمًة     َلَجَع َد ِكْن     َواِح َل ْدِخُل     َو َمْن     ُيِ
ُء ِتِه     ِفي     َيَِشا ِلُموَن     َرْحَم ّظا ِلّي     ِمْن     َلُهْم     َما     َوال َول     َو
 }    َنِصيٍر

" معطوفةيِدخل "ولكن وجملة مستأنفة، الشرط جملة
" متعلقرحمته "في الجار "،الله شاء "ولو جملة على

..." مستأنفة،لهم ما "والظالمون وجملة "،"يِدخلبـ
""منو " مبتدأ،"ولي " خبر،ولي من لهم "ما وجملة
 .زائدة

ِم  { 9:آ ُذوا     َأ ّتَخ ِنِه     ِمْن     ا َء     ُدو َيا ِل ّلُه     َأْو ِلّي     ُهَو     َفال ْلَو َوُهَو     ا
ِيي َتى     ُيِْح ْلَمْو َلى     َوُهَو     ا    َقِديٌِر     َشْيٍء     ُكّل     َع

  { 

"من الجار مستأنفة، بعدها والجملة " المنقطعة،"أم
هو "فالله وجملة الثاني، بالمفعول متعلق "دونه

بحق أولياء أرادوا : إن أي مقدر، شرط " جوابالولي
جملة على " معطوفةيِحيي "وهو جملة ...، فالله
والجار له، محل ل فصل " ضمير"هوو "،.. الولي"الله

 "."قديِر بـ " متعلقكل "على

ُتْم     َوَما  { 10:آ َلْف َت ْكُمُه     َشْيٍء     ِمْن     ِفيِه     اْخ َلى     َفُح ّلِه     ِإ ال
ُكُم ِل ّلُه     َذ ّبي     ال ْيِه     َر َل ْلُت     َع ّك ْيِه     َتَو َل ِإ ِنيُب     َو  }    ُأ
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""اختلفتم وجملة مبتدأ " شرطية"ما مستأنفة، الواو
" وقوله "،"ما لـ بنعت " متعلقشيء "من الجار الخبر،
"توكلت "عليه وجملة وخبراه، " مبتدأربي الله ذلكم
 ثالث خبر
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ِطُر  { 11 ُكْم     َجَعَل     َوالْرِض     الّسَماَواِت     َفا ُكْم     ِمْن     َل ْنُفِس َأ

ِم     َوِمَن     َأْزَواًجا ْنَعا ُكْم     َأْزَواًجا     ال ْذَرُؤ ْيَس     ِفيِه     َيِ ِلِه     َل ْث َكِم
ٌء َبِصيُر     الّسِميُع     َوُهَو     َشْي ْل  }    ا

الجار خامس، " خبر"جعل جملة رابع، " خبر"فاطر
"من الجار المقدر، الثاني بالمفعول متعلق ""لكم

"ومن قوله "،"أزواجا من بحال " متعلقأنفسكم
من بحال متعلق والجار عاطفة، ": الواوالنعام

الثاني بالمفعول متعلقة ": المقدرة"لهاو "،"أزواجا
الول، على معطوف :" الثاني"أزواجاو المقدر،

""يِذرؤكم وجملة أزواجا، لها النعام : ومنوالتقديِر
" متعلق"فيه والجار "،"جعل فاعل من حال

سادس، " خبرشيء كمثله "ليس وجملة " ،"يِذرؤكمبـ
" اسمها،"شيءو ليس، " خبر"مثلهو زائدة، والكاف
كمثله "ليس جملة على " معطوفةالسميع "وهو وجملة
 ".شيء

ُد     َلُه  { 12:آ ِلي ْبُسُط     َوالْرِض     الّسَماَواِت     َمَقا َق     َيِ ِلَمْن     الّرْز
ُء َيِْقِدُر     َيَِشا ّنُه     َو ُكّل     ِإ ِليٌم     َشْيٍء     ِب  }    َع

"،"يِبسط جملة وكذا سابع، " خبرمقاليد "له جملة
""بكل والجار " مستأنفة،عليم شيء بكل "إنه وجملة
 "."عليم بـ متعلق

ُكْم     َشَرَع  { 13:آ ّديِِن     ِمَن     َل ّلِذي     ُنوًحا     ِبِه     َوّصى     َما     ال َوا
َنا ْي ْيَك     َأْوَح َل َنا     َوَما     ِإ ْي ْبَراِهيَم     ِبِه     َوّص َأْن     َوِعيَسى     َوُموَسى     ِإ

ّديَِن     َأِقيُموا َتَفّرُقوا     َول     ال ُبَر     ِفيِه     َت َلى     َك ِكيَن     َع ْلُمْشِر َما     ا
ْدُعوُهْم ْيِه     َت َل ّلُه     ِإ ِبي     ال َت ْيِه     َيِْج َل ُء     َمْن     ِإ  }    َيَِشا

" اسم"والذي "،"شرع بـ " متعلقالديِن "من الجار
بعدها والجملة " تفسيريِة،"أن " ،"ما على معطوف
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" اسم"ماو مستأنفة، "تدعوهم ما "كبر جملة مفسرة،
 ." مستأنفةيِجتبي "الله جملة "،"كبر فاعل موصول

َءُهُم     َما     َبْعِد     ِمْن     ِإل     َتَفّرُقوا     َوَما  { 14:آ ْلُم     َجا ْلِع ًيا     ا َبْغ
َنُهْم ْي َلْول     َب ِلَمٌة     َو َبَقْت     َك ّبَك     ِمْن     َس َلى     َر ُمَسّمى     َأَجٍل     ِإ

َنُهْم     َلُقِضَي ْي ِإّن     َب ّلِذيَِن     َو ُثوا     ا َتاَب     ُأوِر ِك ْل َلِفي     َبْعِدِهْم     ِمْن     ا
ْنُه     َشّك  }    ُمِريٍِب     ِم

""ما ، " للحصر"إل " مستأنفة،تفرقوا "وما جملة
" مفعول"بغيا إليه، مضاف المؤول والمصدر مصدريِة،

" معطوفةكلمة "ولول جملة "،"تفرقوا عامله لجله،
لوجود، امتناع " حرف"لول " ،تفرقوا "وما جملة على

""كلمة المبتدأ وخبر "،"كلمةلـ " نعت"سبقت وجملة
بـ " متعلقأجل "إلى الجار موجود، تقديِره محذوف
الجار "،"أورثوا بـ " متعلقبعدهم "من الجار " ،"سبقت

 "."شكلـ بنعت " متعلق"منه

ِلَك  { 15:آ َذ ِل ْدُع     َف َتِقْم     َفا ِبْع     َول     ُأِمْرَت     َكَما     َواْس ّت َت
َءُهْم ْنُت     َوُقْل     َأْهَوا ّلُه     َأنـزَل     ِبَما     آَم َتاٍب     ِمْن     ال ُأِمْرُت     ِك َو

ُكُم     لْعِدَل َن ْي ّلُه     َب َنا     ال ّب ُكْم     َر ّب َنا     َوَر َنا     َل ُل ُكْم     َأْعَما َل ُكْم     َو ُل َأْعَما

َنا     ُحّجَة     ل َن ْي ُكُم     َب َن ْي َب ّلُه     َو َنا     َيِْجَمُع     ال َن ْي ْيِه     َب َل ِإ ْلَمِصيُر     َو  }    ا

" والفاء"بادع " متعلق"لذلك والجار مستأنفة، الفاء
على " معطوفة"واستقم وجملة " زائدة،"فادع في

""ماو مطلق، مفعول نائب والكاف " ،"ادع جملة
: واستقموالتقديِر إليه، مضاف والمصدر مصدريِة،
من بحال " متعلقكتاب "من الجار المر، مثل استقامة

ّلقه ":"وأمرت ". قوله"ما : بذلك،أي محذوف متع
ُأِمرت بـ " متعلق"لعدل المجرور المؤول والمصدر "،"

جملة وكذا القول، حيز في " مستأنفةربنا "الله وجملة
"الله " وجملةبيننا حجة " ل " وجملةأعمالنا "لنا

جملة على " معطوفةالمصير "إليه ". وجملةيِجمع
 "يِجمع
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ّلِذيَِن{ 16: ّلِه ِفي ُيَِحاّجوَن َوا ُتِجيَب َما َبْعِد ِمْن ال اْس
ُتُهْم َلُه َد َداِحَضٌة ُحّج ْن ّبِهْم ِع ْيِهْم َر َل َلُهْم َغَضٌب َوَع َذاٌب َو َع

ٌد  }َشِديِ

"بعد "من الجار " مستأنفة،ُيِحاّجون "والذيِن جملة
مضاف والمصدر " مصدريِة،"ما " ،"يِحاّجون بـ متعلق

الظرف "،"الذيِن " خبرداحضة "حجتهم وجملة إليه،
"غضب "وعليهم وجملة " ،"داحضةبـ " متعلق"عند

 ".داحضة "حجتهم جملة على معطوفة

ّلُه  { 17:آ ّلِذي     ال َتاَب     َأنـزَل     ا ِك ْل ْلَحّق     ا ْلِميَزاَن     ِبا َوَما     َوا
ْدِريَِك  }    َقِريٌِب     الّساَعَة     َلَعّل     ُيِ

"وما وجملة " ،"الكتاب من بحال " متعلق"بالحق الجار
وجملة مبتدأ، استفهام " اسم"ما " مستأنفة،يِدريِك
المعلق " الثاني"يِدريِك " مفعولقريِب الساعة "لعل

ّكر بالترجي، "؛"الساعة عن خبرا كان وإن " ،"قريِب وذ
يِختلفون ول النسب، في القريِبَة تؤنث العرب لن

ّكروا النسب غير استعملوا فإذا فيها، ّنثوا، ذ والتقديِر وأ
المكان، عن خلفا القريِب فجعل قريِب، مكان : منهنا
 ".المحسنين من قريِب الله رحمة "إن نحو

َتْعِجُل  { 18:آ ّلِذيَِن     ِبَها     َيِْس ُنوَن     ل     ا ّلِذيَِن     ِبَها     ُيِْؤِم ُنوا     َوا آَم
ْنَها     ُمْشِفُقوَن َلُموَن     ِم َيِْع ّنَها     َو ْلَحّق     َأ ّلِذيَِن     ِإّن     َأل     ا ُيَِماُروَن     ا

 }    َبِعيٍد     َضلٍَل     َلِفي     الّساَعِة     ِفي

المستتر الضمير من " حالالذيِن بها "يِستعجل جملة
" معطوفةمشفقون آمنوا "والذيِن جملة قريِب، في

"الحق "أنها المؤول والمصدر " ،"يِستعجل جملة على
ّد ّد س َلْي مس " معطوفة"ويِعلمون وجملة علم، مفعو

." المزحلقة"لفي في واللَم "،"مشفقون المفرد على

ّلُه  { 19:آ ِطيٌف     ال َباِدِه     َل ُق     ِبِع ُء     َمْن     َيِْرُز ْلَقِوّي     َوُهَو     َيَِشا ا
ْلَعِزيُِز  }    ا

" خبر"يِرزق وجملة "،"لطيفبـ " متعلق"بعباده الجار
"الله جملة على " معطوفةالقوي "وهو وجملة ثان،

 .ثان " خبر"العزيِزو "،لطيف
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ُد     َكاَن     َمْن  { 20:آ ْد     الِخَرِة     َحْرَث     ُيِِريِ ِثِه     ِفي     َلُه     نـز َوَمْن     َحْر
ُد     َكاَن َيا     َحْرَث     ُيِِريِ ْن ّد ِتِه     ال ْنَها     ُنْؤ ِمْن     الِخَرِة     ِفي     َلُه     َوَما     ِم

 }    َنِصيٍب

"وما جملة ، " خبر"كان وجملة مبتدأ، شرط " اسم"من
"،"نؤته جملة على " معطوفةنصيب من الخرة في له
"الخرة "في الجار زائدة، ""منو " مبتدأ،"نصيبو

 "."نصيب من بحال متعلق

ُء     َلُهْم     َأْم  { 21:آ َكا ّديِِن     ِمَن     َلُهْم     َشَرُعوا     ُشَر َذْن     َلْم     َما     ال ْأ َيِ
ّلُه     ِبِه َلْول     ال ِلَمُة     َو ْلَفْصِل     َك َنُهْم     َلُقِضَي     ا ْي ِإّن     َب ِلِميَن     َو ّظا ال

َذاٌب     َلُهْم ِليٌم     َع  }    َأ

وجملة مستأنفة، بعدها والجملة " المنقطعة،"أم
بـ " متعلقالديِن "من الجار "،"شركاء لـ " نعت"شرعوا
"ولول جملة به، مفعول " موصول "ما " ،"شرعوا

""كلمة وخبر المستأنفة، على " معطوفةكلمة
" خبرعذاب "لهم وجملة موجود، تقديِره محذوف،

 "."إن

ِلِميَن     َتَرى  { 22:آ ّظا ُبوا     ِمّما     ُمْشِفِقيَن     ال َواِقٌع     َوُهَو     َكَس
ّلِذيَِن     ِبِهْم ُنوا     َوا ُلوا     آَم ِلَحاِت     َوَعِم َرْوَضاِت     ِفي     الّصا

ّناِت ْلَج ُءوَن     َما     َلُهْم     ا َد     َيَِشا ْن ّبِهْم     ِع ِلَك     َر ْلَفْضُل     ُهَو     َذ ا
ِبيُر َك ْل  }    ا

" ،"مشفقين بـ " متعلق"مما الجار " حال،"مشفقين
بـ " متعلق"بهم الجار " حالية،واقع "وهو وجملة
"لهم وجملة " مستأنفة،آمنوا "والذيِن جملة "،"واقع

" ضمير"هو "،"الذيِن للمبتدأ ثان " خبريِشاؤون ما
 " مستأنفةالفضل "ذلك وجملة فصل،
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ِلَك  { 23 ّلِذي     َذ َبّشُر     ا ّلُه     ُيِ ُه     ال َد َبا ّلِذيَِن     ِع ُنوا     ا ُلوا     آَم َوَعِم
ِلَحاِت ُكْم     ل     ُقْل     الّصا ُل َأ ْيِه     َأْس َل َة     ِإل     َأْجًرا     َع ّد ْلَمَو ِفي     ا

َبى ْلُقْر َتِرْف     َوَمْن     ا َنًة     َيِْق ْد     َحَس ًنا     ِفيَها     َلُه     نـز ّلَه     ِإّن     ُحْس ال
ُكوٌر     َغُفوٌر  }    َش
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وعائد "،"عباده لـ " نعت"الذيِن وخبر، " مبتدأالذي "ذلك
"،"أجًرا من " بدل"المودة : به،أي محذوف، الموصول

جملة "،"المودة من بحال متعلق "القربى "في الجار
""َمْن " خبر"يِقترف وجملة مستأنفة، الشرط

 .ثان " خبر. "شكورالشرطية

ُلوَن     َأْم  { 24:آ َتَرى     َيُِقو َلى     اْف ّلِه     َع ًبا     ال ِإْن     َكِذ ِأ     َف ّلُه     َيَِش ال
ِتْم َلى     َيِْخ ِبَك     َع ْل َيِْمُح     َق ّلُه     َو ِطَل     ال َبا ْل ُيِِحّق     ا ْلَحّق     َو ِتِه     ا ِلَما َك ِب

ّنُه ِليٌم     ِإ َذاِت     َع ُدوِر     ِب  }    الّص

" ،"افترىبـ " متعلقالله "على الجار " المنقطعة،"أم
. قولهمستأنفة الشرط وجملة به، " مفعول"كذبا

الفعل من الواو وُحِذفت مستأنفة، ": الواو"ويِمح
وليست للفظها، " إتباًعاالزبانية " سندعنحو المرفوع

-تعالى- يِمحو لنه الشرط؛ جواب على معطوفة الجملة
جملة على معطوفة ""يِحق . وجملةمطلقا الباطل

 "."يِحق بـ " متعلقبكلماته الجار "،"يِمح

ّلِذي     َوُهَو  { 25:آ َبُل     ا َبَة     َيِْق ّتْو َباِدِه     َعْن     ال َيِْعُفو     ِع َعِن     َو
َئاِت ّي  }    الّس

" معطوفة"ويِعفو جملة " مستأنفة،الذي "وهو جملة
 "."يِقبل جملة على

َتِجيُب  { 26:آ َيِْس ّلِذيَِن     َو ُنوا     ا ُلوا     آَم ِلَحاِت     َوَعِم الّصا
ُدُهْم َيِِزيِ ِلِه     ِمْن     َو َكاِفُروَن     َفْض ْل َذاٌب     َلُهْم     َوا ٌد     َع  }    َشِديِ

وجملة " مستأنفة،"ويِستجيب وجملة " فاعل،"الذيِن
وجملة "،"يِستجيب جملة على " معطوفة"ويِزيِدهم

"عذاب "لهم وجملة مستأنفة، "عذاب لهم "والكافرون
 .خبر

َلْو  { 27:آ ّلُه     َبَسَط     َو َق     ال َباِدِه     الّرْز َبَغْوا     ِلِع الْرِض     ِفي     َل
ِكْن َل َدٍر     ُيِنـزُل     َو ُء     َما     ِبَق ّنُه     َيَِشا َباِدِه     ِإ ِبيٌر     ِبِع  }    َبِصيٌر     َخ

" معطوفةيِنـزل "ولكن وجملة مستأنفة، الشرط جملة
" مستأنفة،خبير بعباده "إنه وجملة الشرط، جملة على

 .ثان " خبر"بصيرو "،"خبير بـ " متعلق"بعباده والجار
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ّلِذي     َوُهَو  { 28:آ ْيَث     ُيِنـزُل     ا ْلَغ ُطوا     َما     َبْعِد     ِمْن     ا َن ْنُشُر     َق َيِ َو
َتُه ِلّي     َوُهَو     َرْحَم ْلَو ُد     ا ْلَحِمي  }    ا

بعباده "إنه جملة على " معطوفةالذي "وهو جملة
. جملة إليه مضاف والمصدر " مصدريِة،"ما " ،خبير
 ".الذي "هو جملة على " معطوفةالولي "وهو

ِتِه     َوِمْن  { 29:آ َيِا ْلُق     آ َبّث     َوَما     َوالْرِض     الّسَماَواِت     َخ
ّبٍة     ِمْن     ِفيِهَما َلى     َوُهَو     َدا َذا     َجْمِعِهْم     َع ُء     ِإ  }    َقِديٌِر     َيَِشا

"هو جملة على " معطوفةخلق آيِاته "ومن جملة
"،"الرض على معطوف موصول " اسم"ماو " ،الولي
..."وهو وجملة " ،"ما من بحال " متعلقدابة "من الجار
والجار "،خلق آيِاته "من جملة على " معطوفةقديِر

محض، " ظرف"إذا "قديِر، بـ " متعلقجمعهم "على
 "."هو " خبر"قديِرو المصدر، من بحال متعلق

ُكْم     َوَما  { 30:آ َب َبٍة     ِمْن     َأَصا ِبَما     ُمِصي َبْت     َف ُكْم     َكَس ْيِِديِ َأ

َيِْعُفو ِثيٍر     َعْن     َو  }    َك

الجار مبتدأ، شرط " اسم"ما ، مستأنفة الشرط جملة
":"فبما وقوله " ،"ما لـ بصفة متعلق "مصيبة "من
في موصول اسم ""ما الشرط، لجواب رابطة الفاء
:أي محذوف، لمبتدأ محذوف بخبر متعلق جر، محل

عن "ويِعفو وجملة أيِديِكم، كسبته بالذي كائنة إصابتكم
 .المتعاطفين بين " معترضةكثير

ُتْم     َوَما  { 31:آ ْن ُكْم     َوَما     الْرِض     ِفي     ِبُمْعِجِزيَِن     َأ ُدوِن     ِمْن     َل
ّلِه ِلّي     ِمْن     ال  }    َنِصيٍر     َول     َو

المستأنفة على " معطوفةبمعجزيِن أنتم "وما جملة
عمل " العاملة"ما خبر في زائدة والباء ، "أصابكم "ما

جملة على معطوفة "ولي من لكم "وما وجملة ، ليس
من بحال " متعلقدون "من الجار "،بمعجزيِن أنتم "وما

 " زائدة"منو " مبتدأ،"ولي " ،"ولي
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ِتِه     {َوِمْن 32 َيِا ْلَجَواِري     آ َبْحِر     ِفي     ا ْل ِم     ا  }    َكالْعلَ
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"ومن جملة على " معطوفةالجوار آيِاته "ومن جملة
مرفوع " مبتدأ"الجوار ) و29( اليِة في "خلق آيِاته

الجار للتخفيف، المحذوفة الياء على المقدرة بالضمة
الجار "،"الجوار من بحال " متعلقالبحر "في

 "."الجوار من بحال متعلق ""كالعلَم

ْأ     ِإْن  { 33:آ ِكِن     َيَِش ْلَن     الّريَِح     ُيِْس َل ْظ َي َد     َف ِك َلى     َرَوا َظْهِرِه     َع
ِلَك     ِفي     ِإّن َيِاٍت     َذ ُكّل     ل ّباٍر     ِل ُكوٍر     َص  }    َش

" عاطفة،"فيظللن في والفاء مستأنفة، الشرط جملة
لتصاله السكون؛ على مبني ناقص مضارع والفعل

"،"ظل " خبر"رواكدو جزم، محل في النسوة بنون
" متعلق"لكل الجار برواكد، " متعلقظهره "على الجار
" معترضةليِات ذلك في "إن وجملة "،"آيِات لـ بنعت

 .المتعاطفين بين

ِبْقُهّن     َأْو  { 34:آ ُبوا     ِبَما     ُيِو َيِْعُف     َكَس ِثيٍر     َعْن     َو  }    َك

ِبْقهن "أو جملة " ،"يِظللن جملة على " معطوفةيِو
وهو "،"يِوبقهن جملة على " معطوفة"ويِعف وجملة
 .العلة حرف بحذف مجزوم مضارع

َلَم  { 35:آ َيِْع ّلِذيَِن     َو ُلوَن     ا َنا     ِفي     ُيَِجاِد ِت َيِا ِمْن     َلُهْم     َما     آ
 }    َمِحيٍص

قبلها لن )؛(أن إضمار على ": منصوب"ويِعلم قوله
َنْع : مانحو جزاء َنْع تْص على الجزاء وحملوا وأكرَمك، أْص
ّدتمحيص من لهم "ما وجملة الموَجب، غير ّد " س مس

" مبتدأ،"محيصو بالنفي، " المعلق"علم مفعولي
 . بالخبر " متعلق"لهم والجار " زائدة،"منو

ُتْم     َفَما  { 36:آ ِتي َتاُع     َشْيٍء     ِمْن     ُأو َياِة     َفَم ْلَح َيا     ا ْن ّد َوَما     ال
َد ْن ّلِه     ِع ْيٌر     ال ْبَقى     َخ َأ ّلِذيَِن     َو ُنوا     ِل َلى     آَم ّبِهْم     َوَع ُلوَن     َر ّك َتَو }    َيِ

به مفعول شرط " اسم"ما مستأنفة، الشرط جملة
وقوله "،"ما لـ بنعت " متعلقشيء "من الجار مقدم،
محذوف لمبتدأ " خبر"متاعو رابطة، ": الفاء"فمتاع
على " معطوفةخير الله عند "وما وجملة هو، تقديِره

مبتدأ، " موصولة": "ماعند "وما قوله المستأنفة
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" خبر"خيرو المقدرة، بالصلة " متعلق"عند والظرف
جملة "،"بأبقى " متعلق"للذيِن الجار المبتدأ،

 "."آمنوا جملة على معطوفة ""يِتوكلون

ّلِذيَِن  { 37:آ ُبوَن     َوا ِن َت ِئَر     َيِْج َبا ِم     َك ْث ْلَفَواِحَش     ال َذا     َوا ِإ َما     َو
ُبوا  }    َيِْغِفُروَن     ُهْم     َغِض

السابق، الموصول على معطوف ": اسم"والذيِن قوله
" ،"يِجتنبون الصلة على " معطوفةيِغفرون "هم وجملة

" ،"يِغفرون بـ متعلق محض " ظرف"إذاو " زائدة،"ما
""إذا تكون أن تصلح ول "،"هم " خبر"يِغفرون وجملة

 .بجوابها الفاء اقتران لعدم شرطية؛

ّلِذيَِن  { 38:آ ُبوا     َوا َتَجا ّبِهْم     اْس َأَقاُموا     ِلَر َة     َو َأْمُرُهْم     الّصلَ َو
َنُهْم     ُشوَرى ْي َناُهْم     َوِمّما     َب ْنِفُقوَن     َرَزْق  }    ُيِ

جملة قبله، الموصول على ": معطوف"والذيِن قوله
" ،"استجابوا جملة على " معطوفةشورى "وأمرهم

وجملة "،"شورىلـ بنعت متعلق مكان " ظرف"بينهم
"شورى "أمرهم جملة على " معطوفة"يِنفقون
 "."يِنفقون بـ " متعلق"مما والجار السمية،

ّلِذيَِن  { 39:آ َذا     َوا َبُهُم     ِإ َبْغُي     َأَصا ْل َتِصُروَن     ُهْم     ا ْن  }    َيِ

وجملة قبله، الموصول على معطوف " اسم"والذيِن
بـ متعلق محض " ظرف"إذاو صلة، "يِنتصرون "هم

في الفاء لعدم " شرطية"إذا وليست "،"يِنتصرون
الموصول " صلةيِنتصرون "وهم . وجملة جوابها

 . السمي

ُء  { 40:آ َئٍة     َوَجَزا ّي َئٌة     َس ّي ُلَها     َس ْث َلَح     َعَفا     َفَمْن     ِم َأْص ُه     َو َأْجُر َف
َلى ّلِه     َع ّنُه     ال ِلِميَن     ُيِِحّب     ل     ِإ ّظا  }    ال

وجملة " الثانية،"سيئةلـ " نعت. "مثلهامستأنفة الجملة
"يِحب ل "إنه وجملة المستأنفة، على معطوفة الشرط

 .مستأنفة

َلَمِن  { 41:آ َتَصَر     َو ْن َد     ا ْلِمِه     َبْع ِئَك     ُظ َل ُأو ْيِهْم     َما     َف َل ِمْن     َع
ِبيٍل  }    َس
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""َمْن للَبتداء، واللَم عاطفة، " : الواو"ولمن قوله
جملة على معطوفة الشرط وجملة مبتدأ، شرطية
من عليهم ما "فأولئك وجملة المتقدمة، الشرط

"سبيل من عليهم "ما وجملة الشرط، " جوابسبيل
والجار " زائدة،"منو " مبتدأ"سبيلو "،"أولئك خبر

 "."سبيل بخبر " متعلق"عليهم

ْبُغوَن  { 42:آ َيِ ْيِر     الْرِض     ِفي     َو ْلَحّق     ِبَغ ِئَك     ا َل َذاٌب     َلُهْم     ُأو َع
ِليٌم  }    َأ

" ،"يِبغون في الواو من بحال " متعلق"بغير الجار
"لهم وجملة " مستأنفة،عذاب لهم "أولئك وجملة
 "."أولئك " خبرعذاب

َلَمْن  { 43:آ َبَر     َو ِلَك     ِإّن     َوَغَفَر     َص ِم     َلِمْن     َذ  }    الُموِر     َعْز

"،انتصر "ولمن على " معطوفةصبر "ولمن جملة
: فأجرهتقديِره محذوف الشرط وجواب للَبتداء، واللَم

 .مستأنفة "المور عزم لمن ذلك "إن وجملة عظيم،

ِلِل     َوَمْن  { 44:آ ّلُه     ُيِْض ِلّي     ِمْن     َلُه     َفَما     ال َتَرى     َبْعِدِه     ِمْن     َو َو
ِلِميَن ّظا َأُوا     َلّما     ال َذاَب     َر ْلَع ُلوَن     ا َلى     َهْل     َيُِقو ّد     ِإ ِمْن     َمَر

ِبيٍل  }    َس

به مفعول " شرطية"منو مستأنفة، الشرط جملة
الشرط، " جوابولي من له "فما وجملة مقدم،

متعلق "بعده "من والجار " زائدة،"منو " مبتدأ،"وليو
"وترى جملة "،"ولي بخبر " متعلق"له الجار "،"ولي بـ

وجملة معترضة، الشرط وجملة " مستأنفة،الظالمين
" مبتدأ،"سبيل " ،"الظالمين من " حال"يِقولون

ّد "إلى الجار ، " زائدة"منو  بالخبر متعلق "َمَر
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َتَراُهْم  { 45: ْيَها     ُيِْعَرُضوَن     َو َل ّذّل     ِمَن     َخاِشِعيَن     َع ال
ُظُروَن ْن ّلِذيَِن     َوَقاَل     َخِفّي     َطْرٍف     ِمْن     َيِ ُنوا     ا ِإّن     آَم

ْلَخاِسِريَِن ّلِذيَِن     ا ْنُفَسُهْم     َخِسُروا     ا ِليِهْم     َأ َأْه َيِْوَم     َو
َياَمِْة ْلِق  }    ا
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"،الظالمين "وترى جملة على " معطوفة"وتراهم جملة
ُيِعرضون وجملة "،"تراهم في الغائب ضمير من " حال"

" متعلقالذل "من الجار الواو، من " حال"خاشعينو
"الذيِن " مستأنفة،الذيِن "وقال جملة "،بخاشعين

 .تنبيه " أداة"أل "،الخاسريِن "إن " خبرخسروا

َء     ِمْن     َلُهْم     َكاَن     َوَما  { 46:آ َيا ِل َنُهْم     َأْو ْنُصُرو ّلِه     ُدوِن     ِمْن     َيِ ال
ِلِل     َوَمْن ّلُه     ُيِْض ِبيٍل     ِمْن     َلُه     َفَما     ال  }    َس

"إن جملة على " معطوفةلهم كان "وما جملة
الجار " زائدة،"منو كان، " اسم"أولياء ..."، الخاسريِن

الجار " نعت،"يِنصرونهم جملة بالخبر، " متعلق"لهم
جملة "،"يِنصرون في الواو من بحال " متعلقدون "من

مقدم، به مفعول " شرطية"من مستأنفة، الشرط
""سبيلو الشرط، " جوابسبيل من له "فما وجملة
 ." زائدة"منو مبتدأ،

ُبوا  { 47:آ َتِجي ُكْم     اْس ّب ْبِل     ِمْن     ِلَر ِتَي     َأْن     َق ْأ ّد     ل     َيِْوٌم     َيِ َلُه     َمَر
ّلِه     ِمَن ُكْم     َما     ال ٍإ     ِمْن     َل ْلَج ِئٍذ     َم ُكْم     َوَما     َيِْوَم ِكيٍر     ِمْن     َل  }    َن

إليه، مضاف بعدها " وما"أْن من المؤول المصدر
ّد "ل وجملة "الله "من الجار "،"يِوم لـ " نعتله مر
" مستأنفة،ملجأ من لكم "ما جملة "،"يِأتي بـ متعلق

بالستقرار " متعلق"يِوم " زائدة،"منو " مبتدأ،"ملجأو
على مبني ظرفي " اسم"إٍذ الخبر، به تعلق الذي

 .جملة عن للتعويِض والتنويِن إليه، مضاف السكون

ِإْن  { 48:آ َناَك     َفَما     َأْعَرُضوا     َف ْل ْيِهْم     َأْرَس َل ًظا     َع ِإْن     َحِفي
ْيَك َل َبلَُغ     ِإل     َع ْل ّنا     ا ِإ َذا     َو َنا     ِإ َذْق ْنَساَن     َأ ّنا     ال ِبَها     َفِرَح     َرْحَمًة     ِم
ِإْن ْبُهْم     َو َئٌة     ُتِص ّي ّدَمْت     ِبَما     َس ْيِِديِِهْم     َق ِإّن     َأ ْنَساَن     َف ال

 }    َكُفوٌر

بـ " متعلق"عليهم الجار " مستأنفة،أعرضوا "فإن جملة
" نافية،"إْن الكاف، من " حال"حفيظاو "،"حفيظا

ّنا وجملة مستأنفة، والجملة " مبتدأ،"البلَغو .."إذا "وإ
" متعلق"منا الجار "،"إن خبر الشرط وجملة مستأنفة،

على معطوفة الثانية الشرط وجملة "،"رحمة من بحال
ّنا جملة  ...".إذا "إ
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ُلُق  { 49:آ ُء     َما     َيِْخ ُء     ِلَمْن     َيَِهُب     َيَِشا ًثا     َيَِشا َنا َيَِهُب     ِإ ِلَمْن     َو
ُء ُكوَر     َيَِشا ّذ  }    ال

 "."يِهب جملة وكذا " مستأنفة،"يِخلق جملة

ًنا     ُيَِزّوُجُهْم     َأْو  { 50:آ ْكَرا ًثا     ُذ َنا ِإ َيِْجَعُل     َو ُء     َمْن     َو َيَِشا
 }    َعِقيًما

 .ثان " مفعول"عقيماو لزمة، " حال"ذكرانا

َبَشٍر     َكاَن     َوَما  { 51:آ ّلَمُه     َأْن     ِل َك ّلُه     ُيِ ًيا     ِإل     ال َوَراِء     ِمْن     َأْو     َوْح
ُيوِحَي     َرُسول     ُيِْرِسَل     َأْو     ِحَجاٍب ِنِه     َف ْذ ِإ ُء     َما     ِب ّنُه     َيَِشا ِلّي     ِإ َع
ِكيٌم  }    َح

بالخبر، " متعلق"لبشر الجار " مستأنفة،كان "وما جملة
" مصدر"وحيا كان، " اسميِكلمه "أن المؤول والمصدر

بحال " متعلقوراء "من الجار الحال، موضع في
من ذلك موصلَ : أووالتقديِر "،"وحيا على معطوفة

مضمرة بأن ": منصوبيِرسل "أو وقوله حجاب، وراء
التقديِر من خالص باسم مسبوق عاطف، بعد جوازا

تأويِل في والفعل وأن يِرسل، أن : أوالتقديِر بالفعل،
و إرسال أو : وحياأي "،"وحيا على معطوف مصدر
"علّي "إنه وجملة الفعل، تقديِر في " ليس"وحيا

 ثان " خبر"حكيمو مستأنفة،
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ِلَك  { 52: َذ َك َنا     َو ْي ْيَك     َأْوَح َل َنا     ِمْن     ُروًحا     ِإ ْنَت     َما     َأْمِر ْدِري     ُك َت
َتاُب     َما ِك ْل ِكْن     اليَِماُن     َول     ا َل ُه     َو َنا ْل َمْن     ِبِه     َنْهِدي     ُنوًرا     َجَع

ُء َنا     ِمْن     َنَشا َباِد ّنَك     ِع ِإ َتْهِدي     َو َلى     َل ٍم     ِصَراٍط     ِإ َتِقي  }    ُمْس

"،لبشر كان "ما جملة على " معطوفة"أوحينا جملة
إيِحاء، إليك : أوحيناأي مطلق، مفعول نائب والكاف

بنعت " متعلقأمرنا "من الجار اليِحاء، ذلك مثل
" اسم"ما " مستأنفة،كنت "ما وجملة "،""روحالـ

"الكتاب "ما وجملة " خبره،"الكتاب مبتدأ، استفهام
ّدت ّد س جملة بالستفهام، " المعلق"درى مفعولي مس

"،تدري كنت "ما جملة على " معطوفةجعلناه "ولكن
الجار "،"نورالـ " نعت"نهدي جملة ثان، مفعول ""نورا
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"وإنك جملة "،"َمْن ِمْن بحال " متعلقعبادنا "من
 ." مستأنفةلتهدي

ّلِه     ِصَراِط  { 53:آ ّلِذي     ال ِفي     َوَما     الّسَماَواِت     ِفي     َما     َلُه     ا
َلى     َأل     الْرِض ّلِه     ِإ  }    الُموُر     َتِصيُر     ال

في ما "له جملة "،"صراطلـ " نعت"الذي " بدل،"صراط
بالصلة " متعلقالسموات "في الجار " صلة،السموات
.مستأنفة ""تصير جملة المقدرة،

 الزخرف سورة

َتاِب 2:آ ِك ْل ِبيِن {َوا ْلُم  }ا

 .) المقدر(أقسمبـ متعلق والجار للقسم، الواو

ّنا  { 3:آ ُه     ِإ َنا ْل ًنا     َجَع ّيا     ُقْرآ ِب ُكْم     َعَر ّل ُلوَن     َلَع  }    َتْعِق

." مستأنفةتعقلون "لعلكم وجملة ثان، " مفعول"قرآنا

ّنُه  { 4:آ ِإ َتاِب     ُأّم     ِفي     َو ِك ْل َنا     ا ْيِ َد ِلّي     َل ِكيٌم     َلَع  }    َح

مكان ": ظرف"لديِنا "،"َعلّي بـ " متعلقأم "في الجار
على " معطوفةلعلّي "وإنه جملة "،"علّي بـ متعلق
ّنا جملة  ".جعلناه "إ

َنْضِرُب  { 5:آ ُكُم     َأَف ْن ْكَر     َع ّذ ُتْم     َأْن     َصْفًحا     ال ْن َقْوًما     ُك
 }    ُمْسِرِفيَن

مفعول " نائب"صفحا " مستأنفة،"أفنضرب جملة
""أن المعنى، في عامله مرادف عنه ناب مطلق،

على " منصوبكنتم "أن المؤول والمصدر مصدريِة،
 ).(اللَم الخافض نـزع

َكْم  { 6:آ َنا     َو ْل ِبّي     ِمْن     َأْرَس ِليَن     ِفي     َن  }    الّو

به مفعول " خبريِة"كم " مستأنفة،"أرسلنا جملة
الجار "،"كم لـ بنعت " متعلقنبي "من الجار مقدم،

 "."بأرسلنا " متعلقالولين "في
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ِتيِهْم     َوَما  { 7:آ ْأ ِبّي     ِمْن     َيِ ُنوا     ِإل     َن ُئوَن     ِبِه     َكا َتْهِز  }    َيِْس

""أرسلنا جملة على " معطوفةيِأتيهم "وما جملة
" للحصر،"إل " فاعل،"نبي " زائدة،"من المتقدمة،

ّدم التنكير ومسّوُغ "،"نبي من " حال"كانوا جملة تق
 "."يِستهزئون بـ " متعلق"به الجار النفي،

َنا  { 8:آ ْك َل َأْه ّد     َف ْنُهْم     َأَش ْطًشا     ِم  }    َب

الجار "،يِأتيهم "ما جملة على " معطوفة"فأهلكنا جملة
 ." تمييز"بطشا "،"أشد بـ " متعلق"منهم

ِئْن  { 9:آ َل َتُهْم     َو ْل َأ َلَق     َمْن     َس ُلّن     َوالْرَض     الّسَماَواِت     َخ َيُقو َل
َلَقُهّن ْلَعِزيُِز     َخ ِليُم     ا ْلَع  }    ا

"خلق "من جملة " مستأنفة،سألتهم "ولئن جملة
ُلن وجملة المعلق، للسؤال ثان مفعول " جواب"ليقو
النون بثبوت مرفوع مضارع والفعل القسم،

للتقاء المحذوفة والواو المثال، لتوالي المحذوفة؛
 .نعت ""العليم فاعل، الساكنين

ّلِذي  { 10:آ ُكُم     َجَعَل     ا ًدا     الْرَض     َل ُكْم     َوَجَعَل     َمْه ِفيَها     َل
ُبلَ ُكْم     ُس ّل ُدوَن     َلَع َت  }    َتْه

بالمفعول " متعلق"لكم الجار للعزيِز، ثان " نعت"الذي
الذي بالستقرار " متعلق"فيها الجار "،"جعللـ الثاني
وجملة " الثانية،"جعللـ الثاني المفعول به تعلق

 " مستأنفةتهتدون "لعلكم
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ّلِذي  { 11: ًء     الّسَماِء     ِمَن     نـزَل     َوا َدٍر     َما َنا     ِبَق ْنَشْر َأ ِبِه     َف
ًة َد ْل ًتا     َب ْي ِلَك     َم َذ  }    ُتْخَرُجوَن     َك

المتقدم، الموصول على معطوف ": اسم"والذي قوله
""بقدر الجار "،"نـزلبـ " متعلقالسماء "من الجار

على " معطوف"فأنشرنا وجملة "،"ما لـ بنعت متعلق
البلد، بمعنى لنها " بميت؛"بلدة ووصف "،"نـزل
والكاف المتعاطفين، بين " معترضة"تخرجون وجملة
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ذلك مثل إخراجا : تخرجونأي مطلق، مفعول نائب
 .الخراج

ّلِذي  { 12:آ َلَق     َوا ّلَها     الْزَواَج     َخ ُكْم     َوَجَعَل     ُك ْلِك     ِمَن     َل ْلُف ا
ِم ْنَعا ُبوَن     َما     َوال َك  }    َتْر

"الفلك "من الجار المتقدم، على " معطوف"والذي
بالمفعول " متعلق"لكم الجار "،"ما من بحال متعلق
 .أول مفعول موصول " اسم"ما "،"جعللـ الثاني

َتُووا  { 13:آ َتْس َلى     ِل ُكُروا     ُثّم     ُظُهوِرِه     َع ْذ ُكْم     ِنْعَمَة     َت ّب َذا     َر ِإ
ُتْم ْيِ َتَو ْيِه     اْس َل ُلوا     َع َتُقو ْبَحاَن     َو ّلِذي     ُس َنا     َسّخَر     ا َذا     َل َوَما     َه

ّنا ِنيَن     َلُه     ُك  }    ُمْقِر

"،"جعلبـ " متعلق"لتستووا المجرور المؤول المصدر
كنا "وما جملة "،"تذكروا بـ متعلق محض ظرف ""إذا

 ." حاليةله

ّنا  { 14:آ ِإ َلى     َو َنا     ِإ ّب ُبوَن     َر ِل ْنَق  }    َلُم

ّنا جملة القول مقول على " معطوفة... لمنقلبون"وإ
 "."منقلبون بـ " متعلقربنا "إلى الجار السابق،

ُلوا  { 15:آ َباِدِه     ِمْن     َلُه     َوَجَع ًءا     ِع ْنَساَن     ِإّن     ُجْز َكُفوٌر     ال َل
ِبيٌن  }    ُم

بالمفعول " متعلق"له الجار " مستأنفة،"وجعلوا جملة
 "."إنلـ ثان " خبر"مبين الثاني،

ِم  { 16:آ َذ     َأ ّتَخ ُلُق     ِمّما     ا َناٍت     َيِْخ ُكْم     َب َأْصَفا ِنيَن     َو َب ْل  }    ِبا

""بنات " مستأنفة،"اتخذ وجملة " المنقطعة،"أم
بالمفعول " متعلق"مما الجار "،"اتخذلـ أول مفعول
 "."اتخذلـ الثاني

َذا  { 17:آ ِإ ُدُهْم     ُبّشَر     َو َثلَ     ِللّرْحَمِن     َضَرَب     ِبَما     َأَح َظّل     َم
ّدا     َوْجُهُه ِظيٌم     َوُهَو     ُمْسَو  }    َك
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معنى مضّمن " هنا"ضربو مستأنفة، الشرط جملة
"،: "مثلَوالثاني المقدرة، الهاء الول مفعوله جعل،

 ." حاليةكظيم "وهو وجملة

َأَوَمْن 18:آ ُأ     { َنّش َيِة     ِفي     ُيِ ْل ْلِح ِم     ِفي     َوُهَو     ا ْلِخَصا ْيُر     ا َغ
ِبيٍن  }    ُم

موصول " اسم"َمْن " مستأنفةيِنشأ "أَوَمْن جملة
الحلية في يِنشأ من : أيِجعلونوالتقديِر أول، به مفعول

َلدا، "وهو وجملة "،"يِنّشأ بـ " متعلقالحلية "في الجار َو
""مبين بـ " متعلقالخصام "في الجار " حالية،مبين غير

لن المضاف قبل فيما يِعمل أن إليه للمضاف وجاز
 .ل " بمعنى"غير

ُلوا  { 19:آ َكَة     َوَجَع ِئ ْلَملَ ّلِذيَِن     ا ُد     ُهْم     ا َبا ًثا     الّرْحَمِن     ِع َنا ِإ
ُدوا ْلَقُهْم     َأَشِه َتُب     َخ ْك ُت ُتُهْم     َس َد ُلوَن     َشَها َأ ُيِْس  }    َو

" المقدر"يِجعلون الفعل على " معطوفة"وجعلوا جملة
"،"جعلوالـ ثان " مفعول"إناثاو السابقة، اليِة في

"ستكتب جملة وكذا مستأنفة، الستفهام وجملة
 ".شهادتهم

ُلوا  { 20:آ َء     َلْو     َوَقا َناُهْم     َما     الّرْحَمُن     َشا ْد َب ِلَك     َلُهْم     َما     َع َذ ِب
ٍم     ِمْن ْل  }    َيِْخُرُصوَن     ِإل     ُهْم     ِإْن     ِع

""وجعلوا جملة على " معطوفة"وقالوا جملة
"ما وجملة القول، مقول الشرط وجملة المتقدمة،

""منو " مبتدأ،"علم " مستأنفة،علم من بذلك لهم
" متعلق"بذلك الجار بالخبر، " متعلق"لهم الجار زائدة،
""إنو " مستأنفة،هم "إن جملة "،"علم من بحال

 ." للحصر"إلو نافية،

َناُهْم     َأْم  { 21:آ ْي َت ًبا     آ َتا ِلِه     ِمْن     ِك ْب ُكوَن     ِبِه     َفُهْم     َق َتْمِس  }    ُمْس

""كتابا مستأنفة، بعدها والجملة " المنقطعة،"أم
"،"كتابا لـ بنعت " متعلققبله "من الجار ثان، مفعول
جملة على معطوفة "مستمسكون به "فهم وجملة

 .بالخبر " متعلق"به الجار "،"آتيناهم

javascript:openquran(42,21,21)
javascript:openquran(42,20,20)
javascript:openquran(42,20,20)
javascript:openquran(42,19,19)
javascript:openquran(42,19,19)
javascript:openquran(42,18,18)
javascript:openquran(42,18,18)


ُلوا     َبْل  { 22:آ ّنا     َقا َنا     ِإ ْد َنا     َوَج َء َبا َلى     آ ّنا     ُأّمٍة     َع ِإ َلى     َو َع
َثاِرِهْم ُدوَن     آ َت  }    ُمْه

بحال " متعلقأمة "على الجار " مستأنفة،"قالوا جملة
 "مهتدون بـ " متعلقآثارهم "على الجار "،"آباءنا من
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ِلَك  { 23 َذ َك َنا     َما     َو ْل ِلَك     ِمْن     َأْرَس ْب َيٍِة     ِفي     َق ِإل     َنِذيٍِر     ِمْن     َقْر
ْتَرُفوَها     َقاَل ّنا     ُم َنا     ِإ ْد َنا     َوَج َء َبا َلى     آ ّنا     ُأّمٍة     َع ِإ َلى     َو َثاِرِهْم     َع آ

ُدوَن َت  }    ُمْق

محذوف بخبر متعلقة الكاف " مستأنفة،"أرسلنا جملة
"قبلك "من الجار كذلك، : المرأي محذوف، لمبتدأ
"،"أرسلنابـ متعلق "قريِة "في الجار "،"أرسلنابـ متعلق
" للحصر،"إل و " زائدة"من و به، " مفعول"ونذيِر
" معطوفةمقتدون "وإنا وجملة " حال،"قال وجملة

بـ " متعلقآثارهم "على الجار "،وجدنا "إنا جملة على
 "."مقتدون

َلْو     َقاَل  { 24:آ ُكْم     َأَو ُت ْئ َدى     ِج َأْه ُتْم     ِمّما     ِب ْد ْيِه     َوَج َل ُكْم     َع َء َبا آ
ُلوا ّنا     َقا ُتْم     ِبَما     ِإ ْل  }    َكاِفُروَن     ِبِه     ُأْرِس

حالية، الشرط وجملة حالية، والواو للَستفهام، الهمزة
، جئتكم ولو ذلك : أتفعلونأي محذوف القول ومقول
الحال وواو قبله، ما عليه دّل مقدر الشرط وجواب
ذلك : أتفعلونأي للَستقصاء، مقدرة حال على عطفت

" متعلق"بأهدى . الجاربأهدى جئتكم ولو حال كل في
""عليه الجار بأهدى، " متعلق"مّما الجار " ،"جئتكم بـ

الجار " ،"إن " خبر"كافرون " ،"آباءكم من بحال متعلق
 " ."كافرون بـ " متعلق"بما

َنا  { 25:آ َتَقْم ْن ْنُهْم     َفا ُظْر     ِم ْن ْيَف     َفا َبُة     َكاَن     َك َعاِق
ِبيَن ّذ َك ْلُم  }    ا

وجملة "،"قالوا جملة على " معطوفة"فانتقمنا جملة
""كان وجملة " ،"انتقمنا جملة على " معطوفة"فانظر
معنى المضّمن بالستفهام المعلق للنظر مفعول
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""عاقبةو كان خبر استفهام " اسم"كيف العلم،
 .اسمها

ْذ  { 26:آ ِإ ْبَراِهيُم     َقاَل     َو ِبيِه     ِإ ِني     َوَقْوِمِه     ل ّن ٌء     ِإ ِمّما     َبَرا
ُدوَن ُب  }    َتْع

اذكر لـ مفعول ظرفي " :اسم"إذ مستأنفة، الواو
ول بريء، الصفة موقع وقع " مصدربراء "و مقدرا،

 "."براء بـ متعلق ""مما الجار يِؤنث، ول يِجمع ول يِثنى

ّلِذي     ِإل  { 27:آ ِني     ا َطَر ّنُه     َف ِإ َيْهِديِِن     َف  }    َس

"سيهديِن "فإنه وجملة الستثناء، على " منصوب"الذي
مرفوع مضارع والفعل "،"فطرني جملة على معطوفة
للوقايِة، والنون الولى، الياء على المقدرة بالضمة

 .للتخفيف ُحِذفت وقد به، مفعول الثانية والياء

َلَها  { 28:آ ِلَمًة     َوَجَع َيًة     َك ِبِه     ِفي     َباِق ّلُهْم     َعِق  }    َيِْرِجُعوَن     َلَع

" متعلقعقبه "في الجار " مستأنفة،"وجعلها جملة
 " مستأنفةيِرجعون "لعلهم وجملة بباقية،

ّتْعُت َبْل{ 29:آ َءُهْم َهُؤلِء َم َبا ّتى َوآ َءُهُم َح ْلَحّق َجا ا
ِبيٌن َوَرُسوٌل  }ُم

على معطوف " اسم"آباءهمو " مستأنفة،"متعت جملة
بـ متعلق حتى بـ " مجرورجاءهم "أن والمصدر "،"هؤلء
ّتعت  "."الحق على معطوف " اسم"ورسول "،"م

َلّما  { 30:آ َءُهُم     َو ْلَحّق     َجا ُلوا     ا َذا     َقا ّنا     ِسْحٌر     َه ِإ ِبِه     َو
 }    َكاِفُروَن

وجملة "،"متعت جملة على معطوفة الشرط جملة
"،سحر "هذا جملة على معطوفة "كافرون به "وإنا
 " ." كافرون بـ " متعلق"به الجار

ُلوا  { 31:آ َذا     نـزَل     َلْول     َوَقا ْلُقْرآُن     َه َلى     ا ِمَن     َرُجٍل     َع
ْيِن َت َيِ ْلَقْر ٍم     ا ِظي  }    َع
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" السابقة،"قالوا جملة على " معطوفة"وقالوا جملة
بنعت " متعلقالقريِتين "من الجار للتحضيض، ""لول

 ." ثان"رجل لـ " نعت"عظيم "،"لرجل

ّبَك     َرْحَمَة     َيِْقِسُموَن     َأُهْم  { 32:آ َنا     َنْحُن     َر َنُهْم     َقَسْم ْي َب
َتُهْم َياِة     ِفي     َمِعيَش ْلَح َيا     ا ْن ّد َنا     ال َق     َبْعَضُهْم     َوَرَفْع َبْعٍض     َفْو

َذ     َدَرَجاٍت ّتِخ َي ّيِا     َبْعًضا     َبْعُضُهْم     ِل ّبَك     َوَرْحَمُة     ُسْخِر ْيٌر     َر ِمّما     َخ
 }    َيِْجَمُعوَن

"،"معيشتهم من بحال " متعلقالحياة "في الجار
" مفعول"درجات "،"رفعنا بـ " متعلق"فوق الظرف

بـ متعلق " مجرور"يِتخذلـ المؤول والمصدر ثان،
ربك "ورحمة جملة ثان، " مفعول"سخريِا "،"رفعنا

 "."خير بـ " متعلق"مما الجار " مستأنفة،خير

َلْول  { 33:آ ُكوَن     َأْن     َو ّناُس     َيِ ًة     ُأّمًة     ال َد َنا     َواِح ْل ِلَمْن     َلَجَع
ْكُفُر ِتِهْم     ِبالّرْحَمِن     َيِ ُيو ُب ْيَها     َوَمَعاِرَج     َفّضٍة     ِمْن     ُسُقًفا     ِل َل َع

ْظَهُروَن  }    َيِ

"يِكون "أن المؤول والمصدر مستأنفة، الشرط جملة
""لمن الجار : موجود،تقديِره محذوف خبره و مبتدأ،
من " بدل"لبيوتهم الجار الثاني، بالمفعول متعلق
" متعلقفضة "من الجار به، تعلق بما ويِتعلق " ،"لمن
لمعارج، " نعت"يِظهرون ". وجملة"سقفا لـ بنعت
 "يِظهرون بـ " متعلق"عليها الجار
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ِتِهْم  { 34 ُيو ُب ِل ًبا     َو ْبَوا ْيَها     َوُسُرًرا     َأ َل ُئوَن     َع ِك ّت  }    َيِ

"،"لمن على معطوف الجار ": هذا"ولبيوتهم قوله
على معطوف " اسم"أبوابا به، تعلق بما ويِتعلق
الجار "،"سررا لـ " نعت"يِتكئون جملة "،"سقفا
 "."يِتكئون بـ " متعلق"عليها

ِإْن     َوُزْخُرًفا  { 35:آ ِلَك     ُكّل     َو َتاُع     َلّما     َذ َياِة     َم ْلَح َيا     ا ْن ّد ال
ُة َد     َوالِخَر ْن ّبَك     ِع ّتِقيَن     َر ْلُم  }    ِل
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جملة "،"سررا على معطوف ": اسم"وزخرفا قوله
الثقيلة من " مخففة"إن " مستأنفة،ذلك كل "وإن

""متاع حصر، أداة إل " بمعنى"لما " مبتدأ،"كل مهملة،
المخففة؛ ""إن بعد الفارقة اللَم تدخل ولم "،"كل خبر
"للمتقين "والخرة . جملةالثبات على داّل السياق لن

 .بالمتقين " متعلق"عند الظرف ، مستأنفة

ْكِر     َعْن     َيِْعُش     َوَمْن  { 36:آ ّيْض     الّرْحَمِن     ِذ ًنا     َلُه     ُنَق َطا ْي َش
 }    َقِريٌِن     َلُه     َفُهَو

وجملة مبتدأ، شرط " اسم"من مستأنفة، الشرط جملة
ّيض جملة على " معطوفةقريِن له "فهو الجار "،"نق

 "."قريِن بـ " متعلق"له

ّنُهْم  { 37:آ ِإ َنُهْم     َو ّدو َيُص ِبيِل     َعِن     َل ُبوَن     الّس َيِْحَس ّنُهْم     َو َأ

ُدوَن َت  }    ُمْه

له "فهو جملة على " معطوفةليصدونهم "وإنهم جملة
في الواو من " حالية"ويِحسبون جملة "،قريِن

فأفرد " أول"َمْن لفظ . راعىحالية والواو "،"يِصدونهم
قوله في فجمع معناها راعى ثم "،له "نقيض قوله في

وما أّن من المؤول والمصدر " ،ليصدونهم "وإنهم
ّد بعدها ّد س َلْي مس  .حسب مفعو

ّتى  { 38:آ َذا     َح َنا     ِإ َء ْيَت    َ يِا     َقاَل     َجا ِني     َل ْي َنَك     َب ْي َب َد     َو ُبْع
ْيِن ْلَمْشِرَق ْئَس     ا ِب ْلَقِريُِن     َف  }    ا

""بعد " ابتدائية،"حتى و " مستأنفة،"حتى بعد الجملة
"القريِن "فبئس وجملة " للتنبيه،"يِا و ليت، اسم

 .: أنتأي محذوف بالذم والمخصوص مستأنفة،

َلْن  { 39:آ ُكُم     َو ْنَفَع َيْوَم     َيِ ْل ْذ     ا ُتْم     ِإ َلْم ُكْم     َظ ّن َذاِب     ِفي     َأ ْلَع ا
ُكوَن َتِر  }    ُمْش

" ظرف"إذ يِنفعكم، بـ " متعلق"اليوم مستأنفة، الجملة
" مستقبل"يِنفعكم و "،"يِنفعكم بـ متعلق زمان

في يِعمل فكيف المستقبل لنفي " التي"لنبـ لقترانه
قريِب الحال : أنوالجواب  ؟الحال زمن على يِدل ظرف

ّين " :إذ"إذ وتقديِر المستقبل، من ظلمكم، وصّح تب
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"،"يِنفع فاعل بعدها وما ""أّن من المؤول والمصدر
 "."مشتركون بـ " متعلقالعذاب "في الجار

ْنَت  { 40:آ َأ ْلُعْمَي     َتْهِدي     َأْو     الّصّم     ُتْسِمُع     َأَف َكاَن     َوَمْن     ا
ِبيٍن     َضلٍَل     ِفي  }    ُم

على معطوف موصول " اسم"َمْن مستأنفة، الفاء
 "."كان بخبر " متعلقضلَل "في الجار "،"العمي

ِإّما  { 41:آ َبّن     َف ْذَه ّنا     ِبَك     َن ِإ ْنُهْم     َف َتِقُموَن     ِم ْن  }    ُم

جازمة، " شرطية"إن مستأنفة، ": الفاء"فإما قوله
محل في الفتح على مبني مضارع وفعل زائدة، ""ما

 "."منتقمون إن بخبر " متعلق"منهم الجار جزم،

ّنَك     َأْو  { 42:آ َيِ ّلِذي     ُنِر َناُهْم     ا ْد ّنا     َوَع ِإ ْيِهْم     َف َل َتِدُروَن     َع  }    ُمْق

ّنا جملة وهو الشرط، " جوابمقتدرون عليهم "فإ
""عليهم والجار "،"أوبـ السابق الجواب على معطوف

 "."ُمقتدرون بـ متعلق

َتْمِسْك  { 43:آ ّلِذي     َفاْس ْيَك     ُأوِحَي     ِبا َل ّنَك     ِإ َلى     ِإ ِصَراٍط     َع
ٍم َتِقي  }    ُمْس

على "إنك جملة وكذا " مستأنفة،"فاستمسك جملة
 " .صراط

ّنُه  { 44:آ ِإ ْكٌر     َو ِلَقْوِمَك     َلَك     َلِذ ُلوَن     َوَسْوَف     َو َأ  }    ُتْس

على "إنك جملة على " معطوفةلك لذكر "وإنه جملة
وجملة "،"ذكرلـ بنعت " متعلق"لك الجار "،صراط

 ." معترضةتسألون "وسوف

َأْل  { 45:آ َنا     َمْن     َواْس ْل ِلَك     ِمْن     َأْرَس ْب َنا     ِمْن     َق ِل َنا     ُرُس ْل َأَجَع

ِلَهًة     الّرْحَمِن     ُدوِن     ِمْن ُدوَن     آ َب  }    ُيِْع

الجار "،"استمسك جملة على " معطوف"واسأل جملة
"رسلنا "من الجار "،"أرسلنا بـ متعلق "قبلك "من

ثاٍن " مفعول"أجعلنا وجملة "،"َمْن ِمْن بحال متعلق
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ّلق للسؤال " متعلقدون "من الجار بالستفهام، المع
 "."للهة " نعت"يِعبدون وجملة الثاني، بالمفعول

ْد 46:آ َلَق َنا     {َو ْل َنا     ُموَسى     َأْرَس ِت َيِا َلى     ِبآَ ِئِه     ِفْرَعْوَن     ِإ َل َوَم
ّني     َفَقاَل َلِميَن     َرّب     َرُسوُل     ِإ ْلَعا  }    ا

" متعلق"بآَيِاتنا الجار " مستأنفة،أرسلنا "ولقد جملة
بـ " متعلقفرعون "إلى الجار "،موسى "من بحال

 "."أرسلنا على معطوفة ""فقال وجملة "،"أرسلنا

َلّما  { 47:آ َءُهْم     َف َنا     َجا ِت َيِا َذا     ِبآَ ْنَها     ُهْم     ِإ ُكوَن     ِم  }    َيِْضَح

""إذا "،"فقال جملة على معطوفة الشرط جملة
مع الشرط "جوابيِضحكون منها "هم وجملة ، فجائية

""منها الجار بالفاء، اقترانه يِجوز " ل"لما جواب أّن
 "يِضحكون بـ متعلق
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َيٍِة     ِمْن     ُنِريِِهْم     َوَما  { 48: َبُر     ِهَي     ِإل     آ ْك ِتَها     ِمْن     َأ ُأْخ

َناُهْم ْذ َأَخ َذاِب     َو ْلَع ّلُهْم     ِبا  }    َيِْرِجُعوَن     َلَع

الشرط جملة على " معطوفةنريِهم "وما جملة
" زائدة،"منو "،"نريِهملـ ثان مفعول ""آيِةو السابقة،

" ومسوغ"آيِة من حال "أكبر "هي جملة " للحصر،"إل
ّدم نكرة الحال صاحب مجيء "من الجار النفي، تق
" معطوفة"وأخذناهم وجملة " ،"أكبر بـ متعلق "أختها
بـ " متعلق"بالعذاب الجار "،نريِهم "ما جملة على

 ." مستأنفةيِرجعون "لعلهم وجملة "،"أخذناهم

ُلوا  { 49:آ ّيَِها    َ يِا     َوَقا ْدُع     الّساِحُر     َأ َنا     ا ّبَك     َل َد     ِبَما     َر َدَك     َعِه ْن ِع
َنا ّن ُدوَن     ِإ َت  }    َلُمْه

مبني " منادى" : "أي"أيِها " مستأنفة،"وقالوا جملة
والجار " نعت،"الساحرو " للتنبيه،"هاو الضم على
." مستأنفةلمهتدون "إننا وجملة "،"ادع بـ " متعلق"بما

َلّما  { 50:آ َنا     َف ْنُهُم     َكَشْف َذاَب     َع ْلَع َذا     ا ُثوَن     ُهْم     ِإ ُك ْن  }    َيِ
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بعدها والجملة " فجائية،"إذا مستأنفة، الشرط جملة
 .الشرط جواب

َدى  { 51:آ َنا ِم    َ يِا     َقاَل     َقْوِمِه     ِفي     ِفْرَعْوُن     َو ْيَس     َقْو َل ِلي     َأ
ْلُك ْنَهاُر     َوَهِذِه     ِمْصَر     ُم ِتي     ِمْن     َتْجِري     ال ْبِصُروَن     َأَفلَ     َتْح  }    ُت

بـ " متعلققومه "في الجار " مستأنفة،"ونادى جملة
"وهذه جملة للمناداة، " مفسرة"قال جملة "،"نادى

 ." مستأنفة"تبصرون وجملة " حالية،تجري النهار

َنا     َأْم  { 52:آ ْيٌر     َأ َذا     ِمْن     َخ ّلِذي     َه ُد     َول     َمِهيٌن     ُهَو     ا َكا ِبيُن     َيِ }    ُيِ

بـ " متعلقهذا "من الجار للضراب، " المنقطعة"أم
"يِكاد "ول وجملة الشارة، من بدل الذي "،"خير

 ".مهين "هو جملة على معطوفة

َلْول  { 53:آ ْلِقَي     َف ْيِه     ُأ َل ٌة     َع َء     َأْو     َذَهٍب     ِمْن     َأْسِوَر َمَعُه     َجا
َكُة ِئ ْلَملَ ِنيَن     ا َتِر  }    ُمْق

صادقا كان : إنأي مقدر شرط لجواب رابطة الفاء
"ذهب "من الجار تحضيض، " حرف"لول ألقي، فلول

 ." حال"مقترنين "،"أسورة لـ بنعت متعلق

َتَخّف  { 54:آ ُه     َقْوَمُه     َفاْس َطاُعو َأ ّنُهْم     َف ُنوا     ِإ َقْوًما     َكا
 }    َفاِسِقيَن

""فأطاعوه وجملة " مستأنفة،"فاستخّف جملة
"كانوا "إنهم وجملة "،"استخف جملة على معطوفة
 .مستأنفة

َلّما  { 55:آ َنا     َف َنا     آَسُفو َتَقْم ْن ْنُهْم     ا َناُهْم     ِم َأْغَرْق }    َأْجَمِعيَن     َف

"،"أطاعوه جملة على معطوفة الشرط جملة
 "."هم الغائب لضمير " توكيد"أجمعين

َناُهْم  { 56:آ ْل َلًفا     َفَجَع َثلَ     َس  }    ِللِِخِريَِن     َوَم

لـ بنعت " متعلق"للِخريِن الجار ثان، " مفعول"سلفا
 "."مثلَ
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َلّما  { 57:آ ْبُن     ُضِرَب     َو َيَِم     ا َثلَ     َمْر َذا     َم ْنُه     َقْوُمَك     ِإ ِم
ّدوَن  }    َيِِص

بتضمين ثان به " مفعول"مثلَ مستأنفة، الشرط جملة
بـ " متعلق"منه الجار " فجائية،"إذا جعل، معنى ضرب

ّدون  "."يِص

ُلوا  { 58:آ َنا     َوَقا ُت ِلَه ْيٌر     َأآ ُه     َما     ُهَو     َأْم     َخ ُبو َدل     ِإل     َلَك     َضَر َج
 }    َخِصُموَن     َقْوٌم     ُهْم     َبْل

معطوف منفصل " ضمير"هو متصلة، " عاطفة"أم
" حال"جدل " مستأنفة،ضربوه "ما جملة "،"آلهتنا على

 ." نعت"خصمونو ، " مستأنفةقوم هم "بل وجملة ،

ٌد     ِإل     ُهَو     ِإْن  { 59:آ ْب َنا     َع ْنَعْم ْيِه     َأ َل ُه     َع َنا ْل َثلَ     َوَجَع ِني     َم َب ِل
ِئيَل  }    ِإْسَرا

""لبني الجار "،"عبد " نعت"أنعمنا جملة " نافية،"إْن
 "."مثلَ لـ بنعت متعلق

َلْو  { 60:آ ُء     َو َنا     َنَشا ْل ُكْم     َلَجَع ْن َكًة     ِم ِئ الْرِض     ِفي     َملَ
ُلُفوَن  }    َيِْخ

""منكم الجار المتعاطفين، بين معترضة الشرط جملة
جعل، لـ الثاني بالمفعول متعلق وهو ، بدل بمعنى
وجملة "،"يِخلفون بـ " متعلقالرض "في الجار

 ""ملَئكة لـ " نعت"يِخلفون
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ّنُه 61 ِإ ْلٌم     {َو َتُرّن     َفلَ     ِللّساَعِة     َلِع ِبُعوِن     ِبَها     َتْم ّت َذا     َوا َه
َتِقيٌم     ِصَراٌط  }    ُمْس

هو "إن جملة على " معطوفللساعة لعلم "وإنه جملة
"إنه جملة على " معطوفةتمتُرّن "فلَ وجملة "،عبد إل

النون بثبوت مرفوع مضارع وفعل "،للساعة لعلم
فاعل، المقدرة والواو المثال، لتوالي المحذوفة

"،تمتُرّن "ل جملة على معطوفة ""واتبعون وجملة
 .المتعاطفين بين " معترضةصراط "هذا وجملة
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ُكُم     َول  { 62:آ ّن ّد َطاُن     َيُِص ْي ّنُه     الّش ُكْم     ِإ ُدّو     َل ِبيٌن     َع  }    ُم

ّنكم "ول جملة "،"اتبعون جملة على " معطوفةيِصد
الجار "،"الشيطان من " حاليةعدو لكم "إنه وجملة

 "."عدو بـ " متعلق"لكم

َلّما  { 63:آ َء     َو َناِت     ِعيَسى     َجا ّي َب ْل ْد     َقاَل     ِبا ُكْم     َق ُت ْئ ْكَمِة     ِج ْلِح ِبا
ّيَن َب ُكْم     َول ّلِذي     َبْعَض     َل ِلُفوَن     ا َت ّتُقوا     ِفيِه     َتْخ ّلَه     َفا ال

ِطيُعوِن َأ  }    َو

بـ " متعلق"بالحكمة الجار مستأنفة، الشرط جملة
" معطوف"لبين المجرور المؤول والمصدر "،"جئتكم

ّلق بما ويِتعلق "،"بالحكمة على : جئتكمأي به تع
جملة إليه، " مضاف"الذي الموصول ولبيان، بالحكمة
 .مستأنفة ""فاتقوا

ّلَه     ِإّن  { 64:آ ّبي     ُهَو     ال ُكْم     َر ّب ُه     َوَر ُدو ُب َذا     َفاْع ِصَراٌط     َه
َتِقيٌم  }    ُمْس

""فاعبدوه وجملة عاطفة، والفاء فصل، " ضمير"هو
"هذا وجملة "،ربي الله : "إن المستأنفة على معطوفة

 ." مستأنفةصراط

َلَف  { 65:آ َت ِنِهْم     ِمْن     الْحَزاُب     َفاْخ ْي ْيٌِل     َب ّلِذيَِن     َفَو َلُموا     ِل َظ
َذاِب     ِمْن ٍم     َع ٍم     َيِْو ِلي  }    َأ

جاء "لما جملة على " معطوفةالحزاب "فاختلف جملة
من بحال " متعلقبينهم "من جملة "،عيسى

جملة على " معطوفةللذيِن "فويِل وجملة "،"الحزاب
لنها "؛"ويِل بالنكرة البتداء وجاز "،الحزاب "اختلف

"،"ويِل بخبر " متعلق"للذيِن الجار ، دعاء على تدّل
 .الخبر به تعلق الذي " بالستقرارعذاب "من ويِتعلق

ُظُروَن     َهْل  { 66:آ ْن َيُهْم     َأْن     الّساَعَة     ِإل     َيِ ِت ْأ َتًة     َت ل     َوُهْم     َبْغ
 }    َيِْشُعُروَن

" بدلتأتيهم "أن والمصدر به، " مفعول"الساعة
الحال، موضع في " مصدر"بغتة "،"الساعة من اشتمال
 ." حاليةيِشعرون ل "وهم وجملة
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ُء  { 67:آ ِئٍذ     الِخلَ َبْعٍض     َبْعُضُهْم     َيِْوَم ُدّو     ِل ّتِقيَن     ِإل     َع ْلُم  }    ا

مبني ظرفي " اسم"إٍذ "،"عدو بـ متعلق " ظرف"يِومئذ
وخبر للتعويِض، والتنويِن ، إليه مضاف السكون على

ثان " مبتدأ"بعضهم "،عدو لبعض "بعضهم جملة المبتدأ
مستثنى ""المتقينو "،"عدو بـ " متعلق"لبعض الجار ،
. 

َيِا 68:آ َباِد     { ُكُم     َخْوٌف     ل     ِع ْي َل َيْوَم     َع ْل ُتْم     َول     ا ْن ُنوَن     َأ  }    َتْحَز

لقول القول " مقولعليكم خوف ل عباد "يِا جملة
النداء " جوابعليكم خوف "ل وجملة مستأنف، مقدر

""اليوم الظرف ليس، عمل تعمل " نافية"ل مستأنفة،
 .الخبر به تعلق الذي بالستقرار متعلق

ّلِذيَِن  { 69:آ ُنوا     ا َنا     آَم ِت َيِا ُنوا     ِبآَ َكا ِلِميَن     َو  }    ُمْس

وجملة : هم،تقديِره محذوف لمبتدأ " خبر"الذيِن
 "."آمنوا جملة على معطوفة ""وكانوا

ُلوا  { 70:آ ْدُخ ّنَة     ا ْلَج ُتْم     ا ْن ُكْم     َأ َأْزَواُج َبُروَن     َو  }    ُتْح

""أنتم النداء، جواب حيز في " مستأنفة"ادخلوا جملة
على معطوف " اسم"وأزواجكم مبتدأ، منفصل ضمير
 "."أنتم المبتدأ " خبر"تحبرون جملة "،"أنتم

َطاُف  { 71:آ ْيِهْم     ُيِ َل ْكَواٍب     َذَهٍب     ِمْن     ِبِصَحاٍف     َع َأ َوِفيَها     َو
َتِهيِه     َما ْنُفُس     َتْش ّذ     ال َل َت ُيُن     َو ُتْم     الْع ْن َأ ُدوَن     ِفيَها     َو ِل  }    َخا

نائب ومجرور " جار"عليهم " مستأنفة،"يِطاف جملة
"،"صحاف لـ بنعت " متعلقذهب "من الجار فاعل،
"،"يِطاف جملة على " معطوفةتشتهيه ما "وفيها جملة
في الضمير من " حالخالدون فيها "وأنتم جملة

 .اللتفات أسلوب " على"عليهم

ْلَك  { 72:آ ِت ّنُة     َو ْلَج ِتي     ا ّل ُتُموَها     ا ْث ُتْم     ِبَما     ُأوِر ْن ُلوَن     ُك  }    َتْعَم

فيها "لكم جملة خبره ": مبتدأ،الجنة "وتلك قوله
لـ " نعت"التي " بدل،"الجنة التالية، اليِة " فيفاكهة
 "."أورثتموها بـ متعلق ""بما والجار "،"الجنة
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ُكْم  { 73:آ ِكَهٌة     ِفيَها     َل ٌة     َفا ِثيَر ْنَها     َك ُلوَن     ِم ُك ْأ  }    َت

الخبر، به تعلق الذي بالستقرار " متعلق"فيها الجار
""منها الجار "،"فاكهة لـ ثان " نعت"تأكلون وجملة
 "تأكلون بـ متعلق
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ْلُمْجِرِميَن     ِإّن  { 74 َذاِب     ِفي     ا ّنَم     َع ُدوَن     َجَه ِل  }    َخا

 "."خالدون بالخبر " متعلقعذاب "في الجار

ّتُر     ل  { 75:آ ْنُهْم     ُيَِف ِلُسوَن     ِفيِه     َوُهْم     َع ْب  }    ُم

ّتر "ل جملة جملة "،"خالدون في الضمير من " حاليِف
ّتر "ل جملة على " معطوفةمبلسون فيه "وهم "،يِف
 "."مبلسون بـ " متعلق"فيه الجار

َناُهْم     َوَما  { 76:آ َلْم ِكْن     َظ َل ُنوا     َو ِلِميَن     ُهُم     َكا ّظا  }    ال

"،يِفتر "ل جملة على " معطوفةظلمناهم "وما جملة
"ما جملة على " معطوفةكانوا "ولكن وجملة

 "."كانوا في للواو " تأكيد"هم "،ظلمناهم

َدْوا  { 77:آ َنا ِلُك    َ يِا     َو َيْقِض     َما َنا     ِل ْي َل ّبَك     َع ُكْم     َقاَل     َر ّن ِإ
ُثوَن ِك  }    َما

المر " لم"ليقض في واللَم " مستأنفة،"ونادوا جملة
 ." مستأنفة"قال وجملة الجازمة،

ْد  { 78:آ ُكْم     َلَق َنا ْئ ْلَحّق     ِج ِكّن     ِبا َل ُكْم     َو َثَر ْك ْلَحّق     َأ  }    َكاِرُهوَن     ِل

"ولكن وجملة القسم، " جوابجئناكم "لقد جملة
الجار "،"جئناكم جملة على معطوفة "كارهون أكثركم
 "."كارهون بـ " متعلق"للحق

ْبَرُموا     َأْم  { 79:آ ّنا     َأْمًرا     َأ ِإ ْبِرُموَن     َف  }    ُم

ّنا وجملة " المنقطعة،"أم على " معطوفةمبرمون "فإ
 "."أبرموا جملة
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ُبوَن     َأْم  { 80:آ ّنا     َيِْحَس َنْجَواُهْم     ِسّرُهْم     َنْسَمُع     ل     َأ َلى     َو َب
َنا ُل ْيِِهْم     َوُرُس َد ُبوَن     َل ُت ْك  }    َيِ

ّد المؤول المصدر ّد س َلْي مس " حرف"بلى حسب، مفعو
" :"لديِهم " حالية،يِكتبون "ورسلنا وجملة جواب،
المقدرة الجواب وجملة "،"يِكتبون بـ متعلق ظرف

 .نسمع : بلىأي مستأنفة

ٌد     ِللّرْحَمِن     َكاَن     ِإْن     ُقْل  { 81:آ َل َنا     َو َأ ِبِديَِن     َأّوُل     َف ْلَعا  }    ا

لكن ، يِعبده َمْن أول فأنا ذلك صّح : إنأي " شرطية"إن
 .يِصّح لم

ْبَحاَن  { 82:آ ْلَعْرِش     َرّب     َوالْرِض     الّسَماَواِت     َرّب     ُس َعّما     ا
 }    َيِِصُفوَن

:" الثانية"رب مقدر، عامله مطلق " مفعول"سبحان
ّبح، المقدر بالفعل " متعلق"َعّما الجار بدل، ""ما و أس

 .مصدريِة

َذْرُهْم  { 83:آ ُبوا     َيُِخوُضوا     َف ْلَع َيِ ّتى     َو ّلِذي     َيِْوَمُهُم     ُيِلَُقوا     َح ا
ُدوَن  }    ُيِوَع

" جواب"يِخوضوا وجملة " مستأنفة،"فذرهم جملة
بـ " متعلقُيِلَقوا "حتى المجرور والمصدر مقدر، شرط

 ." نعت"الذي "،"يِخوضوا

ّلِذي     َوُهَو  { 84:آ َلٌه     الّسَماِء     ِفي     ا َلٌه     الْرِض     َوِفي     ِإ َوُهَو     ِإ
ِكيُم ْلَح ِليُم     ا ْلَع  }    ا

الجار ، وخبر مبتدأ ِمْن " مستأنفةالذي "وهو جملة
""إله معبود، بمعنى " لنه"بإله " متعلقالسماء "في
" صلةإله "هو وجملة هو، تقديِره محذوف لمبتدأ خبر

الذي : وهوتقديِره العائد، هو المحذوف وهذا الموصول
"وفي قوله الصلة، لطول وحذف إله، السماء في هو

"الحكيم "وهو وجملة المتقدم، ": كنظيرهاإله الرض
 ".الذي "وهو جملة على معطوفة
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َباَرَك  { 85:آ َت ّلِذي     َو ْلُك     َلُه     ا َوَما     َوالْرِض     الّسَماَواِت     ُم
َنُهَما ْي ُه     َب َد ْن ْلُم     َوِع ْيِه     الّساَعِة     ِع َل ِإ  }    ُتْرَجُعوَن     َو

"،الحكيم "وهو جملة على " معطوفة"وتبارك جملة
""ما " صلة،ملك "له جملة "،"تبارك فاعل ""الذي

" معطوفةعلم "عنده وجملة "،"الرض على معطوفة
على " معطوفة"ترجعون وجملة الصلة، جملة على
 ".الساعة علم "عنده جملة

ِلُك     َول  { 86:آ ّلِذيَِن     َيِْم ْدُعوَن     ا ِنِه     ِمْن     َيِ َمْن     ِإل     الّشَفاَعَة     ُدو
َد ْلَحّق     َشِه َلُموَن     َوُهْم     ِبا  }    َيِْع

" متعلقدونه "من الجار " مستأنفة،يِملك "ول جملة
يِدعونهم الذيِن يِملك : لأي المحذوف العائد من بحال

وجملة مستثنى، موصول " اسم"َمْن دونه، من كائنين
 ." حاليةيِعلمون "وهم

ِئْن  { 87:آ َل َتُهْم     َو ْل َأ َلَقُهْم     َمْن     َس ُلّن     َخ َيُقو ّلُه     َل ّنى     ال َأ َف
ُكوَن  }    ُيِْؤَف

"خلقهم "َمْن جملة " مستأنفة،سألتهم "ولئن جملة
ُلن جملة المعلق، للسؤال به مفعول " جواب"ليقو
الله، خلقنا :أي محذوف لفعل " فاعل"الله القسم،

استفهام " اسم"أنى ، " مستأنفةيِؤفكون "فأنى جملة
 .كيف بمعنى حال

ِلِه 88:آ ُنوَن     ل     َقْوٌم     َهُؤلِء     ِإّن     َرّب    َ يِا     {َوِقي  }    ُيِْؤِم

به مقسم مجرور " اسم"قيلهو وجر، قسم حرف الواو
بمعنى والقال والقيل والقول المقدر، أقسم بـ متعلق
لها محل ل النداء " جوابقوم هؤلء "إن . وجملةواحد

القول " مقولقوم هؤلء إن رب "يِا وجملة مستأنفة،
، أريِد ما بهم : لفعلّن أي محذوف القسم وجواب ،

 .لقوم " نعتيِؤمنون "ل وجملة

ْنُهْم     َفاْصَفْح  { 89:آ َلُموَن     َفَسْوَف     َسلٌَم     َوُقْل     َع  }    َيِْع
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ّلق خبره " مبتدأ"سلَم " مستأنفة،"فاصفح جملة متع
"يِعلمون "فسوف وجملة "،"عليكم المقدر الجار

 مستأنفة
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 الدخان سورة

َتاِب 2:آ ِك ْل ِبيِن {َوا ْلُم  }ا

""الكتاب وجر، قسم حرف ": الواو"والكتاب قوله
 .مقدرا بأقسم متعلق مجرور

ّنا  { 3:آ ُه     ِإ َنا ْل َلٍة     ِفي     َأنـز ْي َكٍة     َل َباَر ّنا     ُم ّنا     ِإ ْنِذِريَِن     ُك  }    ُم

ّنا جملة ّنا وجملة القسم، " جوابأنـزلناه "إ "كنا "إ
 .معترضة

ُق     ِفيَها  { 4:آ ٍم     َأْمٍر     ُكّل     ُيِْفَر ِكي  }    َح

 .ليلة " نعتيِفرق "فيها جملة

َنا     ِمْن     َأْمًرا  { 5:آ ْنِد ّنا     ِع ّنا     ِإ ِليَن     ُك  }    ُمْرِس

الجار )،3( اليِة " في"أنـزلناه فاعل من " حال"أمًرا
ّنا وجملة "،"أمًرا لـ بنعت " متعلقعندنا "من ّنا "إ "ك

 .مستأنفة

ّبَك     ِمْن     َرْحَمًة  { 6:آ ّنُه     َر ِليُم     الّسِميُع     ُهَو     ِإ ْلَع  }    ا

"ربك "من الجار "،"مرسلين لـ به " مفعول"رحمة
" مستأنفةالسميع هو "إنه وجملة لرحمة، بنعت متعلق

 .ثاٍن " خبر"العليم "،"إنه في للهاء " توكيد"هو

َنُهَما     َوَما     َوالْرِض     الّسَماَواِت     َرّب  { 7:آ ْي ُتْم     ِإْن     َب ْن ُك
ِنيَن  }    ُموِق

موصول " اسم"ما "،"ربك من " : بدل"رب قوله
بالصلة متعلق " ظرف"بينهما الرض، على معطوف
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وجواب " معترضة،موقنين كنتم "إن وجملة المقدرة،
 .قبله ما عليه دّل محذوف الشرط

َلَه     ل  { 8:آ ِيي     ُهَو     ِإل     ِإ ُيِِميُت     ُيِْح ُكْم     َو ّب ُكُم     َوَرّب     َر ِئ َبا آ
ِليَن  }    الّو

" بدل"هو )،6( اليِة " في"إن لـ ثاٍن خبر التنـزيِه جملة
جملة المحذوف، الخبر في المستتر الضمير من

رابع، ": خبر"ربكم وقوله "،"إن لـ ثالث " خبر"يِحيي
 ." نعت"الولين

ُبوَن     َشّك     ِفي     ُهْم     َبْل  { 9:آ ْلَع  }    َيِ

وجملة "،"هم المبتدأ بخبر " متعلقشك "في الجار
"شك في "هم وجملة "،"هم لـ ثان خبر ""يِلعبون

 .مستأنفة

َتِقْب  { 10:آ ِتي     َيِْوَم     َفاْر ْأ ُء     َت ُدَخاٍن     الّسَما ِبيٍن     ِب  }    ُم

 ." مستأنفة"فارتقب جملة

ّناَس     َيِْغَشى  { 11:آ َذا     ال َذاٌب     َه ِليٌم     َع  }    َأ

"عذاب "هذا وجملة "،"دخان لـ ثاٍن " نعت"يِغشى جملة
 .: قائلينأي حال مقدر لقول القول مقول

َنا  { 12:آ ّب ْكِشْف     َر ّنا     ا َذاَب     َع ْلَع ّنا     ا ُنوَن     ِإ  }    ُمْؤِم

وجملة المقدر، القول حيز في مستأنفة النداء جملة
ّنا وجملة مستأنفة، النداء " جواب"اكشف "مؤمنون "إ

 .النداء جواب حيز في مستأنفة

ّنى  { 13:آ ْكَرى     َلُهُم     َأ ّذ ْد     ال َءُهْم     َوَق ِبيٌن     َرُسوٌل     َجا  }    ُم

المبتدأ بخبر متعلق مكان ظرف استفهام " اسم"أنى
" ،"الذكرى من بحال " متعلق"لهم الجار " ،"الذكرى

في الضمير من " حاليةرسول جاءهم "وقد جملة
 "."لهم

ّلْوا     ُثّم  { 14:آ ْنُه     َتَو ُلوا     َع ّلٌم     َوَقا ُنوٌن     ُمَع  }    َمْج
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ّلوا "ثم جملة "،"جاءهم جملة على " معطوفةتو
اللف على المقدر الضم على مبني ماض والفعل

لمبتدأ " خبر"معلم الساكنين، للتقاء المحذوفة
 .القول مقول والجملة : هو،تقديِره محذوف

ّنا  { 15:آ َذاِب     َكاِشُفوا     ِإ ْلَع ِليلَ     ا ُكْم     َق ّن ُدوَن     ِإ ِئ  }    َعا

ّنا جملة مفعول " نائب"قليلَ " مستأنفة،كاشفو "إ
"عائدون "إنكم وجملة قليلَ َكْشًفا :أي مطلق

 .مستأنفة

ِطُش     َيِْوَم  { 16:آ ْب ْطَشَة     َن َب ْل ْبَرى     ا ُك ْل ّنا     ا َتِقُموَن     ِإ ْن  }    ُم

ّنا ) وجملة10( اليِة " فيتأتي "يِوم من " بدل"يِوم "إ
 ." مستأنفةمنتقمون

ْد  { 17:آ َلَق ّنا     َو َت َلُهْم     َف ْب َءُهْم     ِفْرَعْوَن     َقْوَم     َق َرُسوٌل     َوَجا
 }    َكِريٌِم

ّنا "ولقد جملة ""وجاءهم جملة " مستأنفة،قبلهم فت
 ".فرعون "قوم من حالية

ّدوا     َأْن  { 18:آ َلّي     َأ َد     ِإ َبا ّلِه     ِع ّني     ال ُكْم     ِإ  }    َأِميٌن     َرُسوٌل     َل

وجملة القول، بمعنى هو ما سبقها " مفسرة،"أن
ّدوا ّدوا لـ به " مفعول"عباد تفسيريِة، ""أ جملة "،"أ
بحال " متعلق"لكم الجار " مستأنفة،رسول لكم "إني
 رسول "من
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َأْن 19 ُلوا     ل     {َو َلى     َتْع ّلِه     َع ّني     ال ُكْم     ِإ ِتي َطاٍن     آ ْل ِبيٍن     ِبُس  }    ُم

جملة التفسيريِة، على معطوفة والجملة " مفسرة،"أن
" مرفوع"إّن " خبر"آتيكم وقوله " مستأنفة،آتيكم "إني

 .الياء على المقدرة بالضمة

ّني  { 20:آ ِإ ْذُت     َو ّبي     ُع ُكْم     ِبَر ّب  }    َتْرُجُموِن     َأْن     َوَر
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" ،آتيكم "إني جملة على " معطوفةعذت "وإني جملة
بحذف منصوب مضارع " فعل"ترجمونو ناصبة، ""أن

والنون فاعل، والواو الخمسة، الفعال من لنه النون؛
المؤول والمصدر به، مفعول المقدرة والياء للوقايِة،
 "."ِمْن الخافض نـزع على منصوب

ِإْن  { 21:آ ُنوا     َلْم     َو ُلوِن     ِلي     ُتْؤِم َتِز  }    َفاْع

"إني جملة على " معطوفةتؤمنوا لم "وإن جملة
 ".عذت

َدَعا  { 22:آ ّبُه     َف  }    ُمْجِرُموَن     َقْوٌم     َهُؤلِء     َأّن     َر

" وما"أّن من المؤول والمصدر " مستأنفة،"فدعا جملة
 .الباء الخافض نـزع على منصوب بعدها

َأْسِر  { 23:آ َباِدي     َف ْيلَ     ِبِع ُكْم     َل ّن َبُعوَن     ِإ ّت  }    ُم

لقول القول " مقول"أسر وجملة مستأنفة، الفاء
"متبعون "إنكم وجملة لموسى، الله : قالأي محذوف،
 .مستأنفة

ْتُرِك  { 24:آ َبْحَر     َوا ْل ّنُهْم     َرْهًوا     ا ٌد     ِإ ْن  }    ُمْغَرُقوَن     ُج

." مستأنفةجند "إنهم وجملة " ،"البحر من " حال"رهًوا

ُكوا     َكْم  { 25:آ ّناٍت     ِمْن     َتَر ُيوٍن     َج  }    َوُع

" متعلقجنات "من الجار مقدم، به مفعول " خبريِة"كم
 ." مستأنفة"تركوا وجملة " ،"كم لـ بنعت

َنْعَمٍة  { 27:آ ُنوا     َو ِكِهيَن     ِفيَها     َكا  }    َفا

بـ " متعلق"فيها الجار "،"نعمة لـ " نعت"كانوا جملة
 "."فاكهين

ِلَك  { 28:آ َذ َناَها     َك ْث َأْوَر  }    آَخِريَِن     َقْوًما     َو
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: المرأي محذوف لمبتدأ محذوف بخبر متعلق الكاف
" معطوفة"وأورثناها وجملة معترضة، والجملة كذلك،

 .ثاٍن " مفعول"قوما "،"تركوا جملة على

َكْت     َفَما  { 29:آ ْيِهُم     َب َل ُء     َع ُنوا     َوَما     َوالْرُض     الّسَما َكا
َظِريَِن ْن  }    ُم

"،"وأورثناها جملة على " معطوفةبكت "فما جملة
 ".بكت "فما جملة على " معطوفةكانوا "وما وجملة

ْد  { 30:آ َلَق َنا     َو ْي ِني     َنّج ِئيَل     َب  }    ِإْسَرا

 ." مستأنفة"ولقد في الواو

ّنُه     ِفْرَعْوَن     ِمْن  { 31:آ ًيا     َكاَن     ِإ ِل ْلُمْسِرِفيَن     ِمَن     َعا  }    ا

بما ويِتعلق قبله، الجار من " بدلفرعون "من الجار
الجار "،"فرعون من " حاليةكان "إنه وجملة به، تعلق
 "."كان لـ ثان بخبر " متعلقالمسرفين "من

َلَقِد  { 32:آ َناُهْم     َو َتْر َلى     اْخ ٍم     َع ْل َلى     ِع َلِميَن     َع ْلَعا  }    ا

"على الجار "،َنّجينا "ولقد جملة على معطوفة الجملة
"على الجار "،"نا الضمير من بحال متعلق "علم

 "."اخترناهمبـ " متعلقالعالمين

َناُهْم  { 33:آ ْي َت َيِاِت     ِمَن     َوآ ٌء     ِفيِه     َما     ال ِبيٌن     َبلَ  }    ُم

" مفعول"ما "،"ما من بحال " متعلقاليِات "من الجار
الموصول " صلةبلَء "فيه وجملة "،"آتيناهملـ ثان

 .السمي

ُلوَن     َهُؤلِء     ِإّن  { 34:آ َيُقو  }    َل

 .مستأنفة الجملة

َنا     ِإل     ِهَي     ِإْن  { 35:آ ُت َت َلى     َمْو ْنَشِريَِن     َنْحُن     َوَما     الو  }    ِبُم
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ومبتدأ " للحصر"إل " نافية،و"إن القول، مقول الجملة
في زائدة والباء ليس، عمل تعمل " نافية"ما وخبر،
 .خبرها

ُتوا  { 36:آ ْأ َنا     َف ِئ َبا ُتْم     ِإْن     ِبآَ ْن  }    َصاِدِقيَن     ُك

ْأتوا جملة وجملة السابق، القول حيز في " مستأنفة"َف
عليه دل محذوف الشرط وجواب " مستأنفة،كنتم "إن

 .قبله ما

ْيٌر     َأُهْم  { 37:آ ّبٍع     َقْوُم     َأْم     َخ ّلِذيَِن     ُت ِلِهْم     ِمْن     َوا ْب َق
َناُهْم ْك َل ّنُهْم     َأْه ُنوا     ِإ  }    ُمْجِرِميَن     َكا

، متصلة " عاطفة"أم " مستأنفة،خير "أهم جملة
" اسم"والذيِن " ،"هم على معطوف " اسم"قوم

من حالية ""أهلكناهم وجملة "،"قوم على معطوف
قبلهم من استقروا : والذيِنوالتقديِر ، الصلة ضمير

َلكين في الهاء من " حاليةكانوا "إنهم . وجملة ُمْه
 "."أهلكناهم

َنا     َوَما  { 38:آ َلْق َنُهَما     َوَما     َوالْرَض     الّسَماَواِت     َخ ْي َب
ِبيَن  }    لِع

الضمير من " حال"لعبين " مستأنفة،خلقنا "وما جملة
 "."نا

َناُهَما     َما  { 39:آ َلْق ْلَحّق     ِإل     َخ ِكّن     ِبا َل َثَرُهْم     َو ْك َلُموَن     ل     َأ }    َيِْع

" متعلق"بالحق الجار " مستأنفة،خلقناهما "ما جملة
ل أكثرهم "ولكن وجملة "،"خلقناهما فاعل من بحال

 خلقناهما "ما جملة على " معطوفةيِعلمون
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ْلَفْصِل     َيِْوَم     ِإّن  { 40 ُتُهْم     ا  }    َأْجَمِعيَن     ِميَقا

 ." المجرور"هم للضمير " تأكيد"أجمعين

ِني ل َيِْوَم{ 41:آ ًلى ُيِْغ ًلى َعْن َمْو ًئا َمْو ْي ُهْم َول َش
ْنَصُروَن  }ُيِ
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" مضافيِغني "ل " وجملةالفصل "يِوم من " بدل"يِوم
هم "ول وجملة ، مطلق مفعول " نائب"شيئا إليه،

 ".يِغني "ل جملة على " معطوفةيِنصرون

ّلُه     َرِحَم     َمْن     ِإل  { 42:آ ّنُه     ال ْلَعِزيُِز     ُهَو     ِإ  }    الّرِحيُم     ا

"العزيِز هو "إنه وجملة مستثنى، موصول " اسم"من
 "."إن " خبر"والعزيِز للهاء، " توكيد"هو مستأنفة،

َطَعاُم 44:آ ِم     { ِثي  }    ال

 "."إن " خبر"طعام

ْلُمْهِل  { 45:آ ِلي     َكا ُطوِن     ِفي     َيِْغ ُب ْل  }    ا

من " حال"يِغلي وجملة ثاٍن، بخبر " متعلق"كالمهل
 "."المهل

ْلِي  { 46:آ ِم     َكَغ ْلَحِمي  }    ا

ًياأي مطلق، مفعول نائب مثل بمعنى اسم الكاف ْل : َغ
ْلي مثَل  .َغ

ُه  { 47:آ ُذو ُه     ُخ ُلو ِت َلى     َفاْع ِم     َسَواِء     ِإ ْلَجِحي  }    ا

" متعلقسواء "إلى والجار القول، " مقول"خذوه جملة
 ""اعتلوهبـ

ّبوا     ُثّم  { 48:آ َق     ُص ْأِسِه     َفْو َذاِب     ِمْن     َر ِم     َع ْلَحِمي  }    ا

 "."صبوا بـ " متعلقعذاب "من الجار

ْق  { 49:آ ّنَك     ُذ ْنَت     ِإ ْلَعِزيُِز     َأ َكِريُِم     ا ْل  }    ا

ّدر، لقول القول " مقول"ذق جملة أنت "إنك وجملة مق
 .للكاف " توكيد"أنت القول، حيز في مستأنفة "العزيِز

َذا     ِإّن  { 50:آ ُتْم     َما     َه ْن َتُروَن     ِبِه     ُك  }    َتْم

بـ " متعلق"به الجار " مستأنفة،ما هذا "إن جملة
 "."تمترون
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ّناٍت     ِفي  { 52:آ ُيوٍن     َج  }    َوُع

بما ويِتعلق السابق، الجار من " بدلجنات "في الجار
 .به تعلق

َبُسوَن  { 53:آ ْل ُدٍس     ِمْن     َيِ ْن ْبَرٍق     ُس َت ِإْس ِليَن     َو ِب َتَقا  }    ُم

من " حال"متقابلين "،"إن لـ ثاٍن " خبر"يِلبسون جملة
 "."يِلبسون فاعل

ِلَك  { 54:آ َذ َناُهْم     َك  }    ِعيٍن     ِبُحوٍر     َوَزّوْج

والجملة كذلك، : المرأي محذوف، لمبتدأ خبر الكاف
جملة على " معطوفة"وزّوجناهم جملة معترضة،
 "."يِلبسون

ْدُعوَن  { 55:آ ُكّل     ِفيَها     َيِ ِكَهٍة     ِب ِنيَن     َفا  }    آِم

ْدعون جملة َيِ ""آمنين "،"زّوجناهم مفعول من " حال"
ْدُعون فاعل من حال َيِ "." 

ُذوُقوَن     ل  { 56:آ ْلَمْوَت     ِفيَها     َيِ َتَة     ِإل     ا ْلَمْو َلى     ا الو
َذاَب     َوَوَقاُهْم ِم     َع ْلَجِحي  }    ا

"،"يِدعون في الفاعل من " حاليِذوقون "ل جملة
على " معطوفة"ووقاهم وجملة مستثنى، ""الموتة

 .ثاٍن " مفعول"عذاب "،يِذوقون "ل جملة

ّبَك     ِمْن     َفْضلَ  { 57:آ ِلَك     َر ْلَفْوُز     ُهَو     َذ ِظيُم     ا ْلَع  }    ا

وهو َفْضلَ : تفّضلأي مطلق، مفعول " نائب"فضلَ
"،"فضلَ لـ بنعت " متعلقربك "من الجار مصدر، اسم
 .فصل " ضمير"هو

ّنَما  { 58:آ ِإ ُه     َف َنا ِنَك     َيِّسْر ِلَسا ّلُهْم     ِب ّكُروَن     َلَع َذ َت  }    َيِ

"لعلهم جملة وكذا " مستأنفة،يِّسرناه "فإنما جملة
 ".يِتذكرون

َتِقْب  { 59:آ ّنُهْم     َفاْر ُبوَن     ِإ َتِق  }    ُمْر
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 الجاثية سورة

َتاِب َتنـزيُِل{ 2:آ ِك ْل ّلِه ِمَن ا ْلَعِزيِِز ال ِم ا ِكي ْلَح  }ا

بالخبر " متعلقالله "من الجار " مبتدأ،"تنـزيِل
 .ثاٍن " نعت"الحكيم المحذوف،

َيِاٍت     َوالْرِض     الّسَماَواِت     ِفي     ِإّن  { 3:آ ِنيَن     ل ْلُمْؤِم  }    ِل

 .ليِات بنعت " متعلق"للمؤمنين الجار

ُكْم     َوِفي  { 4:آ ْلِق ُبّث     َوَما     َخ ّبٍة     ِمْن     َيِ َيِاٌت     َدا ٍم     آ ِلَقْو
ُنوَن  }    ُيِوِق

"إن جملة على " معطوفة... آيِاتخلقكم "وفي جملة
معطوف موصول " اسم"ما "،... ليِات السموات في

ْلقكم على "،"ما من بحال " متعلقدابة "من الجار "،"َخ
"،"آيِات لـ بنعت " متعلق"لقوم الجار " مبتدأ،"آيِات

 "."قوم " نعت"يِوقنون وجملة

ِتلَِف  { 5:آ ْيِل     َواْخ ّل ّنَهاِر     ال ّلُه     َأنـزَل     َوَما     َوال الّسَماِء     ِمَن     ال
َيا     ِرْزٍق     ِمْن َأْح َد     الْرَض     ِبِه     َف ِتَها     َبْع َتْصِريِِف     َمْو َيِاِح     َو الّر

َيِاٌت ٍم     آ ُلوَن     ِلَقْو  }    َيِْعِق

""ما "،"خلقكم على معطوف ": اسم"واختلَف قوله
" ،"اختلَف على عطفا جر محل في موصول اسم
َأنـزل بـ " متعلقالسماء "من الجار "رزق "من الجار "،"

على معطوف " اسم"آيِات "،"ما من بحال متعلق
على العطف باب من وهذا السابقة، اليِة " في"آيِات

على " معطوف"اختلَف أن وذلك جائز، وهو عاملين
ْلقكم " الثانية"آيِاتو "،"في لـ معمول وهو "،"َخ
 .للَبتداء معمولة وهي " الولى"آيِات على معطوفة

ْلَك  { 6:آ َيِاُت     ِت ّلِه     آ ُلوَها     ال ْت ْيَك     َن َل ْلَحّق     َع َأّي     ِبا ِب َد     َحِديٍِث     َف َبْع
ّلِه ِتِه     ال َيِا ُنوَن     َوآ  }    ُيِْؤِم
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" متعلق"بالحق الجار "،"آيِات من " حال"نتلوها جملة
على " معطوفة"يِؤمنون وجملة "،"نتلو فاعل من بحال
 ".بالحق عليك "نتلوها جملة

ْيٌِل  { 7:آ ُكّل     َو ٍم     َأّفاٍك     ِل ِثي  }    َأ

والجملة بالخبر، " متعلق"لكل والجار " مبتدأ،"ويِل
 .مستأنفة

َيِاِت     َيِْسَمُع  { 8:آ ّلِه     آ َلى     ال ْت ْيِه     ُت َل ِبًرا     ُيِِصّر     ُثّم     َع ْك َت َأْن     ُمْس َك
ُه     َيِْسَمْعَها     َلْم َبّشْر َذاٍب     َف ٍم     ِبَع ِلي  }    َأ

من " حال"تتلى وجملة "،"أفاك لـ " نعت"يِسمع جملة
""كأن "،"يِصّر فاعل من " حال"مستكبرا "،"آيِات

"لم وجملة الشأن، ضمير واسمها الثقيلة، من مخففة
" حاليِسمعها لم "كأن وجملة "،"كأن " خبريِسمعها

 ." معترضة"فبّشره وجملة "،"يِصّر فاعل من ثانية

َذا  { 9:آ ِإ ِلَم     َو َنا     ِمْن     َع ِت َيِا ًئا     آ ْي َذَها     َش ّتَخ ِئَك     ُهُزًوا     ا َل َلُهْم     ُأو
َذاٌب  }    ُمِهيٌن     َع

"،يِسمعها لم "كأن جملة على معطوفة الشرط جملة
""هزوا "،"شيئا من بحال " متعلقآيِاتنا "من الجار

" وجملة"أولئك خبر "عذاب "لهم وجملة ثاٍن، مفعول
 ." مستأنفةعذاب لهم "أولئك

ِئِهْم     ِمْن  { 10:آ ّنُم     َوَرا ِني     َول     َجَه ْنُهْم     ُيِْغ ُبوا     َما     َع ًئا     َكَس ْي َش
ُذوا     َما     َول ّتَخ ّلِه     ُدوِن     ِمْن     ا َء     ال َيا ِل َلُهْم     َأْو َذاٌب     َو ِظيٌم     َع  }    َع

وجملة "،"أولئك لـ ثاٍن " خبرجهنم ورائهم "من جملة
ورائهم "من جملة على " معطوفةعنهم يِغني "ول

"،"يِغني فاعل المؤول والمصدر " مصدريِة،"ما "،جهنم
ًا كسبهم عنهم يِغني : ولأي مفعول نائب "،"شيئ

: "ماالمؤول والمصدر مصدريِة، " الثانية"ما ، مطلق
: ولالتقديِر الول، المصدر على " معطوفاتخذوا
"دون "من . الجاراتخاذهم ول كسبهم عنهم ُيِغني

"عذاب "ولهم وجملة "،"أولياء من بحال متعلق
 ).9( اليِة " فيعذاب "لهم جملة على معطوفة
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َذا  { 11:آ ًدى     َه ّلِذيَِن     ُه َيِاِت     َكَفُروا     َوا ّبِهْم     ِبآَ َذاٌب     َلُهْم     َر َع
ِليٌم     ِرْجٍز     ِمْن  }    َأ

المستأنفة على ......" معطوفةكفروا "والذيِن جملة
الجار "،"الذيِن " خبرعذاب "لهم وجملة "،هدى "هذا
 "."عذاب لـ بنعت " متعلقرجز "من

ّلُه  { 12:آ ّلِذي     ال ُكُم     َسّخَر     ا َبْحَر     َل ْل َتْجِرَي     ا ْلُك     ِل ْلُف ِفيِه     ا
َأْمِرِه َتُغوا     ِب ْب َت ِل ِلِه     ِمْن     َو ُكْم     َفْض ّل َلَع ُكُروَن     َو  }    َتْش

من بحال " متعلق"بأمره الجار وخبر، " مبتدأالذي "الله
والمصدر "،"تجري بـ " متعلق"فيه الجار "،"الفلك

المجرور المصدر على معطوف " مجرور"ولتبتغوا
" معطوفةتشكرون "ولعلكم وجملة "،"لتجري الول
 ".: "ولتبتغواالمجرور المصدر المفرد على

ُكْم     َوَسّخَر  { 13:آ الْرِض     ِفي     َوَما     الّسَماَواِت     ِفي     َما     َل
ْنُه     َجِميًعا ِلَك     ِفي     ِإّن     ِم َيِاٍت     َذ ٍم     ل ّكُروَن     ِلَقْو َتَف  }    َيِ

""جميعا المقدرة، بالصلة " متعلقالسموات "في الجار
"،"جميعا بنعت " متعلق"منه الجار "،"ما من حال

 لقوم " نعت"يِتفكرون وجملة
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ّلِذيَِن     ُقْل  { 14: ُنوا     ِل ّلِذيَِن     َيِْغِفُروا     آَم ّيِاَم     َيِْرُجوَن     ل     ِل ّلِه     َأ ال
َيْجِزَي ُنوا     ِبَما     َقْوًما     ِل ُبوَن     َكا ْكِس  }    َيِ

لهم تقل : إن أي : اغفروا،أي مقدر القول مقول
، امتثلوا أمرهم ومتى ، المؤمنون والمراد ، يِغفروا
المؤول والمصدر مقدر، شرط " جواب"يِغفروا وجملة

بـ " متعلق"بما والجار "،"قل بـ متعلق " مجرور"ليجزي
 "."يِجزي

ِلًحا     َعِمَل     َمْن  { 15:آ َنْفِسِه     َصا ِل َء     َوَمْن     َف ْيَها     َأَسا َل ُثّم     َفَع
َلى ُكْم     ِإ ّب  }    ُتْرَجُعوَن     َر

. قولهبه " مفعول"صالًحا مبتدأ، " شرط"َمْن
محذوف بخبر متعلق والجار رابطة، ": الفاء"فلنفسه
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الجواب وتقديِر لنفسه، : فعملهأي محذوف، لمبتدأ
" معطوفة"ترجعون وجملة لنفسه، : فإساءتهالثاني

 ".َعِمل "َمْن جملة على

َناُهْم  { 16:آ ْل َلى     َوَفّض َلِميَن     َع ْلَعا  }    ا

ْلناهم بـ " متعلقالعالمين "على الجار  "."فّض

َناُهْم 17:آ ْي َت َناٍت     {َوآ ّي َلُفوا     َفَما     الْمِر     ِمَن     َب َت َبْعِد     ِمْن     ِإل     اْخ
َءُهُم     َما ْلُم     َجا ْلِع ًيا     ا َنُهْم     َبْغ ْي ّبَك     ِإّن     َب َنُهْم     َيِْقِضي     َر ْي َيِْوَم     َب

َياَمِة ْلِق ُنوا     ِفيَما     ا ِلُفوَن     ِفيِه     َكا َت  }    َيِْخ

لـ بنعت " متعلقالمر "من الجار ثاٍن، " مفعول"بينات
جملة على " معطوفةاختلفوا "فما وجملة "،"بينات

بـ " متعلقبعد "من الجار للحصر، ""إل "،"آتيناهم
". "بغياإليه مضاف والمصدر " مصدريِة،"ما "،"اختلفوا
"،"بغيا لـ بنعت متعلق " ظرف"بينهم لجله، مفعول

وكذا "،"يِقضي بـ " متعلقان"يِوم "،: "بينهمالظرفان
 "."يِختلفون بـ " متعلق"فيه والجار "،"فيما

َناَك     ُثّم  { 18:آ ْل َلى     َجَع ِبْعَها     الْمِر     ِمَن     َشِريَِعٍة     َع ّت َول     َفا
ِبْع ّت َء     َت ّلِذيَِن     َأْهَوا َلُموَن     ل     ا  }    َيِْع

الجار استئنافية، بعدها والجملة استئناف، " حرف"ثم
"،"جعل لـ الثاني بالمفعول " متعلقشريِعة "على

 "."جعلناك جملة على " معطوفة"فاتبعها وجملة

ّنُهْم  { 19:آ ُنوا     َلْن     ِإ ْنَك     ُيِْغ ّلِه     ِمَن     َع ًئا     ال ْي ِإّن     َش ِلِميَن     َو ّظا ال
ُء     َبْعُضُهْم َيا ِل ّلُه     َبْعٍض     َأْو ِلّي     َوال ّتِقيَن     َو ْلُم  }    ا

" نائب"شيئاو "،"شيئا من بحال " متعلقالله "من الجار
"وإن جملة كثيرا، أو قليلَ : إغناءأي مطلق مفعول

"،يِغنوا لن "إنهم جملة على ..." معطوفة الظالمين
 .إن " خبرأولياء "بعضهم وجملة

َذا  { 20:آ ِئُر     َه ّناِس     َبَصا ًدى     ِلل ٍم     َوَرْحَمٌة     َوُه ُنوَن     ِلَقْو  }    ُيِوِق

""لقوم الجار "،"بصائر لـ بنعت " متعلق"للناس الجار
 "."رحمة لـ بنعت متعلق
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ّلِذيَِن     َحِسَب     َأْم  { 21:آ َتَرُحوا     ا َئاِت     اْج ّي َلُهْم     َأْن     الّس َنْجَع
ّلِذيَِن ُنوا     َكا ُلوا     آَم ِلَحاِت     َوَعِم ًء     الّصا َياُهْم     َسَوا ُتُهْم     َمْح َوَمَما

َء ُكُموَن     َما     َسا  }    َيِْح

ّدنجعلهم "أن . والمصدر" المنقطعة"أم ّد " س مس
َلْي بالمفعول " متعلق"كالذيِن الجار َحِسَب، مفعو

المستتر الضمير من " حال"سواء "،"حسب لـ الثاني
ًء، هم : كائنين" أي"كالذيِن الجار في ""محياهم سوا

" مستأنفة،يِحكمون ما "ساء جملة "،"سواءبـ فاعل
بالذم والمخصوص "،"ساء فاعل موصول " اسم"ما

 .: حكمهمأي محذوف

َلَق  { 22:آ ّلُه     َوَخ ْلَحّق     َوالْرَض     الّسَماَواِت     ال ُتْجَزى     ِبا ِل ُكّل     َو
َبْت     ِبَما     َنْفٍس َلُموَن     ل     َوُهْم     َكَس ْظ  }    ُيِ

بحال " متعلق"بالحق الجار " مستأنفة،"وخلق جملة
عاطفة، ": الواو"ولتجزى ". قوله"خلق فاعل من

:أي مقدر على معطوف المجرور المؤول والمصدر
ُتجزى، قدرته على ليدّل "يِظلمون ل "وهم وجملة ول
 حالية

501 

ْيَِت 23: َأ َأَفَر َذ َمِن { ّتَخ َلَهُه ا ُه ِإ ّلُه َهَوا َأَض ّلُه َو َلى ال َع
ٍم ْل َتَم ِع َلى َوَخ ِبِه َسْمِعِه َع ْل َلى َوَجَعَل َوَق ًة َبَصِرِه َع ِغَشاَو

ّلِه َبْعِد ِمْن َيِْهِديِِه َفَمْن ّكُروَن َأَفلَ ال َذ  }َت

: أخبرني،بمعنى وهي " مستأنفة،"أفرأيِت جملة
موصول، اسم " وهو: "َمْنالول مفعولين، وتنصب
،؟أيِهتدي :" أي"غشاوة بعد مقدرة : جملةوالثاني

"على ". الجارهواه : "إلههمفعولين " يِنصب"اتخذو
"على والجار الجلَلة، لفظ من بحال متعلق "علم

"يِهديِه "فمن وجملة الثاني، بالمفعول " متعلقبصره
ّكرون جملة وكذا مستأنفة، َذ َت "." 

ُلوا  { 24:آ َنا     ِإل     ِهَي     َما     َوَقا ُت َيا َيا     َح ْن ّد َيا     َنُموُت     ال َنْح َوَما     َو
َنا ُك ِل ّدْهُر     ِإل     ُيِْه ِلَك     َلُهْم     َوَما     ال َذ ٍم     ِمْن     ِب ْل ِإل     ُهْم     ِإْن     ِع

ّنوَن ُظ  }    َيِ
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وخبر، " مبتدأ... حياتنا"هي " مستأنفة،"وقالوا جملة
" معطوفةيِهلكنا "وما وجملة " مستأنفة،"نموت جملة
" مستأنفة،علم لهم "وما وجملة "،"نموت جملة على

" متعلق"بذلك الجار "،" زائدة"منو " مبتدأ،"علمو
ْلم من بحال " مستأنفة،يِظنون إل هم "إن وجملة "،"ِع

 ." نافية"إنو

َذا  { 25:آ ِإ َلى     َو ْت ْيِهْم     ُت َل َنا     َع ُت َيِا َناٍت     آ ّي َتُهْم     َكاَن     َما     َب ِإل     ُحّج
ُلوا     َأْن ُتوا     َقا ْئ َنا     ا ِئ َبا ُتْم     ِإْن     ِبآَ ْن  }    َصاِدِقيَن     ُك

تتعلق شرطية " ظرفية"إذا مستأنفة، الشرط جملة
" ل"ما لّن "؛كان "ما بجوابها تتعلق ول الجواب بمعنى
" أدوات"إذا خالفت . وقدقبلها فيما بعدها ما يِعمل

""ما بـ ُنفي إن بجوابها، الفاء تقترن لم حيث الشرط
ّد فلَ غيرها بخلَف فما تزرنا : "إننحو الفاء من ُب
المؤول والمصدر "،"آيِاتنا من " حال"بينات "،جفوتنا

وجملة ، كان " خبر"حجتهمو "،"كان " اسمقالوا "أن
عليه دل محذوف الشرط وجواب " مستأنفة،كنتم "إن

 .قبله ما

ّلُه     ُقِل  { 26:آ ُكْم     ال ِيي ُكْم     ُثّم     ُيِْح ُت ُكْم     ُثّم     ُيِِمي َلى     َيِْجَمُع ِم     ِإ َيِْو
َياَمِة ْلِق ْيَِب     ل     ا ِكّن     ِفيِه     َر َل َثَر     َو ْك ّناِس     َأ َلُموَن     ل     ال  }    َيِْع

وجملة "،القيامة "يِوم من " حالفيه ريِب "ل جملة
جملة على " معطوفةيِعلمون ل الناس أكثر "ولكن
 .القول مقول

ّلِه  { 27:آ ِل ْلُك     َو َيِْوَم     َوالْرِض     الّسَماَواِت     ُم الّساَعُة     َتُقوُم     َو
ِئٍذ ُلوَن     َيِْخَسُر     َيِْوَم ِط ْب ْلُم  }    ا

": الواو"ويِوم وقوله " مستأنفة،ملك "ولله جملة
وجملة "،"يِخسر بـ متعلق زمان " ظرف"يِوم عاطفة،
"،ملك "لله المستأنفة الجملة على " معطوفة"يِخسر

ظرفي " اسم"إٍذو "،تقوم "يِوم من " بدل"يِومئذو
جملة عن عوض تنويِن فيه والتنويِن إليه، مضاف
 .مقدرة

َتَرى  { 28:آ َيًة     ُأّمٍة     ُكّل     َو ِث ْدَعى     ُأّمٍة     ُكّل     َجا َلى     ُت ِبَها     ِإ َتا ِك
َيْوَم ْل ُتْم     َما     ُتْجَزْوَن     ا ْن ُلوَن     ُك  }    َتْعَم
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""جاثية "،"يِخسر جملة على " معطوفة"وترى جملة
بصريِة والرؤيِة بالضافة، " المخصصةأمة "كل من حال

ْدَعى وجملة " مبتدأ،"كل ، ُت " ظرف"اليوم " خبر،"
القول " مقول"تجزون وجملة " ،"تجزون بـ متعلق
 .ثاٍن " مفعول"ما مقدر، لقول

َذا  { 29:آ َنا     َه ُب َتا ِطُق     ِك ْن ُكْم     َيِ ْي َل ْلَحّق     َع ّنا     ِبا ّنا     ِإ ْنِسُخ     ُك َت َما     َنْس
ُتْم ْن ُلوَن     ُك  }    َتْعَم

جملة القول، حيز في " مستأنفةكتابنا "هذا جملة
ّنا وجملة " ،"كتابنا من " حال"يِنطق ّنا "إ " مستأنفةك

 .القول حيز في

َأّما  { 30:آ ّلِذيَِن     َف ُنوا     ا ُلوا     آَم ِلَحاِت     َوَعِم ُلُهْم     الّصا ْدِخ ُي َف
ّبُهْم ِتِه     ِفي     َر ِلَك     َرْحَم ْلَفْوُز     ُهَو     َذ ِبيُن     ا ْلُم  }    ا

...."الذيِن "فأما جملة وتفصيل، شرط " حرف"أّما
في والفاء "،كتابنا "هذا جملة على معطوفة

"رحمته "في الجار خبر، والجملة " رابطة،"فيدخلهم
 .فصل " ضمير"هوو "،"يِدخلهم بـ متعلق

َأّما  { 31:آ ّلِذيَِن     َو َلْم     َكَفُروا     ا ُكْن     َأَف ِتي     َت َيِا َلى     آ ْت ُكْم     ُت ْي َل َع
ُتْم َبْر ْك َت ُتْم     َفاْس ْن ُك  }    ُمْجِرِميَن     َقْوًما     َو

:أي مقدر، لقول القول " مقولآيِاتي تكن "أفلم جملة
" خبرالله "فيقول وجملة تكن، ألم لهم الله فيقول
" معطوفة"فاستكبرتم وجملة "،كفروا "الذيِن المبتدأ

 ".آيِاتي تكن "أفلم جملة على

َذا{ 32:آ ِإ َد ِإّن ِقيَل َو ّلِه َوْع ْيَِب ل َوالّساَعُة َحّق ال َر
ُتْم ِفيَها ْل ْدِري َما ُق ُظّن ِإْن الّساَعُة َما َن ّنا ِإل َن َنْحُن َوَما َظ

ِنيَن ْيِق َت  }ِبُمْس

فاعل ونائب "،"كنتم جملة على معطوفة الشرط جملة
ل "والساعة وجملة مصدره، على يِعود " ضمير"قيل
"،حق الله وعد "إن جملة على " معطوفةفيها ريِب

"ندري "ما وجملة "،"الساعة " خبرفيها ريِب "ل وجملة
ّدتالساعة "ما وجملة القول، مقول ّد " س َلْي مس مفعو
"نظن "إن وجملة بالستفهام، " المعلق"ندري
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ًا القول، حيز في مستأنفة وجملة مطلق، " مفعول"ظن
"،نظن "إْن جملة على " معطوفةبمستيقنين نحن "وما

 "ما خبر في زائدة والباء
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َدا  { 33 َب َئاُت     َلُهْم     َو ّي ُلوا     َما     َس َق     َعِم ُنوا     َما     ِبِهْم     َوَحا ِبِه     َكا
ُئوَن َتْهِز  }    َيِْس

والمصدر " مصدريِة،"ما " مستأنفة،لهم "وبدا جملة
 .إليه مضاف المؤول

َيْوَم     َوِقيَل  { 34:آ ْل ُكْم     ا ْنَسا ُتْم     َكَما     َن َء     َنِسي ُكْم     ِلَقا َذا     َيِْوِم َه
ُكُم ْأَوا ّناُر     َوَم ُكْم     َوَما     ال  }    َناِصِريَِن     ِمْن     َل

متعلق " ظرف"اليوم المصدر، " ضمير"قيل فاعل نائب
""ماو مطلق، مفعول نائب والكاف "،"ننساكم بـ

ًا : ننساكمأي مصدريِة " نعت،"هذا نسيانكم، مثل نسيان
وجملة إليه، : المشارأي بمشتق، مؤول جامد وهو

وجملة "،"ننساكم جملة على " معطوفةالنار "ومأواكم
"مأواكم جملة على " معطوفةناصريِن من لكم "وما
 ." زائدة"منو " مبتدأ،"ناصريِنو "،النار

ُكْم  { 35:آ ِل ُكُم     َذ ّن َأ ُتْم     ِب ْذ ّتَخ َيِاِت     ا ّلِه     آ ُكُم     ُهُزًوا     ال ْت َوَغّر
ُة َيا ْلَح َيا     ا ْن ّد َيْوَم     ال ْل ْنَها     ُيِْخَرُجوَن     ل     َفا ُهْم     َول     ِم

ُبوَن َت َتْع  }    ُيِْس

بالباء، مجرور بعدها " وما"أّن من المؤول المصدر
""هزوا " ،"ذلكم بخبر متعلقان والمجرور والجار

جملة على معطوفة ""وَغّرتكم وجملة ثان، مفعول
"ل وجملة " مستأنفة،"فاليوم في والفاء "،"اتخذتم
"ُيِستعتبون هم "ول وجملة " مستأنفة،ُيِْخَرجون
 ".ُيِخرجون "ل جملة على معطوفة

ّلِه  { 36:آ ِل ُد     َف ْلَحْم َرّب     الْرِض     َوَرّب     الّسَماَواِت     َرّب     ا
َلِميَن ْلَعا  }    ا

بدل، " الثانية"رب " مستأنفة،الحمد "فلله جملة
 .الثانية من بدل الثالثة ""ربو
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َلُه  { 37:آ ُء     َو َيِا ْبِر ِك ْل ْلَعِزيُِز     َوُهَو     َوالْرِض     الّسَماَواِت     ِفي     ا ا
ِكيُم ْلَح  }    ا

"فلله جملة على " معطوفةالكبريِاء "وله جملة
من بحال " متعلقالسموات "في الجار " ،الحمد

جملة على " معطوفةالعزيِز "وهو وجملة "،"الكبريِاء
 ".الكبريِاء "له

 الحقاف سورة

َتاِب َتنـزيُِل{ 2:آ ِك ْل ّلِه ِمَن ا ْلَعِزيِِز ال ِم ا ِكي ْلَح  }ا

 "."تنـزيِل بخبر " متعلقالله "من الجار

َنا     {َما 3:آ َلْق َنُهَما     َوَما     َوالْرَض     الّسَماَواِت     َخ ْي ْلَحّق     ِإل     َب ِبا
َأَجٍل ّلِذيَِن     ُمَسّمى     َو ْنِذُروا     َعّما     َكَفُروا     َوا  }    ُمْعِرُضوَن     ُأ

""بالحق الجار " للحصر،"إل " مستأنفة،خلقنا "ما جملة
معطوف " اسم"وأجل "،"خلقنا فاعل من بحال متعلق

والمصدر " مصدريِة،"َعّما " في"ما "،"الحق على
 "."معرضون بـ متعلق المجرور

ُتْم     ُقْل  { 4:آ ْيِ َأ ْدُعوَن     َما     َأَر ّلِه     ُدوِن     ِمْن     َت ِني     ال َذا     َأُرو َما
َلُقوا ِني     الّسَماَواِت     ِفي     ِشْرٌك     َلُهْم     َأْم     الْرِض     ِمَن     َخ ُتو ْئ ِا
َتاٍب ِك ْبِل     ِمْن     ِب َذا     َق َثاَرٍة     َأْو     َه ٍم     ِمْن     َأ ْل ُتْم     ِإْن     ِع ْن }    َصاِدِقيَن     ُك

مفعولين إلى وتتعدى أخبروني، ": بمعنى"أرأيِتم قوله
"،خلقوا "ماذا : جملةوالثاني " الموصولية،"ما :الول
":"ماذا ". قوله"ما من بحال " متعلقدون "من الجار

خبر، موصول " اسم"ذا مبتدأ، استفهام " اسم"ما
""أروني وجملة "،"خلقوابـ " متعلقالرض "من الجار

ّكدت معترضة والجملة " المنقطعة،"أم "،"أرأيِتم أ
"السموات "في الجار القول، حيز في مستأنفة بعدها
في " مستأنفة"ائتوني جملة "،"شرك لـ بنعت متعلق

"،"كتاب لـ بنعت " متعلققبل "من الجار القول، حيز
"إن وجملة "،"أثارة لـ بنعت " متعلقعلم "من الجار
دّل محذوف الشرط وجواب " مستأنفة،صادقين كنتم
 .قبله ما عليه
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ْدُعو     ِمّمْن     َأَضّل     َوَمْن  { 5:آ ّلِه     ُدوِن     ِمْن     َيِ َتِجيُب     ل     َمْن     ال َيِْس
َلى     َلُه ِم     ِإ َياَمِة     َيِْو ْلِق ِئِهْم     َعْن     َوُهْم     ا ُلوَن     ُدَعا  }    َغاِف

الجار ، وخبر " مبتدأ"من " مستأنفة،أضل "ومن جملة
بحال " متعلقدون "من الجار "،"بأضل متعلق ""ممن

جملة "،"يِدعو مفعول موصول " اسم"َمْن "،"َمْن ِمْن
"،يِستجيب "ل جملة على " معطوفةغافلون "وهم

 "غافلون بـ " متعلقدعائهم "عن والجار
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َذا  { 6 ِإ ّناُس     ُحِشَر     َو ُنوا     ال ًء     َلُهْم     َكا َدا ُنوا     َأْع َكا ِتِهْم     َو َد َبا ِبِع
 }    َكاِفِريَِن

"،أضل "َمْن المستأنفة على معطوفة الشرط جملة
والجار "،"أعداء من بحال متعلق ""لهم الجار

 ""كافريِن بـ " متعلق"بعبادتهم

َذا  { 7:آ ِإ َلى     َو ْت ْيِهْم     ُت َل َنا     َع ُت َيِا َناٍت     آ ّي ّلِذيَِن     َقاَل     َب َكَفُروا     ا
ْلَحّق َءُهْم     َلّما     ِل َذا     َجا ِبيٌن     ِسْحٌر     َه  }    ُم

"،"آيِاتنا من " حال"بينات مستأنفة، الشرط جملة
" محذوف"لما وجواب " معترضة،جاءهم "لما وجملة

 .القول مقول "سحر "هذا وجملة قبله، ما عليه دّل

ُلوَن     َأْم  { 8:آ ُه     َيُِقو َتَرا ُتُه     ِإِن     ُقْل     اْف ْيِ َتَر ُكوَن     َفلَ     اْف ِل ِلي     َتْم
ّلِه     ِمَن ًئا     ال ْي َلُم     ُهَو     َش ًدا     ِبِه     َكَفى     ِفيِه     ُتِفيُضوَن     ِبَما     َأْع َشِهي

ِني ْي ُكْم     َب َن ْي َب ْلَغُفوُر     َوُهَو     َو  }    الّرِحيُم     ا

لمبتدأ " خبرتملكون "فلَ وجملة " المنقطعة،"أم
)تملكون ل (فأنتم وجملة تملكون، ل أنتم :أي محذوف،

من بحال متعلق "الله "من الجار الشرط، جواب
ًا به "كفى جملة " مستأنفة،أعلم "هو جملة "،"شيئ
ًا زائدة، والباء القول، حيز في مستأنفة "شهيد

ًاو " فاعل،"الهاءو ""بيني الظرف " تمييز،"شهيد
ًا بـ متعلق "الرحيم الغفور "وهو وجملة "،"شهيد

 ".به "كفى جملة على معطوفة
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ْنُت     َما     ُقْل  { 9:آ ْدًعا     ُك ْدِري     َوَما     الّرُسِل     ِمَن     ِب ُيِْفَعُل     َما     َأ
ُكْم     َول     ِبي ِبُع     ِإْن     ِب ّت أ

َلّي     ُيِوَحى     َما     ِإل     َ َنا     َوَما     ِإ َنِذيٌِر     ِإل     َأ
ِبيٌن  }    ُم

ًا لـ بنعت " متعلقالرسل "من الجار "ما وجملة "،"بدع
يِفعل "ما وقوله القول، مقول على " معطوفةأدري

""أدري لـ معلقة والجملة مبتدأ، استفهام " اسمبي
ّدة فهي العمل، عن ّد سا " نافية،"إن مفعوليها، مس

"وما وجملة القول، حيز في " مستأنفةأتبع "إن وجملة
.""أتبع جملة على " معطوفةنذيِر إل أنا

ُتْم ُقْل{ 10:آ ْيِ َأ ْنِد ِمْن َكاَن ِإْن َأَر ّلِه ِع ُتْم ال َكَفْر ِبِه َو
َد ٌد َوَشِه ِني ِمْن َشاِه ِئيَل َب َلى ِإْسَرا ِلِه َع ْث َفآََمَن ِم

ُتْم َبْر ْك َت ّلَه ِإّن َواْس ْلَقْوَم َيِْهِدي ل ال ِلِميَن ا ّظا  }ال

كان إن حالكم : أرأيِتمأي " محذوفان،"أرأيِتم مفعول
:تقديِره محذوف الشرط وجواب ؟ظالمين ألستم كذا

على " معطوفةشاهد "وشهد وجملة ظلمتم، فقد
لـ بنعت " متعلقبني "من الجار "،"كفرتم جملة

وجملة "،"شهد بـ " متعلقمثله "على الجار " ،"شاهد
 "."شهد جملة على " معطوفة"فآَمن

ّلِذيَِن     َوَقاَل  { 11:آ ّلِذيَِن     َكَفُروا     ا ُنوا     ِل ْيًرا     َكاَن     َلْو     آَم َما     َخ
َنا َبُقو ْيِه     َس َل ْذ     ِإ ِإ ُدوا     َلْم     َو َت ُلوَن     ِبِه     َيِْه َيُقو َذا     َفَس ِإْفٌك     َه

 }    َقِديٌِم

القول، مقول الشرط وجملة " مستأنفة،"وقال جملة
": الواو"وإذ . قولهالقرآن على يِعود ""كان واسم

مقدر بفعل متعلق للماضي زمان " ظرف"إذ عاطفة،
المقدر الفعل وجملة يِهتدوا، لم إذ عنادهم : ظهرأي

بقوله تتعلق ول "،"قال جملة على معطوفة
ما يِعمل ل الفاء ولن الزمانين؛ " لختلَف"فسيقولون

على " معطوفة"فسيقولون وجملة قبلها، فيما بعدها
 .المقدر الفعل جملة

ِلِه     َوِمْن  { 12:آ ْب َتاُب     َق َذا     َوَرْحَمًة     ِإَماًما     ُموَسى     ِك َتاٌب     َوَه ِك
ٌق ّد ًنا     ُمَص ّيا     ِلَسا ِب ْنِذَر     َعَر ُي ّلِذيَِن     ِل َلُموا     ا ُبْشَرى     َظ َو

ِنيَن ْلُمْحِس  }    ِل
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ًا " مستأنفة،كتاب قبله "ومن جملة من " حال"إمام
على " معطوفةكتاب "وهذا وجملة "،موسى "كتاب
ًا المستأنفة، الجملة في الضمير من " حال"لسان

المسّوغ، هو ووصفها جامدة، الحال ووقعت "،"مصدق
"،"مصدق بـ " متعلق"لينذر المجرور المؤول والمصدر

الجار "،"مصدق على معطوف " اسم"بشرىو
 "."بشرى لـ بنعت " متعلق"للمحسنين

ّلِذيَِن     ِإّن  { 13:آ ُلوا     ا َنا     َقا ّب ّلُه     َر َتَقاُموا     ُثّم     ال َخْوٌف     َفلَ     اْس
ْيِهْم َل ُنوَن     ُهْم     َول     َع  }    َيِْحَز

وجملة "،"قالوا جملة على " معطوفة"استقاموا جملة
تعمل " نافية"ل و زائدة، والفاء "،"إّن " خبرخوف "فلَ
 .ليس عمل

ِئَك  { 14:آ َل ّنِة     َأْصَحاُب     ُأو ْلَج ِلِديَِن     ا ًء     ِفيَها     َخا ُنوا     ِبَما     َجَزا َكا
ُلوَن  }    َيِْعَم

"،"أصحاب في المستتر الضمير من " حال"خالديِن
جزاء، : يِجزونأي مقدر وعامله مطلق، مفعول ""جزاء
 "جزاء لـ بنعت " متعلق"بما الجار
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َنا  { 15 ْي ْنَساَن     َوَوّص ْيِِه     ال َد ِل ًنا     ِبَوا ْتُه     ِإْحَسا َل ُكْرًها     ُأّمُه     َحَم
ْتُه ُلُه     ُكْرًها     َوَوَضَع ُلُه     َوَحْم ُثوَن     َوِفَصا ّتى     َشْهًرا     َثلَ َذا     َح َلَغ     ِإ َب

ُه ّد َلَغ     َأُش َب َبِعيَن     َو َنًة     َأْر ِني     َرّب     َقاَل     َس ُكَر     َأْن     َأْوِزْع َأْش

َتَك ِتي     ِنْعَم ّل ْنَعْمَت     ا َلّي     َأ َلى     َع َدّي     َوَع ِل َأْن     َوا ِلًحا     َأْعَمَل     َو َصا
ُه ِلْح     َتْرَضا َأْص ِتي     ِفي     ِلي     َو ّيِ ّني     ُذّر ْبُت     ِإ ْيَك     ُت َل  }    ِإ

ًا " مستأنفة،"ووصينا جملة مطلق " مفعول"إحسان
إحسانا، إليهما يِحسن : أنوالتقديِر محذوف، لفعل
ًا " مستأنفة،أمه "حملته جملة مفعول نائب ""كره

ًا، : حملَأي مطلق "ثلَثون وفصاله "وحمله وجملة كره
" ابتدائية،" . "حتىأمه "حملته جملة على معطوفة
جملة به، مفعول ""أربعين مستأنفة، بعدها والجملة

النداء " جواب"أوزعني جملة الشرط، " جواب"قال
مفعول المؤول والمصدر " مصدريِة،"أن مستأنفة،

ًا الول، على معطوف الثاني والمصدر ثاٍن، ""صالح
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ًا لـ " نعت"ترضاه وجملة به، مفعول جملة "،"صالح
 .القول حيز في مستأنفة "تبت "إني

ِئَك  { 16:آ َل ّلِذيَِن     ُأو ّبُل     ا َتَق ْنُهْم     َن ُلوا     َما     َأْحَسَن     َع َعِم
َتجاَوُز َن ِتِهْم     َعْن     َو َئا ّي ّنِة     َأْصَحاِب     ِفي     َس ْلَج َد     ا ْدِق     َوْع الّص

ّلِذي ُنوا     ا ُدوَن     َكا  }    ُيِوَع

والمصدر " مصدريِة،"ما وخبر، " مبتدأالذيِن "أولئك
من بحال " متعلقأصحاب "في الجار إليه، مضاف
لفعل مطلق " مفعول"وعد "،"عنهم في الضمير

َنِعدهم وجملة محذوف، َد ( فاعل من ) حاليةَوْع
ّبل  .إليه مضاف ""الصدق "،"نتق

ّلِذي  { 17:آ ْيِِه     َقاَل     َوا َد ِل ُكَما     ُأّف     ِلَوا ِني     َل ِن َدا َتِع ُأْخَرَج     َأْن     َأ

ْد َلِت     َوَق ْلُقُروُن     َخ ِلي     ِمْن     ا ْب َثاِن     َوُهَما     َق َتِغي ّلَه     َيِْس َلَك     ال ْيِ َو
َد     ِإّن     آِمْن ّلِه     َوْع َيُقوُل     َحّق     ال َذا     َما     َف ِطيُر     ِإل     َه َأَسا

ِليَن  }    الّو

فعل ": اسم"أف ......" مستأنفة،قال "والذي جملة
أعني بـ " متعلق"لكما الجار أتضجر، بمعنى مضارع
ًا " مستأنفة"أتعدانني وجملة لكما، : التأفيفأي مقدر

ّيز في " مفعولأخرج "أن المؤول والمصدر القول، َح
َتِعدانني لـ ثاٍن وجملة " حالية،خلت "وقد جملة "،"

":"ويِلك ". قوله"والديِه من " حاليِستغيثان "وهما
مقول "آمن "ويِلك وجملة مهمل، لفعل مطلق مفعول
""يِستغيثان في الفاعل من حال مقدر لقول القول

في " مستأنفة"آمن وجملة آمن، : ويِلك: يِقولنأي
وجملة "،حق الله وعد "إن جملة وكذا القول، حيز

""إلو المقدرة، القول جملة على " معطوفة"فيقول
 ." خبر"أساطيرو للحصر

ِئَك  { 18:آ َل ّلِذيَِن     ُأو ْيِهُم     َحّق     ا َل ْلَقْوُل     َع ٍم     ِفي     ا ْد     ُأَم َلْت     َق َخ
ِلِهْم     ِمْن ْب ْلِجّن     ِمَن     َق ْنِس     ا ّنُهْم     َوال ُنوا     ِإ  }    َخاِسِريَِن     َكا

السابقة، اليِة " في"الذي " خبرالذيِن "أولئك جملة
في الضمير من بحال " متعلقأمم "في الجار

َلْت "قد جملة " ،"عليهم "من الجار لمم، " نعتَخ
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"إنهم وجملة "،"خلت فاعل من بحال " متعلقالجن
 .مستأنفة "كانوا

ُكّل  { 19:آ ِل ُلوا     ِمّما     َدَرَجاٌت     َو َيُهْم     َعِم ُيَوّف ِل َلُهْم     َو َوُهْم     َأْعَما
َلُموَن     ل ْظ  }    ُيِ

" متعلق"مما الجار " مستأنفة،درجات "ولكل جملة
""ليوفيهم المجرور المؤول والمصدر لدرجات، بنعت

المقدرة والجملة بذلك، : جازاهمأي مقدر بفعل متعلق
ل "وهم وجملة "،درجات "لكل جملة على معطوفة
 ." حاليةيِظلمون

َيِْوَم  { 20:آ ّلِذيَِن     ُيِْعَرُض     َو َلى     َكَفُروا     ا ّناِر     َع ُتْم     ال ْب ْذَه َأ

ُكْم ِت َبا ّي ُكُم     ِفي     َط ِت َيا َيا     َح ْن ّد ُتْم     ال َتْع َتْم َيْوَم     ِبَها     َواْس ْل َفا
َذاَب     ُتْجَزْوَن ْلُهوِن     َع ُتْم     ِبَما     ا ْن ِبُروَن     ُك ْك َت الْرِض     ِفي     َتْس

ْيِر ْلَحّق     ِبَغ ِبَما     ا ُتْم     َو ْن  }    َتْفُسُقوَن     ُك

زمان " ظرف"يِوم استئنافية، ": الواو"ويِوم قوله
""يِعرض جملة يِوم، لهم : يِقالأي مقدر بفعل متعلق
لقول القول " مقول"أذهبتم وجملة إليه، مضاف
وقوله "،"أذهبتم بـ " متعلقحياتكم "في الجار مقدر،

بـ متعلق " ظرف"اليومو عاطفة، ": الفاء"فاليوم
الجملة على " معطوفة"تجزون وجملة "،"تجزون
مصدريِة، ""ماو ثاٍن، " مفعول"عذاب : يِقال،المقدرة
الجار "،"تحزنون بـ متعلق المجرور المؤول والمصدر

"،"تستكبرون في الواو من بحال " متعلق"بغير
على " معطوفكنتم "بما الثاني المؤول والمصدر
 الول المصدر
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ُكْر  { 21 ْذ ْذ     َعاٍد     َأَخا     َوا َذَر     ِإ ْن ْد     ِبالْحَقاِف     َقْوَمُه     َأ َلِت     َوَق َخ
ُذُر ّن ْيِن     ِمْن     ال ْيِِه     َب َد ْلِفِه     َوِمْن     َيِ ُدوا     َأل     َخ ُب ّلَه     ِإل     َتْع ّني     ال ِإ
ُكْم     َأَخاُف ْي َل َذاَب     َع ٍم     َع ٍم     َيِْو ِظي  }    َع

اشتمال بدل ظرفي " اسم"إذ " مستأنفة،"واذكر جملة
"،"قومه من بحال " متعلق"بالحقاف الجار "،"أخا من

بعدها والجملة " مفسرة،"أن حالية، "خلت "وقد جملة
 ." مستأنفةأخاف "إني وجملة تفسيريِة،
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ُلوا  { 22:آ َنا     َقا َت ْئ َنا     َأِج َك ْأِف َت َنا     َعْن     ِل ِت ِلَه َنا     آ ِت ْأ َنا     ِبَما     َف ُد ِإْن     َتِع
ْنَت  }    الّصاِدِقيَن     ِمَن     ُك

"إن وجملة "،"جئتنا جملة على " معطوفة"فأتنا جملة
محذوف الشرط وجواب " مستأنفة،الصادقين من كنت
 .قبله ما عليه دّل

ّنَما     َقاَل  { 23:آ ْلُم     ِإ ْلِع َد     ا ْن ّلِه     ِع ُكْم     ال ّلُغ َب ُأ ْلُت     َما     َو ِبِه     ُأْرِس
ّني ِك َل ُكْم     َو ُلوَن     َقْوًما     َأَرا  }    َتْجَه

ّلغكم جملة ""ما القول، مقول على " معطوفة"وأب
ًا ثاٍن، مفعول موصول اسم وجملة ثاٍن، " مفعول"قوم

 ." نعت"تجهلون

َلّما  { 24:آ ُه     َف َأْو ِبَل     َعاِرًضا     َر َتْق ِتِهْم     ُمْس َيِ ُلوا     َأْوِد َذا     َقا َه
َنا     َعاِرٌض ِطُر ُتْم     َما     ُهَو     َبْل     ُمْم ْل َتْعَج َذاٌب     ِفيَها     ِريٌِح     ِبِه     اْس َع

ِليٌم  }    َأ

ًا مستأنفة، الشرط جملة في الهاء من " حال"عارض
ًا لـ " صفة"مستقبل "،"رأوه غير وإضافته "،"عارض

ًا يِكون أن ساغ َثّم فِمْن فاعل، اسم لنه محضة؛ نعت
" اسم"ما "،"عارض لـ " نعت"ُمْمطرنا وكذلك لنكرة،

"فيها وجملة "،"هو من " بدل"ريِح "،"هو خبر موصول
 "."ريِح لـ " نعتعذاب

َدّمُر  { 25:آ َأْمِر     َشْيٍء     ُكّل     ُت ّبَها     ِب َبُحوا     َر َأْص ِإل     ُيَِرى     ل     َف
ُنُهْم ِك ِلَك     َمَسا َذ ْلَقْوَم     َنْجِزي     َك ْلُمْجِرِميَن     ا  }    ا

" متعلق"بأمر الجار "،"ريِح لـ ثاٍن " نعت"تدمر جملة
" معطوفة"فأصبحوا وجملة "،"تدمر فاعل من بحال
""أصبحوا " خبريِرى "ل وجملة "،"تدمر جملة على

""كذلك في والكاف فاعل، " نائب"مساكنهم الناقصة،
الجزاء، ذلك مثل جزاء : نجزيأي مطلق مفعول نائب

 .المتعاطفين بين معترضة ""نجزي وجملة

ْد  { 26:آ َلَق ّناُهْم     َو ّك ُكْم     ِإْن     ِفيَما     َم ّنا ّك َنا     ِفيِه     َم ْل َلُهْم     َوَجَع
ْبَصاًرا     َسْمًعا َأ ًة     َو َد ِئ َأْف َنى     َفَما     َو ْنُهْم     َأْغ َول     َسْمُعُهْم     َع

ْبَصاُرُهْم ُتُهْم     َول     َأ َد ِئ ْذ     َشْيٍء     ِمْن     َأْف ُنوا     ِإ ُدوَن     َكا َيِاِت     َيِْجَح ِبآَ
ّلِه َق     ال ُنوا     َما     ِبِهْم     َوَحا ُئوَن     ِبِه     َكا َتْهِز  }    َيِْس
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"،"فأصبحوا جملة على معطوفة وجوابه القسم جملة
ّناهمأي " نافية"إن جر، محل في " موصولة"ما ّك : م
ّناكم ما الذي في ّك لفظ عن وعدل القوة، من فيه م
في متماثلَن يِجتمع " لكيلَ"إن إلى " النافية"ما

"،"جعل لـ الثاني بالمفعول " متعلق"لهم الجار اللفظ،
""ل "،"جعلنا جملة على " معطوفةأغنى "فما وجملة
:أي مطلق مفعول " نائب"وشيء النفي، لتأكيد زائدة
زمان " ظرف"إذ " زائدة،"ِمْنو كثيًرا، أو قليلَ إغناء

جملة على " معطوفة"حاق وجملة "،"أغنى بـ متعلق
" متعلق"به الجار فاعل، موصول " اسم"ما "،أغنى "ما

 "."يِستهزئون بـ

ْد  { 27:آ َلَق َنا     َو ْك َل ُكْم     َما     َأْه َل ْلُقَرى     ِمَن     َحْو َنا     ا َيِاِت     َوَصّرْف ال
ّلُهْم  }    َيِْرِجُعوَن     َلَع

"لقد جملة على " معطوفةأهلكنا "ولقد جملة
ّناهم "من بالصلة، متعلق مكان " ظرف"حولكم "،مك
"يِرجعون "لعلهم وجملة "،"ما من بحال " متعلقالقرى

.مستأنفة

َلْول{ 28:آ ّلِذيَِن َنَصَرُهُم َف ُذوا ا ّتَخ ّلِه ُدوِن ِمْن ا ال
ًنا َبا ِلَهًة ُقْر ّلوا َبْل آ ْنُهْم َض ِلَك َع َذ ُكُهْم َو ُنوا َوَما ِإْف َكا

َتُروَن  }َيِْف

تحضيض، " حرف"لول " مستأنفة،نصرهم "فلول جملة
والمفعول "،"آلهة من بحال " متعلقدون "من الجار
ًا اتخذوهم، :أي " محذوف"اتخذوا لـ الول " حال،"قربان

""ضلوا وجملة "،"اتخذ لـ ثاٍن " مفعول"آلهةو
": اسم"ما ". قولهإفكهم "وذلك جملة وكذا مستأنفة،

 ""إفكهم على معطوف موصول
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ْذ  { 29: ِإ َنا     َو ْيَك     َصَرْف َل ْلِجّن     ِمَن     َنَفًرا     ِإ َتِمُعوَن     ا ْلُقْرآَن     َيِْس ا
َلّما ُه     َف ُلوا     َحَضُرو ُتوا     َقا ْنِص َلّما     َأ ّلْوا     ُقِضَي     َف َلى     َو َقْوِمِهْم     ِإ

ْنِذِريَِن  }    ُم

ًا، لذكر مفعول ظرفي " اسم"إذ مستأنفة، الواو مقدر
ًا لـ بنعت " متعلقالجن "من الجار وجملة "،"نفر
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ًا لـ ثاٍن " نعت"يِستمعون "حضروه "فلما جملة "،"نفر
"فلّما الشرط وجملة "،"َصَرْفنا جملة على معطوفة

ّلْوا فاعل من " حال"منذريِن " مستأنفة،قضي  "."و

ُلوا  { 30:آ َنا    َ يِا     َقا ّنا     َقْوَم َنا     ِإ ًبا     َسِمْع َتا َبْعِد     ِمْن     ُأنـزَل     ِك
ّدًقا     ُموَسى ْيَن     ِلَما     ُمَص ْيِِه     َب َد َلى     َيِْهِدي     َيِ ْلَحّق     ِإ َلى     ا ِإ َو
ٍم     َطِريٍِق َتِقي  }    ُمْس

ًا " نعت،"أنـزل جملة ًا " نعت"مصدق في واللَم "،"كتاب
به، مفعول موصول " اسم"ما للتقويِة، " زائدة"لما

ًا " نعت"يِهدي جملة بالصلة، " متعلق"بين الظرف  .كتاب

َنا    َ يِا  { 31:آ ُبوا     َقْوَم ّلِه     َداِعَي     َأِجي ُنوا     ال ُكْم     َيِْغِفْر     ِبِه     َوآِم َل
ُكم     ِمْن ِب ُنو  }    ُذ

ّيز في " مستأنفةقومنا "يِا جملة جملة القول، َح
 .مقدر شرط " جواب"يِغفر

ّلِه     َداِعَي     ُيِِجْب     ل     َوَمْن  { 32:آ ْيَس     ال َل الْرِض     ِفي     ِبُمْعِجٍز     َف
ْيَس َل ِنِه     ِمْن     َلُه     َو ُء     ُدو َيا ِل ِئَك     َأو َل ِبيٍن     َضلٍَل     ِفي     ُأو  }    ُم

النداء جواب جملة على " معطوفةيِجب ل "ومن جملة
"بمعجز "فليس وجملة مبتدأ، " شرطية"منو "،"آمنوا
الخبر، في زائدة والباء رابطة، والفاء الشرط، جواب
"دونه "من الجار بمعجز، " متعلقالرض "في الجار

"ضلَل في "أولئك وجملة "،"أولياء من بحال متعلق
 .مستأنفة

َلْم 33:آ َأَو ّلَه     َأّن     َيَِرْوا     { ّلِذي     ال َلَق     ا َوالْرَض     الّسَماَواِت     َخ
َلْم ْلِقِهّن     َيِْعَي     َو َلى     ِبَقاِدٍر     ِبَخ ِيَي     َأْن     َع َتى     ُيِْح ْلَمْو َلى     ا ّنُه     َب ِإ
َلى  }    َقِديٌِر     َشْيٍء     ُكّل     َع

ّد بعدها وما وأّن " مستأنفة،يِروا "أولم جملة ّد س مس
َلْي جملة على " معطوفةيِعي "ولم جملة " ،"يِروا مفعو

زائدة والباء العلة، حرف بحذف مجزوم والفعل "،"خلق
قوة في الكلَم كون زيِادتها وَحّسَن "،"بقادر في

بـ " متعلقيِحيي أن "على والجار )،؟بقادر الله (أليس
 .مستأنفة بعدها والجملة جواب، " حرف"بلى "،"قادر
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َيِْوَم  { 34:آ ّلِذيَِن     ُيِْعَرُض     َو َلى     َكَفُروا     ا ّناِر     َع ْيَس     ال َل َذا     َأ َه
ْلَحّق ُلوا     ِبا َلى     َقا َنا     َب ّب ُذوُقوا     َقاَل     َوَر َذاَب     َف ْلَع ُتْم     ِبَما     ا ْن ُك

ْكُفُروَن  }    َت

بفعل متعلق زمان " ظرف"يِوم مستأنفة، الواو
"بالحق هذا "أليس وجملة يِقال، :تقديِره محذوف

خبر في زائدة والباء المقدر، للقول القول مقول
ّبنا "بلى وجملة ليس، القول، ) مقولالحق (هو َوَر

ّبنا في والواو بأقسم متعلق والمجرور للقسم، ""ور
"إن :أي مقدر شرط " جواب"فذوقوا وجملة المقدرة،

المجرور والمصدر " مصدريِة،"ماو "،فذوقوا أقررتم
 "."فذوقوا بـ متعلق

ِبْر  { 35:آ َبَر     َكَما     َفاْص ُلو     َص ِم     ُأو ْلَعْز َول     الّرُسِل     ِمَن     ا
َتْعِجْل ّنُهْم     َلُهْم     َتْس َأ ُدوَن     َما     َيَِرْوَن     َيِْوَم     َك ُثوا     َلْم     ُيِوَع َب ْل ِإل     َيِ

َلُك     َفَهْل     َبلٌَغ     َنَهاٍر     ِمْن     َساَعًة ْلَقْوُم     ِإل     ُيِْه ْلَفاِسُقوَن     ا  }    ا

مطلق مفعول نائب والكاف " مستأنفة،"فاصبر جملة
ًا : اصبرأي "من . الجارالعزم أولي صبر مثل صبر

"كأنهم " وجملةالعزم "أولو من بحال " متعلقالرسل
بـ متعلق زمان " ظرف"يِوم ..." مستأنفة،يِرون يِوم

" ظرف"ساعة به، مفعول موصول " اسم"ما ، ""يِلبثوا
لـ بنعت " متعلقنهار "من الجار "،"يِلبثوابـ متعلق
بلَغ، : هذاأي محذوف لمبتدأ " خبر"بلَغ "،"ساعة

 الستفهام جملة وكذا مستأنفة، والجملة
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 محمد سورة

ّلِذيَِن{ 1:آ ّدوا َكَفُروا ا ِبيِل َعْن َوَص ّلِه َس َأَضّل ال

َلُهْم  }َأْعَما

 "."أضل جملة خبره " مبتدأ،"الذيِن

ّلِذيَِن  { 2:آ ُنوا     َوا ُلوا     آَم ِلَحاِت     َوَعِم ُنوا     الّصا نـزَل     ِبَما     َوآَم
َلى ْلَحّق     َوُهَو     ُمَحّمٍد     َع ّبِهْم     ِمْن     ا ْنُهْم     َكّفَر     َر ِتِهْم     َع َئا ّي َس

َلَح َأْص َلُهْم     َو  }    َبا
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"الحق "وهو وجملة "،"كّفر جملة خبره " مبتدأ،"الذيِن
 .اعتراضية والواو معترضة،

ِلَك  { 3:آ َأّن     َذ ّلِذيَِن     ِب َبُعوا     َكَفُروا     ا ّت ِطَل     ا َبا ْل َأّن     ا ّلِذيَِن     َو ا
ُنوا َبُعوا     آَم ّت ْلَحّق     ا ّبِهْم     ِمْن     ا ِلَك     َر َذ ّلُه     َيِْضِرُب     َك ّناِس     ال ِلل

َلُهْم َثا  }    َأْم

بعدها " وما"أّن من المؤول والمصدر " مبتدأ،"ذلك
الثاني المؤول والمصدر بالخبر، متعلق بالباء مجرور

"ربهم "من الجار جر، محل في الول على معطوف
:أي مطلق مفعول نائب الكاف الحق، من بحال متعلق
ًبا المثال الله يِضرب وجملة الضرب، ذلك مثَل َضْر

 ." مستأنفة"يِضرب

ِإذا  { 4:آ ُتُم     َف ّلِذيَِن     َلِقي ّتى     الّرَقاِب     َفَضْرَب     َكَفُروا     ا َذا     َح ِإ
ُتُموُهْم ْن ْثَخ ّدوا     َأ َق     َفُش َثا ْلَو ِإّما     ا ّنا     َف ُد     َم ِإّما     َبْع ًء     َو َدا ّتى     ِف َح

ْلَحْرُب     َتَضَع ِلَك     َأْوَزاَرَها     ا َلْو     َذ ُء     َو ّلُه     َيَِشا َتَصَر     ال ْن ْنُهْم     ل ِم
ِكْن َل ُلَو     َو ْب َي ُكْم     ِل َبْعٍض     َبْعَض ّلِذيَِن     ِب ُلوا     َوا ِت ِبيِل     ِفي     ُق ّلِه     َس ال
َلْن َلُهْم     ُيِِضّل     َف  }    َأْعَما

متعلقة شرطية " ظرفية"إذا مستأنفة، الشرط جملة
: فاضربوا" أي"ضرب في العامل هو مقدر بفعل

مطلق " مفعول"َضْرَب العدو، ملَقاتكم وقت الرقاب
. الشرط " جواب"فاضربوا وجملة المقدر، للعامل
في والعامل مستأنفة، بعدها والجملة "،" ابتدائية"حتى

في والفاء به، " مفعول"الوثاق الجواب، " معنى"إذا
ّنا تخيير، " حرف"إّما " عاطفة،"فإّما مطلق " مفعول"م

ّنا، : تمنونأي ّنا "تمنون وجملة َم على " معطوفةَم
الضم على مبني زمان ظرف ""بعد الشرط، جواب
ّنا لـ بنعت متعلق " حرف"إما عاطفة، والواو "،"َم
)فداء (تفدون وجملة مطلق، " مفعول"فداء تخيير،

)تضع (أن والمصدر )،(تمنون جملة على معطوفة
. قولهالمقدر )(تفدون بـ " متعلق"حتى بـ مجرور

والجملة ذلك، : الحكمأي محذوف لمبتدأ :" خبر"ذلك
"الحكم جملة على معطوفة الشرط وجملة مستأنفة،

بأن منصوب والفعل للتعليل، ": اللَم"ليبلو ". قولهذلك
مقدر، بفعل متعلق المجرور المؤول والمصدر مضمرة،

)أمركم (ولكن وجملة ليبلو، بالقتال أمركم ولكن :أي
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"قتلوا "والذيِن جملة الشرط، جملة على معطوفة
"،"الذيِن المبتدأ " خبريِضل "فلن وجملة مستأنفة،

 .زائدة والفاء

َيْهِديِِهْم  { 5:آ ِلُح     َس ُيِْص َلُهْم     َو  }    َبا

 ." مستأنفة"سيهديِهم جملة

ُلُهُم  { 6:آ ْدِخ ُيِ ّنَة     َو ْلَج  }    َلُهْم     َعّرَفَها     ا

: ُمَعّرفا" أي"يِدخلهم فاعل من " حال"عّرفها جملة
 .بها لهم

ّيَِها    َ يِا  { 7:آ ّلِذيَِن     َأ ُنوا     ا ْنُصُروا     ِإْن     آَم ّلَه     َت ُكْم     ال ْنُصْر  }    َيِ

 ." بدل"الذيِن النداء، جواب مستأنفة الشرط جملة

ّلِذيَِن  { 8:آ َتْعًسا     َكَفُروا     َوا َأَضّل     َلُهْم     َف َلُهْم     َو  }    َأْعَما

محذوف والخبر ..." : مبتدأ،كفروا "والذيِن قوله
المطلق، " المفعول"فتعسا عليه يِدل : فتعسوا،تقديِره
والجملة بالشرط، للمبتدأ تشبيها الفاء ودخلت

َتِعسوا وجملة مستأنفة، وجملة "،"الذيِن المبتدأ ): خبر(
 .) المقدرة(تعسوا على " معطوفة"أضّل

ِلَك  { 9:آ ّنُهْم     َذ َأ ّلُه     َأنـزَل     َما     َكِرُهوا     ِب َبَط     ال َأْح َلُهْم     َف  }    َأْعَما

""فأحبط وجملة خبر، المؤول والمصدر " مبتدأ،"ذلك
 "."كرهوا جملة على معطوفة

َلْم  { 10:آ ُظُروا     الْرِض     ِفي     َيِِسيُروا     َأَف ْن َي ْيَف     َف َكاَن     َك
َبُة ّلِذيَِن     َعاِق ِلِهْم     ِمْن     ا ْب ّلُه     َدّمَر     َق ْيِهْم     ال َل َكاِفِريَِن     َع ْل ِل َو

ُلَها َثا  }    َأْم

استفهام " اسم"كيف " مستأنفة،يِسيروا "أفلم جملة
المعلق للنظر " مفعولكان "كيف وجملة كان، خبر

كان، اسم ""عاقبة العلم، معنى المضمن بالستفهام
"أمثالها "وللكافريِن وجملة " مستأنفة،"دّمر جملة

 "."دّمر جملة على معطوفة
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ِلَك  { 11:آ َأّن     َذ ّلَه     ِب َلى     ال ّلِذيَِن     َمْو ُنوا     ا َأّن     آَم َكاِفِريَِن     َو ْل ل     ا
َلى  }    َلُهْم     َمْو

المؤول والمصدر خبره، المؤول والمصدر " مبتدأ،"ذلك
وجملة المتقدم، المؤول المصدر على معطوف الثاني

الجار للجنس، نافية ""لو "َ،"أّن " خبرلهم مولى "ل
 بالخبر " متعلق"لهم
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ّلَه ِإّن{ 12 ْدِخُل ال ّلِذيَِن ُيِ ُنوا ا ُلوا آَم ِلَحاِت َوَعِم الّصا
ّناٍت ِتَها ِمْن َتْجِري َج ْنَهاُر َتْح ّلِذيَِن ال ّتُعوَن َكَفُروا َوا َتَم َيِ

ُلوَن ُك ْأ َيِ ُكُل َكَما َو ْأ ْنَعاُم َت ّناُر ال ْثًوى َوال  }َلُهْم َم

"والذيِن جملة " نعت،"تجري جملة ثاٍن، " مفعول"جنات
والكاف "،يِدخل الله "إن جملة على ..." معطوفةكفروا

أكل، مثل : أكلَأي مطلق مفعول " نائب"كما في
على " معطوفةمثوى "والنار وجملة " مصدريِة،"ماو

 "."مثوى لـ بنعت " متعلق"لهم الجار "،"يِتمتعون جملة

ّيِْن  { 13:آ َأ َك َيٍِة     ِمْن     َو ّد     ِهَي     َقْر ًة     َأَش ِتَك     ِمْن     ُقّو َيِ ِتي     َقْر ّل ا
ْتَك َناُهْم     َأْخَرَج ْك َل  }    َلُهْم     َناِصَر     َفلَ     َأْه

كنايِة " اسم"كأيِن " مستأنفة،قريِة من "وكأيِن جملة
" متعلققريِة "من الجار مبتدأ، كثير بمعنى عدد عن

"،"قريِة لـ " نعتأشد "هي وجملة "،"كأيِن لـ بنعت
"،"أشد بـ " متعلققريِتك "من الجار " تمييز،"قوة
وجملة "،"كأيِن " خبر"أهلكناهم جملة " نعت،"التي

""ل "،"أهلكناهم جملة على " معطوفةلهم ناصر "فلَ
 .اسمها ""ناصرو للجنس، نافية

َلى     َكاَن     َأَفَمْن  { 14:آ َنٍة     َع ّي ّبِه     ِمْن     َب ّيَِن     َكَمْن     َر ُء     َلُه     ُز ُسو
ِلِه َبُعوا     َعَم ّت َءُهْم     َوا  }    َأْهَوا

"على الجار مبتدأ، موصول " اسم"َمْن مستأنفة، الفاء
لـ بنعت " متعلقربه "من الجار بالخبر، متعلق "بينة

جملة المبتدأ، بخبر " متعلق"كمن الجار "،"بينة
ّيِن جملة على " معطوفة"واتبعوا لفظ راعى وقد "،"ُز
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ّيِن في فأفرد " أول؛"َمْن ثانيا معناها وراعى "،"ُز
ّتبعوا في فجمع  "."وا

َثُل 15:آ ّنِة     {َم ْلَج ِتي     ا ّل َد     ا ّتُقوَن     ُوِع ْلُم ْنَهاٌر     ِفيَها     ا َماٍء     ِمْن     َأ
ْيِر ْنَهاٌر     آِسٍن     َغ َأ َبٍن     ِمْن     َو ّيْر     َلْم     َل َتَغ ْنَهاٌر     َطْعُمُه     َيِ َأ ِمْن     َو
ّذٍة     َخْمٍر ِبيَن     َل ْنَهاٌر     ِللّشاِر َأ َلُهْم     ُمَصّفى     َعَسٍل     ِمْن     َو ِفيَها     َو
ّثَمَراِت     ُكّل     ِمْن ٌة     ال ّبِهْم     ِمْن     َوَمْغِفَر ٌد     ُهَو     َكَمْن     َر ِل ِفي     َخا

ّناِر ًء     َوُسُقوا     ال ّطَع     َحِميًما     َما َءُهْم     َفَق  }    َأْمَعا

َثُلوالتقديِر "،خالد هو "كمن خبره " مبتدأ،"مثل َأَم  :
"أنهار "فيها وجملة ،؟خالد هو من جزاء كمثل الجنة
" معطوفة"أنهارو لماء، " نعت"غير "،"الجنة من حال
لـ بنعت " متعلقلبن "من الجار " المتقدمة،"أنهار على

لـ " نعت"لذة "،"لبن لـ " نعتيِتغير "لم وجملة "،"أنهار
وجملة "،"لذة لـ بنعت " متعلق"للشاربين الجار "،"خمر

"،أنهار "فيها جملة على " معطوفةكل من فيها "ولهم
:أي محذوف لمبتدأ محذوف بخبر " متعلق"لهم الجار
الذي بالستقرار " متعلق"فيها الجار أصناف، ولهم
للمبتدأ بنعت " متعلقكل "من الجار الخبر، به تعلق

"،"مغفرة لـ بنعت متعلق "ربهم "من الجار المقدر،
""وسقوا جملة "،"خالد بـ " متعلقالنار "في الجار

ثاٍن، " مفعول"ماء "،خالد "هو جملة على معطوفة
ّطع وجملة  "."سقوا جملة على " معطوفة"فق

ْنُهْم  { 16:آ َتِمُع     َمْن     َوِم ْيَك     َيِْس َل ّتى     ِإ َذا     َح ِمْن     َخَرُجوا     ِإ
ْنِدَك ُلوا     ِع ّلِذيَِن     َقا ُتوا     ِل ْلَم     ُأو ْلِع َذا     ا ِنًفا     َقاَل     َما ِئَك     آ َل ُأو

ّلِذيَِن َبَع     ا ّلُه     َط َلى     ال ِبِهْم     َع ُلو  }    ُق

" ابتدائية،"حتى " مستأنفة،يِستمع من "ومنهم جملة
استفهام ": اسم"ماذا . قولهمستأنفة بعدها والجملة

وجملة " حال،"آنفا خبره، موصول " اسم"ذاو مبتدأ،
 ." مستأنفةالذيِن "أولئك

ّلِذيَِن  { 17:آ َدْوا     َوا َت َدُهْم     اْه ًدى     َزا َتاُهْم     ُه  }    َتْقَواُهْم     َوآ

ثاٍن، " مفعول"هدى " مستأنفة،اهتدوا "والذيِن جملة
 .ثاٍن " مفعول"تقواهم
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ُظُروَن     َفَهْل  { 18:آ ْن َيُهْم     َأْن     الّساَعَة     ِإل     َيِ ِت ْأ َتًة     َت ْد     َبْغ َفَق
َء ُطَها     َجا ّنى     َأْشَرا َأ َذا     َلُهْم     َف ْتُهْم     ِإ َء ْكَراُهْم     َجا  }    ِذ

به، " مفعول"الساعة مستأنفة، الستفهام جملة
""بغتة "،"الساعة من اشتمال بدل المؤول والمصدر

"أشراطها جاء "فقد وجملة الحال، موضع في مصدر
ّنى ". قولهيِنظرون "هل جملة على معطوفة "لهم "فأ

بمعنى مكان ظرف استفهام اسم مستأنفة، : الفاء
ْيَِن ِمْن الجار مبتدأ، ""ذكراهمو مقدر، بخبر متعلق ؟أ

وجملة الخبر، به تعلق الذي بالستقرار " متعلق"لهم
ما عليه دّل محذوف الشرط وجواب معترضة، الشرط

ّنى الساعة جاءتهم : إذاأي قبله  ؟التذكير لهم فأ

َلْم  { 19:آ ّنُه     َفاْع َلَه     ل     َأ ّلُه     ِإل     ِإ َتْغِفْر     ال ِبَك     َواْس ْن َذ ِل
ِنيَن ْلُمْؤِم ِل َناِت     َو ْلُمْؤِم ّلُه     َوا َلُم     َوال ُكْم     َيِْع َب ّل َتَق  }    ُم

ّد المؤول والمصدر " مستأنفة،"فاعلم جملة ّد س مس
َلْي في المستتر الضمير من " بدل"الله " ،"اعلم مفعو

 " مستأنفةيِعلم "الله جملة المحذوف، الخبر
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َيُِقوُل  { 20: ّلِذيَِن     َو ُنوا     ا َلْت     َلْول     آَم ٌة     نـز َذا     ُسوَر ِإ َلْت     َف ُأنـز

ٌة َكَمٌة     ُسوَر ِكَر     ُمْح ُذ َتاُل     ِفيَها     َو ْلِق ْيَِت     ا َأ ّلِذيَِن     َر ِفي     ا
ِبِهْم ُلو ُظُروَن     َمَرٌض     ُق ْن ْيَك     َيِ َل َظَر     ِإ ْلَمْغِشّي     َن ْيِه     ا َل ِمَن     َع
ْلَمْوِت َلى     ا َأْو  }    َلُهْم     َف

وجملة تحضيض، " حرف"لول " مستأنفة،"ويِقول جملة
" صلة،مرض قلوبهم "في وجملة مستأنفة، الشرط
" مفعول"نظر الموصول، من " حال"يِنظرون وجملة
نائب " وهو"المغشّيبـ " متعلق"عليه الجار مطلق،
"الموت "من وكذا المفعول، اسم للمغشي فاعل

" متعلق"لهم الجار " مستأنفة،لهم "فأولى وجملة
وسّوغ لهم، : فالهلَكوالتقديِر "،"أولى المبتدأ بخبر

 .دعاء كونه بالنكرة البتداء

َذا     َمْعُروٌف     َوَقْوٌل     َطاَعٌة  { 21:آ ِإ َلْو     الْمُر     َعَزَم     َف َدُقوا     َف َص
ّلَه َكاَن     ال ْيًرا     َل  }    َلُهْم     َخ

javascript:openquran(46,21,21)
javascript:openquran(46,21,21)
javascript:openquran(46,20,20)
javascript:openquran(46,20,20)
javascript:openquran(46,20,20)
javascript:openquran(46,19,19)
javascript:openquran(46,19,19)
javascript:openquran(46,18,18)
javascript:openquran(46,18,18)


بكم : أمثلتقديِره محذوف والخبر ": مبتدأ"طاعة قوله
"فلو وجملة مستأنفة، الشرط وجملة غيرها، من

كان " خبر"خيرا الشرط، " جوابلكان الله صدقوا
من المفهومين والخلَص الصدق على يِعود واسمها
 "."خيرا بـ " متعلق"لهم الجار السياق،

ُتْم     َفَهْل  { 22:آ ْي ُتْم     ِإْن     َعَس ْي ّل ُدوا     َأْن     َتَو الْرِض     ِفي     ُتْفِس
ّطُعوا ُتَق ُكْم     َو  }    َأْرَحاَم

ّليتم "إن وجملة مستأنفة، الستفهام جملة "تو
قبله، ما عليه دّل محذوف الشرط وجواب معترضة،

 "."عسيتم خبر المؤول والمصدر " تامة،"عسىو

ِئَك  { 23:آ َل ّلِذيَِن     ُأو َنُهُم     ا ّلُه     َلَع َأَصّمُهْم     ال  }    َف

" معطوفة"فأصّمهم وجملة وخبر، " مبتدأالذيِن "أولئك
 "."لعنهم جملة على

ّبُروَن     َأَفلَ  { 24:آ َد َت ْلُقْرآَن     َيِ َلى     َأْم     ا ُلوٍب     َع ُلَها     ُق  }    َأْقَفا

" المنقطعة،"أم " مستأنفة،يِتدبرون "أفلَ جملة
في لن الخبر؛ تقديِم ووجب مستأنفة، بعدها والجملة
 .الخبر على يِعود " ضميًرا"أقفالها المبتدأ

ّلِذيَِن     ِإّن  { 25:آ ّدوا     ا َت َلى     اْر َباِرِهْم     َع ْد ّيَن     َما     َبْعِد     ِمْن     َأ َب َت
َدى     َلُهُم ْلُه َطاُن     ا ْي  }    َلُهْم     َسّوَل     الّش

"الشيطان جملة إليه، مضاف والمصدر " مصدريِة،"ما
 "."إن " خبرسّول

ِلَك  { 26:آ ّنُهْم     َذ َأ ُلوا     ِب ّلِذيَِن     َقا ّلُه     نـزَل     َما     َكِرُهوا     ِل ال
ُكْم ِطيُع ُن ّلُه     الْمِر     َبْعِض     ِفي     َس َلُم     َوال  }    ِإْسَراَرُهْم     َيِْع

متعلق بالباء مجرور المؤول والمصدر ": مبتدأ،"ذلك
"والله جملة القول، " مقول"سنطيعكم وجملة بالخبر،

 ." حاليةيِعلم

ْيَف  { 27:آ َك َذا     َف ْتُهُم     ِإ َكُة     َتَوّف ِئ ْلَملَ ُبوَن     ا ُوُجوَهُهْم     َيِْضِر
َباَرُهْم ْد َأ  }    َو
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حال استفهام " اسم"كيف " مستأنفة،"فكيف جملة
محض " ظرف"إذا ؟يِصنعون : كيفأي مقدر عامله
من " حال"يِضربون جملة المقدر، بالفعل متعلق

 "."الملَئكة

ِلَك  { 28:آ ّنُهُم     َذ َأ َبُعوا     ِب ّت ّلَه     َأْسَخَط     َما     ا َكِرُهوا     ال َنُه     َو ِرْضَوا
َبَط َأْح َلُهْم     َف  }    َأْعَما

موصول " اسم"ما بالخبر، متعلق المؤول المصدر
جملة على " معطوفة"فأحبط وجملة به، مفعول
 "."كرهوا

ّلِذيَِن     َحِسَب     َأْم  { 29:آ ِبِهْم     ِفي     ا ُلو ُيِْخِرَج     َلْن     َأْن     َمَرٌض     ُق
ّلُه َنُهْم     ال  }    َأْضَغا

" مخففة"أن " مستأنفة،"حسب وجملة " منقطعة،"أم
"يِخرج "لن وجملة الشأن، ضمير واسمها الثقيلة، من
ّدت بعدها " وما"أْن من المؤول والمصدر "،"أْن خبر س

ّد َلْي مس  حسب مفعو
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َلْو{ 30: ُء َو َكُهْم َنَشا َنا ْيِ َتُهْم لَر َلَعَرْف ِبِسيَماُهْم َف
ّنُهْم َتْعِرَف َل ْلَقْوِل َلْحِن ِفي َو ّلُه ا َلُم َوال ُكْم َيِْع َل  }َأْعَما

السابقة المستأنفة على معطوفة الشرط جملة
"،"أريِناكهم مفعول والهاء والكاف "،الذيِن "حسب

جاء ولو الضميريِن، اتصال من الفصح على وجاء
في واللَم عاطفة، والفاء ) جاز،إيِاهم (أريِناك

""فلَعَرْفتهم وجملة والتأكيد، الربط " لزيِادة"لعرفتهم
ّنهم وجملة "،"لو جواب على عطف جواب ""ولتعرف
على معطوفة وجوابه القسم وجملة محذوف، قسم
َتهم جملة  ." مستأنفةيِعلم "والله وجملة "،"َعَرْف

ُكْم  { 31:آ ّن ُلَو ْب َن َل ّتى     َو َلَم     َح ْلُمَجاِهِديَِن     َنْع ُكْم     ا ْن  }    ِم

ّنهم جملة على معطوفة وجوابه القسم جملة  "."لتعرف
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ّلِذيَِن     ِإّن  { 32:آ ّدوا     َكَفُروا     ا ِبيِل     َعْن     َوَص ّلِه     َس َوَشاّقوا     ال
ّيَن     َما     َبْعِد     ِمْن     الّرُسوَل َب َدى     َلُهُم     َت ْلُه ّلَه     َيُِضّروا     َلْن     ا ال

ًئا ْي  }    َش

" نائب"شيئا إليه، مضاف والمصدر " مصدريِة،"ما
 .كثيرا أو قليلَ : ضرراأي مطلق مفعول

ّيَِها    َ يِا  { 33:آ ّلِذيَِن     َأ ُنوا     ا ِطيُعوا     آَم ّلَه     َأ  }    ال

 ." بدل"الذيِن

ّلِذيَِن     ِإّن  { 34:آ ّدوا     َكَفُروا     ا ِبيِل     َعْن     َوَص ّلِه     َس ُتوا     ُثّم     ال َما
َلْن     ُكّفاٌر     َوُهْم ّلُه     َيِْغِفَر     َف  }    َلُهْم     ال

وجملة "،"ماتوا في الواو من " حاليةكفار "وهم جملة
للموصول تشبيها زائدة والفاء " خبر،يِغفر "فلن

 .بالشرط

ُنوا     َفلَ  { 35:آ ْدُعوا     َتِه َت َلى     َو ِم     ِإ ْل ُتُم     الّس ْن َأ َلْوَن     َو الْع
ّلُه ُكْم     َوال َلْن     َمَع ُكْم     َو ِتَر ُكْم     َيِ َل  }    َأْعَما

"العلون "وأنتم وجملة " مستأنفة،تهنوا "فلَ جملة
في الضمير من " حاليةمعكم "والله وجملة حالية،

جملة على معطوفة "يِتركم "ولن وجملة "،"العلون
 ".معكم "والله

ّنَما  { 36:آ ُة     ِإ َيا ْلَح َيا     ا ْن ّد َلْهٌو     َلِعٌب     ال ِإْن     َو ُنوا     َو ّتُقوا     ُتْؤِم َت َو
ُكْم ِت ُكْم     ُيِْؤ  }    ُأُجوَر

 ".الحياة "إنما الستئنافية على معطوفة الشرط جملة

ُكُموَها     ِإْن  { 37:آ ْل َأ ُكْم     َيِْس ُيْحِف ُلوا     َف ْبَخ  }    َت

: الكافالسؤال ومفعول مستأنفة، الشرط جملة
وجملة " للشباع،"يِسألكموها في والواو والهاء،

ُيْحِفكم  .الشرط على " معطوفة"ف

ُتْم     َها  { 38:آ ْن ْدَعْوَن     َهُؤلِء     َأ ْنِفُقوا     ُت ُت ِبيِل     ِفي     ِل ّلِه     َس ال
ُكْم ْن ْبَخُل     َمْن     َفِم ْبَخْل     َوَمْن     َيِ ّنَما     َيِ ِإ ْبَخُل     َف َنْفِسِه     َعْن     َيِ
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ّلُه ِنّي     َوال ْلَغ ُتُم     ا ْن َأ ُء     َو ْلُفَقَرا ِإْن     ا ّلْوا     َو َتَو ْبِدْل     َت َت َقْوًما     َيِْس
ُكْم ْيَر ُنوا     ل     ُثّم     َغ ُكو ُكم     َيِ َل َثا  }    َأْم

ْدَعون جملة وخبره " مبتدأ،"أنتم " للتنبيه،"ها ُت "،"
لعني مفعول إشارة واسم للتنبيه، " الهاء"هؤلء
جملة على " معطوفةيِبخل من "فمنكم جملة مقدرا،

"ومن وجملة مبتدأ، موصول " اسم"َمن "،"تدعون
"والله وجملة مبتدأ، " شرطية"َمنو " مستأنفة،يِبخل
ّلوا "وإن وجملة " معترضة،الغني على " معطوفةتتو
 كان " خبر"أمثالكمو " نعت،"غيركم "،يِبخل "من جملة
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 الفتح سورة

ّنا{ 1:آ َنا ِإ َتْح ْتًحا َلَك َف ًنا َف ِبي  }ُم

 .مطلق " مفعول"فتحا

َيْغِفَر  { 2:آ ّلُه     َلَك     ِل ّدَم     َما     ال ِبَك     ِمْن     َتَق ْن َأّخَر     َوَما     َذ ِتّم     َت ُيِ َو
َتُه ْيَك     ِنْعَم َل َيَِك     َع َيِْهِد ًطا     َو َتِقيًما     ِصَرا  }    ُمْس

"،"فتحنا بـ متعلق " مجرور"ليغفر المؤول المصدر
ّدم فاعل من بحال " متعلقذنبك "من الجار "،"تق

 .ثاٍن " مفعول"صراطا

َنَة     َأنـزَل  { 4:آ ِكي ُلوِب     ِفي     الّس ِنيَن     ُق ْلُمْؤِم ُدوا     ا َدا َيْز ًنا     ِل ِإيَِما
ِنِهْم     َمَع ّلِه     ِإيَِما ِل ُد     َو ُنو َكاَن     َوالْرِض     الّسَماَواِت     ُج ّلُه     َو ال

ِليًما ِكيًما     َع  }    َح

لـ بنعت متعلق مكان " ظرف"مع " تمييز،"إيِمانا
جملة وكذا " مستأنفة،جنود "ولله جملة "،"إيِمانا
 .كان لـ ثاٍن " خبر"حكيما "،عليما الله "وكان

ْدِخَل  { 5:آ ُي ِنيَن     ِل ْلُمْؤِم َناِت     ا ْلُمْؤِم ّناٍت     َوا ِمْن     َتْجِري     َج
ِتَها ْنَهاُر     َتْح ِلِديَِن     ال َكّفَر     ِفيَها     َخا ُيِ ْنُهْم     َو ِتِهْم     َع َئا ّي َكاَن     َس َو

ِلَك َد     َذ ْن ّلِه     ِع ِظيًما     َفْوًزا     ال  }    َع
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""يِبتليكم بـ " متعلق"ليدخل المجرور المؤول المصدر
"...ذلك "وكان وجملة ثاٍن، " مفعول"جنات مقدرا،

 "."فوزا من بحال متعلق ""عند الظرف معترضة،

ّذَب  { 6:آ ُيَِع َناِفِقيَن     َو ْلُم َناِفَقاِت     ا ْلُم ِكيَن     َوا ْلُمْشِر َوا
َكاِت ْلُمْشِر ّنيَن     َوا ّظا ّلِه     ال ْيِهْم     الّسْوِء     َظّن     ِبال َل ُة     َع ِئَر َدا

ّلُه     َوَغِضَب     الّسْوِء ْيِهْم     ال َل َنُهْم     َع َلَع ّد     َو َأَع ّنَم     َلُهْم     َو َجَه
َءْت  }    َمِصيًرا     َوَسا

"،"ويِكفر جملة على " معطوفة"ويِعذب جملة
عامله مطلق " مفعول"ظن " نعت،"الظانين
وجملة " مستأنفة،دائرة "عليهم جملة "،"الظانين
"،دائرة "عليهم جملة على " معطوفةالله "وغضب

""ساءت وفاعل مستأنفة، "مصيرا "وساءت وجملة
" تمييز،"مصيراو "،"جهنم على يِعود مستتر

 .: جهنمأي محذوف بالذم والمخصوص

ّلِه  { 7:آ ِل ُد     َو ُنو َكاَن     َوالْرِض     الّسَماَواِت     ُج ّلُه     َو َعِزيًِزا     ال
ِكيًما  }    َح

الله "وكان جملة وكذا " مستأنفة،جنود "ولله جملة
 ".عزيِزا

ّنا  { 8:آ َناَك     ِإ ْل ًدا     َأْرَس  }    َشاِه

 .الكاف من " حال"شاهدا

ُنوا  { 9:آ ُتْؤِم ّلِه     ِل ِلِه     ِبال ُه     َوَرُسو ُتَعّزُرو ُه     َو ُتَوّقُرو َو
ُه ّبُحو ُتَس ًة     َو ْكَر َأِصيلَ     ُب  }    َو

بـ " متعلق"لتؤمنوا المجرور المؤول المصدر
ّبحوه بـ متعلق زمان " ظرف"بكرة "،"أرسلناك  "تس
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ِإّن 10: ّلِذيَِن     { َنَك     ا ِيُِعو َبا ّنَما     ُيِ ِيُِعوَن     ِإ َبا ّلَه     ُيِ ُد     ال ّلِه     َيِ َق     ال َفْو
ْيِِديِِهْم َكَث     َفَمْن     َأ ّنَما     َن ِإ ُكُث     َف ْن َلى     َيِ َأْوَفى     َوَمْن     َنْفِسِه     َع

َد     ِبَما ْيُه     َعاَه َل ّلَه     َع ِتيِه     ال ُيْؤ ِظيًما     َأْجًرا     َفَس  }    َع
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فوق الله "يِد وجملة "،"إن " خبريِبايِعون "إنما جملة
"نكث "فمن وجملة "،"يِبايِعونك فاعل من " حالأيِديِهم

""َمْنو ..." ،الذيِن "إن الستئنافية على معطوفة
على " معطوفةأوفى "ومن وجملة مبتدأ، شرطية

مبتدأ، شرطية " الثانية"َمْنو المتقدمة، الشرطية
ِمْن الضمير هاء في ويِجوز " خبره،"أوفى وجملة
:ويِقال . لغتان وهما والكسر، الضم الياء " بعد"عليه
َأْوفى، وّفى  .ثاٍن " مفعول"أجًراو و

َيُقوُل  { 11:آ ّلُفوَن     َلَك     َس ْلُمَخ َنا     الْعَراِب     ِمَن     ا ْت َل َشَغ
َنا ُل َنا     َأْمَوا ُلو َأْه َتْغِفْر     َو َنا     َفاْس ُلوَن     َل ِتِهْم     َيُِقو َن ْلِس َأ ْيَس     َما     ِب َل

ِبِهْم     ِفي ُلو ِلُك     َفَمْن     ُقْل     ُق ُكْم     َيِْم ّلِه     ِمَن     َل ًئا     ال ْي َد     ِإْن     َش َأَرا

ُكْم َد     َأْو     َضّرا     ِب ُكْم     َأَرا ّلُه     َكاَن     َبْل     َنْفًعا     ِب ُلوَن     ِبَما     ال َتْعَم
ِبيًرا  }    َخ

"،"المخلفون من بحال " متعلقالعراب "من الجار
"،"شغلتنا جملة على " معطوفة"فاستغفر جملة

به، مفعول موصول ""ما " مستأنفة،"يِقولون وجملة
ومقول "،"ليس بخبر " متعلققلوبهم "في الجار

في والفاء شيئا، بكم الله أراد : إنأي مقدر القول
:والجاّران المقدر، الشرط جواب في " واقعة"فمن
أراد "إن وجملة "،"يِملك بـ " متعلقانالله "من "،"لكم
عليه دّل محذوف الشرط وجواب " مستأنفة،ضرا بكم

وجملة "،"ضرا من بحال " متعلق"بكم الجار قبله، ما
 "."خبيرا بـ " متعلق"بما الجار " مستأنفة،"كان

ُتْم     َبْل  { 12:آ ْن َن ِلَب     َلْن     َأْن     َظ ْنَق ُنوَن     الّرُسوُل     َيِ ْلُمْؤِم َوا
َلى ِليِهْم     ِإ ًدا     َأْه َب ّيَِن     َأ ِلَك     َوُز ُكْم     ِفي     َذ ِب ُلو ُتْم     ُق ْن َن َظ َظّن     َو

ُتْم     الّسْوِء ْن ُك  }    ُبوًرا     َقْوًما     َو

الثقيلة، من " مخففة"أْن " مستأنفة،"ظننتم جملة
َأْن من المؤول والمصدر الشأن، ضمير واسمها " وما"

ّد بعدها ّد س ًدا ظن، مفعولي مس زمان ظرف ""أب
ّيِن وجملة "،"يِنقلب بـ متعلق جملة على " معطوفة"ُز

." نعت"بورا مطلق، " مفعول"ظّن "،"ظننتم

ّلِه ُيِْؤِمْن َلْم َوَمْن{ 13:آ ِلِه ِبال ّنا َوَرُسو ِإ َنا َف ْد َت َأْع

َكاِفِريَِن ْل  }َسِعيًرا ِل
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مبتدأ، " شرطية"َمْنو " مستأنفة،يِؤمن لم "ومن جملة
الظاهر وقام "،"أعتدنا بـ " متعلق"للكافريِن الجار
 .لهم أعتدنا :أي العائد الضمير مقام

ّلِه  { 14:آ ِل ْلُك     َو ُء     ِلَمْن     َيِْغِفُر     َوالْرِض     الّسَماَواِت     ُم َيَِشا
ّذُب ُيَِع ُء     َمْن     َو َكاَن     َيَِشا ّلُه     َو  }    َرِحيًما     َغُفوًرا     ال

" مستأنفة،"يِغفر جملة " مستأنفة،ملك "ولله جملة
 ." مستأنفة"وكان وجملة

َيُقوُل  { 15:آ ّلُفوَن     َس ْلُمَخ َذا     ا ُتْم     ِإ َلْق َط ْن َلى     ا ِنَم     ِإ َمَغا
ُذوَها ْأُخ َت َنا     ِل ُكْم     َذُرو ِبْع ّت ُدوَن     َن ُلوا     َأْن     ُيِِريِ ّد َب ّلِه     َكلََم     ُيِ ُقْل     ال

َنا     َلْن ِبُعو ّت ُكْم     َت ِل َذ ّلُه     َقاَل     َك ْبُل     ِمْن     ال ُلوَن     َق َيُقو َبْل     َفَس
َنا َن ُدو ُنوا     َبْل     َتْحُس ِليلَ     ِإل     َيِْفَقُهوَن     ل     َكا  }    َق

القول، " مقول"ذرونا جملة معترضة، الشرط جملة
وجملة ، المقدر الشرط " جواب"نتبعكم وجملة

المؤول والمصدر "،"المخلفون من " حال"يِريِدون
مفعول " نائب"كذلكم في والكاف "،"يِريِدون مفعول
" اسم"قبل ذلكم، مثل قول الله قال :أي مطلق
"،"قال بـ متعلق جر محل في الضم على مبني ظرفي
""فسيقولون وجملة " مستأنفة،"قال وجملة

الله، من ليس : هذاأي مقدر القول ومقول مستأنفة،
وجملة القول، حيز في " مستأنفة"تحسدوننا وجملة
 مطلق مفعول " نائب"قليلَ ، " مستأنفة"كانوا
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ّلِفيَن     ُقْل  { 16 ْلُمَخ ْدَعْوَن     الْعَراِب     ِمَن     ِل ُت َلى     َس ٍم     ِإ َقْو
ِلي ْأٍس     ُأو َنُهْم     َشِديٍِد     َب ُلو ِت ِلُموَن     َأْو     ُتَقا ِإْن     ُيِْس ِطيُعوا     َف ُت

ُكُم ِت ّلُه     ُيِْؤ ًنا     َأْجًرا     ال ِإْن     َحَس ّلْوا     َو َتَو ُتْم     َكَما     َت ْي ّل ْبُل     ِمْن     َتَو َق
ُكْم ْب ّذ ًبا     ُيَِع َذا ِليًما     َع  }    َأ

"،"المخلفين من بحال " متعلقالعراب "من الجار
لقوم، " نعت"تقاتلونهم جملة قوم، نعت ""أولي
ْدَعْون جملة على معطوفة الشرط وجملة ُت ""أجرا "،"َس

ًيا :أي مطلق مفعول نائب والكاف ثاٍن، مفعول ّل مثل َتَو
ّليكم، ""عذاباو إليه، مضاف والمصدر " مصدريِة،"ماو تو

 .مطلق مفعول نائب
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ْيَس  { 17:آ َلى     َل َلى     َول     َحَرٌج     الْعَمى     َع َول     َحَرٌج     الْعَرِج     َع
َلى ْلَمِريِِض     َع ِطِع     َوَمْن     َحَرٌج     ا ّلَه     ُيِ َلُه     ال ْلُه     َوَرُسو ْدِخ ّناٍت     ُيِ َج

ِتَها     ِمْن     َتْجِري ْنَهاُر     َتْح  }    ال

ّيز في " مستأنفةحرج العمى على "ليس جملة َح
 .ثاٍن " مفعول"جنات ، مستأنفة الشرط جملة القول،

ْد  { 18:آ ّلُه     َرِضَي     َلَق ِنيَن     َعِن     ال ْلُمْؤِم ْذ     ا َنَك     ِإ ِيُِعو َبا َتْحَت     ُيِ
ِلَم     الّشَجَرِة ِبِهْم     ِفي     َما     َفَع ُلو َأنـزَل     ُق َنَة     َف ِكي ْيِهْم     الّس َل َع
َبُهْم َثا َأ ْتًحا     َو ًبا     َف  }    َقِريِ

زمان " ظرف"إذ القسم، " جوابرضي "لقد جملة
جملة على " معطوفة"فعلم وجملة "،"رضيبـ متعلق

جملة على معطوفة ""فأنـزل وجملة "،"يِبايِعونك
 .ثان " مفعول"فتحا "،"علم

ِنَم  { 19:آ ًة     َوَمَغا ِثيَر َنَها     َك ُذو ْأُخ َكاَن     َيِ ّلُه     َو ِكيًما     َعِزيًِزا     ال  }    َح

وجملة "،"فتحا على معطوف " اسم"ومغانم
عزيًِزا الله "وكان وجملة لمغانم، " نعت"يِأخذونها

 ." مستأنفةحكيما

ُكُم  { 20:آ َد ّلُه     َوَع ِنَم     ال ًة     َمَغا ِثيَر َنَها     َك ُذو ْأُخ ُكْم     َفَعّجَل     َت َل
َكّف     َهِذِه ْيِِدَي     َو ّناِس     َأ ُكْم     ال ْن ُكوَن     َع َت ِل َيًِة     َو ِنيَن     آ ْلُمْؤِم ِل

ُكْم َيِ َيِْهِد ًطا     َو َتِقيًما     ِصَرا  }    ُمْس

وجملة ثاٍن، " مفعول"مغانم " مستأنفة،"وعدكم جملة
" معطوفة"فعّجل وجملة "،"مغانم " نعت"تأخذونها

""ولتكون المؤول والمصدر "،"وعدكم الجار على
ذلك، فعل آيِة : ولتكونأي مقدر بفعل متعلق مجرور
"،"كّف جملة على معطوفة " المقدرة"فعل وجملة

 .ثاٍن " مفعول"صراطا

ُأْخَرى  { 21:آ ْيَها     َتْقِدُروا     َلْم     َو َل ْد     َع ّلُه     َأَحاَط     َق َكاَن     ِبَها     ال َو
ّلُه َلى     ال  }    َقِديًِرا     َشْيٍء     ُكّل     َع

"لم وجملة "،"هذه على معطوف ": اسم"وأخرى قوله
" حالبها الله أحاط "قد وجملة لخرى، " نعتتقدروا

javascript:openquran(47,21,21)
javascript:openquran(47,21,21)
javascript:openquran(47,20,20)
javascript:openquran(47,20,20)
javascript:openquran(47,20,20)
javascript:openquran(47,19,19)
javascript:openquran(47,18,18)
javascript:openquran(47,18,18)
javascript:openquran(47,18,18)
javascript:openquran(47,17,17)
javascript:openquran(47,17,17)
javascript:openquran(47,17,17)


..."الله "وكان وجملة "،"عليها في الضمير من
 .مستأنفة

َلْو  { 22:آ ُكُم     َو َل َت ّلِذيَِن     َقا ّلُوا     َكَفُروا     ا َباَر     َلَو ْد ل     ُثّم     ال
ُدوَن ّيا     َيِِج ِل  }    َنِصيًرا     َول     َو

" معطوفةيِجدون ل "ثم وجملة مستأنفة، الشرط جملة
 .الشرط جواب على

ّنَة  { 23:آ ّلِه     ُس ِتي     ال ّل ْد     ا َلْت     َق ْبُل     ِمْن     َخ َلْن     َق َد     َو ّنِة     َتِج ِلُس
ّلِه ْبِديِلَ     ال  }    َت

ّنَة سنة، : َسّنأي محذوف لفعل مطلق " مفعول"ُس
 "َسّن جملة على " معطوفةتجد "ولن وجملة
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ّلِذي     َوُهَو  { 24 َيُِهْم     َكّف     ا ْيِِد ُكْم     َأ ْن ُكْم     َع َيِ ْيِِد َأ ْنُهْم     َو ْطِن     َع َب ِب
ّكَة ُكْم     َأْن     َبْعِد     ِمْن     َم ْظَفَر ْيِهْم     َأ َل َكاَن     َع ّلُه     َو ُلوَن     ِبَما     ال َتْعَم

 }    َبِصيًرا

و "،: "عنكمالجاّران " مستأنفة،الذي "وهو جملة
" متعلق"ببطن الجار " ، " كّف بـ متعلقان ""عنهم

والمصدر " مصدريِة،"أن "،بعد "من وكذا "،"كّفبـ
 "."بصيرا بـ " متعلق"بما والجار إليه، مضاف المؤول

ّلِذيَِن     {ُهُم 25:آ ُكْم     َكَفُروا     ا ّدو ْلَمْسِجِد     َعِن     َوَص ِم     ا ْلَحَرا ا
ْدَي ْلَه ُكوًفا     َوا ُلَغ     َأْن     َمْع ْب ّلُه     َيِ َلْول     َمِح ُنوَن     ِرَجاٌل     َو ُمْؤِم
ٌء ِنَسا َناٌت     َو َلُموُهْم     َلْم     ُمْؤِم ُئوُهْم     َأْن     َتْع َط ُكْم     َت َب ُتِصي َف
ْنُهْم ٌة     ِم ْيِر     َمَعّر ٍم     ِبَغ ْل ْدِخَل     ِع ُي ّلُه     ِل ِتِه     ِفي     ال ُء     َمْن     َرْحَم َيَِشا

ُلوا     َلْو ّيِ َنا     َتَز ْب ّذ ّلِذيَِن     َلَع ْنُهْم     َكَفُروا     ا ًبا     ِم َذا ِليًما     َع  }    َأ

معطوف " اسم"الهديو " مستأنفة،الذيِن "هم جملة
ّدوكم في الكاف على ""الهدي من " حال"معكوفا "،"ص

:أي الهدي، من اشتمال " بدليِبلغ "أن والمصدر ،
ّدوا " معطوفةرجال "ولول وجملة محله، الهدي بلوغ ص
محذوف الشرط وجواب " ،الذيِن "هم المستأنفة على

ّلطكم الفتح، في لكم : لِذَنأي المشركين، على ولس
َطؤوهم "أن المؤول والمصدر ، ونساء رجال من " بدلَت
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" متعلق"بغير الجار "،"تصيبكم بـ " متعلق"منهم الجار
المؤول والمصدر "،"تصيبكم في الكاف من بحال

يِأذن : لمأي محذوف بفعل متعلق " مجرور"ليدخل
ْدِخَل، بالفتح ُي ) مستأنفة،بعدها وما (لو الشرط وجملة ل
 "."كفروا فاعل من بحال " متعلق"منهم الجار

ْذ 26:آ ِإ ّلِذيَِن     َجَعَل     { ِبِهُم     ِفي     َكَفُروا     ا ُلو ّيَة     ُق ْلَحِم ّيَة     ا َحِم
ّيِة ِل ْلَجاِه َأنـزَل     ا ّلُه     َف َتُه     ال َن ِكي َلى     َس ِلِه     َع َلى     َرُسو َوَع

ِنيَن ْلُمْؤِم ْلَزَمُهْم     ا َأ ِلَمَة     َو ّتْقَوى     َك ُنوا     ال َكا َلَها     ِبَها     َأَحّق     َو َأْه َو
َكاَن ّلُه     َو ُكّل     ال ِليًما     َشْيٍء     ِب  }    َع

ّذبنا بـ متعلق " ظرف"إذ بمعنى " هنا"جعلو "،"ع
بـ " متعلققلوبهم "في والجار لواحد، متعٍد ألقى،
جملة ثاٍن، " مفعول"كلمة " بدل،"حمية "،"جعل

" اسم"وأهلها "،"ألزمهم جملة على " معطوفة"وكانوا
..." مستأنفة،الله "وكان جملة "،"أحّق على معطوف

 "."عليما بالخبر " متعلق"بكل الجار

ْد 27:آ َلَق َق     { َد ّلُه     َص َلُه     ال َيِا     َرُسو ْلَحّق     الّرْؤ ُلّن     ِبا ْدُخ َت َل
َد ْلَمْسِج ْلَحَراَم     ا َء     ِإْن     ا ّلُه     َشا ِنيَن     ال ّلِقيَن     آِم ُكْم     ُمَح ُءوَس ُر

ِلَم     َتَخاُفوَن     ل     َوُمَقّصِريَِن َلُموا     َلْم     َما     َفَع ِمْن     َفَجَعَل     َتْع
ِلَك     ُدوِن ْتًحا     َذ ًبا     َف  }    َقِريِ

وجملة ، المقدر الول القسم " جوابصدق "لقد جملة
الجار ثاٍن، " مفعول"الرؤيِا ، مستأنفة وجوابه القسم
"والله جملة "،"الرؤيِا من بحال " متعلق"بالحق
ُلّن ُلن وجملة للرؤيِا، " مفسرةلتدخ " جواب"لتدخ
المحذوفة النون بثبوت مرفوع مضارع والفعل القسم،
الساكنين للتقاء المحذوفة والواو المثال، لتوالي
الشرط وجواب " معترضة،الله شاء "إن وجملة فاعل،

ّلقين قبله، ما عليه دّل محذوف ثانية، " حال"مح
ّلقين لـ " مفعول"رؤوسكمو "تخافون "ل جملة "،"ُمَح

""فعلم جملة "،"مقّصريِن في الضمير من حال
"دون "من الجار "،الله "صدق جملة على معطوفة

 .الثاني بالمفعول متعلق

ّلِذي     ُهَو  { 28:آ َلُه     َأْرَسَل     ا َدى     َرُسو ْلُه ْلَحّق     َوِديِِن     ِبا ا
ُه ْظِهَر ُي َلى     ِل ّديِِن     َع ّلِه     ال َكَفى     ُك ّلِه     َو ًدا     ِبال  }    َشِهي
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المصدر "،"رسوله من بحال " متعلق"بالهدى الجار
وجملة "،"أرسل بـ " متعلق"ليظهره المجرور المؤول
والباء فاعل، الجلَلة ولفظ " مستأنفة،بالله "وكفى
 " تمييز"شهيداو زائدة،
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ٌد  { 29 ّلِه     َرُسوُل     ُمَحّم ّلِذيَِن     ال ُء     َمَعُه     َوا ّدا َلى     َأِش ُكّفاِر     َع ْل ا
ُء َنُهْم     ُرَحَما ْي ّكًعا     َتَراُهْم     َب ًدا     ُر َتُغوَن     ُسّج ْب ّلِه     ِمَن     َفْضلَ     َيِ ال

ًنا َثِر     ِمْن     ُوُجوِهِهْم     ِفي     ِسيَماُهْم     َوِرْضَوا ِلَك     الّسُجوِد     َأ َذ
ُلُهْم َث ّتْوَراِة     ِفي     َم ُلُهْم     ال َث ْنِجيِل     ِفي     َوَم َأْخَرَج     َكَزْرٍع     ال

ُه َأ ْط ُه     َش َلَظ     َفآََزَر َتْغ َتَوى     َفاْس َلى     َفاْس ُيِْعِجُب     ُسوِقِه     َع
َيِغيَظ     الّزّراَع ُكّفاَر     ِبِهُم     ِل ْل َد     ا ّلُه     َوَع ّلِذيَِن     ال ُنوا     ا ُلوا     آَم َوَعِم

ِلَحاِت ْنُهْم     الّصا ًة     ِم َأْجًرا     َمْغِفَر ِظيًما     َو  }    َع

"محمد جملة على " معطوفةأشداء معه "والذيِن جملة
بالصلة متعلق ": ظرف"معه المستأنفة، "الله رسول

""رحماء بأشداء، " متعلقالكفار "على الجار المقدرة،
"،"رحماء بـ " متعلق"بينهم الظرف للذيِن، ثاٍن خبر

من ثانية " حال"ُسّجدا للمبتدأ، ثالث " خبر"تراهم جملة
الجار رابع، " خبر"يِبتغون جملة "،"تراهم في الهاء
في "سيماهم جملة "،"فضلَ لـ بنعت " متعلقالله "من

" متعلقأثر "من الجار خامس، " خبروجوههم
"مثلهم "ذلك جملة الخبر، به تعلق الذي بالستقرار
متعلق "التوراة "في الجار وخبر، مبتدأ من مستأنفة،

" معطوفةكزرع "ومثلهم جملة "،"مثلهم من بحال
" متعلقالنجيل "في الجار "،مثلهم "ذلك جملة على
المبتدأ، بخبر متعلق ""كزرع الجار "،"مثلهم من بحال

من " حال"يِعجب وجملة لزرع، " نعت"أخرج وجملة
""ليغيظ المجرور المؤول المصدر "،"استوى فاعل
ّبهوا،أي مقدر بفعل متعلق "الله "وعد جملة : ُش

"،"عملوا واو من بحال " متعلق"منهم الجار مستأنفة،
 .ثاٍن " مفعول"مغفرة

 الحجرات سورة

ّيَِها َيِا{ 1:آ ّلِذيَِن َأ ُنوا ا ّدُموا ل آَم ْيَن ُتَق َدِي َب ّلِه َيِ ال
ِلِه ّتُقوا َوَرُسو ّلَه َوا  }ال
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"ل جملة على " معطوفة"واتقوا جملة " بدل،"الذيِن
ّدموا  ".ُتَق

ْلَقْوِل     َلُه     َتْجَهُروا     َول  { 2:آ ُكْم     َكَجْهِر     ِبا َبْعٍض     َبْعِض َأْن     ِل

َبَط ُكْم     َتْح ُل ُتْم     َأْعَما ْن َأ  }    َتْشُعُروَن     ل     َو

: جهراأي مطلق مفعول نائب " الكاف"كجهر الجار
"،"جهر من بحال " متعلق"لبعض الجار جهر، مثل

جملة خشية، :أي لجله " مفعولتحبط "أن والمصدر
 ." حاليةتشعرون ل "وأنتم

ّلِذيَِن     ِإّن  { 3:آ َتُهْم     َيُِغّضوَن     ا َد     َأْصَوا ْن ّلِه     َرُسوِل     ِع ِئَك     ال َل ُأو

ّلِذيَِن َتَحَن     ا ّلُه     اْم َبُهْم     ال ُلو ّتْقَوى     ُق ٌة     َلُهْم     ِلل َأْجٌر     َمْغِفَر َو
ِظيٌم  }    َع

"مغفرة "لهم جملة "،"إن " خبرالذيِن "أولئك جملة
 "."إن لـ ثاٍن خبر

ّلِذيَِن     ِإّن  { 4:آ َنَك     ا ُدو َنا ْلُحُجَراِت     َوَراِء     ِمْن     ُيِ َثُرُهْم     ا ْك ل     َأ
ُلوَن  }    َيِْعِق

 "إّن " خبريِعقلون ل "أكثرهم جملة
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َلْو  { 5: ّنُهْم     َو َبُروا     َأ ّتى     َص ْيِهْم     َتْخُرَج     َح َل َكاَن     ِإ ْيًرا     َل }    َلُهم     َخ

..."،الذيِن "إن جملة على معطوفة الشرط جملة
"،"ثبتبـ فاعل بعدها وما أّن من المؤول والمصدر

"،"صبروا ِمْن المفهوم الضمير على " يِعود"كان واسم
 "."خيرا بـ " متعلق"لهم . الجارالصبر : لكانأي

ّيَِها    َ يِا  { 6:آ ّلِذيَِن     َأ ُنوا     ا ُكْم     ِإْن     آَم َء ٍإ     َفاِسٌق     َجا َب َن ُنوا     ِب ّي َب َت َف
ُبوا     َأْن َلٍة     َقْوًما     ُتِصي  }    ِبَجَها

"أن والمصدر النداء، جواب مستأنفة الشرط جملة
 .: خشيةأي لجله، " مفعولتصيبوا

َلُموا  { 7:آ ُكْم     َأّن     َواْع ّلِه     َرُسوَل     ِفي ُكْم     َلْو     ال ِطيُع ِثيٍر     ِفي     ُيِ َك
ّتْم     الْمِر     ِمَن ِن ِكّن     َلَع َل ّلَه     َو ّبَب     ال ُكُم     َح ْي َل َنُه     اليَِماَن     ِإ ّيِ َوَز

javascript:openquran(48,7,7)
javascript:openquran(48,7,7)
javascript:openquran(48,6,6)
javascript:openquran(48,6,6)
javascript:openquran(48,5,5)
javascript:openquran(48,4,4)
javascript:openquran(48,4,4)
javascript:openquran(48,3,3)
javascript:openquran(48,3,3)
javascript:openquran(48,3,3)
javascript:openquran(48,2,2)
javascript:openquran(48,2,2)


ُكْم     ِفي ِب ُلو َه     ُق َكّر ُكُم     َو ْي َل ُكْفَر     ِإ ْل َق     ا ْلُفُسو َياَن     َوا ْلِعْص َوا
ِئَك َل ُدوَن     ُهُم     ُأو  }    الّراِش

المتقدمة، الشرط جملة على " معطوفة"واعلموا جملة
في الضمير من " حاليةيِطيعكم "لو الشرط وجملة
"،"كثيرلـ بنعت " متعلقالمر "من الجار "،"فيكم
ّبب الله "ولكن وجملة جملة على " معطوفةح

هم "أولئك وجملة فصل، ضمير ""هم "،"يِطيعكم
 ." مستأنفةالراشدون

ّلِه     ِمَن     َفْضلَ  { 8:آ ِنْعَمًة     ال  }    َو

الجار َفْضلَ : تفّضلأي مطلق، مفعول " نائب"فضلَ
"."فضلَ لـ بنعت " متعلقالله "من

ِإْن{ 9:آ َتاِن َو ِئَف ِنيَن ِمَن َطا ْلُمْؤِم ُلوا ا َت َت ِلُحوا اْق َأْص َف
َنُهَما ْي ِإْن َب َداُهَما َبَغْت َف َلى ِإْح ُلوا الْخَرى َع ِت ِتي َفَقا ّل ا
ْبِغي ّتى َت َء َح َلى َتِفي ّلِه َأْمِر ِإ ِإْن ال َءْت َف ِلُحوا َفا َأْص َف

َنُهَما ْي ْدِل َب ْلَع  }ِبا

بفعل " فاعل"طائفتان مستأنفة، الشرط جملة
" مفسرة،"اقتتلوا وجملة بعده، ما يِفسره محذوف
. وجملةالمستأنفة على " معطوفةَبَغْت "فإن وجملة
َبَغْت جملة على " معطوفةفاءت "فإن "." 

ّنَما  { 10:آ ُنوَن     ِإ ْلُمْؤِم ٌة     ا ِلُحوا     ِإْخَو َأْص ْيَن     َف ُكْم     َب ْيِ َأَخَو

ّتُقوا ّلَه     َوا ُكْم     ال ّل  }    ُتْرَحُموَن     َلَع

: "إنماالمستأنفة على " معطوفة"فأصلحوا جملة
 ." مستأنفةترحمون "لعلكم وجملة "،إخوة المؤمنون

ّيَِها    َ يِا  { 11:آ ّلِذيَِن     َأ ُنوا     ا ٍم     ِمْن     َقوٌم     َيِْسَخْر     ل     آَم َعَسى     َقْو
ُنوا     َأْن ُكو ْيًرا     َيِ ْنُهْم     َخ ٌء     َول     ِم ُكّن     َأْن     َعَسى     ِنَساٍء     ِمْن     ِنَسا َيِ

ْيًرا ْنُهّن     َخ ْلِمُزوا     َول     ِم ُكْم     َت ْنُفَس َبُزوا     َول     َأ َنا ْلَقاِب     َت ِبال
ْئَس ُق     الْسُم     ِب ْلُفُسو َد     ا ُتْب     َلْم     َوَمْن     اليَِماِن     َبْع ِئَك     َيِ َل ُأو َف

ِلُموَن     ُهُم ّظا  }    ال

"من الجار مستأنفة، النداء " جوابيِسخر "ل جملة
"يِكونوا أن "عسى جملة "،"يِسخر بـ " متعلققوم
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الجار " التامة،"عسى فاعل بعدها " وما"أنو مستأنفة،
اسم ":نساء "ول ". قوله"خيرا بـ " متعلق"منهم

على " معطوفنساء "من الجار "،"قوم على معطوف
أن "عسى وجملة به، تعلق بما ويِتعلق "،قوم "من
" فاعليِكّن "أن المؤول والمصدر " مستأنفة،يِكّن

ماض وفعل ، " مستأنفةالسم "بئس جملة "،"عسى
: هوتقديِره محذوف لمبتدأ " خبر"الفسوقو وفاعل،

"،"السملـ ): تفسيريِةالفسوق (هو وجملة الفسوق،
"ومن وجملة الفسوق، من بحال " متعلق"بعد الظرف

 فصل " ضمير"هم مستأنفة، "يِتب لم
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ّيَِها    َ يِا  { 12 ّلِذيَِن     َأ ُنوا     ا ُبوا     آَم ِن َت ِثيًرا     اْج ّظّن     ِمَن     َك ِإّن     ال
ّظّن     َبْعَض ْثٌم     ال َتْب     َول     َتَجّسُسوا     َول     ِإ ُكْم     َيِْغ َبْعًضا     َبْعُض
ُيِِحّب ُكْم     َأ ُد ُكَل     َأْن     َأَح ْأ ًتا     َأِخيِه     َلْحَم     َيِ ْي ُه     َم ُتُمو َكِرْه  }    َف

لـ بنعت " متعلقالظن "من الجار به، " مفعول"كثيرا
والمصدر " مستأنفة،أحدكم "أيِحب جملة "،"كثيرا

جملة "،"أخيه من حال ""ميتا به، مفعول المؤول
:تقديِره محذوف فعل على " معطوفة"فكرهتموه

.) مستأنفة(عرض وجملة فكرهتموه، ذلك عليكم عرض

ُكْم  { 13:آ َنا ْل ًبا     َوَجَع ِئَل     ُشُعو َبا َتَعاَرُفوا     َوَق ُكْم     ِإّن     ِل ْكَرَم َأ

َد ْن ّلِه     ِع ُكْم     ال ْتَقا ّلَه     ِإّن     َأ ِليٌم     ال ِبيٌر     َع  }    َخ

المجرور المؤول والمصدر ثاٍن، " مفعول"شعوبا
" متعلق"عند الظرف " ،"جعلناكم بـ متعلق ""لتعارفوا

 "."أكرمكم بـ

ُنوا     َلْم     ُقْل  { 14:آ ِكْن     ُتْؤِم َل ُلوا     َو َنا     ُقو َلْم َلّما     َأْس ْدُخِل     َو َيِ
ُكْم     ِفي     اليَِماُن ِب ُلو ِإْن     ُق ِطيُعوا     َو ّلَه     ُت َلُه     ال ُكْم     ل     َوَرُسو ْت ِل َيِ

ُكْم     ِمْن ِل ًئا     َأْعَما ْي  }    َش

" معطوفةقولوا "ولكن جملة " مستأنفة،"قل جملة
" حالية،يِدخل "ولما وجملة "،تؤمنوا "لم جملة على

"،تؤمنوا "لم جملة على " معطوفةتطيعوا "وإن وجملة
 .ثاٍن " مفعول"شيئا
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ّنَما  { 15:آ ُنوَن     ِإ ْلُمْؤِم ّلِذيَِن     ا ُنوا     ا ّلِه     آَم ِلِه     ِبال َلْم     ُثّم     َوَرُسو
ُبوا َتا ُدوا     َيِْر ِلِهْم     َوَجاَه َأْمَوا ْنُفِسِهْم     ِب َأ ِبيِل     ِفي     َو ّلِه     َس ال
ِئَك َل  }    الّصاِدُقوَن     ُهُم     ُأو

وجملة فصل، " ضمير"هم "،"المؤمنون " خبر"الذيِن
 ." مستأنفةالصادقون "أولئك

ّلُموَن     ُقْل  { 16:آ ُتَع ّلَه     َأ ُكْم     ال ِن ّلُه     ِبِديِ َلُم     َوال ِفي     َما     َيِْع
ّلُه     الْرِض     ِفي     َوَما     الّسَماَواِت ُكّل     َوال ِليم     َشْيٍء     ِب  }    َع

" مستأنفة،عليم "والله جملة " حالية،يِعلم "والله جملة
 "."عليم بـ " متعلق"بكل الجار

ّنوَن 17:آ َيُِم ْيَك     { َل َلُموا     َأْن     َع ّنوا     ل     ُقْل     َأْس َلّي     َتُم َع
ُكْم ّلُه     َبِل     ِإْسلََم ُكْم     َيُِمّن     ال ْي َل ُكْم     َأْن     َع َدا ِإْن     ِلليَِماِن     َه

ُتْم ْن  }    َصاِدِقيَن     ُك

"َيُِمّن الله "بل جملة به، " مفعولأسلموا "أن المصدر
"إن وجملة به، " مفعولهداكم "أن والمصدر مستأنفة،

دّل محذوف الشرط جواب " مستأنفةصادقين كنتم
 .قبله ما عليه

ّلَه     ِإّن  { 18:آ َلُم     ال ْيَب     َيِْع ّلُه     َوالْرِض     الّسَماَواِت     َغ َوال
ُلوَن     ِبَما     َبِصيٌر  }    َتْعَم

الله : "إنالمستأنفة على " معطوفةبصير "والله جملة
 ""بصير بـ " متعلقبما" الجار "،يِعلم
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 ق سورة

ْلُقْرآِن ق{ 1:آ ْلَمِجيِد َوا  }ا

 .المقدر بأقسم متعلق مجرور به " مقسم"والقرآن

ُبوا     َبْل  { 2:آ َءُهْم     َأْن     َعِج ْنِذٌر     َجا ْنُهْم     ُم َكاِفُروَن     َفَقاَل     ِم ْل ا
َذا ٌء     َه  }    َعِجيٌب     َشْي
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نـزع على منصوب بعدها " وما"أن من المؤول المصدر
بنعت " متعلق"منهم الجار المجيء، من :أي الخافض،

جملة على " معطوفةالكافرون "فقال جملة لمنذر،
 "."عجبوا

َذا  { 3:آ ِئ َنا     َأ ْت ّنا     ِم ُك ًبا     َو ِلَك     ُتَرا ٌد     َرْجٌع     َذ  }    َبِعي

نرجع، المحذوف بالجواب متعلقة شرطية " ظرفية"إذا
"ذلك وجملة القول، حيز في مستأنفة الشرط جملة
 .القول حيز في " مستأنفةرجع

ْد  { 4:آ َنا     َق ِلْم ْنُقُص     َما     َع ْنُهْم     الْرُض     َت َنا     ِم َد ْن َتاٌب     َوِع ِك
 }    َحِفيٌظ

بـ " متعلق"منهم الجار " مستأنفة،علمنا "قد جملة
ْنُقص َت  ." حاليةكتاب "وعندنا وجملة "،"

ُبوا     َبْل  { 5:آ ّذ ْلَحّق     َك َءُهْم     َلّما     ِبا  }    َمِريٍِج     َأْمٍر     ِفي     َفُهْم     َجا

ّذبوا جملة معترضة، الشرط وجملة " مستأنفة،"ك
"فهم وجملة قبله، ما عليه دّل محذوف الشرط وجواب

ّذبوا جملة على " معطوفةأمر في َك "." 

َلْم  { 6:آ ُظُروا     َأَف ْن َلى     َيِ ْيَف     َفْوَقُهْم     الّسَماِء     ِإ َناَها     َك ْي َن َب
ّناَها ّيِ  }    ُفُروٍج     ِمْن     َلَها     َوَما     َوَز

"بنيناها "كيف وجملة " مستأنفة،يِنظروا "أفلم جملة
" متعلقة"فوقهم الظرف "،"السماء من اشتمال بدل

من حال استفهام " اسم"كيفو "."السماء من بحال
" معطوفةفروج من لها "وما وجملة الهاء، الضمير

" مبتدأ،"فروجو " نافية،"ماو " ،"بنيناها جملة على
 ." زائدة"منو

َناَها     َوالْرَض  { 7:آ ْد َد َنا     َم ْي ْلَق َأ َنا     َرَواِسَي     ِفيَها     َو ْت َب ْن َأ ِفيَها     َو
 }    َبِهيٍج     َزْوٍج     ُكّل     ِمْن

محذوف لفعل به " مفعول"الرض مستأنفة، الواو
ْدناها وجملة بعده، ما يِفسره َد " تفسيريِة،وجملة"َم

ْدنا، المقدرة على " معطوفة"وألقينا َد "من الجار َم
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: أنبتناأي " المحذوف"أنبتنا لمفعول بنعت " متعلقكل
 .كل من كائنا نباتا

ًة  { 8:آ ْبِصَر ْكَرى     َت ُكّل     َوِذ ْبٍد     ِل ِنيٍب     َع  }    ُم

بنعت " متعلق"لكل الجار لجله، " مفعول"تبصرة
 "."ذكرىلـ

َنا  { 9:آ ْل ًء     الّسَماِء     ِمَن     َونـز ًكا     َما َباَر  }    ُم

في " المقدرة"مددنا جملة على " معطوفة"نـزلنا جملة
 ) .7( اليِة

ّنْخَل  { 10:آ ْلٌع     َلَها     َباِسَقاٍت     َوال ٌد     َط  }    َنِضي

" حال،"باسقاتو "،"حب على " معطوفة"النخل
 "."النخل من ثانية " حالطلع "لها وجملة

َباِد     ِرْزًقا  { 11:آ ْلِع َنا     ِل ْي َي َأْح ًة     ِبِه     َو َد ْل ًتا     َب ْي ِلَك     َم َذ ْلُخُروُج     َك  }    ا

لـ بنعت " متعلق"للعباد الجار لجله، " مفعول"رزقا
""أنبتنا جملة على " معطوفة"أحيينا جملة " ،"رزقا

الجار " مستأنفة،الخروج "كذلك وجملة )،9( اليِة في
 .بالخبر " متعلق"كذلك

َبْت  { 12:آ ّذ َلُهْم     َك ْب  }    ُنوٍح     َقْوُم     َق

ّذبت جملة  ." مستأنفة"ك

َأْصَحاُب  { 14:آ َكِة     َو ْيِ ّبٍع     َوَقْوُم     ال ّذَب     ُكّل     ُت َفَحّق     الّرُسَل     َك
 }    َوِعيِد

"فحّق وجملة المتقدمين، من " حاليةكذب "كٌل جملة
" فاعل"وعيدو "،كذب "كل جملة على معطوفة "وعيد

 .المحذوفة الياء قبل ما على المقدرة بالضمة مرفوع

َنا  { 15:آ ِيي ْلِق     َأَفَع ْلَخ ْبٍس     ِفي     ُهْم     َبْل     الّوِل     ِبا ْلٍق     ِمْن     َل َخ
 }    َجِديٍِد
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"لبس في هم "بل وجملة " مستأنفة،"أفعيينا جملة
ْبسلـ بنعت " متعلقخلق "من الجار ، مستأنفة َل " 
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ْد  { 16 َلَق َنا     َو َلْق ْنَساَن     َخ َلُم     ال َنْع َنْفُسُه     ِبِه     ُتَوْسِوُس     َما     َو
َنْحُن ْيِه     َأْقَرُب     َو َل ْبِل     ِمْن     ِإ ْلَوِريِِد     َح  }    ا

:أي محذوف لمبتدأ " خبر"نعلم جملة مستأنفة، الواو
"أقرب "ونحن وجملة حالية، والجملة نعلم، ونحن

"،: "إليهوالجاّران "،نعلم "ونحن جملة على معطوفة
 "."أقرب بـ " متعلقانحبل "من

ْذ  { 17:آ َلّقى     ِإ َت َياِن     َيِ َلّق َت ْلُم َيِميِن     َعِن     ا ْل الّشَماِل     َوَعِن     ا
ٌد  }    َقِعي

"اليمين "عن الجار "،"أقرب بـ متعلق " ظرف"إذ
اليمين "عن وجملة "،"قعيد للمبتدأ مقدم بخبر متعلق

 "."المتلقيان من " حال... قعيد

ْلِفُظ     َما  { 18:آ ْيِِه     ِإل     َقْوٍل     ِمْن     َيِ َد ٌد     َرِقيٌب     َل ِتي  }    َع

""منو به، " مفعول"قولو " مستأنفة،يِلفظ "ما جملة
 "."يِلفظ فاعل من " حالرقيب "لديِه وجملة زائدة،

َءْت  { 19:آ ُة     َوَجا ْكَر ْلَمْوِت     َس ْلَحّق     ا ِلَك     ِبا ْنَت     َما     َذ ْنُه     ُك ِم
ُد  }    َتِحي

بحال " متعلق"بالحق الجار " مستأنفة،"وجاءت جملة
لقول القول " مقولكنت ما "ذلك جملة " ،"سكرة من

 .الوقت ذلك في له : ويِقالأي مستأنف مقدر

ُنِفَخ  { 20:آ ِلَك     الّصوِر     ِفي     َو ْلَوِعيِد     َيِْوُم     َذ  }    ا

"يِوم "ذلك وجملة فاعل، نائب والجار مستأنفة، الواو
 .مستأنفة

َءْت  { 21:آ ِئٌق     َمَعَها     َنْفٍس     ُكّل     َوَجا ٌد     َسا  }    َوَشِهي
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"ونفخ جملة على " معطوفةنفس كل "وجاءت جملة
 ".نفس "لكل " نعتسائق "معها وجملة "،الصور في

ْد  { 22:آ ْنَت     َلَق َلٍة     ِفي     ُك َذا     ِمْن     َغْف َنا     َه َكَشْف ْنَك     َف َع
َءَك َطا َبَصُرَك     ِغ َيْوَم     َف ْل ٌد     ا  }    َحِديِ

وجملة القسم، جواب في " واقعةكنت "لقد جملة
وجملة "،"كنت جملة على " معطوفة"فكشفنا
"،"كشفنا جملة على " معطوفةحديِد اليوم "فبصرك

 "."حديِد بـ متعلق " ظرف"اليومو

ُنُه     َوَقاَل  { 23:آ َذا     َقِريِ َدّي     َما     َه ٌد     َل ِتي  }    َع

من بدل موصول " اسم"ما "،"عتيد خبره " مبتدأ،"هذا
 .المقدرة بالصلة متعلق " ظرف"لدّي "،"ذا

َيا  { 24:آ ْلِق ّنَم     ِفي     َأ ِنيٍد     َكّفاٍر     ُكّل     َجَه  }    َع

 "."كّفارلـ " نعت"عنيد

ّناٍع  { 25:آ ْيِر     َم ْلَخ َتٍد     ِل  }    ُمِريٍِب     ُمْع

ّناع ّناع لـ به " مفعول"للخير لكّفار، ثاٍن " نعت"م "،"م
 .للتقويِة زائدة واللَم

ّلِذي  { 26:آ ّلِه     َمَع     َجَعَل     ا َلًها     ال ُه     آَخَر     ِإ َيا ْلِق َأ َذاِب     ِفي     َف ْلَع ا
 }    الّشِديِِد

" ظرف"مع )،24( اليِة " في"كل من " بدل"الذي
""فألقياه وجملة ثان، مفعول بمحذوف متعلق

 "."ألقيا جملة على معطوفة

ُنُه     َقاَل  { 27:آ َنا     َقِريِ ّب ُتُه     َما     َر ْي ْطَغ ِكْن     َأ َل َضلٍَل     ِفي     َكاَن     َو
 }    َبِعيٍد

"كان "ولكن جملة " مستأنفة،قريِنه "قال جملة
 ".أطغيته "ما جملة على معطوفة

َتِصُموا     ل     َقاَل  { 28:آ َدّي     َتْخ ْد     َل ّدْمُت     َوَق ُكْم     َق ْي َل ْلَوِعيِد     ِإ }    ِبا
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ّدْمُت "وقد جملة " مستأنفة،"قال جملة " حالية،َق
ّدْمُت بـ متعلقان والجاّران  "."َق

ّدُل     َما  { 29:آ َب ْلَقْوُل     ُيِ َدّي     ا َنا     َوَما     َل ٍم     َأ َظلَ ِبيِد     ِب ْلَع  }    ِل

ّدل "ما جملة "وما وجملة القول، حيز في " مستأنفةيِب
في زائدة والباء المستأنفة، على " معطوفةبظلَم أنا

" مفعول"العبيدو ليس، عمل " العاملة"ما خبر
 .للتقويِة زائدة " واللَم"ظلَملـ

ّنَم     َنُقوُل     َيِْوَم  { 30:آ َتلِت     َهِل     ِلَجَه َتُقوُل     اْم ِمْن     َهْل     َو
 }    َمِزيٍِد

""تقولو وجملة "،"ظلَمبـ متعلق " ظرف"يِوم
""منو " مبتدأ،"مزيِدو "،"نقول جملة على معطوفة

 .هناك :تقديِره محذوف والخبر زائدة،

ِلَفِت  { 31:آ ُأْز ّنُة     َو ْلَج ّتِقيَن     ا ْلُم ْيَر     ِل  }    َبِعيٍد     َغ

مكان، " ظرف"غير " مستأنفة،"وأزلفت جملة
ًناوالصل  .بعيد غير : مكا

َذا  { 32:آ ُدوَن     َما     َه ُكّل     ُتوَع  }    َحِفيٍظ     َأّواٍب     ِل

"توعدون ما "هذا وجملة "،"هذا خبر " موصول"ما
منه " والمبدلأواب "لكل البدل بين معترضة

 "."للمتقين

ْيِب     الّرْحَمَن     َخِشَي     َمْن  { 33:آ ْلَغ َء     ِبا ْلٍب     َوَجا ِنيٍب     ِبَق  }    ُم

الجار "،أواب "كل من بدل موصول " اسم"من
والجار "،"خشي فاعل من بحال " متعلق"بالغيب
 "."جاء فاعل من بحال " متعلق"بقلب

ُلوَها  { 34:آ ْدُخ ٍم     ا ِلَك     ِبَسلَ ُلوِد     َيِْوُم     َذ ْلُخ  }    ا

الجار مستأنف، مقدر القول " مقول"ادخلوها جملة
"ذلك جملة "،"ادخلوها فاعل من بحال متعلق ""بسلَم

 .وصاحبها الحال بين " معترضةيِوم
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ُءوَن     َما     َلُهْم  { 35:آ َنا     ِفيَها     َيَِشا ْيِ َد َل ٌد     َو  }    َمِزيِ

"،"ادخلوها فاعل من " حاليةيِشاؤون ما "لهم جملة
ما "لهم جملة على " معطوفةمزيِد "ولديِنا وجملة

 يِشاؤون
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َكْم  { 36 َنا     َو ْك َل َلُهْم     َأْه ْب ّد     ُهْم     َقْرٍن     ِمْن     َق ْنُهْم     َأَش ْطًشا     ِم َب
ُبوا َنّق ِبلَِد     ِفي     َف ْل  }    َمِحيٍص     ِمْن     َهْل     ا

به، مفعول " خبريِة"كم " مستأنفة،أهلكنا "وكم جملة
"هم وجملة "،"كم لـ بنعت " متعلققرن "من الجار
"،"أشد بـ " متعلق"منهم الجار "،"قرن لـ " نعتأشد

جملة على " معطوفة"فنّقبوا وجملة " تمييز،"بطشا
" مستأنفة،محيص من "هل وجملة "،أشد "هم

:أي محذوف والخبر ، زائدة ""منو " مبتدأ،"محيصو
 .هناك

ِلَك ِفي ِإّن{ 37:آ ْكَرى َذ ْلٌب َلُه َكاَن ِلَمْن َلِذ ْلَقى َأْو َق َأ

ٌد َوُهَو الّسْمَع  }َشِهي

بنعت " متعلق"لمن الجار " للتوكيد،"لذكرى في اللَم
 ." حاليةشهيد "وهو وجملة "،"ذكرىلـ

ْد  { 38:آ َلَق َنا     َو َلْق َنُهَما     َوَما     َوالْرَض     الّسَماَواِت     َخ ْي ِفي     َب
ّتِة ٍم     ِس ّيِا َنا     َوَما     َأ  }    ُلُغوٍب     ِمْن     َمّس

على معطوف موصول " اسم"ما مستأنفة، الواو
" حالية،لغوب من مّسنا "وما وجملة " ،"الرض

 ." فاعل"لغوبو

ِبْر  { 39:آ َلى     َفاْص ُلوَن     َما     َع ّبْح     َيُِقو ّبَك     ِبَحْمِد     َوَس  }    َر

من بحال " متعلق"بحمد الجار " مستأنفة،"فاصبر جملة
ّبح فاعل  "."س

ْيِل     َوِمَن  { 40:آ ّل ّبْحُه     ال َباَر     َفَس ْد َأ  }    الّسُجوِد     َو
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ّبحه بـ " متعلقالليل "من عاطفة، الواو والفاء "،"س
"الليل "من محل على معطوف " اسم"وأدبار زائدة،

 .النصب وهو

َتِمْع 41:آ َناِدي     َيِْوَم     {َواْس َناِدي     ُيِ ْلُم َكاٍن     ِمْن     ا  }    َقِريٍِب     َم

ومفعول "،"سبح جملة على " معطوفة"واستمع جملة
""يِومو ، المنادي نداء : استمعأي محذوف ""استمع

يِوم، في ذلك : استمع" أي"استمعبـ متعلق ظرف
المقدرة بالضمة مرفوع مضارع ": فعل"يِناد وقوله

ّطا المحذوفة الياء على ْتباًعا خ  .اللفظ في لحذفها إ

ْيَحَة     َيِْسَمُعوَن     َيِْوَم  { 42:آ ْلَحّق     الّص ِلَك     ِبا ْلُخُروِج     َيِْوُم     َذ  }    ا

بحال " متعلق"بالحق الجار "،يِناد "يِوم من " بدل"يِوم
 "."الصيحة من

ّنا  { 43:آ ِيي     َنْحُن     ِإ ُنِميُت     ُنْح َنا     َو ْي َل ِإ ْلَمِصيُر     َو  }    ا

"،"إن " خبر"نحيي وجملة "،"نا للضمير " توكيد"نحن
 "."نميت جملة على " معطوفةالمصير "إليناو وجملة

ْنُهْم     الْرُض     َتَشّقُق     َيِْوَم  { 44:آ ِلَك     ِسَراًعا     َع َنا     َحْشٌر     َذ ْي َل َع
 }    َيِِسيٌر

من " حال"سراعا "،"المصير بـ متعلق " ظرف"يِوم
 "."يِسير بـ " متعلقة"علينا الجار "،"عنهم في الضمير

َلُم     َنْحُن  { 45:آ ُلوَن     ِبَما     َأْع ْنَت     َوَما     َيُِقو ْيِهْم     َأ َل ّباٍر     َع ِبَج
ّكْر َذ ْلُقْرآِن     َف  }    َوِعيِد     َيَِخاُف     َمْن     ِبا

عليهم أنت "وما وجملة "،"بأعلم " متعلق"بما الجار
زائدة والباء "،أعلم "نحن جملة على " معطوفةبجبار

ّكر وجملة "،"ما خبر في ""وعيدو " مستأنفة،"فذ
الياء قبل ما على المقدرة بالفتحة منصوب به مفعول

 .المحذوفة

 الذاريِات سورة

َيِاِت 1:آ ّذاِر  }َذْرًوا {َوال
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أقسم بـ متعلق مجرور به والمقسم للقسم، الواو
َذْرًوا مقدرا، اسم وهو فرعه، عامله مطلق مفعول ""

لما نظير ل إذ اقتصاًرا محذوف والمفعول الفاعل،
 .هنا يِذروه

ْلَحاِملَِت 2:آ  }    ِوْقًرا     {َفا

""ِوْقراو "،"الذاريِات على ": معطوف"فالحاملَت قوله
 "."للحاملَت به مفعول

َيِاِت 3:آ ْلَجاِر  }    ُيِْسًرا     {َفا

ًيِاأي صفته عنه ناب مطلق، مفعول " نائب"يِسرا : َجْر
 .ُيِْسرا

ْلُمَقّسَماِت 4:آ  }    َأْمًرا     {َفا

 "."للمقسمات به " مفعول"أمرا

ّنَما 5:آ ِإ ُدوَن     { ٌق     ُتوَع  }    َلَصاِد

 .القسم جواب الجملة

ِإّن  { 6:آ ّديَِن     َو  }    َلَواِقٌع     ال

 القسم جواب على معطوفة الجملة
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ُبِك     َذاِت     َوالّسَماِء  { 7 ْلُح  }    ا

 ." نعت"ذات أقسم، بـ متعلق به " مقسم"والسماء

ُكْم  { 8:آ ّن ِلٍف     َقْوٍل     َلِفي     ِإ َت  }    ُمْخ

 .المزحلقة اللَم

ْنُه     ُيِْؤَفُك  { 9:آ  }    ُأِفَك     َمْن     َع

 ".فاعل " نائب"َمْن "قول، لـ " صفة"يِؤفك جملة
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ِتَل 10:آ ْلَخّراُصوَن     {ُق  }    ا

 .مستأنفة الجملة

ّلِذيَِن  { 11:آ  }    َساُهوَن     َغْمَرٍة     ِفي     ُهْم     ا

 .ثاٍن " خبر"ساهون " نعت،"الذيِن

ُلوَن  { 12:آ َأ ّيِاَن     َيِْس ّديِِن     َيِْوُم     َأ  }    ال

" اسم"أيِان "،"الخّراصون من " حال"يِسألون جملة
" مبتدأ،"يِوم مقدم، بخبر متعلق زمان ظرف استفهام

المعلق للسؤال به " مفعولالديِن يِوم "أيِان وجملة
 .بالستفهام

َلى     ُهْم     َيِْوَم  { 13:آ ّناِر     َع ُنوَن     ال َت  }    ُيِْف

"النار "على الجار مقدرا، أعني لـ به " مفعول"يِوم
ُيِْفتنون بـ متعلق  .ُيِْعَرضون معنى " المضّمن"

ُكْم     ُذوُقوا  { 14:آ َت َن ْت َذا     ِف ّلِذي     َه ُتْم     ا ْن ُلوَن     ِبِه     ُك َتْعِج  }    َتْس

"هذا وجملة مقدر، لقول القول " مقول"ذوقوا جملة
بـ " متعلق"به . الجارالقول حيز في مستأنفة "الذي

 "."يِستعجلون

ّتِقيَن     ِإّن  { 15:آ ْلُم ّناٍت     ِفي     ا ُيوٍن     َج  }    َوُع

 .مستأنفة الجملة

َتاُهْم     َما     آِخِذيَِن  { 16:آ ّبُهْم     آ ّنُهْم     َر ُنوا     ِإ ْبَل     َكا ِلَك     َق َذ
ِنيَن  }    ُمْحِس

""ما "،"إن خبر في الستقرار ضمير من " حال"آخذيِن
"إنهم وجملة الفاعل، لسم به مفعول موصول اسم
 "."كان بخبر متعلق " ظرف"قبل " مستأنفة،كانوا

ُنوا  { 17:آ ِليلَ     َكا ْيِل     ِمَن     َق ّل  }    َيِْهَجُعوَن     َما     ال

وجملة " المتقدمة،"كانوا من " بدل"كانوا جملة
" نائب"قليلَو " زائدة،"ماو كان، خبر ""يِهجعون
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الليل من يِهجعون : كانواوالتقديِر مطلق، مفعول
 .قليلَ هجوعا

ِبالْسَحاِر  { 18:آ َتْغِفُروَن     ُهْم     َو  }    َيِْس

"يِستغفرون "هم وجملة "،"يِستغفرون بـ متعلق الجار
 "."يِهجعون جملة على معطوفة

ِلِهْم     َوِفي  { 19:آ ِئِل     َحّق     َأْمَوا ِم     ِللّسا ْلَمْحُرو  }    َوا

"وفي وجملة "،"حق لـ بنعت " متعلق"للسائل الجار
 ".يِستغفرون "هم جملة على " معطوفةحق أموالهم

َيِاٌت     الْرِض     َوِفي  { 20:آ ِنيَن     آ ْلُموِق  }    ِل

لـ بنعت " متعلق"للموقنين الجار مستأنفة، الجملة
 "."آيِات

ُكْم     َوِفي  { 21:آ ْنُفِس ْبِصُروَن     َأَفلَ     َأ  }    ُت

"،الرض "وفي على " معطوفأنفسكم "وفي الجار
ّلق بما ويِتعلق  ." مستأنفةتبصرون "أفلَ وجملة به، تع

ُكْم     الّسَماِء     َوِفي  { 22:آ ُدوَن     َوَما     ِرْزُق  }    ُتوَع

"في جملة على " معطوفةرزقكم السماء "وفي جملة
على معطوف موصول " اسم"ما "،آيِات الرض

 "."رزقكم

ّنُه     َوالْرِض     الّسَماِء     َفَوَرّب  { 23:آ ْثَل     َلَحّق     ِإ ُكْم     َما     ِم ّن َأ

ِطُقوَن ْن  }    َت

""مثل القسم، " جوابلحق "إنه وجملة مستأنفة، الفاء
ُبني"حقلـ نعت ""ما مبني، إلى لضافته الفتح على " و

 .إليه مضاف المؤول والمصدر زائدة،

َتاَك     َهْل  { 24:آ ْيِف     َحِديُِث     َأ ْبَراِهيَم     َض ْكَرِميَن     ِإ ْلُم  }    ا

بمعنى " مفرد"ضيفو "،"ضيف لـ " نعت"المكرمين
 .الجمع
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ْذ  { 25:آ ُلوا     ِإ ْيِه     َدَخ َل ُلوا     َع َقْوٌم     َسلٌَم     َقاَل     َسلًَما     َفَقا
َكُروَن ْن  }    ُم

أتاك : هلأي "،"حديِث من بحال متعلق " ظرف"إذ
" نائب"سلَما عليه، دخولهم وقت واقعا حديِثهم
ّلمأي مطلق مفعول خبره مبتدأ ""سلَمو سلَما، : نس

:أي مقدر لمبتدأ " خبر"قوم عليكم، : سلَمأي مقدر
 "."أنتم

َلى     َفَراَغ  { 26:آ ِلِه     ِإ َء     َأْه  }    َسِميٍن     ِبِعْجٍل     َفَجا

 "."قال جملة على " معطوفة"فراغ جملة

َبُه  { 27:آ ْيِهْم     َفَقّر َل ُلوَن     َأل     َقاَل     ِإ ُك ْأ  }    َت

 ." حالية"قال جملة

َأْوَجَس  { 28:آ ْنُهْم     َف ُلوا     ِخيَفًة     ِم ُه     َتَخْف     ل     َقا َبّشُرو َو
ٍم ٍم     ِبُغلَ ِلي  }    َع

وجملة "،"خيفة من بحال " متعلق"منهم الجار
وجملة "،"قالوا جملة وكذا مستأنفة، ""فأوجس
 ." حالية"وبّشروه

َلِت  { 29:آ َب َأْق ُتُه     َف َأ ّكْت     َصّرٍة     ِفي     اْمَر َلْت     َوْجَهَها     َفَص َوَقا
 }    َعِقيٌم     َعُجوٌز

" متعلقصرة "في الجار " مستأنفة،"فأقبلت جملة
ّكت وجملة "،"امرأته من بحال على " معطوفة"فص
""وعقيم " مقدرة،"أنا " خبر"عجوز "،"أقبلت جملة
 .ثاٍن خبر

ُلوا  { 30:آ ِلَك     َقا َذ ّبِك     َقاَل     َك ّنُه     َر ِكيُم     ُهَو     ِإ ْلَح ِليُم     ا ْلَع  }    ا

ذلك مثل قول : قالأي مطلق مفعول نائب الكاف
هو "إنه وجملة القول، " مقول"قال وجملة القول،
 للهاء " توكيد"هو " مستأنفة،الحكيم
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ُكْم     َفَما     َقاَل  { 31 ُب ْط ّيَِها     َخ ُلوَن     َأ ْلُمْرَس  }    ا

لمٍر ُأرسلتم : إنأي مقدر شرط لجواب رابطة الفاء
""خطبكمو مبتدأ، استفهام " اسم"ماو ؟خطبكم فما

حيز في مستأنفة "المرسلون "أيِها وجملة خبره،
 ." بدل"المرسلونو القول،

َنا  { 32:آ ْل َلى     ُأْرِس ٍم     ِإ  }    ُمْجِرِميَن     َقْو

 ." نعت"مجرمين

ُنْرِسَل  { 33:آ ْيِهْم     ِل َل ًة     َع  }    ِطيٍن     ِمْن     ِحَجاَر

الجار "،"أرسلنا بـ " متعلق"لنرسل المجرور المصدر
 "."حجارة لـ بنعت " متعلقطين "من

َد     ُمَسّوَمًة  { 34:آ ْن ّبَك     ِع ْلُمْسِرِفيَن     َر  }    ِل

بـ متعلق " ظرف"عند "،"حجارة لـ ثاٍن " نعت"مسومة
 "."للمسرفين وكذا "مسومة،

َنا  { 35:آ َأْخَرْج ِنيَن     ِمَن     ِفيَها     َكاَن     َمْن     َف ْلُمْؤِم  }    ا

" في"أرسلنا جملة على " معطوفة"فأخرجنا جملة
من بحال " متعلقالمؤمنين "من الجار )،32( اليِة

 .كان اسم ضمير

َنا     َفَما  { 36:آ ْد ْيَر     ِفيَها     َوَج ْيٍت     َغ ِلِميَن     ِمَن     َب ْلُمْس  }    ا

" ،"أخرجنا جملة على " معطوفةوجدنا "فما جملة
بنعت " متعلقالمسلمين "من الجار به، مفعول ""غير

 "."غير لـ

َنا  { 37:آ ْك َتَر َيًِة     ِفيَها     َو ّلِذيَِن     آ َذاَب     َيَِخاُفوَن     ِل ْلَع ِليَم     ا  }    ال

الجار "،وجدنا "ما جملة على " معطوفة"وتركنا جملة
 "."آيِة لـ بنعت " متعلق"للذيِن

ْذ     ُموَسى     َوِفي  { 38:آ ُه     ِإ َنا ْل َلى     َأْرَس َطاٍن     ِفْرَعْوَن     ِإ ْل ِبُس
ِبيٍن  }    ُم
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" في"فيها الجار على " معطوفموسى "وفي الجار
عليه المعطوف لن ؛ الجر حرف بإعادة السابقة اليِة

ظرفي " اسم"إذ به، تعلق بما فيتعلق ، مجرور ضمير
بـ " متعلق"بسلطان الجار "،"موسى من اشتمال بدل

 "."أرسلناه

ّلى  { 39:آ َتَو ِنِه     َف ْك ُنوٌن     َأْو     َساِحٌر     َوَقاَل     ِبُر  }    َمْج

ّلى جملة َتَو الجار "،"أرسلناه جملة على " معطوفة"َف
" خبر"ساحر "،"تولى فاعل من بحال " متعلق"بركنه
-مع نفسه نـزل " للشك"أو. وهو :أي محذوف لمبتدأ

على تمويًِها أمره في الشاّك نبيا- منـزلة يِعرفه أنه
 .قومه

ُه  { 40:آ َنا ْذ َأَخ ُه     َف َد ُنو َناُهْم     َوُج ْذ َب َن َيّم     ِفي     َف ْل ِليٌم     َوُهَو     ا  }    ُم

معطوف " اسم"جنودهو " مستأنفة،"فأخذناه جملة
في الهاء من " حاليةمليم "وهو وجملة الهاء، على

 "."أخذناه

ْذ     َعاٍد     َوِفي  { 41:آ َنا     ِإ ْل ْيِهُم     َأْرَس َل ْلَعِقيَم     الّريَِح     َع  }    ا

اليِة " فيموسى "في على " معطوفعاد "وفي الجار
 "."عاد من اشتمال بدل ظرفي " اسم"إذ ) ،38(

َذُر     {َما 42:آ َتْت     َشْيٍء     ِمْن     َت ْيِه     َأ َل ْتُه     ِإل     َع َل ِم     َجَع  }    َكالّرِمي

به، " مفعول"شيءو " ،"الريِح من " حاليةتذر "ما جملة
وجملة "،"شيء لـ " نعت"أتت وجملة " زائدة،"منو

ْته َل " متعلق"كالرميم والجار "،"تذر فاعل من " حال"َجَع
 .الثاني بالمفعول

َد     َوِفي  { 43:آ ْذ     َثُمو ّتُعوا     َلُهْم     ِقيَل     ِإ ّتى     َتَم  }    ِحيٍن     َح

)،41( اليِة " فيعاد "في على " معطوفثمود "وفي
" ضمير"قيل فاعل نائب "،"ثمود من اشتمال بدل ""إذ

مجرور " اسم"حينو وجر، غايِة " حرف"حتى ، المصدر
 .بالفعل متعلق
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َتْوا  { 44:آ ّبِهْم     َأْمِر     َعْن     َفَع ْتُهُم     َر َذ َأَخ َوُهْم     الّصاِعَقُة     َف
ُظُروَن ْن  }    َيِ

وجملة "،"قيل جملة على " معطوفة"فعتوا جملة
 ." حاليةيِنظرون "وهم

َطاُعوا     َفَما  { 45:آ َت ٍم     ِمْن     اْس َيا  }    ِق

"،"أخذتهم جملة على " معطوفةاستطاعوا "فما جملة
 ." زائدة"منو به، مفعول ""قيامو

ْبُل     ِمْن     ُنوٍح     َوَقْوَم  { 46:آ ّنُهْم     َق ُنوا     ِإ  }    َفاِسِقيَن     َقْوًما     َكا

الفعل وجملة " مقدرا،"أهلكنا لـ ": مفعول"وقوم قوله
بالفعل " متعلققبل "من الجار مستأنفة، المقدر

 ".نوح "قوم من حالية "كانوا "إنهم وجملة المقدر،

َء  { 47:آ َناَها     َوالّسَما ْي َن ْيٍِد     َب َأ ّنا     ِب ِإ  }    َلُموِسُعوَن     َو

ما يِفسره محذوف بفعل ": منصوب"والسماء قوله
""بنيناها وجملة مستأنفة، المقدرة والجملة بعده،

"،"بنيناها فاعل من بحال " متعلق"بأيِد الجار مفسرة،
ّنا وجملة  "."بنيناها فاعل من " حاليةلموسعون "وإ

َناَها     َوالْرَض  { 48:آ ِنْعَم     َفَرْش ُدوَن     َف ْلَماِه  }    ا

ما يِفسره محذوف لفعل به " :مفعول"والرض قوله
""بنيناها جملة على معطوفة المقدرة والجملة بعده،

"فنعم وجملة " تفسيريِة،"فرشناها وجملة المقدرة،
ومخصوص "،"فرشناها جملة على " معطوفةالماهدون

 .: نحنأي " محذوف"نعم

َنا     َشْيٍء     ُكّل     َوِمْن  { 49:آ َلْق ْيِن     َخ ُكْم     َزْوَج ّل ّكُروَن     َلَع َذ  }    َت

وجملة " ،"خلقنا بـ متعلق والجاّر عاطفة، الواو
َلْقنا وجملة " المقدرة،"فرشنا جملة على معطوفة ""َخ
 ." مستأنفةتذكرون "لعلكم

َلى     َفِفّروا  { 50:آ ّلِه     ِإ ّني     ال ُكْم     ِإ ْنُه     َل ِبيٌن     َنِذيٌِر     ِم  }    ُم
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"،... نذيِر"إني جملة وكذا " مستأنفة،"ففروا جملة
 .ثاٍن " خبر"مبين "،"بنذيِر متعلقان والجاّران

ُلوا     َول  { 51:آ ّلِه     َمَع     َتْجَع َلًها     ال ّني     آَخَر     ِإ ُكْم     ِإ ْنُه     َل َنِذيٌِر     ِم
ِبيٌن  }    ُم

""مع "،"ِفّروا جملة على " معطوفةتجعلوا "ول جملة
"،"إلها " نعت"آخر الثاني، بالمفعول متعلق ظرف
 مستأنفة "... نذيِر "إني وجملة
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ِلَك  { 52 َذ َتى     َما     َك ّلِذيَِن     َأ ِلِهْم     ِمْن     ا ْب ُلوا     ِإل     َرُسوٍل     ِمْن     َق َقا
ُنوٌن     َأْو     َساِحٌر  }    َمْج

:تقديِره محذوف لمبتدأ محذوف بخبر متعلقة الكاف
"،أتى "ما جملة وكذا مستأنفة، والجملة كذلك، المر

" حالية"قالوا وجملة " زائدة"منو " فاعل،"رسولو
 .مقدرة هو " خبر" ساحر"،"الذيِن من

َتَواَصْوا  { 53:آ  }    َطاُغوَن     َقْوٌم     ُهْم     َبْل     ِبِه     َأ

 ".قوم "هم جملة وكذا " مستأنفة،"أتواصوا جملة

َتَوّل  { 54:آ ْنُهْم     َف ْنَت     َفَما     َع ٍم     َأ ُلو  }    ِبَم

َتَوّل جملة "بملوم أنت "فما وجملة " مستأنفة،"
 "."ما خبر في زائدة والباء المستأنفة، على معطوفة

ّكْر  { 55:آ َذ ِإّن     َو ْكَرى     َف ّذ ْنَفُع     ال ِنيَن     َت ْلُمْؤِم  }    ا

ّكر جملة َذ َتَوّل جملة على " معطوفة"و "فإن وجملة "،"
ّكر جملة على " معطوفةتنفع الذكرى  "."ذ

َلْقُت     َوَما  { 56:آ ْلِجّن     َخ ْنَس     ا ُدوِن     ِإل     َوال ُب َيْع  }    ِل

قوله " للحصر،"إل " مستأنفة،خلقت "وما جملة
بأن منصوب مضارع والفعل للتعليل، ": اللَم"ليعبدون
للوقايِة، والنون النون، حذف نصبه وعلَمة مضمرة،

 . الفعل منصوب المقدرة والياء
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ُد     َما  { 57:آ ْنُهْم     ُأِريِ ُد     َوَما     ِرْزٍق     ِمْن     ِم ْطِعُموِن     َأْن     ُأِريِ  }    ُيِ

"أن المؤول والمصدر " مستأنفة،أريِد "ما جملة
 .به " مفعوليِطعمون

ّلَه     ِإّن  { 58:آ ُق     ُهَو     ال ْلُقّوِة     ُذو     الّرّزا ِتيُن     ا ْلَم  }    ا

 .ثالث " خبر"المتين ثاٍن، " خبر"ذو فصل، " ضمير"هو

ِإّن  { 59:آ ّلِذيَِن     َف َلُموا     ِل ًبا     َظ ُنو ْثَل     َذ ُنوِب     ِم ِبِهْم     َذ َفلَ     َأْصَحا
ُلوِن َتْعِج  }    َيِْس

تتعّرف ول " نعت"مثل " مستأنفة،للذيِن "فإن جملة
" معطوفةيِستعجلون "فلَ . وجملةبالضافة ""مثل
 "."ليعبدون " مثل"يِستعجلونو المستأنفة، على

ْيٌِل  { 60:آ ّلِذيَِن     َفَو ّلِذي     َيِْوِمِهُم     ِمْن     َكَفُروا     ِل ُدوَن     ا  }    ُيِوَع

البتداء وَسّوَغ " مبتدأ،"ويِلو " مستأنفة،"فويِل جملة
"يِومهم "من الجار دعاء، على دالة كونها بالنكرة
.""يِومهم لـ " نعت"الذي "،"ويِل لـ بنعت متعلق

 الطور سورة

ّطوِر 1:آ  }{َوال

 .مقدرة أقسم بـ متعلق مجرور به مقسم

ّق     ِفي  { 3:آ ْنُشوٍر     َر  }    َم

 "."مسطور بـ " متعلقرق "في الجار

َذاَب     ِإّن  { 7:آ ّبَك     َع  }    َلَواِقٌع     َر

 .القسم جواب

 }    َداِفٍع     ِمْن     َلُه     َما  { 8:آ

".زائدة ""منو " مبتدأ،"دافعو "،"إن لـ ثاٍن خبر الجملة

ُء     َتُموُر     َيِْوَم  { 9:آ  }    َمْوًرا     الّسَما
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 " ."دافع بـ " متعلق"يِوم الظرف

ْيٌِل  { 11:آ ِئٍذ     َفَو ِبيَن     َيِْوَم ّذ َك ْلُم  }    ِل

" ظرف"يِومئذ " مستأنفة،للمكذبين "فويِل جملة
بخبر " متعلق"للمكذبين الجار "،"ويِل لـ بنعت متعلق
 "."ويِل

ّلِذيَِن  { 12:آ ُبوَن     َخْوٍض     ِفي     ُهْم     ا ْلَع  }    َيِ

ّذبين " نعت"الذيِن لـ ثاٍن " خبر"يِلعبون وجملة "،"للمك
 "."هم

َدّعوَن     َيِْوَم  { 13:آ َلى     ُيِ ّنَم     َناِر     ِإ  }    َدّعا     َجَه

 "."يِومئذ من " بدل"يِوم

ّناُر     َهِذِه  { 14:آ ِتي     ال ّل ُتْم     ا ْن ُبوَن     ِبَها     ُك ّذ َك  }    ُت

""بها الجار لمقدر، القول " مقولالنار "هذه جملة
 "تكذبون بـ متعلق
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َذا     َأَفِسْحٌر  { 15 ُتْم     َأْم     َه ْن ْبِصُروَن     ل     َأ  }    ُت

القول مقول على " معطوفةهذا "أفسحر جملة
وجملة " المتصلة،"أمو "،"هذا خبر ""سحر المتقدمة،

 ".هذا "سحر جملة على " معطوفةتبصرون ل "أنتم

َلْوَها  { 16:آ ِبُروا     اْص ِبُروا     ل     َأْو     َفاْص ٌء     َتْص ُكْم     َسَوا ْي َل ّنَما     َع ِإ
ُتْم     َما     ُتْجَزْوَن ْن ُلوَن     ُك  }    َتْعَم

وجملة القول، حيز في " مستأنفة"اصلوها جملة
وقوله "،"اصلوها جملة على معطوفة ""فاصبروا

سواء، وتركه : صبركمأي محذوف لمبتدأ ": خبر"سواء
"إنما " ،وجملة"سواء لـ بنعت " متعلق"عليكم الجار

 .ثان " مفعول"ماو مستأنفة، "تجزون
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ِكِهيَن  { 18:آ َتاُهْم     ِبَما     َفا ّبُهْم     آ ّبُهْم     َوَوَقاُهْم     َر َذاَب     َر َع
ِم ْلَجِحي  }    ا

" متعلق"بما الجار المستتر، الضمير من " حال"فاكهين
في الهاء من " حالية"ووقاهم وجملة "،"فاكهين بـ

 .ثاٍن " مفعول"عذاب "،"آتاهم

ُلوا  { 19:آ ُبوا     ُك ًئا     َواْشَر ِني ُتْم     ِبَما     َه ْن ُلوَن     ُك  }    َتْعَم

" مفعول"هنيئا مقدر، لقول القول " مقول"كلوا جملة
متعلقة السمي، للموصول جارة " الباء"بما مطلق،

 "."هنيئا لـ بنعت

ِئيَن  { 20:آ ِك ّت َلى     ُم َناُهْم     َمْصُفوَفٍة     ُسُرٍر     َع ِبُحوٍر     َوَزّوْج
 }    ِعيٍن

"سرر "على الجار "،"كلوا فاعل من " حال"متكئين
على " معطوفة"وزّوْجناهم وجملة " ،"متكئين بـ متعلق
 "."وقاهم جملة

ّلِذيَِن  { 21:آ ُنوا     َوا ْتُهْم     آَم َبَع ّت ُتُهْم     َوا ّيِ ِإيَِماٍن     ُذّر َنا     ِب ْلَحْق َأ

َتُهْم     ِبِهْم ّيِ َناُهْم     َوَما     ُذّر ْت َل ِلِهْم     ِمْن     َأ ُكّل     َشْيٍء     ِمْن     َعَم
 }    َرِهيٌن     َكَسَب     ِبَما     اْمِرٍئ

"إن جملة على .." معطوفةآمنوا "والذيِن جملة
الجار "،"ألحقنا الذيِن وخبر "،جنات في المتقين
ّتبعتهم بـ " متعلق"بإيِمان "ألتناهم "وما وجملة "،"ا

"عملهم "من الجار "،"ألحقنا جملة على معطوفة
ثاٍن، به " مفعول"شيء " ،شيء "من بحال متعلق

" مستأنفة،رهين امرئ "كل وجملة " زائدة،"منو
بـ متعلق مجرور المؤول والمصدر " مصدريِة،"ماو

 "."رهين

َناُهْم  { 22:آ ْد َد َأْم ِكَهٍة     َو ٍم     ِبَفا َلْح َتُهوَن     ِمّما     َو  }    َيِْش

الجار "،"ألحقنا جملة على " معطوفة"وأمددناهم جملة
 "."لحم لـ بنعت " متعلق"مما

َناَزُعوَن  { 23:آ َت ْأًسا     ِفيَها     َيِ ِثيٌم     َول     ِفيَها     َلْغٌو     ل     َك ْأ  }    َت
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وجملة "،"أمددناهم مفعول من " حال"يِتنازعون جملة
عمل تعمل " نافية"ل "،"كأسا لـ " صفةفيها لغو "ل

 .ليس

ُطوُف  { 24:آ َيِ ْيِهْم     َو َل ْلَماٌن     َع ّنُهْم     َلُهْم     ِغ َأ ُلٌؤ     َك ُنوٌن     ُلْؤ ْك  }    َم

"،"يِتنازعون جملة على " معطوفة"ويِطوف جملة
"كأنهم وجملة "غلمان، لـ بنعت متعلق ""لهم الجار
 "."غلمان لـ " نعتلؤلؤ

َبَل  { 25:آ َأْق َلى     َبْعُضُهْم     َو ُلوَن     َبْعٍض     َع َء َتَسا  }    َيِ

وجملة "،"يِطوف جملة على " معطوفة"وأقبل جملة
 "."أقبل فاعل من حال ""يِتساءلون

ُلوا  { 26:آ ّنا     َقا ّنا     ِإ ْبُل     ُك َنا     ِفي     َق ِل  }    ُمْشِفِقيَن     َأْه

بـ " متعلق"قبل الظرف " مستأنفة،"قالوا جملة
الضمير من بحال " متعلقأهلنا "في الجار "،"مشفقين

 "."مشفقين في

ّلُه     َفَمّن  { 27:آ َنا     ال ْي َل َنا     َع َذاَب     َوَوَقا ِم     َع  }    الّسُمو

السابق، القول مقول على " معطوفةالله "فَمّن جملة
 .ثاٍن مفعول ""عذاب

ّنا  { 28:آ ّنا     ِإ ْبُل     ِمْن     ُك ُه     َق ْدُعو ّنُه     َن َبّر     ُهَو     ِإ ْل  }    الّرِحيُم     ا

بـ " متعلققبل "من الجار " مستأنفة،كنا "إنا جملة
" توكيد"هو " مستأنفة،البر هو "إنه وجملة "،"ندعوه

 .ثاٍن " خبر"الرحيم "،"إنه في للهاء

ّكْر  { 29:آ َذ ْنَت     َفَما     َف ِنْعَمِة     َأ ّبَك     ِب َكاِهٍن     َر ُنوٍن     َول     ِب  }    َمْج

ّكر جملة "بكاهن أنت "فما وجملة " مستأنفة،"فذ
في الضمير من بحال " متعلق"بنعمة الجار مستأنفة،

ًنا أنت : ما" والتقديِر"كاهن، ملتبسا مجنونا ول كاه
 "."ما خبر في زائدة والباء بنعمة،

ُلوَن     َأْم  { 30:آ ّبُص     َشاِعٌر     َيُِقو َتَر ْيَِب     ِبِه     َن ُنوِن     َر ْلَم  }    ا
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""شاعر " مستأنفة،"يِقولون وجملة " منقطعة،"أم
ّبص وجملة مقدرة، هو خبر ""ريِب "،"شاعر " نعت"نتر

 .به مفعول

ّبُصوا     ُقْل  { 31:آ ّني     َتَر ِإ ُكْم     َف ّبِصيَن     ِمَن     َمَع َتَر ْلُم  }    ا

ّبصوا جملة على " معطوفةمعكم "فإني جملة "،"تر
 "المتربصين بـ متعلق ظرف ""معكم
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ْأُمُرُهْم     َأْم  { 32 َذا     َأْحلَُمُهْم     َت  }    َطاُغوَن     َقْوٌم     ُهْم     َأْم     ِبَه

بعدها والجملة " الثانية،"أم وكذا " المنقطعة،"أم
 .مستأنفة

ُلوَن     َأْم  { 33:آ َلُه     َيُِقو ُنوَن     ل     َبْل     َتَقّو  }    ُيِْؤِم

"ل جملة وكذا ، مستأنفة والجملة " المنقطعة"أم
 ".يِؤمنون

ُتوا  { 34:آ ْأ َي ْل ِلِه     ِبَحِديٍِث     َف ْث ُنوا     ِإْن     ِم  }    َصاِدِقيَن     َكا

""مثله الجازمة، للمر واللَم " مستأنفة"فليأتوا جملة
الشرط وجواب " مستأنفة،كانوا "إن وجملة نعت،

 .قبله ما عليه دل محذوف

ُنوَن     ل     َبل  { 36:آ  }    ُيِوِق

 ." مستأنفةيِوقنون "ل جملة

ّلٌم َلُهْم َأْم{ 38:آ َتِمُعوَن ُس ْأِت ِفيِه َيِْس َي ْل َتِمُعُهْم َف ُمْس
َطاٍن ْل ِبيٍن ِبُس  }ُم

شرط " جواب"فليأِت وجملة " نعت،"يِستمعون جملة
 .فليأت ذلك زعم إن :أي مقدر،

ُلُهْم     َأْم  { 40:آ َأ ٍم     ِمْن     َفُهْم     َأْجًرا     َتْس ُلوَن     َمْغَر ْثَق  }    ُم

javascript:openquran(51,40,40)
javascript:openquran(51,36,36)
javascript:openquran(51,34,34)
javascript:openquran(51,33,33)
javascript:openquran(51,32,32)
javascript:openquran(51,31,31)
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=369&CID=139#TOP%23TOP


بـ " متعلقمغرم "من الجار ثاٍن، " مفعول"أجرا
جملة على " معطوفةمثقلون "فهم ". وجملة"مثقلون
 "."تسألهم

َدُهُم     َأْم  { 41:آ ْن ْيُب     ِع ْلَغ ُبوَن     َفُهْم     ا ُت ْك  }    َيِ

"عندهم جملة على " معطوفةيِكتبون "فهم جملة
 ".الغيب

ُدوَن     َأْم  { 42:آ ًدا     ُيِِريِ ْي ّلِذيَِن     َك ُدوَن     ُهُم     َكَفُروا     َفا ِكي ْلَم  }    ا

موقع الظاهر وقوع ": منكفروا "فالذيِن قوله
على معطوفة فالجملة المكيدون، : فهمأي المضمر،

 .فصل " ضمير"هم "،"يِريِدون جملة

َلٌه     َلُهْم     َأْم  { 43:آ ْيُر     ِإ ّلِه     َغ ْبَحاَن     ال ّلِه     ُس ُكوَن     َعّما     ال  }    ُيِْشِر

والمصدر " مصدريِة،"عّما " في"ماو " نعت،"غير
" نائب"سبحانو المقدر، سبحان بناصب متعلق المؤول
 .مطلق مفعول

ِإْن  { 44:آ ًطا     الّسَماِء     ِمَن     ِكْسًفا     َيَِرْوا     َو ُلوا     َساِق َيُِقو
ُكوٌم     َسَحاٌب  }    َمْر

بـ " متعلقالسماء "من الجار مستأنفة، الشرط جملة
 ." مقدرة"هو " خبر"سحاب "،"ساقطا

َذْرُهْم  { 45:آ ّتى     َف ّلِذي     َيِْوَمُهُم     ُيِلَُقوا     َح  }    ُيِْصَعُقوَن     ِفيِه     ا

""فيه الجار " نعت،"الذي " مستأنفة،"فذرهم جملة
 "."يِصعقون بـ متعلق

ِني     ل     َيِْوَم  { 46:آ ْنُهْم     ُيِْغ ُدُهْم     َع ْي ًئا     َك ْي ُهْم     َول     َش
ْنَصُروَن  }    ُيِ

مطلق مفعول " نائب"شيئا "،"يِومهم من " بدل"يِوم
"يِنصرون هم "ول وجملة كثيرا، أو قليلَ إغناء :أي

 ".يِغني "ل جملة على معطوفة
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ِإّن  { 47:آ ّلِذيَِن     َو َلُموا     ِل ًبا     َظ َذا ِلَك     ُدوَن     َع ِكّن     َذ َل َثَرُهْم     َو ْك َأ

َلُموَن     ل  }    َيِْع

لـ بنعت " متعلق"دون الظرف مستأنفة، الجملة
" معطوفةيِعلمون ل أكثرهم "ولكن جملة " ،"عذابا

 .المستأنفة على

ِبْر  { 48:آ ِم     َواْص ْك ّبَك     ِلُح ّنَك     َر ِإ َنا     َف ِن ُي َأْع ّبْح     ِب ّبَك     ِبَحْمِد     َوَس َر
 }    َتُقوُم     ِحيَن

"،بأعيننا "فإنك جملة وكذا " مستأنفة،"واصبر جملة
ّبح فاعل من بحال " متعلق"بحمد الجار الظرف "،"َس
ّبح بـ " متعلق"حين  "."س

ْيِل     {َوِمَن 49:آ ّل ّبْحُه     ال َباَر     َفَس ْد ِإ ِم     َو ّنُجو  }    ال

ّبحه بـ " متعلقالليل "من الجار عاطفة، الواو "،"فس
"من محل على معطوف " اسم"إدبارو زائدة، والفاء
 النصب محله إذ "،الليل
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 النجم سورة

ِم{ 1:آ ّنْج َذا َوال  }َهَوى ِإ

""إذا المقدر، أقسم بـ يِتعلق به ": مقسم"والنجم قوله
: أقسمأي المحذوف أقسم بفعل يِتعلق محض ظرف
ّيِه وقت بالنجم  .وقت أي في هو

ُكْم     َضّل     َما  { 2:آ ُب  }    َغَوى     َوَما     َصاِح

 القسم جواب الجملة

ِطُق     َوَما  { 3:آ ْن ْلَهَوى     َعِن     َيِ  }    ا

 القسم جواب على معطوفة الجملة

 }    ُيِوَحى     َوْحٌي     ِإل     ُهَو     ِإْن  { 4:آ

 "."وحي لـ " صفة"يِوحى وجملة " نافية،"إن
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ّلَمُه  { 5:آ ُد     َع ْلُقَوى     َشِديِ  }    ا

ّلمه جملة  "."وحي لـ ثان " نعت"ع

َتَوى     ِمّرٍة     ُذو  { 6:آ  }    َفاْس

""فاستوى وجملة "،القوى "شديِد لـ " صفة"ذو
ّلمه جملة على معطوفة  "."ع

َلى     ِبالُفِق     َوُهَو  { 7:آ  }    الْع

"هو وجملة بالخبر، " متعلق"بالفق الجار حالية، الواو
 "."استوى فاعل من " حاليةبالفق

َنا     ُثّم  { 8:آ ّلى     َد َد َت  }    َف

 "."استوى جملة على " معطوفة"دنا جملة

َكاَن  { 9:آ ْيِن     َقاَب     َف َنى     َأْو     َقْوَس ْد  }    َأ

 "."قاب على معطوف ": اسمأدنى "أو قوله

َأْوَحى  { 10:آ َلى     َف ْبِدِه     ِإ  }    َأْوَحى     َما     َع

" اسم"ما "،"كان جملة على " معطوفة"فأوحى جملة
 .به مفعول موصول

َذَب     َما  { 11:آ ُد     َك ْلُفَؤا َأى     َما     ا  }    َر

 ." مستأنفةكذب "ما جملة

َنُه  { 12:آ ُتَماُرو َلى     َأَف  }    َيَِرى     َما     َع

 ." مستأنفة"أفتمارونه جملة

ْد  { 13:آ َلَق ُه     َو َلًة     َرآ  }    ُأْخَرى     نـز

 .مطلق مفعول " نائب"نـزلة مستأنفة، الواو

َد  { 14:آ ْن ْدَرِة     ِع َتَهى     ِس ْن ْلُم  }    ا

 "."رآه بـ متعلق مكان " ظرف"عند
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َدَها  { 15:آ ْن ّنُة     ِع ْأَوى     َج ْلَم  }    ا

 "."سدرة من " حاليةجنة "عندها جملة

ْذ  { 16:آ َة     َيِْغَشى     ِإ ْدَر  }    َيِْغَشى     َما     الّس

 .فاعل " موصول"ما "،"رآه بـ متعلق " ظرف"إذ

َبَصُر     َزاَغ     َما  { 17:آ ْل  }    َطَغى     َوَما     ا

 ." مستأنفةزاغ "ما جملة

ْد  { 18:آ َأى     َلَق َيِاِت     ِمْن     َر ّبِه     آ ْبَرى     َر ُك ْل  }  ا

القسم وجملة مقدر، قسم " جوابرأى "لقد جملة
 .مستأنفة وجوابه

ُتُم  { 19:آ ْيِ َأ ْلُعّزى     اللََت     َأَفَر  }    َوا

ّدى مستأنفة، الجملة "،: "اللَتأولهما لثنين ويِتع
 ".الذكر "ألكم الستفهامية الجملة :والثاني

َة  { 20:آ َنا َثَة     َوَم ِل ّثا  }    الْخَرى     ال

 "."مناة لـ " نعتانالخرى "الثالثة

ْلَك  { 22:آ ًذا     ِت  }    ِضيَزى     ِقْسَمٌة     ِإ

ًا وخبر، مبتدأ  ." نعت"ضيزى جواب، " حرف"إذ

ٌء     ِإل     ِهَي     ِإْن  { 23:آ ُتُموَها     َأْسَما ْي ُتْم     َسّم ْن ُكْم     َأ َباُؤ َما     َوآ
ّلُه     َأنـزَل َطاٍن     ِمْن     ِبَها     ال ْل ِبُعوَن     ِإْن     ُس ّت ّظّن     ِإل     َيِ َوَما     ال
ْنُفُس     َتْهَوى ْد     ال َلَق َءُهْم     َو ّبِهُم     ِمْن     َجا َدى     َر ْلُه  }    ا

لسماء، " نعت"سّميتموها جملة مستأنفة، الجملة
ْيتم لفاعل توكيد ""أنتم الله أنـزل "ما جملة "،"َسّم

""منو به، " مفعول"سلطان "،"أسماء لـ ثاٍن " نعتبها
" نافية،"إنو مستأنفة، "يِتبعون "إن وجملة زائدة،

"ولقد وجملة الظن، على معطوف موصول " اسم"ما
: يِتبعون" أي"يِتبعون فاعل من " حاليةالهدى جاءهم
مجيء وهي ، ذلك ُتنافي حاٍل في النفس وهوى الظن
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" جوابجاءهم "لقد وجملة ربهم، عند من الهدى
 .القسم

ْنَساِن     َأْم  { 24:آ ّنى     َما     ِلل  }    َتَم

 .مستأنفة والجملة " منقطعة،"أم

ّلِه  { 25:آ ِل ُة     َف َلى     الِخَر  }    َوالو

 ." مستأنفةوالولى الخرة "فلله جملة

َكْم  { 26:آ َلٍك     ِمْن     َو ِني     ل     الّسَماَواِت     ِفي     َم ُتُهْم     ُتْغ َشَفاَع
ًئا ْي َذَن     َأْن     َبْعِد     ِمْن     ِإل     َش ْأ ّلُه     َيِ ُء     ِلَمْن     ال َيِْرَضى     َيَِشا  }    َو

"ملك "ِمْن الجار مبتدأ، " خبريِة"كم مستأنفة، الواو
المبتدأ، " خبرتغني "ل وجملة " ،"كملـ بنعت متعلق
" نائب"شيئا "،"ملك لـ " نعتالسموات "في الجار

"،"تغني بـ " متعلقبعد "من الجار مطلق، مفعول
 إليه مضاف والمصدر " للحصر،"إلو
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ُيَسّموَن  { 27 َكَة     َل ِئ ْلَملَ َيَة     ا َثى     َتْسِم ْن  }    ال

 .مطلق " مفعول"تسمية

ٍم     ِمْن     ِبِه     َلُهْم     َوَما  { 28:آ ْل ِبُعوَن     ِإْن     ِع ّت ّظّن     ِإل     َيِ ِإّن     ال َو
ّظّن ِني     ل     ال ْلَحّق     ِمَن     ُيِْغ ًئا     ا ْي  }    َش

" زائدة،"منو " حالية،علم من به لهم "وما جملة
"،"علم من بحال " متعلق"به الجار مبتدأ، ""علمو

ل الظن "وإن وجملة " مستأنفة،يِتبعون "إن وجملة
"،"شيئا من بحال " متعلقالحق "من الجار "حالية،يِغني
 .كثيرا أو قليلَ يِغني : لأي مطلق مفعول " نائب"شيئا

َأْعِرْض 29:آ ّلى َمْن َعْن {َف َنا َعْن َتَو ْكِر َلْم ِذ ْد َو ِإل ُيِِر
َة َيا ْلَح َيا ا ْن ّد  }ال

ْد "ولم جملة " مستأنفة،"فأعرض جملة " معطوفةُيِِر
ّلى جملة على  "."تو
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ِلَك  { 30:آ َلُغُهْم     َذ ْب ِم     ِمَن     َم ْل ْلِع ّبَك     ِإّن     ا َلُم     ُهَو     َر ِبَمْن     َأْع
ِلِه     َعْن     َضّل ِبي َلُم     َوُهَو     َس َدى     ِبَمِن     َأْع َت  }    اْه

وجملة "،"مبلغهم من بحال " متعلقالعلم "من الجار
 "."بأعلم " متعلق"بمن الجار "،"إن " خبرأعلم "هو

ّلِه  { 31:آ ِل َيْجِزَي     الْرِض     ِفي     َوَما     الّسَماَواِت     ِفي     َما     َو ِل
ّلِذيَِن ُءوا     ا ُلوا     ِبَما     َأَسا َيِْجِزَي     َعِم ّلِذيَِن     َو ُنوا     ا َأْحَس

َنى ْلُحْس  }    ِبا

والمصدر " مستأنفة،السموات في ما "ولله جملة
في ما "ولله قوله عليه دّل بما " متعلق"ليجزي

ُكهما : له": أيالسموات من ويِهدي يِشاء َمْن يِضّل مل
": الباء"بما وقوله والمسيء، المحسن ليجزي يِشاء

بـ متعلق المجرور والمصدر مصدريِة، ""ماو جارة،
 "."يِجزي

ّلِذيَِن  { 32:آ ُبوَن     ا ِن َت ِئَر     َيِْج َبا ِم     َك ْث ْلَفَواِحَش     ال ّلَمَم     ِإل     َوا ال
ّبَك     ِإّن ْلَمْغِفَرِة     َواِسُع     َر َلُم     ُهَو     ا ُكْم     َأْع ْذ     ِب ُكْم     ِإ َأ ْنَش ِمَن     َأ

ْذ     الْرِض ِإ ُتْم     َو ْن ّنٌة     َأ ُطوِن     ِفي     َأِج ُكْم     ُب ِت ّكوا     َفلَ     ُأّمَها ُتَز
ُكْم ْنُفَس َلُم     ُهَو     َأ ّتَقى     ِبَمِن     َأْع  }    ا

" مستثنى"اللمم المتقدم، الذيِن من " بدل"الذيِن
"،"إن لـ ثاٍن " خبرأعلم "هو جملة منصوب، منقطع

معطوف " الثاني"إذو "،"أعلم بـ متعلق " ظرف"إذ
ّنة لـ بنعت " متعلقبطون "في الجار الول، على ، ""أج

هذا كان : إنأي مقدر شرط " جوابتزكوا "فلَ وجملة
ّكوا، فلَ شأنكم  ." مستأنفةأعلم "هو وجملة ُتَز

ْيَِت  { 33:آ َأ ّلِذي     َأَفَر ّلى     ا  }    َتَو

 ." مستأنفة"أفرأيِت جملة

َطى  { 34:آ َأْع ِليلَ     َو َدى     َق ْك َأ  }    َو

 .مطلق مفعول " نائب"قليلَ

ُه  { 35:آ َد ْن ْلُم     َأِع ْيِب     ِع ْلَغ  }    َيَِرى     َفُهَو     ا

javascript:openquran(52,35,35)
javascript:openquran(52,34,34)
javascript:openquran(52,33,33)
javascript:openquran(52,32,32)
javascript:openquran(52,32,32)
javascript:openquran(52,32,32)
javascript:openquran(52,31,31)
javascript:openquran(52,31,31)
javascript:openquran(52,31,31)
javascript:openquran(52,30,30)
javascript:openquran(52,30,30)


"يِرى "فهو وجملة "،"أرأيِت لـ ثاٍن مفعول الجملة
 "."أرأيِت على معطوفة

ْأ     َلْم     َأْم  { 36:آ ّب َن  }    ُموَسى     ُصُحِف     ِفي     ِبَما     ُيِ

بالصلة " متعلقصحف "في الجار " المنقطعة،" أم
 .المقدرة

ْبَراِهيَم  { 37:آ ِإ ّلِذي     َو  }    َوّفى     ا

." نعت"الذي "،"موسى على معطوف " اسم"وإبراهيم

ٌة     َتِزُر     َأل  { 38:آ  }    ُأْخَرى     ِوْزَر     َواِزَر

وجملة الشأن، ضمير واسمها الثقيلة، من " مخففة"أن
بدل جر محل في المؤول والمصدر "،"أن " خبر"تزر
 "."ما من

َأْن  { 39:آ ْيَس     َو ْنَساِن     َل  }    َسَعى     َما     ِإل     ِلل

الشأن، ضمير واسمها " مخففة"أن عاطفة، الواو
والمصدر ليس، اسم المؤول والمصدر " مصدريِة،"ماو

المصدر على معطوف بعدها وما أن من المؤول
 "."أن " خبرللنسان "ليس وجملة السابق،

َأّن  { 40:آ َيُه     َو  }    ُيَِرى     َسْوَف     َسْع

المصدر على " معطوفسعيه "أن المؤول المصدر
 .السابق

ُه     ُثّم  { 41:آ َء     ُيِْجَزا ْلَجَزا  }    الْوَفى     ا

""الجزاءو "،"أن خبر على " معطوفة"يِجزاه جملة
 .مطلق مفعول

َأّن  { 42:آ َلى     َو ّبَك     ِإ َتَهى     َر ْن ْلُم  }    ا

 .السابق المصدر على معطوف المصدر

ّنُه  { 43:آ َأ َكى     َأْضَحَك     ُهَو     َو ْب َأ  }    َو
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ّنُه 45 َأ َلَق َو ْيِن َخ َكَر الّزْوَج ّذ َثى ال ْن  َوال

 "."الزوجين من " بدل"الذكر

ْطَفٍة     ِمْن  { 46:آ َذا     ُن َنى     ِإ  }    ُتْم

" ظرفية"إذا "،"خلقبـ " متعلقنطفة "من الجار
خلق تمنى : إذاأي المقدر بالجواب متعلقة شرطية

 .الزوجين

َأّن  { 47:آ ْيِه     َو َل َة     َع َأ ّنْش  }    الْخَرى     ال

 .السابق المصدر على معطوف المصدر

ّنُه  { 48:آ َأ َنى     ُهَو     َو َنى     َأْغ َأْق  }    َو

 "."أن " خبرأغنى "هو جملة

ّنُه  { 49:آ َأ  }    الّشْعَرى     َرّب     ُهَو     َو

 "."أن " خبررب "هو جملة

ّنُه50:آ َأ َلَك  َو ًدا َأْه َلى َعا  الو

 ." نعت"الولى

َد  { 51:آ َثُمو ْبَقى     َفَما     َو  }    َأ

أن يِجوز ول "،"عادا على ": معطوف"ثمودو قوله
لها " النافية"ما لن مقدما؛ " مفعول"ثمود يِكون

"فما جملة قبلها، فيما بعدها ما يِعمل فلَ الصدارة،
""أبقى ومفعول "،"أهلك على " معطوفةأبقى

 . : أحداأي محذوف

ْبُل     ِمْن     ُنوٍح     َوَقْوَم  { 52:آ ّنُهْم     َق ُنوا     ِإ َلَم     ُهْم     َكا ْظ َأ

ْطَغى َأ  }    َو
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"كانوا "إنهم وجملة "،"أهلك بـ " متعلققبل "من الجار
 .للواو " توكيد"هم" ونوح "قوم من حالية

َكَة 53:آ َتِف ْلُمْؤ  }    َأْهَوى     {َوا

"،"أهوى لـ مقدم به " مفعول"المؤتفكة عاطفة، الواو
( اليِة " في"أهلك جملة على " معطوفة"أهوى وجملة

50.( 

 }    َغّشى     َما     َفَغّشاَها  { 54:آ

""ما "،"أهوى جملة على " معطوفة"فغّشاها جملة
الفعل في والتضعيف ثاٍن، به مفعول موصول اسم

 .للتعديِة

َأّي  { 55:آ ِب ّبَك     آلِء     َف َتَماَرى     َر  }    َت

بـ " متعلق"فبأي الجار " مستأنفة،"تتمارى جملة
 "."تتمارى

َذا  { 56:آ ُذِر     ِمَن     َنِذيٌِر     َه ّن َلى     ال  }    الو

والجملة "،"نذيِر لـ بنعت " متعلقالنذر "من الجار
 .مستأنفة

 }    الِزَفُة     َأِزَفِت  { 57:آ

 .مستأنفة الجملة

ْيَس  { 58:آ ّلِه     ُدوِن     ِمْن     َلَها     َل  }    َكاِشَفٌة     ال

" متعلقدون "من الجار "،"الزفة من حالية الجملة
لمؤنث صفة الصل " في"كاشفةو "،"كاشفة من بحال

 .كاشفة : حالأي محذوف

َذا     َأَفِمْن  { 59:آ ْلَحِديِِث     َه ُبوَن     ا  }    َتْعَج

""تعجبون وجملة "،"تعجبون بـ " متعلقهذا "من "الجار
 .مستأنفة

ُتْم  { 61:آ ْن َأ ُدوَن     َو  }    َساِم
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 "."تعجبون في الواو من حالية الجملة

ُدوا  { 62:آ ّلِه     َفاْسُج ُدوا     ِل ُب  }    َواْع

 ." مستأنفة"فاسجدوا جملة

 القمر سورة

ِإْن{ 2:آ َيًِة َيَِرْوا َو ُلوا ُيِْعِرُضوا آ َيُِقو َتِمّر ِسْحٌر َو  }ُمْس

"،القمر "انشق جملة على " معطوفةيِروا "وإن جملة
 .: هوأي محذوف لمبتدأ خبر ""سحر

ُبوا  { 3:آ ّذ َك َبُعوا     َو ّت َءُهْم     َوا ُكّل     َأْهَوا َتِقّر     َأْمٍر     َو  }    ُمْس

ّذبوا جملة ُيِْعرضوا جملة على " معطوفة"ك وجملة "،"
 ".مستقر أمر "وكل

ْد  { 4:آ َلَق َءُهْم     َو َباِء     ِمَن     َجا ْن َدَجٌر     ِفيِه     َما     ال  }    ُمْز

"من الجار فاعل، موصول " اسم"ما مستأنفة، الواو
"مزدجر "فيه وجملة "،"ما من بحال متعلق "النباء

 ".الموصول صلة

ْكَمٌة  { 5:آ ِلَغٌة     ِح ُذُر     ُتْغِن     َفَما     َبا ّن    }    ال

ُتْغن نافية، ""ما عاطفة، الفاء "،"ما من " بدلحكمة" ""
الياء على المقدرة بالضمة مرفوع مضارع فعل

ًطا المحذوفة محذوفة فإنها الوصل للفظ إتباعا خ
" معطوفةالنذر تغن "فما وجملة الساكنين، للتقاء

 "."جاءهم جملة على

َتَوّل 6:آ ْنُهْم     {َف ْدُعو     َيِْوَم     َع ّداِعي     َيِ َلى     ال ُكٍر     َشْيٍء     ِإ  }    ُن

متعلق زمان " ظرف"يِوم " مستأنفة،"فتوّل جملة
ْدع مقدًرا ""اذكربـ َيِ بالضمة مرفوع مضارع " فعل"

ًطا، المحذوفة الواو على المقدرة " فاعل"الداع خ
خطا، المحذوفة الياء على المقدرة بالضمة مرفوع

 "يِدع بـ " متعلقشيء "إلى الجار

javascript:openquran(53,6,6)
javascript:openquran(53,5,5)
javascript:openquran(53,4,4)
javascript:openquran(53,3,3)
javascript:openquran(52,62,62)
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=369&CID=142#TOP%23TOP


529 

ْبَصاُرُهْم     ُخّشًعا  { 7: َداِث     ِمَن     َيِْخُرُجوَن     َأ ّنُهْم     الْج َأ ٌد     َك َجَرا
َتِشٌر ْن  }    ُم

تقديِم " ويِجوز"يِخرجون فاعل من حال " ،"ُخّشعا
" فاعل"أبصارهم المتصرف، الفعل على الحال

جمع وأما الفراد، من أكثر التكسير وجمع "،"خشعابـ
ُيحملآباؤهم كريِمين بقوم : "مررتنحو السلَمة " ف

""يِخرجون وجملة )،البراغيث (أكلوني لغة على
فاعل من " حالجراد "كأنهم وجملة مستأنفة،
 "."يِخرجون

ِطِعيَن  { 8:آ َلى     ُمْه ّداِعي     ِإ َكاِفُروَن     َيُِقوُل     ال ْل َذا     ا َيِْوٌم     َه
   }    َعِسٌر

"الداع إلى "،"يِخرجون فاعل من " حالمهطعين"
 ." مستأنفة"يِقول جملة "،"ُمْهطعين بـ متعلق

َبْت  { 9:آ ّذ َلُهْم     َك ْب ُبوا     ُنوٍح     َقْوُم     َق ّذ َك َنا     َف َد ْب ُلوا     َع َوَقا
ُنوٌن ُدِجَر     َمْج  }    َواْز

ّذبوا وجملة " مستأنفة،"كذبت جملة " معطوفة"فك
ّذبت جملة على لمبتدأ ": خبر"مجنون وقوله "،"ك

" معطوفة"وازدجر وجملة مجنون، : هوأي محذوف
 ).مجنون (هو جملة على

َدَعا  { 10:آ ّبُه     َف ّني     َر ُلوٌب     َأ َتِصْر     َمْغ ْن  }    َفا

على منصوب المؤول والمصدر " مستأنفة،"فدعا جملة
 ." مستأنفة"فانتصر وجملة الباء، الخافض نـزع

َنا  { 11:آ َتْح ْبَواَب     َفَف ْنَهِمٍر     ِبَماٍء     الّسَماِء     َأ  }    ُم

من بحال " متعلق"بماء الجار " مستأنفة،"ففتحنا جملة
 .الماء بهذا ) ملتبسًة: (فتحناها" أيالسماء "أبواب

َنا  { 12:آ ًنا     الْرَض     َوَفّجْر ُيو َتَقى     ُع ْل ُء     َفا ْلَما َلى     ا ْد     َأْمٍر     َع َق
 }    ُقِدَر
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على " معطوفةالماء "فالتقى وجملة " تمييز،"عيونا
 .لمر " نعتُقِدر "قد وجملة "،"فّجرنا جملة

ُه  { 13:آ َنا ْل َلى     َوَحَم ْلَواٍح     َذاِت     َع ُدُسٍر     َأ  }    َو

 ".الماء "التقى جملة على " معطوفة"وحملناه جملة

َنا     َتْجِري  { 14:آ ِن ُي َأْع ًء     ِب  }    ُكِفَر     َكاَن     ِلَمْن     َجَزا

""بأعيننا الجار "،ألواح "ذات لـ " نعت"تجري جملة
لجله، " مفعول"جزاء "،"تجري فاعل من بحال متعلق
 "."جزاء لـ بنعت " متعلق"لمن الجار

ْد  { 15:آ َلَق َناَها     َو ْك َيًِة     َتَر ِكٍر     ِمْن     َفَهْل     آ ّد  }    ُم

ّدكرو الهاء، من " حال"آيِة مستأنفة، الواو " مبتدأ،"م
ّدكر هناك : فهلأي محذوف، والخبر " زائدة،"منو ؟م
ِكرو ّد ِكر " أصله"ُم َت ْذ أبدلت ثم دال الذال فأبدلت ، ُم

 . الدال في الدال أدغمت ثم دال التاء

ْيَف  { 16:آ َك ِبي     َكاَن     َف َذا ُذِر     َع ُن  }    َو

"،"كان خبر استفهام " اسم"كيف مستأنفة، الفاء
ُذرو ُن بالضمة " مرفوع"عذابي على معطوف اسم ""

 .المحذوفة الياء على المقدرة

ْد{ 17:آ َلَق َنا َو ْلُقْرآَن َيِّسْر ْكِر ا ّذ ِكٍر ِمْن َفَهْل ِلل ّد  }ُم

ّدكرو مستأنفة، الواو  "." زائدة"منو " مبتدأ،"ُم

َبْت  { 18:آ ّذ ٌد     َك ْيَف     َعا َك ِبي     َكاَن     َف َذا ُذِر     َع ُن  }    َو

 ).16( اليِة إعراب وانظر " مستأنفة،"فكيف في الفاء

ّنا  { 19:آ َنا     ِإ ْل ْيِهْم     َأْرَس َل ِم     ِفي     َصْرَصًرا     ِريًِحا     َع َنْحٍس     َيِْو
َتِمّر  }    ُمْس

 "."أرسلنا بـ " متعلقيِوم "في الجار

ّناَس     َتنـزُع  { 20:آ ّنُهْم     ال َأ ْنَقِعٍر     َنْخٍل     َأْعَجاُز     َك  }    ُم
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" حالأعجاز "كأنهم جملة "،"ريِحا لـ " نعت"تنـزع جملة
 "."الناس من

َبْت  { 23:آ ّذ ُد     َك ُذِر     َثُمو ّن  }    ِبال

ّذبت جملة  ." مستأنفة"ك

ُلوا  { 24:آ َبَشًرا     َفَقا ّنا     َأ ًدا     ِم ِبُعُه     َواِح ّت ّنا     َن ًذا     ِإ َضلٍَل     َلِفي     ِإ
 }    َوُسُعٍر

ّذبت جملة على " معطوفة"فقالوا جملة ""بشرا "،"ك
والجار بعده المذكور يِفسره محذوف لفعل به مفعول

وجملة " نعت،"واحداو "،"بشرا لـ بنعت " متعلق"منا
" مستأنفةضلَل لفي "إنا وجملة " تفسيريِة،"نتبعه

ًذاو القول، حيز في  .جواب " حرف"إ

ْلِقَي 25:آ َأُؤ ْكُر     { ّذ ْيِه     ال َل َنا     ِمْن     َع ِن ْي ّذاٌب     ُهَو     َبْل     َب  }    َأِشٌر     َك

"من الجار القول، حيز في " مستأنفة"أألقي جملة
 "."عليه في الضمير من بحال " متعلقبيننا

َلُموَن  { 26:آ َيْع ًدا     َس ّذاُب     َمِن     َغ َك ْل  }    الِشُر     ا

استفهام " اسم"من " مستأنفة،"سيعلمون جملة
ّذابو مبتدأ، ّذاب "َمن وجملة " خبر،"الك ّدتالك ّد " س مس

َلْي ّلق ""علم مفعو  .بالستفهام المع

ّنا  { 27:آ ُلو     ِإ ّناَقِة     ُمْرِس َنًة     ال ْت ْبُهْم     َلُهْم     ِف َتِق ِبْر     َفاْر َط  }    َواْص

بنعت " متعلق"لهم الجار لجله، " مفعول"فتنة
ّنا جملة على " معطوفة"فارتقبهم وجملة "،"فتنةلـ "إ

 مرسلو
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ْئُهْم  { 28 ّب َن َء     َأّن     َو ْلَما َنُهْم     ِقْسَمٌة     ا ْي َتَضٌر     ِشْرٍب     ُكّل     َب  }    ُمْح

""أّنو "،"اصطبر جملة على " معطوفة"ونبئهم جملة
ّدت مصدر تأويِل في بعدها وما ّد س المفعولين مس
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بنعت متعلق ": ظرف"بينهم والثالث، الثاني
 ." مستأنفةمحتضر شرب "كل وجملة "،"قسمةلـ

َدْوا  { 29:آ َنا َبُهْم     َف َطى     َصاِح َتَعا  }    َفَعَقَر     َف

" معطوفة"فتعاطى وجملة " مستأنفة،"فنادوا جملة
 "."نادوا جملة على

ْيَف  { 30:آ َك ِبي     َكاَن     َف َذا ُذِر     َع ُن  }    َو

 .كان خبر استفهام " اسم"كيفو مستأنفة، الفاء

ّنا  { 31:آ َنا     ِإ ْل ْيِهْم     َأْرَس َل ْيَحًة     َع ًة     َص َد ُنوا     َواِح َكا ِم     َف َكَهِشي
ِظِر َت ْلُمْح  }    ا

 "."أرسلنا جملة على " معطوفة"فكانوا جملة

ْد 32:آ َلَق َنا     {َو ْلُقْرآَن     َيِّسْر ْكِر     ا ّذ ِكٍر     ِمْن     َفَهْل     ِلل ّد  }    ُم

ّدكر تقديِره محذوف والخبر " زائدة"منو " مبتدأ،"ُم
ّدكر من "فهل وجملة " ،"هناك جملة على " معطوفةُم

َيِّسْرنا "." 

َبْت  { 33:آ ّذ ُذِر     ُلوٍط     َقْوُم     َك ّن  }    ِبال

ّذبت جملة  ." مستأنفة"ك

ّنا  { 34:آ َنا     ِإ ْل ْيِهْم     َأْرَس َل ًبا     َع َناُهْم     ُلوٍط     آَل     ِإل     َحاِص ْي َنّج
 }    ِبَسَحٍر

 ." حالية"نّجيناهم وجملة منصوب، " مستثنى"آل

َنا     ِمْن     ِنْعَمًة  { 35:آ ْنِد ِلَك     ِع َذ َكَر     َمْن     َنْجِزي     َك  }    َش

بنعت " متعلقعندنا "ِمْن الجار لجله، " مفعول"نعمة
نائب والكاف " مستأنفة،"نجزي وجملة "،"نعمةلـ

 .الجزاء ذلك مثل جزاء : نجزيِهأي مطلق مفعول

ْد  { 36:آ َلَق َذَرُهْم     َو ْن َنا     َأ َت ْطَش َتَماَرْوا     َب ُذِر     َف ّن  }    ِبال
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جملة على " معطوفة"فتماروا وجملة مستأنفة، الواو
 "."أنذرهم

ْد  { 37:آ َلَق ُه     َو ُدو ْيِفِه     َعْن     َراَو َنا     َض َطَمْس َنُهْم     َف ُي َأْع

ُذوُقوا ِبي     َف َذا ُذِر     َع ُن  }    َو

وجملة "،"أنذرهم جملة على معطوفة الجملة
وجملة "،"راودوه جملة على " معطوفة"فطمسنا
 "."طمسنا جملة على " معطوفة"فذوقوا

ْد  { 38:آ َلَق ّبَحُهْم     َو ًة     َص ْكَر َذاٌب     ُب َتِقّر     َع  }    ُمْس

لنه انصرف؛ وقد بالفعل، متعلق زمان " ظرف"بكرة
الصرف من امتنع معين وقت به ُقِصد ولو نكرة،

 .والتأنيث للتعريِف

ُذوُقوا  { 39:آ ِبي     َف َذا ُذِر     َع ُن  }    َو

ّبحهم جملة على " معطوفة"فذوقوا جملة  "."ص

ْد  { 40:آ َلَق َنا     َو ْلُقْرآَن     َيِّسْر ْكِر     ا ّذ ِكٍر     ِمْن     َفَهْل     ِلل ّد  }    ُم

ّدكرو " مستأنفة،"ولقد في الواو ""منو " مبتدأ،"ُم
ّدكر من "فهل وجملة زائدة، جملة على " معطوفةم

 "."يِّسرنا

ْد  { 41:آ َلَق َء     َو ُذُر     ِفْرَعْوَن     آَل     َجا ّن  }    ال

 ." مستأنفة"ولقد في الواو

ُبوا  { 42:آ ّذ َنا     َك ِت َيِا ّلَها     ِبآَ َناُهْم     ُك ْذ َأَخ َذ     َف َتِدٍر     َعِزيٍِز     َأْخ    ُمْق

  { 

ّذبوا جملة " معطوفة"فأخذناهم وجملة " مستأنفة،"ك
ّذبوا جملة على َذ "،"ك َأْخ  .مطلق " مفعول"

ُكْم  { 43:آ ُكّفاُر ْيٌر     َأ ُكْم     ِمْن     َخ ِئ َل ُكْم     َأْم     ُأو ٌة     َل َء ِفي     َبَرا
ُبِر  }    الّز
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"أولئكم "من الجار " مستأنفة،خير "أكفاركم جملة
""أمو " مستأنفة،براءة "لكم وجملة " ،"خير بـ متعلق

 "."براءة لـ بنعت " متعلقالزبر "في الجار منقطعة،

ُلوَن     َأْم  { 44:آ َتِصٌر     َجِميٌع     َنْحُن     َيُِقو ْن  }    ُم

""منتصر " خبر،"جميعو " مستأنفة،"يِقولون جملة
 "."جميعلـ نعت

ُيْهَزُم  { 45:آ ْلَجْمُع     َس ّلوَن     ا ُيَِو ُبَر     َو ّد  }    ال

 .مستأنفة الجملة

ْدَهى     َوالّساَعُة  { 46:آ َأَمّر     َأ  }    َو

 ." مستأنفةأدهى "والساعة جملة

ُبوَن     َيِْوَم  { 48:آ ّناِر     ِفي     ُيِْسَح َلى     ال ُذوُقوا     ُوُجوِهِهْم     َع
 }    َسَقَر     َمّس

: تقولأي ) محذوفا(تقول بـ متعلق " ظرف"يِوم
للقول القول " مقول"ذوقوا وجملة يِوم، الخزنة

الواو، من بحال " متعلقوجوههم "على الجار المقدر،
.المعنوي والتأنيث للعلمية الصرف من " ممنوع"سقرو

ّنا  { 49:آ ُه     َشْيٍء     ُكّل     ِإ َنا َلْق َدٍر     َخ  }    ِبَق

وجملة بعده، ما ُيَِفّسره محذوف لفعل به " مفعول"كّل
الهاء من بحال " متعلق"بقدر الجار " تفسيريِة،"خلقناه

 "إن خبر ) المقدرة(خلقنا وجملة "،"خلقناه في
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َنا     َوَما  { 50 ٌة     ِإل     َأْمُر َد َلْمٍح     َواِح َبَصِر     َك ْل  }    ِبا

"إنا جملة على " معطوفةواحدة إل أمرنا "وما جملة
واحدة، بنعت " متعلق"كلمح الجار "،خلقناه شيء كّل

 "."لمحلـ بنعت " متعلق"بالبصر الجار

ْد  { 51:آ َلَق َنا     َو ْك َل ُكْم     َأْه َياَع ِكٍر     ِمْن     َفَهْل     َأْش ّد  }    ُم
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ّدكر من "فهل وجملة مستأنفة، الواو على " معطوفةم
 "."أهلكنا جملة

ُكّل  { 52:آ ُه     َشْيٍء     َو ُلو ُبِر     ِفي     َفَع  }    الّز

(وكل وجملة "،"كل بخبر " متعلقالزبر "في الجار
"كللـ " نعت"فعلوه وجملة ) مستأنفة،الزبر في شيء
 ".شيء

ُكّل  { 53:آ ِبيٍر     َصِغيٍر     َو َك َطٌر     َو َت  }    ُمْس

""مستطر السابقة، المستأنفة على معطوفة الجملة
 "."كل خبر

ْدٍق     َمْقَعِد     ِفي  { 55:آ َد     ِص ْن ِليٍك     ِع َتِدٍر     َم  }    ُمْق

الظرف "،جنات " "في"ِمْن " بدلمقعد "في الجار
.""إنلـ ثان بخبر متعلق ""عند

 الرحمن سورة

 }{الّرْحَمُن 1:آ

ّلم جملة خبره مبتدأ  "."ع

َلَق 3:آ ْنَساَن     {َخ  }    ال

 .ثان " خبر"خلق جملة

ّلَمُه 4:آ َياَن     {َع َب ْل  }    ا

ّلمه جملة  .ثالث " خبر"ع

ْلَقَمُر     الّشْمُس  { 5:آ َباٍن     َوا  }    ِبُحْس

 .مستأنفة الجملة

َء  { 7:آ ْلِميَزاَن     َوَوَضَع     َرَفَعَها     َوالّسَما  }    ا

بعده، ما يِفّسره محذوف لفعل به " مفعول"السماء
ّلمه جملة على معطوفة المقدر الفعل وجملة "ع
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""ووضع وجملة " تفسيريِة،"رفعها وجملة "،البيان
 ." المقدرة"رفع جملة على معطوفة

ْطَغْوا     َأل  { 8:آ ْلِميَزاِن     ِفي     َت  }    ا

الخافض نـزع على منصوب والمصدر " مصدريِة،"أن
 . اللَم

َأِقيُموا  { 9:آ ْلَوْزَن     َو ْلِقْسِط     ا ْلِميَزاَن     ُتْخِسُروا     َول     ِبا  }    ا

الجار "،"تطغوا جملة على " معطوفة"وأقيموا جملة
 .الواو من بحال " متعلق"بالقسط

ِم     َوَضَعَها     َوالْرَض  { 10:آ َنا  }    ِلل

بعده، ما يِفسره محذوف لفعل " مفعول"الرض
"وضع جملة على معطوفة المقدر الفعل وجملة

 ).7( اليِة " فيالميزان

ِكَهٌة     ِفيَها  { 11:آ ّنْخُل     َفا ِم     َذاُت     َوال ْكَما  }    ال

 ." نعت"ذات"،"الرض من " حالفاكهة "فيها جملة

ْلَحّب  { 12:آ ْلَعْصِف     ُذو     َوا ْيَِحاُن     ا  }    َوالّر

 ." نعت"ذو "،"النخل على " معطوف"الحب

َأّي  { 13:آ ِب ُكَما     آلِء     َف ّب َباِن     َر ّذ َك  }    ُت

المر كان : إنأي مقدر شرط لجواب رابطة الفاء
"."تكذبان بـ متعلق مجرور استفهام " اسم"بأي كذلك،

َلَق  { 14:آ ْنَساَن     َخ ْلَصاٍل     ِمْن     ال ْلَفّخاِر     َص  }    َكا

 ." مستأنفة"خلق جملة

َلَق  { 15:آ ْلَجاّن     َوَخ  }    َناٍر     ِمْن     َماِرٍج     ِمْن     ا

 "مارج لـ بنعت " متعلقنار "من الجار
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ْيِن     َرّب  { 17: ْلَمْشِرَق ْيِن     َوَرّب     ا َب ْلَمْغِر  }    ا

والجملة رب، : هوأي محذوف لمبتدأ " خبر"رب
 .مستأنفة

ْيِِن     َمَرَج  { 19:آ َبْحَر ْل َياِن     ا َتِق ْل  }    َيِ

 "."البحريِن من " حال"يِلتقيان جملة

َنُهَما  { 20:آ ْي َياِن     ل     َبْرَزٌخ     َب ْبِغ  }    َيِ

"ل جملة وكذا "،"البحريِن من " حالبرزخ "بينهما جملة
 ".يِبغيان

ْنُهَما     َيِْخُرُج  { 22:آ ُلُؤ     ِم ّلْؤ ْلَمْرَجاُن     ال  }    َوا

 ." مستأنفة"يِخرج جملة

َلُه  { 24:آ ْلَجَواِري     َو ْنَشآَُت     ا ْلُم َبْحِر     ِفي     ا ْل ِم     ا  }    َكالْعلَ

مرفوع " مبتدأ"الجوار " مستأنفة،الجوار "وله جملة
للتخفيف، المحذوفة الياء على المقدرة بالضمة

" متعلقالبحر "في الجار "،"الجوارلـ " نعت"المنشآَت
الضمير من بحال " متعلق"كالعلَم الجار "،"الجوار بـ

 "."المنشآَت في

ْيَها     َمْن     ُكّل  { 26:آ َل  }    َفاٍن     َع

مرفوع " خبر"فان إليه، مضاف موصول " اسم"من
اسم لنه المحذوفة؛ الياء على المقدرة بالضمة
 .منقوص

ْبَقى  { 27:آ َيِ ّبَك     َوْجُه     َو ْلَجلَِل     ُذو     َر ِم     ا ْكَرا  }    َوال

 "."وجه لـ " نعت"ذو

ٍم     ُكّل  { 29:آ ْأٍن     ِفي     ُهَو     َيِْو  }    َش

به تعلق الذي بالستقرار متعلق زمان " ظرف"كل
 ." مستأنفةشأن في "هو وجملة الخبر،
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َنْفُرُغ  { 31:آ ُكْم     َس ّيَِها     َل ّثَقلَِن     َأ  }    ال

"،الثقلَن "أيِها جملة وكذا " مستأنفة،"سنفرغ جملة
 ." بدل"الثقلَنو

ْلِجّن     َمْعَشَر    َ يِا  { 33:آ ْنِس     ا ُتْم     ِإِن     َوال َطْع َت ُذوا     َأْن     اْس ْنُف َت
َطاِر     ِمْن ُذوا     َوالْرِض     الّسَماَواِت     َأْق ْنُف ُذوَن     ل     َفا ْنُف ِإل     َت

َطاٍن ْل  }    ِبُس

"تنفذون "ل جملة مستأنفة، النداء جواب الشرط جملة
في الواو من بحال " متعلق"بسلطان الجار مستأنفة،
 "."تنفذون

ُكَما     ُيِْرَسُل  { 35:آ ْي َل ُنَحاٌس     َناٍر     ِمْن     ُشَواٌظ     َع َفلَ     َو
َتِصَراِن ْن  }    َت

ُيِْرَسل جملة لـ بنعت " متعلقنار "من الجار " مستأنفة،"
جملة على " معطوفةتنتصران "فلَ وجملة " ،"شواظ
ُيِْرَسل "." 

َذا  { 37:آ ِإ ْنَشّقِت     َف ُء     ا َنْت     الّسَما َكا ًة     َف َد ّدَهاِن     َوْر  }    َكال

على " معطوفة"فكانت جملة مستأنفة، الشرط جملة
بنعت " متعلق"كالدهان والجار "،"انشقت جملة

َهْول : رأيِتأي محذوف الشرط وجواب "،"وردةلـ
 .عظيما

ِئٍذ  { 39:آ َيْوَم َأُل     ل     َف ِبِه     َعْن     ُيِْس ْن ْنٌس     َذ  }    َجاّن     َول     ِإ

""إذو "،"يِسأل بـ متعلق " ظرف"يِوم عاطفة، الفاء
"ل وجملة للتعويِض، والتنويِن إليه، مضاف ظرفي اسم

 السابق المقدر الشرط جواب على " معطوفةيِسأل
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ْلُمْجِرُموَن     ُيِْعَرُف  { 41: ُذ     ِبِسيَماُهْم     ا ُيْؤَخ ّنَواِصي     َف ِبال
ِم َدا  }    َوالْق
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بحال " متعلق"بسيماهم الجار " مستأنفة،"يِعرف جملة
جملة على " معطوفة"فيؤخذ وجملة "،"المجرمون من

 .فاعل " نائب"بالنواصي الجار "،"يِعرف

ّنُم     َهِذِه  { 43:آ ِتي     َجَه ّل ّذُب     ا َك ْلُمْجِرُموَن     ِبَها     ُيِ  }    ا

 .نعت " موصول"التي

ُطوُفوَن  { 44:آ َنَها     َيِ ْي ْيَن     َب َب ٍم     َو  }    آٍن     َحِمي

لـ " نعت"آن "،"جهنم من " حال"يِطوفون جملة
المحذوفة، الياء على المقدرة بالكسرة مجرور ""حميم

 .منقوص اسم لنه

ِلَمْن  { 46:آ ّبِه     َمَقاَم     َخاَف     َو َتاِن     َر ّن  }    َج

" مبتدأ،"جنتان " مستأنفة،جنتان خاف "ولمن جملة
 .بالخبر " متعلق"لمن والجار

َتا 48:آ َذَوا َناٍن     {  }    َأْف

 "."جنتان " نعت"ذواتا

َناِن     ِفيِهَما  { 50:آ ْي َيِاِن     َع  }    َتْجِر

""تجريِان وجملة "،"جنتان لـ " نعتعينان "فيهما جملة
 "."عينان لـ نعت

ِكَهٍة     ُكّل     ِمْن     ِفيِهَما  { 52:آ  }    َزْوَجاِن     َفا

"كل "من الجار "،"جنتان لـ " نعتزوجان "فيهما جملة
 "."زوجان من بحال متعلق

ِئيَن  { 54:آ ِك ّت َلى     ُم ُنَها     ُفُرٍش     َع ِئ َطا ْبَرٍق     ِمْن     َب َت َنى     ِإْس َوَج
ْيِن َت ّن ْلَج  }    َداٍن     ا

:أي فعلها مع المقدرة الواو من " حال"متكئين
بـ " متعلقفرش "على الجار متكئين، يِتنعمون
لفرش، " نعتإستبرق من "بطائنها جملة "،"متكئين
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""دان " مبتدأ"جنى " حالية،دان الجنتين "وجنى وجملة
 .المحذوفة الياء على المقدرة بالضمة مرفوع خبر

ّطْرِف     َقاِصَراُت     ِفيِهّن  { 56:آ ْثُهّن     َلْم     ال ْطِم ْنٌس     َيِ َلُهْم     ِإ ْب َق
 }    َجاّن     َول

يِطمثهن "لم جملة " مستأنفة،قاصرات "فيهن جملة
 .لفظية إضافتها لن "؛"قاصراتلـ " نعتإنس

ّنُهّن  { 58:آ َأ َياُقوُت     َك ْل ْلَمْرَجاُن     ا  }    َوا

 "."قاصراتلـ " نعتوالمرجان الياقوت "كأنهن جملة

ُء     َهْل  { 60:آ  }    الْحَساُن     ِإل     الْحَساِن     َجَزا

والجملة "،"جزاء " خبر"الحسان " للحصر،"إل
 .مستأنفة

ِنِهَما     َوِمْن  { 62:آ َتاِن     ُدو ّن  }    َج

 ." مستأنفةجنتان دونهما "ومن جملة

َتاِن  { 64:آ ْدَهاّم  }    ُم

والمنعوت النعت بين وما "،"جنتان لـ " نعت"مدهاّمتان
 .معترضة جملة

َناِن     ِفيِهَما  { 66:آ ْي َتاِن     َع  }    َنّضاَخ

""نضاختانو "،"جنتان لـ " نعتعينان "فيهما جملة
 نعت
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ِكَهٌة     ِفيِهَما  { 68: َنْخٌل     َفا  }    َوُرّماٌن     َو

 "."جنتان لـ ثالث " نعتفاكهة "فيهما جملة

ْيَراٌت     ِفيِهّن  { 70:آ  }    ِحَساٌن     َخ

 "."جنتان لـ رابع " نعتحسان خيرات "فيهن جملة
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ِم     ِفي     َمْقُصوَراٌت     ُحوٌر  { 72:آ َيا ْلِخ  }    ا

" متعلقالخيام "في الجار "،"خيرات من " بدل"حور
 "."بمقصورات

ْثُهّن     َلْم  { 74:آ ْطِم ْنٌس     َيِ َلُهْم     ِإ ْب  }    َجاّن     َول     َق

""قبلهم الظرف لحور، " نعتيِطمثهن "لم جملة
 .بالفعل متعلق

ِئيَن  { 76:آ ِك ّت َلى     ُم ْبَقِرّي     ُخْضٍر     َرْفَرٍف     َع  }    ِحَساٍن     َوَع

:أي فعلها مع المقدرة الواو من " حال"متكئين
 .بالحال " متعلقرفرف "على الجار متكئين، يِتنعمون

َباَرَك  { 78:آ ّبَك     اْسُم     َت ْلَجلَِل     ِذي     َر ِم     ا ْكَرا  }    َوال

"."لربك " نعت"ذي " مستأنفة،"تبارك جملة

 الواقعة سورة

َذا{ 1:آ ْلَواِقَعُة َوَقَعِت ِإ  }ا

:أي المقدر بالجواب متعلقة شرطية " ظرفية"إذا
 .وكيت كيت حصل

ْيَس  { 2:آ ِتَها     َل َبٌة     ِلَوْقَع  }    َكاِذ

والجملة "،"كاذبة ليس اسم بخبر " متعلق"لوقعتها
 "."الواقعة من حالية

 }    َراِفَعٌة     َخاِفَضٌة  { 3:آ

في والجملة : هي،أي محذوف لمبتدأ : خبرخافضة
 "."الواقعة من ثانية حال نصب محل

َذا  { 4:آ  }    َرّجا     الْرُض     ُرّجِت     ِإ

ّلقت بما وتتعلق " المتقدمة،"إذا من " بدل"إذا  .به تع

َنْت  { 6:آ َكا ًء     َف َبا ّثا     َه َب ْن  }    ُم
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ُبّسْت جملة على " معطوفة"فكانت جملة ّثا "،" ""منب
 "."هباء نعت

ُتْم  { 7:آ ْن ُك َثًة     َأْزَواًجا     َو  }    َثلَ

 ." نعت"ثلَثة

َأْصَحاُب  { 8:آ َنِة     َف ْيَم ْلَم َنِة     َأْصَحاُب     َما     ا ْيَم ْلَم  }    ا

"أصحاب "ما الستفهام وجملة : مستأنفة،الفاء
 "."أصحاب : خبروالخبر المبتدأ من المؤلفة

َأْصَحاُب  { 9:آ َأَمِة     َو ْلَمْش َأَمِة     َأْصَحاُب     َما     ا ْلَمْش  }    ا

 .المتقدمة الجملة على معطوفة وخبره المبتدأ جملة

ِبُقوَن  { 10:آ ِبُقوَن     َوالّسا    }    الّسا

" مبتدأ،"السابقون عاطفة، " الواووالسابقون"
 .: توكيد" الثاني"السابقونو

ِئَك 11:آ َل ُأو ُبوَن     { ْلُمَقّر  }    ا

وجملة "،"السابقون " خبرالمقربون "أولئك جملة
 ).8( اليِة في المستأنفة على معطوفة وخبره المبتدأ

ّناِت     ِفي  { 12:آ ِم     َج ّنِعي  }    ال

 "."المقربون بـ " متعلقجنات "في الجار

ّلٌة  { 13:آ ِليَن     ِمَن     ُث  }    الّو

من حال والجملة ثلة، : همأي محذوف لمبتدأ " خبر"ثلة
 "."ثلة بنعت " متعلقالولين "من الجار "،"المقربون

ِليٌل  { 14:آ  }    الِخِريَِن     ِمَن     َوَق

"من والجار "،"ثلة على معطوف ": اسم"وقليل
 "."قليل لـ بنعت متعلق "الخريِن

َلى  { 15:آ َنٍة     ُسُرٍر     َع  }    َمْوُضو
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:" أي"هم للمبتدأ ثان بخبر " متعلقسرر "على الجار
 .سرر على ثلة هم

ِئيَن  { 16:آ ِك ّت ْيَها     ُم َل ِليَن     َع ِب َتَقا  }    ُم

:أي "،سرر "على في المستتر الضمير من حالن
بـ " متعلق"عليها الجار متكئين، سرر على هم كائنون

 "متكئين
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ُطوُف  { 17 ْيِهْم     َيِ َل َداٌن     َع ْل ُدوَن     ِو ّل  }    ُمَخ

في المستتر الضمير من " حال"يِطوف جملة
 "."متقابلين

ْكَواٍب  { 18:آ َأ َباِريَِق     ِب َأ ْأٍس     َو َك  }    َمِعيٍن     ِمْن     َو

"معين "من الجار "،"يِطوف بـ " متعلق"بأكواب الجار
 .لكأس بنعت متعلق

ّدُعوَن     ل  { 19:آ ْنَها     ُيَِص  }    ُيِنـزُفوَن     َول     َع

ّدعون "ل جملة  "."كأس لـ ثان " نعتُيَِص

ِكَهٍة  { 20:آ ّيُروَن     ِمّما     َوَفا َتَخ  }    َيِ

الجار "،"أكواب على معطوف ": اسم"وفاكهة قوله
 .لفاكهة بنعت متعلق ""مما

ِم  { 21:آ َلْح ْيٍر     َو َتُهوَن     ِمّما     َط  }    َيِْش

 "."لحم لـ بنعت " متعلق"مما "الجار

   }    ِعيٌن     َوُحوٌر  { 22:آ

والخبر وصفها، بالنكرة البتداء وسّوغ " مبتدأ،حور"
 .: لهمأي محذوف

َثاِل23:آ َأْم َك ُلِؤ   ّلْؤ ُنوِن ال ْك ْلَم  ا
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 .لحور ثان بنعت " متعلق"كأمثال الجار

ًء  { 24:آ ُنوا     ِبَما     َجَزا ُلوَن     َكا  }    َيِْعَم

 .لجزاء بنعت " متعلق"بما الجار لجله، " مفعول"جزاء

ِثيًما     َول     َلْغًوا     ِفيَها     َيِْسَمُعوَن     ل  { 25:آ ْأ  }    َت

 ." مستأنفةَيِْسمعون "ل جملة

ِإل 26:آ  }    َسلًَما     َسلًَما     ِقيلَ     {

" الثاني"سلَماو " بدل،"سلَما منقطع، " مستثنى"قيلَ
 .لفظي توكيد

َأْصَحاُب  { 27:آ َيِميِن     َو ْل َيِميِن     َأْصَحاُب     َما     ا ْل  }    ا

أصحاب "ما وجملة " مبتدأ،"أصحاب مستأنفة، الواو
 "."أصحاب " خبراليمين

ْدٍر     ِفي  { 28:آ  }    َمْخُضوٍد     ِس

 .الول لصحاب ثان بخبر " متعلقسدر "في الجار

ُطوَعٍة     ل  { 33:آ ُنوَعٍة     َول     َمْق  }    َمْم

لفاكهة، ثان نعت ومقطوعة " نافية،" "لمقطوعة "ل
على معطوف " اسم"ممنوعة زائدة، الثانية ""لو

 "."مقطوعة

ّنا  { 35:آ َناُهّن     ِإ ْأ ْنَش ًء     َأ ْنَشا  }    ِإ

 .مطلق " مفعول"إنشاء

َناُهّن 36:آ ْل َكاًرا     {َفَجَع ْب  }    َأ

 .ثان " مفعول"أبكارا

ًبا 37:آ ًبا     {ُعُر ْتَرا  }    َأ

 "."أبكارا لـ " نعتانأترابا "عربا
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َيِميِن     {لْصَحاِب 38:آ ْل  }    ا

 "."جعلناهنبـ متعلق الجار

ّلٌة  { 39:آ ِليَن     ِمَن     ُث  }    الّو

 .: همأي محذوف لمبتدأ " خبر"ثلة

ّلٌة  { 40:آ ُث  }    الِخِريَِن     ِمَن     َو

 .لثلة بنعت " متعلقالخريِن "من الجار

َأْصَحاُب  { 41:آ  }    الّشَماِل     َأْصَحاُب     َما     الّشَماِل     َو

"،الشمال أصحاب "ما جملة خبره " مبتدأ،"أصحاب
 ).27( اليِة في الجملة على معطوفة والجملة

ٍم     ِفي  { 42:آ ٍم     َسُمو  }    َوَحِمي

 "."أصحاب للمبتدأ ثان بخبر متعلق الجار

ٍم     َول     َباِرٍد     ل  { 44:آ  }    َكِريِ

 .ليحموم نعت بارد " نافية،" "لبارد "ل

ّنُهْم  { 45:آ ُنوا     ِإ ْبَل     َكا ِلَك     َق ْتَرِفيَن     َذ  }    ُم

 .بمترفين " متعلق"قبل الظرف مستأنفة، الجملة

َذا  { 47:آ ِئ َنا     َأ ْت ّنا     ِم ُك ًبا     َو َظاًما     ُتَرا ّنا     َوِع ِئ ُثوَن     َأ ْبُعو  }    َلَم

ُنبعث،أي مقدر " بفعل"إذا تتعلق "إنا وجملة : 
 .المقدر للفعل تفسيريِة "لمبعوثون

َنا 48:آ َباُؤ َأَوآ ُلوَن     {  }    الّو

:أي محذوف خبره " مبتدأ،"آباؤنا عاطفة الواو
جملة على ) معطوفةمبعوثون (آباؤنا وجملة مبعوثون

 ".لمبعوثون "إنا

َلى     َلَمْجُموُعوَن  { 50:آ ٍم     ِميَقاِت     ِإ ٍم     َيِْو ُلو  }    َمْع
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 "مجموعونبـ " متعلقميقات "إلى الجار
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ُكْم     ُثّم  { 51: ّن ّيَِها     ِإ ّلوَن     َأ ُبوَن     الّضا ّذ َك ْلُم  }    ا

القول مقول على " معطوفةلكلون إنكم "ثم جملة
 .معترضة النداء وجملة السابق،

ُلوَن  { 52:آ ِك ٍم     ِمْن     َشَجٍر     ِمْن     ل  }    َزّقو

بآَكلون، " متعلقشجر "من الجار ، إّن " خبر"لكلون
 ."شجرلـ بنعت " متعلقَزّقوم "ِمْن الجار

ُئوَن  { 53:آ ِل ْنَها     َفَما ُطوَن     ِم ُب ْل  }    ا

" متعلق"منها الجار "،"آكلون على " معطوف"فمالئون
 "."مالئون لـ به " مفعول"البطون "مالئون،بـ

ُبوَن  { 54:آ ْيِه     َفَشاِر َل ِم     ِمَن     َع ْلَحِمي  }    ا

والجاران " ،"مالئون على " معطوف"فشاربون
 "."شاربون بـ متعلقان

ُبوَن  { 55:آ ِم     ُشْرَب     َفَشاِر ْلِهي  }    ا

 .مطلق " مفعول"ُشرب

َذا  { 56:آ ُلُهْم     َه ّديِِن     َيِْوَم     نـز  }    ال

والجملة "،"نـزلهم من بحال " متعلق"يِوم الظرف
 .مستأنفة

َنْحُن 57:آ ُكْم     { َنا َلْق َلْول     َخ ّدُقوَن     َف  }    ُتَص

ّدقون "فلول جملة "نحن جملة على " معطوفةُتًص
 .تحضيض " حرف"لولو "،خلقناكم

ُتْم  { 58:آ ْيِ َأ ُنوَن     َما     َأَفَر  }    ُتْم
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" وجملة"ما ومفعولها " مستأنفة،"أفرأيِتم جملة
 ".تخلقونه "أأنتم

ُتْم  { 59:آ ْن َأ َنُه     َأ ُلُقو ِلُقوَن     َنْحُن     َأْم     َتْخ ْلَخا  }    ا

بأن بعدها الجملة وقوع عن وأجابوا ، " المتصلة"أم
ُأتي"نحن بعد الخبر مجيء ، التوكيد سبيل على به " 
؟ واقع المريِن : أّي يِقتضي الكلَم أن اتصالها ويِؤيِد

 . مفرد بتأويِل جملة بعدها فما

َنْحُن 60:آ َنا     { ّدْر ُكُم     َق َن ْي ْلَمْوَت     َب ُبوِقيَن     َنْحُن     َوَما     ا  }    ِبَمْس

ّدْرنا "نحن جملة نحن "ما وجملة " مستأنفة،َق
 .المستأنفة على معطوفة "بمسبوقين

َلى  { 61:آ ّدَل     َأْن     َع َب ُكْم     ُن َل َثا  }    َأْم

 "."مسبوقين بـ متعلق مجرور المؤول المصدر

ْد  { 62:آ َلَق ُتُم     َو ِلْم َة     َع َأ ّنْش َلى     ال َلْول     الو ّكُروَن     َف َذ  }    َت

ّكرون "فلول وجملة : مستأنفة،الواو على " معطوفةتذ
 .تحضيض حرف ولول "،"علمتم جملة

ُتْم  { 63:آ ْيِ َأ ُثوَن     َما     َأَفَر  }    َتْحُر

)،58( اليِة في نظيرها على " معطوفة"أفرأيِتم جملة
 .التالية الستفهام " وجملة: "ماالفعل ومفعول

ُتْم  { 64:آ ْن َأ َنُه     َأ  }    الّزاِرُعوَن     َنْحُن     َأْم     َتْزَرُعو

 ).59(  اليِة إعراب انظر

ُء     َلْو  { 65:آ ُه     َنَشا َنا ْل َطاًما     َلَجَع ُتْم     ُح ْل َظ ّكُهوَن     َف  }    َتَف

على " معطوفة"فظلتم وجملة مستأنفة، الشرط جملة
منه ُحذفت ناقص " ماض"ظلتمو "،"لجعلناه جملة
 .تخفيفا لميه إحدى

ّنا 66:آ ِإ  }    َلُمْغَرُموَن     {
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محذوف، لقول القول " مقوللمغرمون "إنا جملة
ّكهون في الواو من حال المحذوف القول وجملة َتَف "." 

 }    َمْحُروُموَن     َنْحُن     َبْل  { 67:آ

 .مستأنفة الجملة

ُتُم  { 68:آ ْيِ َأ َء     َأَفَر ْلَما ّلِذي     ا ُبوَن     ا  }    َتْشَر

)63( اليِة في نظيرها على " معطوفة"أفرأيِتم جملة
 .التالية الستفهام " وجملة: "الماءومفعوله

ُتْم  { 69:آ ْن َأ ُه     َأ ُتُمو ْل ْلُمْزِن     ِمَن     َأنـز ُلوَن     َنْحُن     َأْم     ا ْلُمنـز  }    ا

 ).59( اليِة إعراب انظر

ُء     َلْو  { 70:آ ُه     َنَشا َنا ْل َلْول     ُأَجاًجا     َجَع ُكُروَن     َف  }    َتْش

"تشكرون "فلول وجملة مستأنفة، الشرط جملة
 ." للتحضيض"ولول "،"جعلناه جملة على معطوفة

ُتُم  { 71:آ ْيِ َأ ّناَر     َأَفَر ِتي     ال ّل  }    ُتوُروَن     ا

)68( اليِة في نظيرها على " معطوفةأفرأيِتم جملة
 .الستفهام وجملة النار :ومفعوله

َناَها     َنْحُن  { 73:آ ْل ًة     َجَع ِكَر ْذ َتاًعا     َت ْلُمْقِويَِن     َوَم  }    ِل

ثان، " مفعول"تذكرةو " مستأنفة،جعلناها "نحن جملة
.لمتاعا بنعت " متعلق"للمقويِن الجار

ّبْح 74:آ ِم {َفَس ّبَك ِباْس ِم َر ِظي ْلَع  }ا

 ." مستأنفةربك باسم "فسبح جملة

ِم     ِبَمَواِقِع     ُأْقِسُم     َفلَ  { 75:آ ّنُجو  }    ال

 .للتوكيد " زائدة"ل " مستأنفة،أقسم "فلَ جملة

ّنُه  { 76:آ ِإ َلُموَن     َلْو     َلَقَسٌم     َو ِظيٌم     َتْع  }    َع
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) معترضةعظيم لقسم (وإنه وجملة معترضة، الواو
" معترضةتعلمون "لو وجملة وجوابها، ""أقسم بين
تقديِره " محذوف"لو وجواب والمنعوت، النعت بين

 :لمنتم
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ّنُه  { 77  }    َكِريٌِم     َلُقْرآٌن     ِإ

 .القسم جواب جملة

َتاٍب     ِفي  { 78:آ ُنوٍن     ِك ْك  }    َم

 .لقرآن ثان بنعت " متعلقكتاب "في الجار

َطّهُروَن     ِإل     َيَِمّسُه     ل  { 79:آ ْلُم  }    ا

 .لقرآن " نعتيِمّسه "ل جملة

َلِميَن     َرّب     ِمْن     َتنـزيٌِل  { 80:آ ْلَعا  }    ا

بنعت " متعلقرب "من الجار "،"قرآن لـ " نعت"تنـزيِل
 .لتنـزيِل

َذا  { 81:آ ِبَه ْلَحِديِِث     َأَف ُتْم     ا ْن ُنوَن     َأ ْدِه  }    ُم

وجملة بمدهنون، " متعلق"بهذا والجار مستأنفة، الفاء
 ." مستأنفةمدهنون "أنتم

ُلوَن  { 82:آ َتْجَع ُكْم     َو ُكْم     ِرْزَق ّن ُبوَن     َأ ّذ َك  }    ُت

المفرد الخبر على " معطوفة"وتجعلون جملة
 .ثان مفعول المؤول والمصدر "،"مدهنون

َلْول  { 83:آ َذا     َف َلَغِت     ِإ ْلُقوَم     َب ْلُح  }    ا

على دخلت تحضيض " حرف"لول : مستأنفة،الفاء
":ترجعونها "فلول " وقوله"ترجعونها :المتأخر الفعل

المتأخر بالفعل متعلق محض " ظرف"إذا النفس، أي
 "."ترجعونها
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ُتْم  { 84:آ ْن َأ ِئٍذ     َو َن ُظُروَن     ِحي ْن  }    َت

بالفعل متعلق " ظرف"حينو حالية، الجملة
 "."تنظرون

َنْحُن 85:آ ْيِه     َأْقَرُب     {َو َل ُكْم     ِإ ْن ِكْن     ِم َل ْبِصُروَن     ل     َو  }    ُت

والجاّران الحال، هذه في : تنظرونأي حالية الجملة
"ُتبصرون ل "ولكن وجملة "،"أقرببـ متعلقان
 "."تنظرون جملة على معطوفة

َلْول  { 86:آ ُتْم     ِإْن     َف ْن ْيَر     ُك ِنيَن     َغ  }    َمِديِ

) وجملة83( اليِة في لنظيره لفظي " توكيد"فلول
دّل محذوف الشرط وجواب معترضة، كنتم إن الشرط

: إنأي متقدم الصل في وموضعه "،"ترجعونها عليه
 .المحتضرة الروح فأرجعوا مديِنين غير كنتم

َنَها  { 87:آ ُتْم     ِإْن     َتْرِجُعو ْن  }    َصاِدِقيَن     ُك

بعد الصل في وموضعها " مستأنفة،"ترجعونها جملة
" مستأنفة،صادقين كنتم "إن . وجملةالولى ""لول

كنتم : إنأي قبله ما عليه دّل محذوف الشرط وجواب
 .الروح فأرجعوا صادقين

َأّما  { 88:آ ِبيَن     ِمَن     َكاَن     ِإْن     َف ْلُمَقّر  }    ا

 .وتفصيل شرط " حرف"أّما مستأنفة، الفاء

ْيَِحاٌن     َفَرْوٌح  { 89:آ ّنُة     َوَر ٍم     َوَج  }    َنِعي

لمبتدأ " خبر"روحو رابطة، ": الفاء"فروح قوله
الشرط جواب والجملة روح، فجزاؤه :أي محذوف

جواب عليه دّل " محذوف"إن الشرط وجواب "،"أّما
 .الشرط

َأّما  { 90:آ َيِميِن     َأْصَحاِب     ِمْن     َكاَن     ِإْن     َو ْل  }    ا

كان "إن جملة على ..." معطوفةكان إن "وأما جملة
 ".المقربين من
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َيِميِن     َأْصَحاِب     ِمْن     َلَك     َفَسلٌَم  { 91:آ ْل  }    ا

بالخبر، " متعلق"لك الجار " مبتدأ،"سلَمو رابطة، الفاء
دّل محذوف الشرط وجواب الشرط، جواب والجملة

متعلق "أصحاب "من الجار الشرط، جواب عليه
ّلق الذي المقدر بالستقرار  "."لك به تع

ٍم     ِمْن     َفنـزٌل  { 93:آ  }    َحِمي

: فجزاؤهأي محذوف لمبتدأ " خبر"نـزل رابطة، الفاء
 "."نـزل لـ بنعت " متعلقحميم "من الجار نـزل،

َذا     ِإّن  { 95:آ َيِقيِن     َحّق     َلُهَو     َه ْل  }    ا

 .إن " خبرحق "لهو جملة

ّبْح  { 96:آ ِم     َفَس ّبَك     ِباْس ِم     َر ِظي ْلَع  }    ا

 ." مستأنفة"فسبح جملة

 الحديِد سورة

ّبَح{ 1:آ ّلِه َس ْلَعِزيُِز َوُهَو َوالْرِض الّسَماَواِت ِفي َما ِل ا
ِكيُم ْلَح  }ا

ّبح بـ متعلقة جارة للتعليل اللَم ": هذه"لله قوله "."س
من " حاليةالعزيِز "وهو جملة سبح، فاعل " موصول"ما

 .الجلَلة

ْلُك     َلُه  { 2:آ ِيي     َوالْرِض     الّسَماَواِت     ُم ُيِِميُت     ُيِْح َلى     َوُهَو     َو َع
 }    َقِديٌِر     َشْيٍء     ُكّل

من " حالية"يِحيي وجملة " مستأنفة،ملك "له جملة
على ) معطوفةقديِر (وهو وجملة "،"له في الضمير

 "."قديِر بـ متعلق "كل "على والجار "،"يِحيي جملة

ّظاِهُر     َوالِخُر     الّوُل     ُهَو  { 3:آ ِطُن     َوال َبا ْل ُكّل     َوُهَو     َوا ِب
ِليٌم     َشْيٍء  }    َع
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)عليم (وهو وجملة " مستأنفة،الول "هو جملة
 المستأنفة على معطوفة
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ّلِذي     ُهَو  { 4: َلَق     ا ّتِة     ِفي     َوالْرَض     الّسَماَواِت     َخ ٍم     ِس ّيِا ُثّم     َأ
َتَوى َلى     اْس ْلَعْرِش     َع َلُم     ا ِلُج     َما     َيِْع َيِْخُرُج     َوَما     الْرِض     ِفي     َيِ

ْنَها ُكْم     َوُهَو     ِفيَها     َيِْعُرُج     َوَما     الّسَماِء     ِمَن     َيِنـزُل     َوَما     ِم َمَع
ْيَِن ُتْم     َما     َأ ْن ّلُه     ُك ُلوَن     ِبَما     َوال  }    َبِصيٌر     َتْعَم

من " حالية"يِعلم وجملة " مستأنفة،الذي "هو جملة
على " معطوفةمعكم "وهو وجملة "،"استوى فاعل
متعلق مكان ظرف شرط " اسم"أيِن "،الذي "هو جملة

محذوف الشرط . وجواب" زائدة"ماو الجواب بمعنى
بين " معترضةكنتم "أيِنما وجملة قبله، ما عليه دّل

جملة على معطوفة "بصير "والله وجملة المتعاطفين،
 ".معكم "هو

ْلُك     َلُه  { 5:آ َلى     َوالْرِض     الّسَماَواِت     ُم ِإ ّلِه     َو ُتْرَجُع     ال
 }    الُموُر

ُترجع وجملة " مستأنفة،ملك "له جملة على " معطوفة"
 ".ملك "له جملة

ِلُج  { 6:آ ْيَل     ُيِو ّل ّنَهاِر     ِفي     ال ِلُج     ال ُيِو ّنَهاَر     َو ْيِل     ِفي     ال ّل َوُهَو     ال
ِليٌم َذاِت     َع ُدوِر     ِب  }    الّص

" معطوفةعليم "وهو وجملة " مستأنفة،"يِولج جملة
 "."عليم بـ " متعلق"بذات الجار "،"يِولج جملة على

ُنوا  { 7:آ ّلِه     آِم ِلِه     ِبال ْنِفُقوا     َوَرُسو َأ ُكْم     ِمّما     َو َل َجَع
َلِفيَن َتْخ ّلِذيَِن     ِفيِه     ُمْس ُنوا     َفا ُكْم     آَم ْن ْنَفُقوا     ِم َأ َأْجٌر     َلُهْم     َو

ِبيٌر  }    َك

" مفعول"مستخلفين "،"أنفقوا بـ " متعلق"مما الجار
". وجملة"مستخلفين بـ " متعلق"فيه الجار ثان،

من بحال " متعلق"منكم الجار ..." مستأنفة،"فالذيِن
 .الذيِن " خبرأجر "لهم وجملة "،"آمنوا فاعل
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ُكْم     َوَما  { 8:آ ُنوَن     ل     َل ّلِه     ُتْؤِم ُكْم     َوالّرُسوُل     ِبال ْدُعو َيِ
ُنوا ُتْؤِم ُكْم     ِل ّب ْد     ِبَر َذ     َوَق ُكْم     َأَخ َثاَق ُتْم     ِإْن     ِمي ْن ِنيَن     ُك  }    ُمْؤِم

""لكم الجار مبتدأ، استفهام " اسم"ما مستأنفة، الواو
؟مؤمنين غير لكم استقر شيء : أّيأي بالخبر متعلق
"،"لكم في الضمير من " حاليةتؤمنون "ل وجملة
في الضمير من " حاليِدعوكم "والرسول وجملة

وجملة "،"ربكم من " حاليةأخذ "وقد وجملة "،"لكم
محذوف الشرط وجواب " مستأنفة،مؤمنين كنتم "إن
من يِمنعكم فما مؤمنين كنتم : إنأي قبله ما عليه دّل

 ؟اليِمان

ّلِذي     ُهَو  { 9:آ َلى     ُيِنـزُل     ا ْبِدِه     َع َيِاٍت     َع َناٍت     آ ّي ُكْم     َب ُيْخِرَج ِل
ُلَماِت     ِمَن ّظ َلى     ال ّنوِر     ِإ ِإّن     ال ّلَه     َو ُكْم     ال ُءوٌف     ِب  }    َرِحيٌم     َلَر

ُيِنـزل بـ متعلق " مجرور"ليخرجكم المؤول المصدر "،"
"هو جملة على " معطوفةلرؤوف الله "وإن وجملة

 "."رؤوف بـ " متعلق"بكم الجار "،الذي

ُكْم     َوَما  { 10:آ ْنِفُقوا     َأل     َل ِبيِل     ِفي     ُت ّلِه     َس ّلِه     ال ِل ِميَراُث     َو
َتِوي     ل     َوالْرِض     الّسَماَواِت ُكْم     َيِْس ْن ْنَفَق     َمْن     ِم ْبِل     ِمْن     َأ َق

ْتِح ْلَف َتَل     ا ِئَك     َوَقا َل َظُم     ُأو ّلِذيَِن     ِمَن     َدَرَجًة     َأْع ْنَفُقوا     ا ِمْن     َأ
ُد ُلوا     َبْع َت ُكلَ     َوَقا َد     َو ّلُه     َوَع َنى     ال ْلُحْس ّلُه     ا ُلوَن     ِبَما     َوال َتْعَم

ِبيٌر  }    َخ

""لكم الجار مبتدأ، استفهام " اسم"ما مستأنفة، الواو
نـزع على " منصوبتنفقوا "أل والمصدر بالخبر، متعلق

فاعل من " حاليةميراث "ولله وجملة )،(في الخافض
النفاق، من يِمنعكم شيء : أّيأي ومفعوله الستقرار

"ل جملة ؟ والرض له السموات ميراث أن والحال
""درجة "،أعظم "أولئك جملة وكذا " مستأنفة،يِستوي
":"وكلَ . قولهبأعظم " متعلقالذيِن "من الجار تمييز،
وجملة " مقدم،"َوَعدلـ ثان " مفعول"كلَ عاطفة الواو
وجملة "،أعظم "أولئك جملة على " معطوفة"وعد

 ." مستأنفةخبير "والله

ّلِذي َذا {َمْن 11:آ ّلَه ُيِْقِرُض ا ًنا َقْرًضا ال َحَس
ُيَضاِعَفُه َلُه َلُه َف  }َكِريٌِم َأْجٌر َو
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خبر، إشارة " اسم"ذا مبتدأ، استفهام " اسم"من
منصوب والفعل سببية، والفاء "،"ذا من بدل ""الذي

على معطوف المؤول والمصدر الفاء، بعد مضمرة بأن
منكم إقراض : أثمةأي السابق الكلَم من متصيد مصدر

من " حاليةأجر "وله وجملة ؟لكم منه فمضاعفة لله
 "له في الهاء
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ِنيَن     َتَرى     َيِْوَم  { 12: ْلُمْؤِم َناِت     ا ْلُمْؤِم ْيَن     ُنوُرُهْم     َيِْسَعى     َوا َب
ْيِِديِِهْم ِنِهْم     َأ ْيَِما َأ ِب ُكُم     َو َيْوَم     ُبْشَرا ْل ّناٌت     ا ِتَها     ِمْن     َتْجِري     َج َتْح
ْنَهاُر ِلِديَِن     ال ِلَك     ِفيَها     َخا ْلَفْوُز     ُهَو     َذ ِظيُم     ا ْلَع  }    ا

ّلق الذي بالستقرار متعلق زمان " ظرف"يِوم به تع
"،"المؤمنين من " حال"يِسعى . وجملةالمتقدم ""له

"بشراكم وجملة "،"يِسعى بـ متعلق مكان " ظرف"بين
الملَئكة، : تقولأي مقدر لقول القول " مقولجنات

متعلق زمان " ظرف"اليوم مستأنفة، المقدرة والجملة
وجملة بخالديِن، " متعلق"فيها الجار المقدر، بالقول

محل ل فصل " ضمير"هو " مستأنفة،الفوز هو "ذلك
 .له

َناِفُقوَن     َيُِقوُل     َيِْوَم  { 13:آ ْلُم َناِفَقاُت     ا ْلُم ّلِذيَِن     َوا ُنوا     ِل آَم
َنا ُظُرو ْن ِبْس     ا َت ُكْم     ِمْن     َنْق ُكْم     اْرِجُعوا     ِقيَل     ُنوِر َء َوَرا

َتِمُسوا ْل َنُهْم     َفُضِرَب     ُنوًرا     َفا ْي ُنُه     َباٌب     َلُه     ِبُسوٍر     َب ِط ِفيِه     َبا
ُه     الّرْحَمُة َظاِهُر ِلِه     ِمْن     َو َب َذاُب     ِق ْلَع  }    ا

" جواب"نقتبس وجملة " المتقدم،"يِوم من " بدل"يِوم
""فضرب وجملة " مستأنفة،"قيل . وجملةمقدر شرط

"باطنه وجملة لسور، نعت "باب "له وجملة مستأنفة،
خبر "الرحمة "فيه وجملة "،"باب لـ " نعتالرحمة فيه

"العذاب قبله من "وظاهره جملة "،"باطنه المبتدأ
"ِمْن وجملة "،الرحمة فيه "باطنه جملة على معطوفة

 "."ظاهره المبتدأ " خبرالعذاب ِقبله

َنُهْم  { 14:آ ُدو َنا َلْم     ُيِ ُكْن     َأ ُكْم     َن ُلوا     َمَع َلى     َقا ُكْم     َب ّن ِك َل ُتْم     َو ْن َت َف
ُكْم ْنُفَس ُتْم     َأ ّبْص َتَر ُتْم     َو ْب َت ُكُم     َواْر ْت ِنّي     َوَغّر ّتى     الَما َء     َح َجا

ّلِه     َأْمُر ُكْم     ال ّلِه     َوَغّر ْلَغُروُر     ِبال  }    ا
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"معكم نكن "ألم وجملة " مستأنفة،"يِنادونهم جملة
"بلى جملة " مستأنفة"قالوا جملة للنداء، تفسيريِة

"فتنتم "ولكنكم وجملة القول، ): مقولمعنا (كنتم
المؤول والمصدر المقدر، القول مقول على معطوفة

"،"َغّرتكمبـ " متعلق"حتىبـ ) مجرورالله أمر جاء (أن
 ." فاعل"الغرورو

َيْوَم  { 15:آ ْل ُذ     ل     َفا ُكْم     ُيِْؤَخ ْن َيٌِة     ِم ْد ّلِذيَِن     ِمَن     َول     ِف َكَفُروا     ا
ُكُم ْأَوا ّناُر     َم ُكْم     ِهَي     ال ْئَس     َمْول ِب ْلَمِصيُر     َو  }    ا

بيؤخذ، متعلق والظرف مستأنفة، ": الفاء"فاليوم قوله
"النار "مأواكم وجملة بالفعل، " متعلق"منكم الجار

"،"النار من حالية "مولكم "هي وجملة مستأنفة،
محذوف والمخصوص " مستأنفة،المصير "وبئس وجملة

 .النار :أي

َلْم  { 16:آ ْأِن     َأ ّلِذيَِن     َيِ ُنوا     ِل ُبُهْم     َتْخَشَع     َأْن     آَم ُلو ْكِر     ُق ّلِه     ِلِذ ال
ْلَحّق     ِمَن     نـزَل     َوَما ُنوا     َول     ا ُكو ّلِذيَِن     َيِ ُتوا     َكا َتاَب     ُأو ِك ْل ِمْن     ا
ْبُل َطاَل     َق ْيِهُم     َف َل ُد     َع ُبُهْم     َفَقَسْت     الَم ُلو ِثيٌر     ُق َك ْنُهْم     َو ِم

 }    َفاِسُقوَن

" موصول"ما "،"يِأِن " فاعلتخشع "أن المؤول المصدر
ْكر على معطوف " معطوفةيِكونوا "ول وجملة " ،"ِذ

"،"أوتوا بـ " متعلققبل "من الجار "،"تخشع جملة على
""كثيرو "،"أوتوا جملة على " معطوفة"فطال وجملة
بالنكرة البتداء وسّوغ " خبره،"فاسقونو مبتدأ،

"فاسقون منهم "وكثير وجملة "،"منهم بـ َوْصُفها
 ".قلوبهم "قست جملة على معطوفة

َلُموا  { 17:آ ّلَه     َأّن     اْع ِيي     ال َد     الْرَض     ُيِْح ِتَها     َبْع ْد     َمْو ّنا     َق ّي َب
ُكُم َيِاِت     َل ُكْم     ال ّل ُلوَن     َلَع  }    َتْعِق

ّد المؤول المصدر ّد س َلْي مس "قد وجملة علم، مفعو
ّنا ّي  ".تعقلون "لعلكم جملة وكذا مستأنفة، "ب

ّدِقيَن     ِإّن  { 18:آ ْلُمّص ّدَقاِت     ا ْلُمّص َأْقَرُضوا     َوا ّلَه     َو َقْرًضا     ال
ًنا َلُهْم     َلُهْم     ُيَِضاَعُف     َحَس  }    َكِريٌِم     َأْجٌر     َو
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الفاعل اسم على " معطوفة"وأقرضوا جملة
والمصدر مطلق، مفعول " نائب"قرضا "."المصدقين

"،"لهم " الجار"يِضاعف لـ الفاعل ونائب إقراض،
 "لهم في الضمير من " حاليةأجر "ولهم وجملة
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ّلِذيَِن  { 19 ُنوا     َوا ّلِه     آَم ِلِه     ِبال ِئَك     َوُرُس َل ّديُِقوَن     ُهُم     ُأو الّص
ُء َدا َد     َوالّشَه ْن ّبِهْم     ِع ُنوُرُهْم     َأْجُرُهْم     َلُهْم     َر ّلِذيَِن     َو َكَفُروا     َوا

ُبوا ّذ َك َنا     َو ِت َيِا ِئَك     ِبآَ َل ِم     َأْصَحاُب     ُأو ْلَجِحي  }    ا

هم "أولئك وجملة " مبتدأ،"الذيِن عاطفة، الواو
ّديِقون وخبره المبتدأ من والجملة "،"الذيِن خبر "الص

"،لهم يِضاعف المصدقين "إن جملة على معطوفة
من بحال متعلق " ظرف. "عندفصل " ضمير"همو

للمبتدأ ثان " خبرأجرهم "لهم وجملة "،"الشهداء
جملة على معطوفة ..."كفروا "والذيِن وجملة "،"الذيِن
 ...".آمنوا "الذيِن

َلُموا  { 20:آ ّنَما     اْع ُة     َأ َيا ْلَح َيا     ا ْن ّد َلْهٌو     َلِعٌب     ال َنٌة     َو َوِزيِ
َتَفاُخٌر ُكْم     َو َن ْي ُثٌر     َب َكا َت َثِل     َوالْولِد     الْمَواِل     ِفي     َو ْيٍث     َكَم َغ
ُكّفاَر     َأْعَجَب ْل ُتُه     ا َبا ُه     َيِِهيُج     ُثّم     َن َتَرا ُكوُن     ُثّم     ُمْصَفّرا     َف َيِ
َطاًما َذاٌب     الِخَرِة     َوِفي     ُح ٌد     َع ٌة     َشِديِ ّلِه     ِمَن     َوَمْغِفَر ال

ُة     َوَما     َوِرْضَواٌن َيا ْلَح َيا     ا ْن ّد َتاُع     ِإل     ال ْلُغُروِر     َم  }    ا

ّد بعدها وما أّن من المؤول المصدر ّد س مفعولي مس
والجار "،"تفاخر لـ بنعت " متعلق"بينكم الظرف علم،
""كمثل والجار لتكاثر، بنعت " متعلقالموال "في

"نباته "أعجَب وجملة للحياة، ثان خبر بمحذوف متعلق
جملة على " معطوفةيِهيج "ثم وجملة "،"غيث لـ نعت

" معطوفةيِكون "ثم وجملة حال، ""مصفّرا "،"أعجب
"عذاب الخرة "وفي وجملة "،"تراه جملة على

: "اعلم" نحولعب الحياة "أنما المصدر على معطوفة
الحياة "وما ". وجملةخير عمله وفي مجتهد زيِد أنما

 ." مستأنفةمتاع إل الدنيا
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ِبُقوا  { 21:آ َلى     َسا ُكْم     ِمْن     َمْغِفَرٍة     ِإ ّب ّنٍة     َر َعْرُضَها     َوَج
ّدْت     َوالْرِض     الّسَماِء     َكَعْرِض ّلِذيَِن     ُأِع ُنوا     ِل ّلِه     آَم ِلِه     ِبال َوُرُس

ِلَك ّلِه     َفْضُل     َذ ِتيِه     ال ُء     َمْن     ُيِْؤ  }    َيَِشا

جملة "،"مغفرة لـ بنعت " متعلقربكم "من الجار
ّدت وجملة لجنة، " نعتكعرض "َعْرضها ثان " نعت"أع

" حال"يِؤتيه وجملة " مستأنفة،فضل "ذلك جملة لجنة،
 .فضل من

َبٍة ِمْن َأَصاَب {َما 22:آ ِفي َول الْرِض ِفي ُمِصي
ُكْم ْنُفِس َتاٍب ِفي ِإل َأ ْبِل ِمْن ِك َأَها َأْن َق ْبَر ِلَك ِإّن َن َلى َذ َع

ّلِه  }َيِِسيٌر ال

والمفعول " زائدة،"ِمْنو ": فاعل،مصيبة "من قوله
"الرض "في الجار مصيبة، أصابكم : ماأي محذوف

بحال " متعلقكتاب "في الجار لمصيبة، بنعت متعلق
بالوصف، لتخصصها نكرة كانت وإن مصيبة، من

بنعت " متعلققبل "من الجار إليه، مضاف والمصدر
 "."يِسير بـ " متعلقالله "على لكتاب،الجار

َكْي 23:آ ِل ْأَسْوا     ل     { َلى     َت ُكْم     َما     َع َت ِبَما     َتْفَرُحوا     َول     َفا
ُكْم َتا ّلُه     آ َتاٍل     ُكّل     ُيِِحّب     ل     َوال  }    َفُخوٍر     ُمْخ

محذوف بفعل " متعلقتأسوا ل "لكي المجرور المصدر
"،"تأسوا بـ " متعلق"على والجار بذلك، : أخبرناكمأي

 ." مستأنفةيِحب ل "والله وجملة

ّلِذيَِن  { 24:آ ُلوَن     ا ْبَخ ْأُمُروَن     َيِ َيِ ّناَس     َو ُبْخِل     ال ْل َتَوّل     َوَمْن     ِبا َيِ
ِإّن ّلَه     َف ِنّي     ُهَو     ال ْلَغ ُد     ا ْلَحِمي  }    ا

ّذبون،أي محذوف خبره " مبتدأ"الذيِن وجملة : ُمَع
 فصل " ضمير"هو مستأنفة، الشرط
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ْد  { 25 َنا     َلَق ْل َنا     َأْرَس َل َناِت     ُرُس ّي َب ْل َنا     ِبا ْل َأنـز َتاَب     َمَعُهُم     َو ِك ْل ا
ْلِميَزاَن َيُقوَم     َوا ّناُس     ِل ْلِقْسِط     ال َنا     ِبا ْل َأنـز َد     َو ْلَحِديِ ِفيِه     ا

ْأٌس ٌد     َب َناِفُع     َشِديِ ّناِس     َوَم َلَم     ِلل َيْع ِل ّلُه     َو ُه     َمْن     ال ْنُصُر َيِ
َلُه ْيِب     َوُرُس ْلَغ ّلَه     ِإّن     ِبا  }    َعِزيٌِز     َقِوّي     ال
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""بالبينات الجار القسم، " جوابأرسلنا "لقد جملة
جملة على " معطوفة"وأنـزلنا جملة بأرسلنا، متعلق

"،"الحديِد من حال "بأس "فيه جملة "،"أرسلنا
المصدر على " معطوف"وليعلم المجرور والمصدر

معهم وأنـزلنا رسلنا، أرسلنا : لقد" أي"ليقوم السابق
""بالغيب الجار ، الله وليعلم الناس ليقوم الكتاب
 "."يِنصره في الضمير من بحال متعلق

ْد  { 26:آ َلَق َنا     َو ْل ْبَراِهيَم     ُنوًحا     َأْرَس ِإ َنا     َو ْل ِتِهَما     ِفي     َوَجَع ّيِ ُذّر
َة ُبّو ّن َتاَب     ال ِك ْل ْنُهْم     َوا َتٍد     َفِم ِثيٌر     ُمْه َك ْنُهْم     َو  }    َفاِسُقوَن     ِم

على " معطوفةأرسلنا "لقد وجملة :عاطفة، الواو
"ذريِتهما "في والجار المتقدمة اليِة " فيأرسلنا "لقد

"مهتد "فمنهم وجملة المقدر، الثاني بالمفعول متعلق
مبتدأ ":"مهتد وقوله "،"جعلنا جملة على معطوفة

اسم لنه المحذوفة؛ الياء على المقدرة بالضمة مرفوع
الجار " خبره،"فاسقونو " مبتدأ"كثيرو منقوص،

منهم "وكثير وجملة لكثير، بنعت " متعلق"منهم
 ".مهتد "منهم جملة على " معطوفةفاسقون

َنا     ُثّم  { 27:آ ْي َلى     َقّف َثاِرِهْم     َع َنا     آ ِل َنا     ِبُرُس ْي ْبِن     ِبِعيَسى     َوَقّف ا
َيَِم ُه     َمْر َنا ْي َت ْنِجيَل     َوآ َنا     ال ْل ُلوِب     ِفي     َوَجَع ّلِذيَِن     ُق ُه     ا َبُعو ّت ا
ْأَفًة ّيًة     َوَرْحَمًة     َر ِن َبا َدُعوَها     َوَرْه َت ْب َناَها     َما     ا ْب َت ْيِهْم     َك َل ِإل     َع

َء ِتَغا ْب ّلِه     ِرْضَواِن     ا ِتَها     َحّق     َرَعْوَها     َفَما     ال َيِ َنا     ِرَعا ْي َت ّلِذيَِن     َفآَ ا
ُنوا ْنُهْم     آَم ِثيٌر     َأْجَرُهْم     ِم َك ْنُهْم     َو  }    َفاِسُقوَن     ِم

"في الجار "،"جعلنا جملة على " معطوفة"َقّفينا جملة
""رهبانيةو ، لجعل الثاني بالمفعول " متعلققلوب
" نعت"ابتدعوها جملة "."رحمة على معطوف اسم

""إل لرهبانية، ثان " نعتكتبناها "ما وجملة لرهبانية،
"رعوها "فما وجملة لجله، " مفعول"ابتغاء حصر، أداة

مفعول " نائب". "حق"كتبناها جملة على معطوفة
"ما جملة على " معطوفة"فآَتينا وجملة مطلق،
""كثيرو الواو، من بحال " متعلق"منهم الجار "،رعوها
لـ بنعت " متعلق"منهم الجار "،"فاسقون خبره مبتدأ،
على " معطوفةفاسقون منهم "وكثير وجملة "،"كثير
 "."آتينا جملة
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ّيَِها    َ يِا  { 28:آ ّلِذيَِن     َأ ُنوا     ا ّتُقوا     آَم ّلَه     ا ُنوا     ال ِلِه     َوآِم ِبَرُسو
ُكْم ِت ْيِن     ُيِْؤ َل ِتِه     ِمْن     ِكْف َيِْجَعْل     َرْحَم ُكْم     َو  }    ِبِه     َتْمُشوَن     ُنوًرا     َل

جواب مجزوم مضارع " فعل"يِؤتكم " بدل،"الذيِن
لـ بنعت " متعلقرحمته "من الجار مقدر، شرط

ِكْفلين وجملة الثاني، بالمفعول " متعلق"لكم الجار "،"
 "."نورا لـ " نعت"تمشون

َئلَ  { 29:آ َلَم     ِل َتاِب     َأْهُل     َيِْع ِك ْل َلى     َيِْقِدُروَن     َأل     ا ِمْن     َشْيٍء     َع
ّلِه     َفْضِل َأّن     ال ْلَفْضَل     َو َيِد     ا ّلِه     ِب ِتيِه     ال ُء     َمْن     ُيِْؤ ّلُه     َيَِشا ُذو     َوال

ْلَفْضِل ِم     ا ِظي ْلَع  }    ا

""أْنو "،"يِؤتكم بـ متعلق المجرور المؤول المصدر
وجملة الشأن، ضمير واسمها الثقيلة من مخففة

ّد المؤول والمصدر " خبر،"يِقدرون ّد س َلْي مس مفعو
والمصدر لشيء، بنعت " متعلقفضل "ِمْن الجار علم،

جملة الول، المصدر على معطوف الثاني المؤول
"الفضل ذو "والله وجملة "،"أنلـ ثان " خبر"يِؤتيه
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 المجادلة سورة

ْد{ 1:آ ّلُه َسِمَع َق ِتي َقْوَل ال ّل ُلَك ا َزْوِجَها ِفي ُتَجاِد
ِكي َت َتْش َلى َو ّلِه ِإ ّلُه ال ُكَما َيِْسَمُع َوال  }َتَحاُوَر

""وتشتكي جملة إليه، مضاف موصول " اسم"التي
"يِسمع "والله جملة "،"تجادلك جملة على معطوفة
 ".الله سمع "قد جملة على معطوفة

ّلِذيَِن  { 2:آ َظاِهُروَن     ا ُكْم     ُيِ ْن ِئِهْم     ِمْن     ِم ِتِهْم     ُهّن     َما     ِنَسا ُأّمَها

ُتُهْم     ِإْن ِئي     ِإل     ُأّمَها َنُهْم     اللَ ْد َل ّنُهْم     َو ِإ ُلوَن     َو َيُقو َكًرا     َل ْن ُم
ْلَقْوِل     ِمَن ِإّن     َوُزوًرا     ا ّلَه     َو  }    َغُفوٌر     َلَعُفّو     ال

الواو، من بحال " متعلق"منكم الجار " مبتدأ،"الذيِن
"ما جملة "،"يِظاهرون بـ " متعلقنسائهم "من الجار

تعمل " نافية"ماو "،"الذيِن المبتدأ " خبرأمهاتهم هن
جملة "،"أمهاتهم " خبر"اللَئي " نافية،"إن ليس، عمل
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"وإنهم وجملة " مستأنفة،اللَئي إل أمهاتهم "إن
 .المستأنفة على " معطوفةليقولون

ّلِذيَِن  { 3:آ َظاِهُروَن     َوا ِئِهْم     ِمْن     ُيِ ُدوَن     ُثّم     ِنَسا ِلَما     َيُِعو
ُلوا َتْحِريُِر     َقا َبٍة     َف ْبِل     ِمْن     َرَق َتَماّسا     َأْن     َق ُكْم     َيِ ِل ُظوَن     َذ ُتوَع

ّلُه     ِبِه ُلوَن     ِبَما     َوال ِبيٌر     َتْعَم  }    َخ

للموصول تشبيها زائدة ": الفاءرقبة "فتحريِر قوله
: عليه،أي محذوف وخبره " مبتدأ،"تحريِر بالشرط،

المؤول والمصدر لتحريِر، بنعت " متعلققبل "من الجار
بـ " متعلقتعملون "بما الجار إليه، " مضافيِتماّسا "أن

 "."خبير

ْد     َلْم     {َفَمْن 4:آ َياُم     َيِِج ْيِِن     َفِص ْيِن     َشْهَر ِبَع َتا َت ْبِل     ِمْن     ُم َأْن     َق

َتَماّسا ِطْع     َلْم     َفَمْن     َيِ َت ْطَعاُم     َيِْس ِإ ّتيَن     َف ًنا     ِس ِكي ِلَك     ِمْس َذ
ُنوا ُتْؤِم ّلِه     ِل ِلِه     ِبال ْلَك     َوَرُسو ِت ُد     َو ُدو ّلِه     ُح َكاِفِريَِن     ال ْل ِل َذاٌب     َو َع

ِليٌم  َأ

مبتدأ، " شرط"من " مستأنفة،يِجد لم "فمن جملة
تقديِره محذوف والخبر " مبتدأ،"صيام رابطة، والفاء
بنعت " متعلققبل "من الجار " نعت،"متتابعين عليه،

: عليه،تقديِره محذوف والخبر " مبتدأ،"إطعام لصيام،
" متعلق"لتؤمنوا المجرور المصدر " تمييز،"مسكينا

" معطوفةالله حدود "وتلك جملة "،"ذلك المبتدأ بخبر
 ".لتؤمنوا "ذلك جملة على

ّلِذيَِن     ِإّن  { 5:آ ّدوَن     ا ّلَه     ُيَِحا َلُه     ال ُتوا     َوَرُسو ِب ِبَت     َكَما     ُك ُك
ّلِذيَِن ِلِهْم     ِمْن     ا ْب ْد     َق َنا     َوَق ْل َيِاٍت     َأنـز َناٍت     آ ّي  }    َب

ِبتواأي مطلق مفعول نائب الكاف ُك ْبتا :  كبت مثل َك
المقدرة، بالصلة " متعلققبلهم "من الجار الذيِن،
ِبَت وجملة ُك "وقد جملة الحرفي، الموصول " صلة"
 ." حاليةأنـزلنا

ُثُهُم     َيِْوَم  { 6:آ ْبَع ّلُه     َيِ ُئُهْم     َجِميًعا     ال ّب َن ُي ُلوا     ِبَما     َف ُه     َعِم َأْحَصا

ّلُه ُه     ال َنُسو  }    َو
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من " : حال"جميعا "،"مهين بـ " متعلق"يِوم الظرف
وجملة " مستأنفة،"أحصاه جملة "،"يِبعثهم في الهاء

 الله "أحصاه جملة على " معطوفة"ونسوه
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َلْم 7 َأ ّلَه     َأّن     َتَر     { َلُم     ال ِفي     َوَما     الّسَماَواِت     ِفي     َما     َيِْع
ُكوُن     َما     الْرِض َثٍة     َنْجَوى     ِمْن     َيِ ِبُعُهْم     ُهَو     ِإل     َثلَ َول     َرا
َنى     َول     َساِدُسُهْم     ُهَو     ِإل     َخْمَسٍة ْد ِلَك     ِمْن     َأ َثَر     َول     َذ ْك ِإل     َأ

ْيَِن     َمَعُهْم     ُهَو ُنوا     َما     َأ ُئُهْم     ُثّم     َكا ّب َن ُلوا     ِبَما     ُيِ َيِْوَم     َعِم
َياَمِة ْلِق  }    ا

ّد المؤول المصدر ّد س ""يِكون "،"تر مفعولي مس
والجملة " زائدة،"منو " فاعله،"نجوىو تام، مضارع

"هو وجملة " للحصر،"إل إليه، " مضاف"ثلَثة مستأنفة
على " معطوف"خمسة ثلَثة، من " حاليةرابعهم
"،"خمسة من " حاليةسادسهم "هو وجملة "،"نجوى
ّدم نكرة الصاحب مجيء وسّوغ "ول . قولهالنفي تق
"ذلك "من الجار "،"خمسة على معطوف ": اسمأدنى

"."أدنى على معطوف " اسمأكثر "ول بأدنى، متعلق
"ما "أيِن وأكثر، أدنى من " حاليةمعهم "هو وجملة
تعلق الذي بالستقرار متعلق الشرط من مجرد ظرف

"ثم جملة وفاعله، تام ماض " فعل"كانوا "،"معهم به
""يِوم الظرف "،يِكون "ما جملة على معطوفة "يِنبئهم
 "."يِنبئهم بـ متعلق

َلْم  { 8:آ َلى     َتَر     َأ ّلِذيَِن     ِإ ّنْجَوى     َعِن     ُنُهوا     ا ُدوَن     ُثّم     ال ِلَما     َيُِعو
ْنُه     ُنُهوا َناَجْوَن     َع َت َيِ ِم     َو ْث ْدَواِن     ِبال ْلُع َيِة     َوا الّرُسوِل     َوَمْعِص
َذا ِإ ُءوَك     َو ّيْوَك     َجا ّيَك     َلْم     ِبَما     َح ّلُه     ِبِه     ُيَِح ُلوَن     ال َيُِقو ِفي     َو

ْنُفِسِهْم َنا     َلْول     َأ ُب ّذ ّلُه     ُيَِع ُبُهْم     َنُقوُل     ِبَما     ال ّنُم     َحْس َجَه
َنَها َلْو ْئَس     َيِْص ِب ْلَمِصيُر     َف  }    ا

جملة "،"نهوا جملة على " معطوفة"يِعودون جملة
جملة "،يِعودون" جملة على معطوفة ""يِتناجون

وجملة "،"يِتناجون جملة على معطوفة الشرط
ّيوك جملة على " معطوفة"ويِقولون " حرف"لول "،"ح
وجملة " مستأنفة،جهنم "حسبهم جملة تحضيض،
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"المصير "فبئس وجملة "،"جهنم من " حالية"يِصلونها
 .: جهنمأي محذوف والمخصوص مستأنفة،

ّيَِها    َ يِا  { 9:آ ّلِذيَِن     َأ ُنوا     ا َذا     آَم ُتْم     ِإ ْي َناَج َناَجْوا     َفلَ     َت َت ِم     َت ْث ِبال
ْدَواِن ْلُع َيِة     َوا َناَجْوا     الّرُسوِل     َوَمْعِص َت ِبّر     َو ْل ّتْقَوى     ِبا َوال

ّتُقوا ّلَه     َوا ّلِذي     ال ْيِه     ا َل  }    ُتْحَشُروَن     ِإ

مستأنفة، النداء جواب الشرط جملة " بدل،"الذيِن
 "."تحشرون بـ متعلق ""إليه الجار

ّنَما  { 10:آ ّنْجَوى     ِإ َطاِن     ِمَن     ال ْي َيْحُزَن     الّش ّلِذيَِن     ِل ُنوا     ا آَم
ْيَس َل ًئا     ِبَضاّرِهْم     َو ْي ْذِن     ِإل     َش ِإ ّلِه     ِب َلى     ال ّلِه     َوَع ّكِل     ال َتَو َي ْل َف

ُنوَن ْلُمْؤِم  }    ا

"،"النجوى المبتدأ بخبر " متعلقالشيطان "من الجار
بخبر " متعلق"ليحزن المؤول المجرور والمصدر
"،"الشيطان من " حاليةبضاّرهم "ليس وجملة المبتدأ،

ليس، خبر في زائدة والباء عليه، يِعود ليس واسم
كثيرا، أو قليلَ : ضرراأي مطلق مفعول ": نائب"شيئا

للمستثنى بنعت متعلق "الله "بإذن . الجار" للحصر"إل
وجملة الله، بإذن حاصلَ ضررا : إلأي المحذوف
 .للمر واللَم زائدة، والفاء مستأنفة، ""فليتوكل

ّيَِها    َ يِا  { 11:آ ّلِذيَِن     َأ ُنوا     ا َذا     آَم ُكْم     ِقيَل     ِإ ِفي     َتَفّسُحوا     َل
ِلِس ْلَمَجا ّلُه     َيِْفَسِح     َفاْفَسُحوا     ا ُكْم     ال َذا     َل ِإ ْنُشُزوا     ِقيَل     َو ا
ْنُشُزوا ّلُه     َيِْرَفِع     َفا ّلِذيَِن     ال ُنوا     ا ُكْم     آَم ْن ّلِذيَِن     ِم ُتوا     َوا ُأو

ْلَم ْلِع ّلُه     َدَرَجاٍت     ا ُلوَن     ِبَما     َوال ِبيٌر     َتْعَم  }    َخ

فاعل ونائب مستأنفة، النداء جواب الشرط جملة
" جواب"فافسحوا وجملة ، المصدر " ضمير"قيل

جملة وكذا مقدر، شرط " جواب"يِفسح جملة "،الشرط
""درجات الواو، من بحال " متعلق"منكم الجار "،"يِرفع

ّلغ معنى الفعل تضمين على ثان مفعول يِب
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َذا{ 12 ُتُم ِإ ْي ّدُموا الّرُسوَل َناَج ْيَن َفَق َدْي َب ُكْم َيِ َنْجَوا
َدَقًة ِلَك َص ْيٌر َذ ُكْم َخ ْطَهُر َل َأ ِإْن َو ُدوا َلْم َف ِإّن َتِج ّلَه َف ال
 }َرِحيٌم َغُفوٌر
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ّدموا بـ " متعلق"بين الظرف "خير "ذلك جملة "،"ق
لم "فإن وجملة بخير، " متعلق"لكم الجار مستأنفة،

 .الشرط جملة النداء جواب على " معطوفةتجدوا

ُتْم  { 13:آ َأْشَفْق ّدُموا     َأْن     َأ ْيَن     ُتَق َدْي     َب ُكْم     َيِ َدَقاٍت     َنْجَوا َص
ْذ ِإ ُلوا     َلْم     َف َتاَب     َتْفَع ّلُه     َو ُكْم     ال ْي َل َأِقيُموا     َع َة     َف ُتوا     الّصلَ َوآ

َة َكا ِطيُعوا     الّز َأ ّلَه     َو َلُه     ال ّلُه     َوَرُسو ِبيٌر     َوال ُلوَن     ِبَما     َخ  }    َتْعَم

"تقدموا "أن والمصدر " مستأنفة،"أأشفقتم جملة
" الفاء"فإذ ). قوله(من الخافض نـزع على منصوب

جملة "،"إن الشرط معنى تضمن " ظرف"إذ مستأنفة،
وجملة الشرط، " جواب"فأقيموا وجملة " حالية،"وتاب
 ." مستأنفةخبير "والله

َلْم  { 14:آ َلى     َتَر     َأ ّلِذيَِن     ِإ ّلْوا     ا ّلُه     َغِضَب     َقْوًما     َتَو ْيِهْم     ال َل َع
ُكْم     ُهْم     َما ْن ْنُهْم     َول     ِم ِلُفوَن     ِم َيِْح َلى     َو َكِذِب     َع ْل َوُهْم     ا

َلُموَن  }    َيِْع

" حاليةمنكم هم "ما جملة "،"قوما " نعت"غضب جملة
ّلوا فاعل من جملة ليس، عمل " تعمل"ماو "،"تو

ّلوا جملة على " معطوفة"ويِحلفون َتَو "وهم وجملة "،"
 "."يِحلفون في الواو من " حاليةيِعلمون

ّد  { 15:آ ّلُه     َأَع ًبا     َلُهْم     ال َذا ًدا     َع ّنُهْم     َشِديِ َء     ِإ ُنوا     َما     َسا َكا
ُلوَن  }    َيِْعَم

ّد جملة " مستأنفة،ساء "إنهم وجملة " مستأنفة،"أع
 .ساء فاعل موصول ""ما

ُذوا  { 16:آ ّتَخ َنُهْم     ا ْيَِما ّنًة     َأ ّدوا     ُج ِبيِل     َعْن     َفَص ّلِه     َس َلُهْم     ال َف
َذاٌب  }    ُمِهيٌن     َع

على " معطوفةعذاب "فلهم وجملة ثان، " مفعول"جنة
ّدوا جملة  "."فص

ِنَي     َلْن  { 17:آ ْنُهْم     ُتْغ ُلُهْم     َع ُدُهْم     َول     َأْمَوا ّلِه     ِمَن     َأْول ال
ًئا ْي ِئَك     َش َل ّناِر     َأْصَحاُب     ُأو ُدوَن     ِفيَها     ُهْم     ال ِل  }    َخا
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مفعول " نائب"شيئا "،"تغني بـ " متعلقالله "من الجار
 "."أصحاب من " حالخالدون فيها "هم جملة مطلق،

ُثُهُم     َيِْوَم  { 18:آ ْبَع ّلُه     َيِ ِلُفوَن     َجِميًعا     ال َيْح ِلُفوَن     َكَما     َلُه     َف َيِْح
ُكْم ُبوَن     َل َيِْحَس ّنُهْم     َو َلى     َأ ّنُهْم     َأل     َشْيٍء     َع ُبوَن     ُهُم     ِإ َكاِذ ْل  }    ا

اليِة في المقدمة "،"تغني بـ " متعلق"يِوم الظرف
مفعول نائب والكاف الهاء، من " حال"جميعا .السابقة

ْلًفاأي مطلق ْلف، مثل : َح جملة " مصدريِة،"ماو َح
" وما"أّن من المؤول والمصدر " حالية،"ويِحسبون

ّد بعدها ّد َس َلْي مس جملة " للتنبيه،"أل حسب، مفعو
 "."إن " خبرالكاذبون "هم

َذ  { 19:آ َتْحَو ْيِهُم     اْس َل َطاُن     َع ْي ْنَساُهْم     الّش َأ ْكَر     َف ّلِه     ِذ ال
ِئَك َل َطاِن     ِحْزُب     ُأو ْي َطاِن     ِحْزَب     ِإّن     َأل     الّش ْي ُهُم     الّش

ْلَخاِسُروَن  }    ا

" معطوفة"فأنساهم وجملة " مستأنفة،"استحوذ جملة
" مستأنفة،حزب "أولئك وجملة "،"استحوذ جملة على
 .فصل " ضمير"هم

ّلِذيَِن     ِإّن  { 20:آ ّدوَن     ا ّلَه     ُيَِحا َلُه     ال ِئَك     َوَرُسو َل ِفي     ُأو
ّليَن َذ  }    ال

 .إن " خبرالذلين في "أولئك جملة

َتَب  { 21:آ ّلُه     َك َبّن     ال ِل َنا     لْغ ِلي     َأ  }    َوُرُس

"،"كتب في المضمن القسم " جواب"لغلبّن جملة
":"ورسلي . قولهأغلبن في للضمير توكيد ""أنا

وجاز "،"أغلبن في المستتر الضمير على معطوف
 الفاصل لوجود العطف

545 

ُد     ل  { 22 ُنوَن     َقْوًما     َتِج ّلِه     ُيِْؤِم ِم     ِبال َيْو ْل ّدوَن     الِخِر     َوا ُيَِوا
ّد     َمْن ّلَه     َحا َلُه     ال َلْو     َوَرُسو ُنوا     َو َءُهْم     َكا َبا َءُهْم     َأْو     آ َنا ْب َأْو     َأ

َنُهْم َتُهْم     َأْو     ِإْخَوا ِئَك     َعِشيَر َل َتَب     ُأو ِبِهُم     ِفي     َك ُلو اليَِماَن     ُق
َدُهْم ّيِ َأ ْنُه     ِبُروٍح     َو ُلُهْم     ِم ْدِخ ُيِ ّناٍت     َو ِتَها     ِمْن     َتْجِري     َج َتْح
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ْنَهاُر ِلِديَِن     ال ّلُه     َرِضَي     ِفيَها     َخا ْنُهْم     ال ْنُه     َوَرُضوا     َع ِئَك     َع َل ُأو

ّلِه     ِحْزُب ّلِه     ِحْزَب     ِإّن     َأل     ال ِلُحوَن     ُهُم     ال ْلُمْف  }    ا

ّدون جملة "،"قوما لـ " نعت"يِؤمنون جملة ""يِوا
" حرف"لو " حالية،"ولو في والواو لتجد، ثان مفعول

الواو وهذه " حالية،كانوا "ولو وجملة جازم، غير شرط
حال، كل في تجدهم : لأي مقدرة حال على عطفت

. جملة للَستقصاء وهذا الحال، هذه في كانوا ولو
ّيِدهم جملة على " معطوفة"ويِدخلهم " وجملة"أ

"الله حزب "أولئك جملة لولئك، ثان " خبر"رضي
.فصل " ضمير"هم مستأنفة،

 الحشر سورة

ّبَح{ 1:آ ّلِه َس َوُهَو الْرِض ِفي َوَما الّسَماَواِت ِفي َما ِل
ْلَعِزيُِز ِكيُم ا ْلَح  }ا

من " حاليةالعزيِز "وهو جملة فاعل، موصول " اسم"ما
 .الجلَلة

ّلِذي     ُهَو  { 2:آ ّلِذيَِن     َأْخَرَج     ا َتاِب     َأْهِل     ِمْن     َكَفُروا     ا ِك ْل ِمْن     ا
َيِاِرِهْم ْلَحْشِر     لّوِل     ِد ُتْم     َما     ا ْن َن ّنوا     َيِْخُرُجوا     َأْن     َظ َظ ّنُهْم     َو َأ

ُتُهْم ِنَع ُنُهْم     َما ّلِه     ِمَن     ُحُصو َتاُهُم     ال َأ ّلُه     َف ْيُث     ِمْن     ال َلْم     َح
ُبوا َتِس َذَف     َيِْح ِبِهُم     ِفي     َوَق ُلو ُبوَن     الّرْعَب     ُق َتُهْم     ُيِْخِر ُيو ُب
ْيِِديِِهْم َأ ْيِِدي     ِب َأ ِنيَن     َو ْلُمْؤِم ِبُروا     ا َت ِلي    َ يِا     َفاْع ْبَصاِر     ُأو  }    ال

" متعلقأهل "من الجار " مستأنفة،الذي "هو جملة
"ديِارهم "من الجار "،"كفروا في الواو من بحال

ّلق وجاز "،"أخرج بـ متعلق بعامل متماثلين حرفين تع
والثانية الجنس لبيان : فالولىمعناهما لختلَف واحد

لم وهي "،"أخرج بـ " متعلق"لول الجار الغايِة، لبتداء
"ظننتم "ما وجملة الحشر، أول : عندأي التوقيت

ّدت بعدها وما وأّن مستأنفة، ّد س ظن، مفعولي مس
"،ظننتم "ما جملة على " معطوفة"وظنوا جملة

بـ " متعلقالله "من ". الجار"مانعتهم " فاعل"حصونهم
جملة على معطوفة ""فأتاهم وجملة "،"مانعتهم

في الضم على مبني ظرفي " اسم". "حيث"ظنوا
" مضافيِحتسبوا "لم وجملة بأتاهم، متعلق جر، محل
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""فاعتبروا وجملة " مستأنفة،"يِخربون جملة إليه،
 .مستأنفة

َلْول  { 3:آ َتَب     َأْن     َو ّلُه     َك ْيِهُم     ال َل َء     َع ْلَجلَ َبُهْم     ا ّذ َيا     ِفي     َلَع ْن ّد ال
َلُهْم َذاُب     الِخَرِة     ِفي     َو ّناِر     َع  }    ال

َأْنو مستأنفة، الشرط جملة تأويِل في بعدها " وما"
"في الجار موجود، تقديِره محذوف خبره مبتدأ مصدر
"عذاب "ولهم وجملة عذاب، من بحال " متعلقالخرة

لو لنك الجواب، جملة على تعطف ولم مستأنفة،
والعذاب الخرة، في عنهم العذاب امتناع لزم عطفت

 الجلَء وجود بسبب ممتنع الدنيا في
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ِلَك  { 4 ّنُهْم     َذ َأ ّلَه     َشاّقوا     ِب َلُه     ال ّق     َوَمْن     َوَرُسو ّلَه     ُيَِشا ِإّن     ال َف
ّلَه ُد     ال ْلِعَقاِب     َشِديِ  }    ا

متعلق مجرور بعدها " وما"أّن من المؤول المصدر
شرط " اسم"من مستأنفة، الشرط جملة بالخبر،
 ." خبر"يِشاق جملة مبتدأ،

ُتْم     َما  { 5:آ َطْع َنٍة     ِمْن     َق ُتُموَها     َأْو     ِلي ْك ِئَمًة     َتَر َلى     َقا َع
ِلَها ْذِن     ُأُصو ِإ ِب ّلِه     َف ُيْخِزَي     ال ِل ْلَفاِسِقيَن     َو  }    ا

" متعلقلينة "من الجار به، مفعول شرط " اسم"ما
"على . الجارالهاء من " حال"قائمة " ،"مالـ بنعت

""بإذن الجار رابطة، والفاء "،"قائمة بـ " متعلقأصولها
ْطُعها :أي محذوف لمبتدأ محذوف بخبر متعلق بإذن َفَق

مقدر بفعل " متعلق"وليخزي المجرور والمصدر الله،
َأِذنأي المقدرة والجملة ليخزي، قطعها في : و

 ".قطعتم "ما جملة على معطوفة

َء     َوَما  { 6:آ ّلُه     َأَفا َلى     ال ِلِه     َع ْنُهْم     َرُسو ُتْم     َفَما     ِم ْيِه     َأْوَجْف َل َع
ْيٍل     ِمْن َكاٍب     َول     َخ ِكّن     ِر َل ّلَه     َو ّلُط     ال َلُه     ُيَِس َلى     ُرُس َمْن     َع

ُء ّلُه     َيَِشا َلى     َوال  }    َقِديٌِر     َشْيٍء     ُكّل     َع

"،قطعتم "ما جملة على " معطوفةأفاء "وما جملة
" متعلق"منهم الجار به، مفعول شرط " اسم"ما
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به " مفعول"خيل " نافية،"ما رابطة، والفاء "،"أفاءبـ
... "الله "ولكن وجملة " زائدة،"من" و"أوجفلـ

"قديِر "والله جملة "،الله أفاء "ما جملة على معطوفة
 .بقديِر " متعلقكل "على الجار مستأنفة،

َء {َما 7:آ ّلُه َأَفا َلى ال ِلِه َع ْلُقَرى َأْهِل ِمْن َرُسو ّلِه ا ِل َف
ِللّرُسوِل ِلِذي َو َبى َو ْلُقْر َتاَمى ا َي ْل ِكيِن َوا ْلَمَسا ْبِن َوا َوا

ِبيِل ُكوَن ل َكْي الّس َلًة َيِ ْيَن ُدو َياِء َب ِن ُكْم الْغ ْن ُكُم َوَما ِم َتا آ
ُه الّرُسوُل ُذو ُكْم َوَما َفُخ ْنُه َنَها َتُهوا َع ْن  }َفا

" متعلقأهل "من الجار به، مفعول " شرطية"ما
بخبر " متعلق"لله الجار رابطة، والفاء "،"أفاءبـ

" حرف"كي لله، : فهوأي محذوف لمبتدأ محذوف
الخافض نـزع على منصوب والمصدر ونصب، مصدري

الجار "،"دولة لـ بنعت متعلق ""بين الظرف اللَم،
"آتاكم "وما . جملةالغنياء من بحال " متعلق"منكم

"ما قوله " في"ما "،الله أفاء "ما جملة على معطوفة
" معطوفةنهاكم "وما جملة به، مفعول شرطية "آتاكم
" مبتدأنهاكم "وما في ""ما "،الله "آتاكم جملة على

 .مفعوله " استوفى"نهاكم الفعل لن مفعول؛ وليست

ْلُفَقَراِء  { 8:آ ْلُمَهاِجِريَِن     ِل ّلِذيَِن     ا ِديِاِرِهْم     ِمْن     ُأْخِرُجوا     ا
ِلِهْم َأْمَوا َتُغوَن     َو ْب ّلِه     ِمَن     َفْضلَ     َيِ ًنا     ال ْنُصُروَن     َوِرْضَوا َيِ ّلَه     َو ال
َلُه ِئَك     َوَرُسو َل  }    الّصاِدُقوَن     ُهُم     ُأو

" وماالقربى "ولذي قوله من " بدل"للفقراء الجار
" أنوللرسول "لله من البدال منع والذي بعده،

في الواو من " حال"يِبتغون جملة تعظيمهما، الواجب
"،"فضلَ لـ بنعت " متعلقالله "من الجار " ،"يِبتغون

 .فصل ضمير ""هم

ّلِذيَِن  { 9:آ ُءوا     َوا َبّو ّداَر     َت ِلِهْم     ِمْن     َواليَِماَن     ال ْب ّبوَن     َق ُيِِح
ْيِهْم     َهاَجَر     َمْن َل ُدوَن     َول     ِإ ُدوِرِهْم     ِفي     َيِِج ِمّما     َحاَجًة     ُص

ُتوا ِثُروَن     ُأو ُيِْؤ َلى     َو ْنُفِسِهْم     َع َلْو     َأ َخَصاَصٌة     ِبِهْم     َكاَن     َو
َق     َوَمْن ِئَك     َنْفِسِه     ُشّح     ُيِو َل ُأو ِلُحوَن     ُهُم     َف ْلُمْف  }    ا

والجملة "،"يِحبون خبره " مبتدأ"الذيِن مستأنفة، الواو
""الدار على معطوف ": اسم"واليِمان . قولهمستأنفة
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عليه اليِمان عطف فيصّح لزموا معنى الفعل وُضّمن ،
بالفعل، " متعلققبلهم "من الجار يِتبوأ، ل اليِمان إذ ؛

"صدورهم "في الجار الذيِن، " خبر"يِحبون وجملة
" متعلق"مما الجار "،"وجد لـ الثاني بالمفعول متعلق
"كان "لو وجملة " حالية،"ولو في والواو لحاجة، بنعت

للَستقصاء مقدرة حال على عطفت الواو وهذه حالية،
. وجوابالحال هذه في ولو حال كل في : يِؤثرونأي

"يِوق "وَمْن جملة قبله، ما عليه دّل محذوف الشرط
 " خبر"يِوق وجملة مبتدأ، " شرطية"َمْن معترضة،
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ّلِذيَِن  { 10 ُءوا     َوا ُلوَن     َبْعِدِهْم     ِمْن     َجا َنا     َيُِقو ّب َنا     اْغِفْر     َر َل
َنا ِن ّلِذيَِن     َولْخَوا َنا     ا َبُقو َنا     ِفي     َتْجَعْل     َول     ِباليَِماِن     َس ِب ُلو ُق

ّلِذيَِن     ِغلَ ُنوا     ِل َنا     آَم ّب ّنَك     َر ُءوٌف     ِإ  }    َرِحيٌم     َر

"الذيِن جملة على .." معطوفةجاؤوا "والذيِن جملة
جملة على " معطوفةتجعل "ول وجملة ..."،تبوؤوا
الثاني، بالمفعول " متعلقةقلوبنا "في الجار "،"اغفر
" استئناف"ربنا جملة "،"ِغلَ لـ بنعت " متعلق"للذيِن

النداء " جوابرؤوف "إنك وجملة القول، حيز في
 .مستأنفة

َلْم  { 11:آ َلى     َتَر     َأ ّلِذيَِن     ِإ ُلوَن     َناَفُقوا     ا ِنِهُم     َيُِقو ّلِذيَِن     لْخَوا ا
َتاِب     َأْهِل     ِمْن     َكَفُروا ِك ْل ِئْن     ا ُتْم     َل َنْخُرَجّن     ُأْخِرْج ُكْم     َل َول     َمَع
ِطيُع ُكْم     ُن ًدا     ِفي ًدا     َأَح َب ِإْن     َأ ُتْم     َو ْل ِت ُكْم     ُقو ّن ْنُصَر َن ّلُه     َل ُد     َوال َيِْشَه
ّنُهْم ُبوَن     ِإ َكاِذ  }    َل

"أهل "من الجار الذيِن، من " حال"يِقولون جملة
"لئن وجملة "،"كفروا في الواو من بحال متعلق

ًدا القول، " مقولُأخرجتم بـ متعلق زمان " ظرف"أب
ّنكم جملة "،"نطيع ""إْن وقبل ، القسم " جواب"لننصر

" جوابلكاذبون إنهم يِشهد "والله جملة مقدرة، لم
ُكِسرت القسم، " معنى"يِشهد تضمين على قسم و
 .خبرها في اللَم " لوجود"إّن همزة

ِئْن 12:آ َل ِئْن     َمَعُهْم     َيِْخُرُجوَن     ل     ُأْخِرُجوا     { َل ُلوا     َو ِت ل     ُقو
َنُهْم ْنُصُرو ِئْن     َيِ َل ّلّن     َنَصُروُهْم     َو ُيَو َباَر     َل ْد ْنَصُروَن     ل     ُثّم     ال }    ُيِ
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الشرط وجواب القسم، " جوابيِخرجون "ل جملة
ّلن . وقولهالقسم جواب عليه دّل محذوف ُيَو ": فعل"ل
المثال، لتوالي المحذوفة النون بثبوت مرفوع مضارع
""الدبارو فاعل، الساكنين للتقاء المحذوفة والواو

جملة على " معطوفةيِنصرون "ل وجملة به، مفعول
 "."ليولن

ُتْم  { 13:آ ْن ّد     ل َبًة     َأَش ُدوِرِهْم     ِفي     َرْه ّلِه     ِمَن     ُص ِلَك     ال َذ
ّنُهْم َأ  }    َيِْفَقُهوَن     ل     َقْوٌم     ِب

"صدورهم "في الجار " تمييز،"رهبة للَبتداء، اللَم
ّد، " متعلقالله "من الجار لرهبة، بنعت متعلق بأش

"ل وجملة بالخبر، متعلق المجرور المؤول والمصدر
 .لقوم " نعتيِفقهون

ُكْم     ل  { 14:آ َن ُلو ِت َنٍة     ُقًرى     ِفي     ِإل     َجِميًعا     ُيَِقا ِمْن     َأْو     ُمَحّص
ُدٍر     َوَراِء ْأُسُهْم     ُج َنُهْم     َب ْي ٌد     َب ُبُهْم     َشِديِ ُبُهْم     َجِميًعا     َتْحَس ُلو َوُق

ّتى ِلَك     َش ّنُهْم     َذ َأ ُلوَن     ل     َقْوٌم     ِب  }    َيِْعِق

فاعل من " حال"جميعا " مستأنفة،يِقاتلونكم "ل جملة
" متعلققرى "في الجار " للحصر،"إل يِقاتلون،
"في الجار على " معطوفوراء "من الجار بالفعل،

"شديِد "بأسهم جملة به، تعلق بما " متعلققرى
"وقلوبهم وجملة "،"تحسبهم جملة وكذا مستأنفة،

 "."تحسبهم في الهاء من " حاليةشتى

َثِل  { 15:آ ّلِذيَِن     َكَم ِلِهْم     ِمْن     ا ْب ًبا     َق َباَل     َذاُقوا     َقِريِ َأْمِرِهْم     َو

َلُهْم َذاٌب     َو ِليٌم     َع  }    َأ

:أي محذوف لمبتدأ محذوف بخبر " متعلق"كمثل الجار
"،"ذاقوا بـ متعلق زمان ": ظرف"قريِبا كمثل، مثلهم
 "."ذاقوا جملة على " معطوفةعذاب "ولهم وجملة

َثِل  { 16:آ َطاِن     َكَم ْي ْذ     الّش ْنَساِن     َقاَل     ِإ ْكُفْر     ِلل َلّما     ا َكَفَر     َف
ّني     َقاَل ٌء     ِإ ْنَك     َبِري ّني     ِم ّلَه     َأَخاُف     ِإ َلِميَن     َرّب     ال ْلَعا  }    ا

""إذ السابقة، اليِة في كنظيرها " إعرابها"كمثل
جملة الخبر، به تعلق الذي بالستقرار متعلق ظرف

""منك الجار "،"قال جملة على معطوفة الشرط
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حيز في " مستأنفةأخاف "إني جملة "،"بريء بـ متعلق
 القول
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َكاَن  { 17 َتُهَما     َف َب ّنُهَما     َعاِق ّناِر     ِفي     َأ ْيِِن     ال َد ِل ِلَك     ِفيَها     َخا َذ َو
ُء ِلِميَن     َجَزا ّظا  }    ال

كان، اسم المؤول والمصدر " مستأنفة،"فكان جملة
الخبر في المستتر الضمير من " حال"خالديِن

 ." مستأنفةجزاء "وذلك وجملة المحذوف،

ّيَِها    َ يِا  { 18:آ ّلِذيَِن     َأ ُنوا     ا ّتُقوا     آَم ّلَه     ا ُظْر     ال ْن َت ْل َما     َنْفٌس     َو
ّدَمْت  }    ِلَغٍد     َق

جملة على " معطوفة"ولتنظر جملة " بدل،"الذيِن
 .به مفعول موصول " اسم"ما "،"اتقوا

ُنوا     َول  { 19:آ ُكو ّلِذيَِن     َت ّلَه     َنُسوا     َكا ْنَساُهْم     ال َأ ْنُفَسُهْم     َف َأ

ِئَك َل ْلَفاِسُقوَن     ُهُم     ُأو  }    ا

""اتقوا جملة على " معطوفةتكونوا "ول جملة
جملة على " معطوفة"فأنساهم وجملة السابقة،

 .فصل " ضمير"هم "،"نسوا

ّنِة     َأْصَحاُب  { 20:آ ْلَج ِئُزوَن     ُهُم     ا ْلَفا  }    ا

 .فصل " ضمير"هم ..." مستأنفة،الجنة "أصحاب جملة

َنا     َلْو  { 21:آ ْل َذا     َأنـز ْلُقْرآَن     َه َلى     ا َبٍل     َع َتُه     َج ْيِ َأ َخاِشًعا     َلَر
ّدًعا َتَص َيِة     ِمْن     ُم ّلِه     َخْش ْلَك     ال ِت َثاُل     َو ُبَها     الْم ّناِس     َنْضِر ِلل

ّلُهْم ّكُروَن     َلَع َتَف  }    َيِ

"خشية "من الجار الهاء، من " حالنمتصدعا "خاشعا
ّدعا بـ متعلق وجملة " خبر،"نضربها جملة "،"متص

 ." مستأنفةيِتفكرون "لعلهم

ّلُه     ُهَو  { 22:آ ّلِذي     ال َلَه     ل     ا ِلُم     ُهَو     ِإل     ِإ ْيِب     َعا ْلَغ َدِة     ا َوالّشَها
 }    الّرِحيُم     الّرْحَمُن     ُهَو
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"هو جملة للجلَلة، " نعت"عالم للجلَلة، " نعت"الذي
 ." مستأنفةالرحمن

ّلُه     ُهَو  { 23:آ ّلِذي     ال َلَه     ل     ا ِلُك     ُهَو     ِإل     ِإ ْلَم ّدوُس     ا ْلُق ا
ْلُمْؤِمُن     الّسلَُم ْيِمُن     ا ْلُمَه ْلَعِزيُِز     ا ّباُر     ا ْلَج ّبُر     ا َك َت ْلُم ْبَحاَن     ا ُس

ّلِه ُكوَن     َعّما     ال  }    ُيِْشِر

الموصول، صلة التنـزيِه جملة للجلَلة، " نعت"الذي
المحذوف، الخبر في المستتر الضمير من " بدل"هو

" مؤلف"عّما الجار للجلَلة، صفات بعدها " وما"الملكو
المؤول والمصدر " المصدريِة،"ماو " الجارة"عن ِمْن

 ." المقدر"سبحان بناصب متعلق

ّلُه     ُهَو  { 24:آ ِلُق     ال ْلَخا َباِرُئ     ا ْل ْلُمَصّوُر     ا ُء     َلُه     ا الْسَما
َنى ْلُحْس ّبُح     ا َوُهَو     َوالْرِض     الّسَماَواِت     ِفي     َما     َلُه     ُيَِس

ْلَعِزيُِز ِكيُم     ا ْلَح  }    ا

للجلَلة، نعوت بعده وما وخبر، ": مبتدأالله "هو قوله
""يِسبح جملة للجلَلة، ثان " خبرالسماء "له جملة

" خبر"الحكيم. وحالية "العزيِز "وهو جملة مستأنفة،
 ثان
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 الممتحنة سورة

ُذوا ل{ 1:آ ّتِخ ُدّوي َت ُكْم َع ُدّو َء َوَع َيا ِل ْلُقوَن َأْو ْيِهْم ُت َل ِإ
ّدِة ْلَمَو ْد ِبا ُكْم ِبَما َكَفُروا َوَق َء ْلَحّق ِمَن َجا ُيِْخِرُجوَن ا
ُكْم الّرُسوَل ّيِا ِإ ُنوا َأْن َو ّلِه ُتْؤِم ُكْم ِبال ّب ُتْم ِإْن َر ْن ُتْم ُك َخَرْج

ًدا ِلي ِفي ِجَها ِبي َء َس ِتَغا ْب ِتي َوا ْيِهْم ُتِسّروَن َمْرَضا َل ِإ
ّدِة ْلَمَو َنا ِبا َأ َلُم َو ُتْم ِبَما َأْع ْي ُتْم َوَما َأْخَف ْن َل ْلُه َوَمْن َأْع َيِْفَع

ُكْم ْن ْد ِم َء َضّل َفَق ِبيِل َسَوا  }الّس

" تفسيريِة"تلقون جملة ثان، " مفعول"أولياء
الضمير من " حالكفروا "وقد جملة إيِاهم، لموالتهم

ْلقون في ُت لكفرهم، " تفسيريِة"يِخرجون جملة "،"
على معطوف منفصل نصب " ضمير"وإيِاكم

لجله، " مفعولتؤمنوا "أن والمصدر "،"الرسول
الشرط وجواب " مستأنفة،خرجتم كنتم "إن وجملة
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عدوي تتخذوا : فلَأي قبله ما عليه دّل محذوف
محذوف لفعل مطلق " مفعول. "جهاداأولياء وعدوكم

ُتِسّرون جملة : تجاهدون،أي "وأنا جملة " مستأنفة،"
الشرط وجملة "،"تسّرون فاعل من " حالأعلم

 .يِفعله فاعل من بحال " متعلق"منكم الجار مستأنفة،

ُكْم     ِإْن  { 2:آ ْثَقُفو ُنوا     َيِ ُكو ُكْم     َيِ ًء     َل َدا ُطوا     َأْع ْبُس َيِ ُكْم     َو ْي َل ِإ
َيُِهْم ْيِِد َتُهْم     َأ َن ْلِس َأ ّدوا     ِبالّسوِء     َو ْكُفُروَن     َلْو     َوَو  }    َت

والمصدر " مصدريِة،"لوو بأعداء، " متعلق"لكم الجار
الموصول " صلة"تكفرون وجملة به، مفعول المؤول
 .الحرفي

ُكْم     َلْن  { 3:آ ْنَفَع ُكْم     َت ُكْم     َول     َأْرَحاُم ُد َياَمِة     َيِْوَم     َأْول ْلِق ا
ُكْم     َيِْفِصُل َن ْي ّلُه     َب ُلوَن     ِبَما     َوال  }    َبِصيٌر     َتْعَم

"،"يِفصل بـ " متعلق"يِوم النفي، لتأكيد " زائدة"ل
 "."بصير بـ " متعلق"بما الجار

ْد  { 4:آ َنْت     َق ُكْم     َكا ٌة     َل َنٌة     ُأْسَو ْبَراِهيَم     ِفي     َحَس ّلِذيَِن     ِإ َوا
ْذ     َمَعُه ُلوا     ِإ ّنا     ِلَقْوِمِهْم     َقا ُء     ِإ ُكْم     ُبَرآ ْن ُدوَن     َوِمّما     ِم ُب ِمْن     َتْع
ّلِه     ُدوِن َنا     ال ُكْم     َكَفْر َدا     ِب َب َنا     َو َن ْي ُكُم     َب َن ْي َب ُة     َو َداَو ْلَع ُء     ا َبْغَضا ْل َوا
ًدا َب ّتى     َأ ُنوا     َح ّلِه     ُتْؤِم ُه     ِبال َد ْبَراِهيَم     َقْوَل     ِإل     َوْح ِبيِه     ِإ ل

َتْغِفَرّن ِلُك     َوَما     َلَك     لْس ّلِه     ِمَن     َلَك     َأْم َنا     َشْيٍء     ِمْن     ال ّب َر
ْيَك َل َنا     َع ْل ّك  }    َتَو

" متعلقإبراهيم "في الجار بالخبر، " متعلق"لكم الجار
" اسم"إذ بالصلة " متعلق"معه الظرف لسوة، بنعت

""منكم الجار "،"إبراهيم من اشتمال بدل ظرفي
الجار على " معطوف"مما والجار "،"برآء بـ متعلق
جملة "،"ما من بحال " متعلقدون "من الجار الول،
"أن المؤول المصدر القول، حيز في " مستأنفة"كفرنا
" حال"وحده "،"بدا بـ " متعلق"حتى بـ " مجرورتؤمنوا

" مستثنى"قول بنكرة، مؤول معرفة وهو الجلَلة، من
حذف تقديِر " علىإبراهيم "في قوله من متصل

كيت قوله إل إبراهيم مقالت : فيتقديِره مضاف،
والقسم مقدر، قسم " جواب"لستغفرن . جملةوكيت

"أملك "وما جملة إبراهيم، لقول القول مقول وجوابه
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" مفعول"شيءو القسم، جواب جملة على معطوفة
الجار "،"أملك بـ " متعلق"لك الجار " زائدة،"ِمْنو به،

""ربنا جملة "،"شيء من بحال متعلق "الله "من
" جوابتوكلنا "عليك وجملة القول، حيز في مستأنفة

 .مستأنفة النداء

َنا 5:آ ّب َنا     ل     {َر ْل َنًة     َتْجَع ْت ّلِذيَِن     ِف َنا     َواْغِفْر     َكَفُروا     ِل َنا     َل ّب َر
ّنَك ْنَت     ِإ ْلَعِزيُِز     َأ ِكيُم     ا ْلَح  }    ا

ّبنا جملة ""للذيِن الجار القول، حيز في " مستأنفة"ر
" جوابالعزيِز أنت "إنك وجملة لفتنة، بنعت متعلق
 "إنك في للكاف " توكيد"أنت الخير، النداء
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ْد  { 6 ُكْم     َكاَن     َلَق ٌة     ِفيِهْم     َل َنٌة     ُأْسَو ّلَه     َيِْرُجو     َكاَن     ِلَمْن     َحَس ال
َيْوَم ْل َتَوّل     َوَمْن     الِخَر     َوا ِإّن     َيِ ّلَه     َف ِنّي     ُهَو     ال ْلَغ ُد     ا ْلَحِمي  }    ا

""لمن "،الجار"أسوة من بحال " متعلق"فيهم الجار
َتَوّل "ومن جملة "،"لكم من بدل جملة على " معطوفةَيِ

 .الفصل " ضمير"هو "،كان "لقد القسم جواب

ّلُه     َعَسى  { 7:آ ُكْم     َيِْجَعَل     َأْن     ال َن ْي ْيَن     َب َب ّلِذيَِن     َو ُتْم     ا ْيِ َد َعا
ْنُهْم ًة     ِم ّد ّلُه     َمَو ّلُه     َقِديٌِر     َوال  }    َرِحيٌم     َغُفوٌر     َوال

الظرف خبر، المؤول والمصدر " ناقصة،"عسى
""منهم . الجارالمقدر الثاني بالمفعول " متعلق"بينكم
"قديِر "والله جملة الموصول، من بحال متعلق

جملة على " معطوفةغفور "والله وجملة مستأنفة،
 ".قديِر "الله

ُكُم     ل  { 8:آ ْنَها ّلُه     َيِ ّلِذيَِن     َعِن     ال ُكْم     َلْم     ا ُلو ِت ّديِِن     ِفي     ُيَِقا ال
َلْم ُكْم     َو ُكْم     ِمْن     ُيِْخِرُجو َيِاِر َبّروُهْم     َأْن     ِد  }    َت

"أن المصدر "،"يِقاتلوكم بـ " متعلقالديِن "في الجار
 .اشتمال بدل " قبله"الذيِن من " بدلتبّروهم
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ّنَما  { 9:آ ُكُم     ِإ ْنَها ّلُه     َيِ ّلِذيَِن     َعِن     ال ُكْم     ا ُلو َت ّديِِن     ِفي     َقا ال
ُكْم َأْخَرُجو ُكْم     ِمْن     َو َيِاِر َظاَهُروا     ِد َلى     َو ُكْم     َع َأْن     ِإْخَراِج

ّلْوُهْم ّلُهْم     َوَمْن     َتَو َتَو ِئَك     َيِ َل ُأو ِلُموَن     ُهُم     َف ّظا  }    ال

ّلوهم "أن المصدر ." قبله"الذيِن من اشتمال " بدلتو
.له محل ل فصل " ضمير. "هممستأنفة الشرط وجملة

ّيَِها    َ يِا  { 10:آ ّلِذيَِن     َأ ُنوا     ا َذا     آَم ُكُم     ِإ َء َناُت     َجا ْلُمْؤِم ا
ُنوُهّن     ُمَهاِجَراٍت َتِح ّلُه     َفاْم َلُم     ال ِنِهّن     َأْع ِإيَِما ِإْن     ِب َف

ُتُموُهّن ِلْم َناٍت     َع َلى     َتْرِجُعوُهّن     َفلَ     ُمْؤِم ُكّفاِر     ِإ ْل ُهّن     ل     ا
ّلوَن     ُهْم     َول     َلُهْم     ِحّل ُتوُهْم     َلُهّن     َيِِح ْنَفُقوا     َما     َوآ َناَح     َول     َأ ُج

ُكْم ْي َل ِكُحوُهّن     َأْن     َع ْن َذا     َت ُتُموُهّن     ِإ ْي َت ُكوا     َول     ُأُجوَرُهّن     آ ُتْمِس
ِم َكَواِفِر     ِبِعَص ْل ُلوا     ا َأ ُتْم     َما     َواْس ْنَفْق ُلوا     َأ َأ َيْس ْل ْنَفُقوا     َما     َو َأ

ُكْم ِل ْكُم     َذ ّلِه     ُح ُكُم     ال ُكْم     َيِْح َن ْي ّلُه     َب ِليٌم     َوال ِكيٌم     َع  }    َح

مستأنفة، النداء جواب الشرط وجملة " بدل،"الذيِن
الجواب، بمعنى متعلقة شرطية " ظرفية"إذا

"أعلم "الله جملة "،"المؤمنات من " حال"مهاجرات
"فإْن جملة بأعلم، متعلق "،"بإيِمانهن الجار مستأنفة،

قبلها، الشرط جملة على معطوفة "علمتموهن
مستأنفة، "حّل هّن "ل . جملةثان به " مفعول"مؤمنات

" اسم"ما وخبر، مبتدأ بعدها وما مهملة، " نافية"ل
"عليكم جناح "ول جملة ثان، به مفعول موصول
"أن والمصدر " ،ترجعوُهّن "ل جملة على معطوفة
إذا )،(في الخافض نـزع على " منصوبتنكحوهن

دّل المقدر، الجواب بمعنى متعلقة شرطية ظرفية
"ول جملة ثان، " مفعول"أجورهّن قبله، ما عليه

جملة "،ترجعوهن "ل جملة على " معطوفةتمسكوا
"،"حكم من " حال"يِحكم جملة " مستأنفة،حكم "ذلكم

 .مستأنفة "عليم "والله وجملة : به،أي مقدر والرابط

ِإْن{ 11:آ ُكْم َو َت ٌء َفا ُكْم ِمْن َشْي َلى َأْزَواِج ُكّفاِر ِإ ْل ا
ُتْم ْب ُتوا َفَعاَق ّلِذيَِن َفآَ َبْت ا ْثَل َأْزَواُجُهْم َذَه ْنَفُقوا َما ِم َأ

ّتُقوا ّلَه َوا ّلِذي ال ُتْم ا ْن ُنوَن ِبِه َأ  }ُمْؤِم

"من الجار " مستأنفة،شيء فاتكم "وإن جملة
"،الكفار " إلى " . الجار"فاتكمبـ " متعلقأزواجكم

والذهاب، الفرار معنى تضّمن وقد "،"فاتبـ متعلق
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" ،"فاتكم جملة على " معطوفة"فعاقبتم وجملة
ثان به " مفعول"مثل الشرط، " جواب"فآَتوا وجملة

ُتوالـ  "مؤمنونبـ متعلق ""به الجار " ،"آ
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ّيَِها    َ يِا  { 12 ِبّي     َأ ّن َذا     ال َءَك     ِإ َناُت     َجا ْلُمْؤِم َنَك     ا ِيِْع َبا َلى     ُيِ َأْن     َع

ْكَن     ل ّلِه     ُيِْشِر ًئا     ِبال ْي ِنيَن     َول     َيِْسِرْقَن     َول     َش ْلَن     َول     َيِْز ُت َيِْق
َدُهّن ِتيَن     َول     َأْول ْأ َتاٍن     َيِ ُبْه َنُه     ِب َتِريِ ْيَن     َيِْف ْيِِديِِهّن     َب ِلِهّن     َأ َأْرُج َو

َنَك     َول ِيِْعُهّن     َمْعُروٍف     ِفي     َيِْعِصي َبا  }    َف

" :"يِبايِعنك قوله النداء، جواب مستأنفة الشرط جملة
والجملة بالنون، لتصاله السكون على مبني مضارع

متعلق ""على بـ المجرور والمصدر المؤمنات، من حال
""يِفتريِنه جملة به، " مفعول"شيئا "،"يِبايِعنك بالفعل

 .الشرط " جواب"فبايِعهن وجملة "،"بهتان لـ نعت

ّيَِها    َ يِا  { 13:آ ّلِذيَِن     َأ ُنوا     ا ّلْوا     ل     آَم َتَو ّلُه     َغِضَب     َقْوًما     َت ال
ْيِهْم َل ْد     َع ِئُسوا     َق ِئَس     َكَما     الِخَرِة     ِمَن     َيِ ُكّفاُر     َيِ ْل ِمْن     ا

ُبوِر     َأْصَحاِب ْلُق  }    ا

ّلوا "ل جملة ""غضب جملة مستأنفة، النداء " جوابتتو
"،"قوما لـ ثان " نعت"يِئسوا جملة "،"قوما لـ نعت

""ماو يِأس، مثل يِأسا :أي مطلق مفعول نائب والكاف
.إليه مضاف والمصدر ، مصدريِة

 الصف سورة

ّبَح 1:آ ّلِه {َس َوُهَو الْرِض ِفي َوَما الّسَماَواِت ِفي َما ِل
ْلَعِزيُِز ِكيُم ا ْلَح  }ا

 .الجلَلة من " حاليةالعزيِز "وهو جملة

ّيَِها    َ يِا  { 2:آ ّلِذيَِن     َأ ُنوا     ا ُلوَن     ِلَم     آَم ُلوَن     ل     َما     َتُقو  }    َتْفَع

محل في استفهام " اسم"ما جارة، ": اللَم"لم قوله
ْبِقها"ما ألف وحذفت "،"تقولون بـ متعلق جر " لَس

وجملة به، مفعول موصول " اسم"ما جر، بحرف
 .مستأنفة النداء " جواب"تقولون
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ُبَر  { 3:آ ًتا     َك َد     َمْق ْن ّلِه     ِع ُلوا     َأْن     ال ُلوَن     ل     َما     َتُقو  }    َتْفَع

""عند الظرف " تمييز،"مقتا ، " مستأنفة"كبر جملة
بعدها " وما"أْن ِمْن المؤول والمصدر "،"كبر بـ متعلق
 "."كبر فاعل

ّلِذيَِن     ُيِِحّب  { 4:آ ُلوَن     ا ِت ِلِه     ِفي     ُيَِقا ِبي ّنُهْم     َصّفا     َس َأ َياٌن     َك ْن ُب
 }    َمْرُصوٌص

"كأنهم وجملة "،"يِقاتلون في الواو من " حال"صّفا
 "."يِقاتلون في الواو من ثانية " حالبنيان

ْذ  { 5:آ ِإ ِم    َ يِا     ِلَقْوِمِه     ُموَسى     َقاَل     َو ِني     ِلَم     َقْو َن ُذو ْد     ُتْؤ َوَق
َلُموَن ّني     َتْع ّلِه     َرُسوُل     َأ ُكْم     ال ْي َل َلّما     ِإ ّلُه     َأَزاَغ     َزاُغوا     َف ال
َبُهْم ُلو ّلُه     ُق ْلَقْوَم     َيِْهِدي     ل     َوال ْلَفاِسِقيَن     ا  }    ا

اذكر للفعل به مفعول ظرفي " اسم"إذ مستأنفة الواو
ِلَم جملة مقدرا، "وقد . جملةالنداء " جوابتؤذونني "
المؤول المصدر "،"تؤذونني فاعل من " حالتعلمون

ّد بعدها " وما"أّن من ّد س وجملة علم، مفعولي مس
 " مستأنفةيِهدي ل "والله وجملة مستأنفة، الشرط
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ْذ  { 6 ِإ ْبُن     ِعيَسى     َقاَل     َو َيَِم     ا ِني    َ يِا     َمْر ِئيَل     َب ّني     ِإْسَرا ِإ
ّلِه     َرُسوُل ُكْم     ال ْي َل ّدًقا     ِإ ْيَن     ِلَما     ُمَص َدّي     َب ّتْوَراِة     ِمَن     َيِ ال

َبّشًرا ِتي     ِبَرُسوٍل     َوُم ْأ ُد     اْسُمُه     َبْعِدي     ِمْن     َيِ َلّما     َأْحَم َف
َءُهْم َناِت     َجا ّي َب ْل ُلوا     ِبا َذا     َقا ِبيٌن     ِسْحٌر     َه  }    ُم

" في"إذ على معطوف ظرفي " اسم"إذ عاطفة، الواو
منصوب مضاف ": منادىبني "يِا قوله السابقة، اليِة

""إليكم الجار السالم، المذكر بجمع ملحق لنه بالياء؛
"،الله "رسول من " حال"مصدقا "،"رسول بـ متعلق
موصول " اسم"ماو للتقويِة، " زائدة"لما في اللَم

ّدًقالـ به مفعول متعلق مكان " ظرف"بين "،"مص
على معطوف " اسم"مبشراو المقدرة، بالصلة

جملة "،"مبّشرا بـ " متعلق"بـرسول الجار " ،"مصدقا
ثان " نعتأحمد "اسمه جملة "،"رسول لـ " نعت"يِأتي
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""بالبينات الجار مستأنفة، الشرط جملة "،"رسول لـ
 .الشرط " جواب"قالوا جملة "،"جاءهم بـ متعلق

َلُم     َوَمْن  { 7:آ ْظ َتَرى     ِمّمِن     َأ َلى     اْف ّلِه     َع َكِذَب     ال ْل َوُهَو     ا
ْدَعى َلى     ُيِ ِم     ِإ  }    الْسلَ

بـ " متعلق"ممن الجار " مستأنفة،أظلم "ومن جملة
 ." حاليةُيِدعى "وهو جملة "،"أظلم

ُدوَن  { 8:آ ُئوا     ُيِِريِ ْطِف ُي ّلِه     ُنوَر     ِل َأْفَواِهِهْم     ال ّلُه     ِب ِتّم     َوال ُم
َلْو     ُنوِرِه َه     َو َكاِفُروَن     َكِر ْل  }    ا

القرآن إبطال : يِريِدونأي " محذوف"يِريِدون مفعول
ِتّم "والله جملة ليطفئوا، "،"يِريِدون فاعل من " حالُم

في الضمير من " حاليةالكافرون "ولوكره جملة
ِتّم :أي قبله ما عليه دّل محذوف الشرط وجواب "،"ُم
َتّمه مقدرة حال على عطفت الواو وهذه وأظهره، أ

في ولو حال، كل في نوِره متّم : واللهأي للَستقصاء
 .الحال هذه

َلْو  { 9:آ َه     َو ُكوَن     َكِر ْلُمْشِر  }    ا

 ." حاليةالمشركون كره "ولو جملة

ّيَِها    َ يِا  { 10:آ ّلِذيَِن     َأ ُنوا     ا ُكْم     َهْل     آَم ّل ُد َلى     َأ ُكْم     ِتَجاَرٍة     َع ْنِجي ُت
َذاٍب     ِمْن ٍم     َع ِلي  }    َأ

جملة النداء، جواب مستأنفة، الستفهام جملة
 ." نعت"تنجيكم

ُنوَن  { 11:آ ّلِه     ُتْؤِم ِلِه     ِبال ُدوَن     َوَرُسو ُتَجاِه ِبيِل     ِفي     َو ّلِه     َس ال
ُكْم ِل َأْمَوا ُكْم     ِب ْنُفِس َأ ُكْم     َو ِل ْيٌر     َذ ُكْم     َخ ُتْم     ِإْن     َل ْن َلُموَن     ُك  }    َتْع

 متعلق""لكم الجار للتجارة، " تفسيريِة"تؤمنون جملة
وجواب " مستأنفة،تعلمون كنتم "إن جملة "،خير " بـ

 .قبله ما عليه دّل محذوف الشرط

ُكْم     َيِْغِفْر  { 12:آ ُكْم     َل َب ُنو ُكْم     ُذ ْل ْدِخ ُيِ ّناٍت     َو ِمْن     َتْجِري     َج
ِتَها ْنَهاُر     َتْح  }    ال
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تؤمنوا : إنأي مقدر شرط جواب " مجزوم"يِغفر جملة
 .ثان " مفعول"جنات لكم، يِغفر

ُأْخَرى  { 13:آ َنَها     َو ّبو ّلِه     ِمَن     َنْصٌر     ُتِح ْتٌح     ال َبّشِر     َقِريٌِب     َوَف َو
ِنيَن ْلُمْؤِم  }    ا

""نصرو " نعت،"تحبونها وجملة ": مبتدأ،"وأخرى قوله
له، بنعت " متعلقالله "من الجار "،"أخرى المبتدأ خبر

 ." مستأنفةالمؤمنين "وبّشر وجملة

ّيَِها    َ يِا  { 14:آ ّلِذيَِن     َأ ُنوا     ا ُنوا     آَم ْنَصاَر     ُكو ّلِه     َأ َقاَل     َكَما     ال
ْبُن     ِعيَسى َيَِم     ا ّيِيَن     َمْر ْلَحَواِر ْنَصاِري     َمْن     ِل َلى     َأ ّلِه     ِإ َقاَل     ال

ّيِوَن ْلَحَواِر ْنَصاُر     َنْحُن     ا ّلِه     َأ َنْت     ال ِئَفٌة     َفآََم ِني     ِمْن     َطا َب
ِئيَل َكَفَرْت     ِإْسَرا ِئَفٌة     َو َنا     َطا ْد ّيِ َأ ّلِذيَِن     َف ُنوا     ا َلى     آَم َع
ُدّوِهْم  }    َع

لهم : قلناأي مقدر لقول مطلق مفعول نائب الكاف
" متعلقالله "إلى الجار عيسى، قول مثل قول ذلك

. جملةالله إلى متوجها بمعنى : كائنا،أي الياء من بحال
"من الجار " مستأنفة،"آمنت جملة " مستأنفة،"قال
ْدنا جملة "،"طائفة لـ بنعت متعلق "بني ّيِ " معطوفة"أ
 "كفرت جملة على
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 الجمعة سورة

ّبُح{ 1:آ ّلِه ُيَِس الْرِض ِفي َوَما الّسَماَواِت ِفي َما ِل
ِلِك ْلَم ّدوِس ا ْلُق ْلَعِزيِِز ا ِم ا ِكي ْلَح  }ا

 .للجلَلة نعوت بعدها " وما"الملك

ّلِذي     ُهَو  { 2:آ ّييَن     ِفي     َبَعَث     ا ْنُهْم     َرُسول     الّم ُلو     ِم ْت َيِ
ْيِهْم َل ِتِه     َع َيِا ّكيِهْم     آ ُيَِز ّلُمُهُم     َو ُيَِع َتاَب     َو ِك ْل ْكَمَة     ا ْلِح ِإْن     َوا َو
ُنوا ْبُل     ِمْن     َكا ِبيٍن     َضلٍَل     َلِفي     َق  }    ُم

""يِتلو وجملة "،"رسول لـ بنعت " يِتعلق"منهم الجار
""وإن في الواو ثان، " مفعول"الكتاب ثان، نعت
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الفارقة، واللَم مهملة، الثقيلة من " مخففة"إن حالية،
 .كان اسم من بحال " متعلققبل "من الجار

ْنُهْم     َوآَخِريَِن  { 3:آ ْلَحُقوا     َلّما     ِم ْلَعِزيُِز     َوُهَو     ِبِهْم     َيِ ا
ِكيُم ْلَح  }    ا

الجار "،"الميين على معطوف ": اسم"وآخريِن قوله
"يِلحقوا "لما جملة "،"آخريِن لـ بنعت " متعلق"منهم

على " معطوفةالعزيِز "وهو وجملة "،"آخريِن لـ نعت
 ." المستأنفةالذي "هو جملة

ِلَك  { 4:آ ّلِه     َفْضُل     َذ ِتيِه     ال ُء     َمْن     ُيِْؤ ّلُه     َيَِشا ْلَفْضِل     ُذو     َوال ا
ِم ِظي ْلَع  }    ا

ذو "والله جملة "،الله "فضل من " حال"يِؤتيه جملة
 .مستأنفة "الفضل

َثُل  { 5:آ ّلِذيَِن     َم ُلوا     ا َة     ُحّم ّتْوَرا ُلوَها     َلْم     ُثّم     ال َثِل     َيِْحِم َكَم
ْلِحَماِر ْئَس     َأْسَفاًرا     َيِْحِمُل     ا َثُل     ِب ِم     َم ْلَقْو ّلِذيَِن     ا ُبوا     ا ّذ َك
َيِاِت ّلِه     ِبآَ ّلُه     ال ْلَقْوَم     َيِْهِدي     ل     َوال ِلِميَن     ا ّظا  }    ال

"،"ُحّملوا جملة على " معطوفةيِحملوها لم "ثم جملة
جملة "،"مثل المبتدأ بخبر " متعلق"كمثل والجار
" مستأنفة،مثل "بئس جملة " حالية،"يِحمل

مثل القوم مثل : "بئسأي مستأنفة بالذم والمخصوص
ل "والله جملة "،"القوم لـ " نعت"الذيِن "،كذبوا الذيِن
 ." مستأنفةيِهدي

ّيَِها    َ يِا     ُقْل  { 6:آ ّلِذيَِن     َأ ُدوا     ا ُتْم     ِإْن     َها ُكْم     َزَعْم ّن ُء     َأ َيا ِل ّلِه     َأْو ِل
ّناِس     ُدوِن     ِمْن ّنُوا     ال َتَم ْلَمْوَت     َف ُتْم     ِإْن     ا ْن  }    َصاِدِقيَن     ُك

" وما"أّن من المؤول المصدر مستأنفة، الشرط جملة
ّد بعدها ّد س َلْي مس بـ " متعلق"لله الجار زعم، مفعو

" مستأنفة،كنتم "إن وجملة "،دونه "من وكذا "،"أولياء
 .قبله ما عليه دّل محذوف الشرط وجواب

َنُه     َول  { 7:آ ّنْو َتَم ًدا     َيِ َب ّدَمْت     ِبَما     َأ ْيِِديِِهْم     َق ّلُه     َأ ِليٌم     َوال َع
ِلِميَن ّظا  }    ِبال
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عليم "والله جملة وكذا " مستأنفة،يِتمنونه "ول جملة
 "."عليم بـ متعلق والجار "،بالظالمين

ْلَمْوَت     ِإّن     ُقْل  { 8:آ ّلِذي     ا ْنُه     َتِفّروَن     ا ّنُه     ِم ِإ ُكْم     َف ُثّم     ُملَِقي
ّدوَن َلى     ُتَر ِم     ِإ ِل ْيِب     َعا ْلَغ َدِة     ا ُكْم     َوالّشَها ُئ ّب َن ُي ُتْم     ِبَما     َف ْن ُك

ُلوَن  }    َتْعَم

معنى السم تضمن لما ودخلت " زائدة،"فإنه في الفاء
الموصول حكم بالموصول الموصوف وحكم الشرط،

"ثم وجملة " ،"إن " خبرملَقيكم "إنه وجملة ذلك، في
ّدون :أي مقدر والرابط "،"إن خبر على " معطوفةتر
 "تردون جملة على " معطوفة"فينبئكم وجملة بعده،
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ّيَِها    َ يِا  { 9: ّلِذيَِن     َأ ُنوا     ا َذا     آَم ِم     ِمْن     ِللّصلَِة     ُنوِدَي     ِإ َيِْو
ْلُجُمَعِة َلى     َفاْسَعْوا     ا ْكِر     ِإ ّلِه     ِذ َذُروا     ال ْيَع     َو َب ْل ُكْم     ا ِل ْيٌر     َذ ُكْم     َخ َل

ُتْم     ِإْن ْن َلُموَن     ُك  }    َتْع

مستأنفة، النداء جواب الشرط جملة " بدل،"الذيِن
"ذلكم جملة "،"الصلَة من بحال " متعلقيِوم "من الجار
وجملة "،"خير بـ متعلق ""لكم الجار " مستأنفة،خير
عليه دّل محذوف الشرط وجواب " مستأنفة،كنتم "إن

"تعلمون كنتم إن لكم خير "ذلكم وجملة قبله، ما
 .معترضة

َذا  { 10:آ ِإ َيِت     َف ُة     ُقِض َتِشُروا     الّصلَ ْن َتُغوا     الْرِض     ِفي     َفا ْب َوا
ّلِه     َفْضِل     ِمْن ُكُروا     ال ْذ ّلَه     َوا ِثيًرا     ال ُكْم     َك ّل ِلُحوَن     َلَع  }    ُتْف

" نائب"كثيرا "،"ذروا جملة على معطوفة الشرط جملة
 ." مستأنفةتفلحون "لعلكم وجملة مطلق، مفعول

َذا  { 11:آ ِإ َأْوا     َو ًة     َر ْنَفّضوا     َلْهًوا     َأْو     ِتَجاَر ْيَها     ا َل ُكوَك     ِإ َتَر َو
ِئًما َد     َما     ُقْل     َقا ْن ّلِه     ِع ْيٌر     ال ّلْهِو     ِمَن     َخ ّتَجاَرِة     َوِمَن     ال  }    ال

َثنى " ل"أو بـ والعطف مستأنفة، الشرط جملة معه ُيِ
بضمير جيء وإنما الشيئين، لحد لنها ؛ الضمير
" حالية،"وتركوك وجملة للَهتمام، اللهو دون التجارة
" متعلق"عند الظرف مبتدأ، " موصول"ما " حال،"قائما
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بـ " متعلقاللهو "من الجار "،"ما " خبر"خير بالصلة،
 "."خير

 المنافقون سورة

َذا{ 1:آ َءَك ِإ َناِفُقوَن َجا ْلُم ُلوا ا ُد َقا ّنَك َنْشَه َلَرُسوُل ِإ
ّلِه ّلُه ال َلُم َوال ّنَك َيِْع ُلُه ِإ ّلُه َلَرُسو ُد َوال َناِفِقيَن ِإّن َيِْشَه ْلُم ا

ُبوَن َكاِذ  }َل

"الله لرسول "إنك وجملة الشرط، " جواب"قالوا جملة
ولذلك القسم؛ َمْجرى " جرى"شهد لّن القسم؛ جواب
ُلّقيت َتلقى بما ُت لرسول "إنك قوله في القسم به ُيِ

ُكِسَرْت "،الله الخبر، في اللَم " لوجود"إن همزة و
بين معترضة " جملةلرسوله إنك يِعلم "والله جملة
".يِشهد "والله وقوله الله، لرسول إنك "نشهد قوله
ّدتلرسوله "إنك جملة ّد " س َلْي مس جملة علم، مفعو

"،"قالوا الشرط جواب على " معطوفةيِشهد "والله
 .القسم " جوابلكاذبون المنافقين "إن وجملة

ُذوا  { 2:آ ّتَخ َنُهْم     ا ْيَِما ّنًة     َأ ّدوا     ُج ِبيِل     َعْن     َفَص ّلِه     َس ّنُهْم     ال ِإ
َء ُنوا     َما     َسا ُلوَن     َكا  }    َيِْعَم

ّدوا جملة ""اتخذوا جملة على " معطوفة"فص
""ماو " مستأنفة،ساء "إنهم وجملة المستأنفة،

بئس، مجرى تجري وهي "،"ساء فاعل موصولة
 .: النفاقأي محذوف بالذم والمخصوص

ِلَك  { 3:آ ّنُهْم     َذ َأ ُنوا     ِب ِبَع     َكَفُروا     ُثّم     آَم ُط َلى     َف ِبِهْم     َع ُلو ُق
 }    َيِْفَقُهوَن     ل     َفُهْم

" معطوفة"فطبع جملة "،"ذلك خبر المؤول المصدر
"يِفقهون ل "فهم وجملة "،"كفروا جملة على

 "."طبع جملة على معطوفة

َذا  { 4:آ ِإ َتُهْم     َو ْيِ َأ ُبَك     َر ِإْن     َأْجَساُمُهْم     ُتْعِج ُلوا     َو َتْسَمْع     َيُِقو
ِلِهْم ّنُهْم     ِلَقْو َأ ٌة     ُخُشٌب     َك َد ّن ُبوَن     ُمَس ْيَحٍة     ُكّل     َيِْحَس ْيِهْم     َص َل َع

ُدّو     ُهُم ْلَع َذْرُهْم     ا َلُهُم     َفاْح َت ّلُه     َقا ّنى     ال ُكوَن     َأ  }    ُيِْؤَف
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وجملة "،"اتخذوا جملة على معطوفة الشرط جملة
الولى، الشرط جملة على معطوفة الثانية الشرط

كأنهم : همأي مضمر مبتدأ " خبرخشب "كأنهمجملة
المضمر، للمبتدأ ثان " خبر"يِحسبون جملة خشب،

"."حسب لـ الثاني بالمفعول " متعلق"عليهم الجار
""فاحذرهم وجملة " مستأنفة،العدو "هم جملة

"الله "قاتلهم وجملة "،العدو "هم جملة على معطوفة
""يِؤفكون وجملة حال، استفهام " اسم"أنى مستأنفة،
 مستأنفة
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َذا 5: ِإ َلْوا     َلُهْم     ِقيَل     {َو َتْغِفْر     َتَعا ُكْم     َيِْس ّلِه     َرُسوُل     َل َلّوْوا     ال
ُءوَسُهْم َتُهْم     ُر ْيِ َأ ّدوَن     َوَر ِبُروَن     َوُهْم     َيُِص ْك َت  }    ُمْس

المتقدمة، الشرط جملة على معطوفة الشرط جملة
ضمير الفاعل ونائب "،"قيل بـ " متعلق"لهم الجار

على مبني جامد أمر ": فعل"تعالوا "،"قيل مصدر
" جواب"يِستغفر وجملة فاعل، والواو النون، حذف
َلّووا وجملة مقدر، شرط وجملة الشرط، " جواب"

ّدون "وهم وجملة "،"رأيِتهم في الهاء من " حالية"يِص
 "."يِصدون في الواو من " حاليةمستكبرون

ٌء  { 6:آ ْيِهْم     َسَوا َل َتْغَفْرَت     َع َتْغِفْر     َلْم     َأْم     َلُهْم     َأْس َلُهْم     َتْس
ّلُه     َيِْغِفَر     َلْن  }    َلُهْم     ال

بنعت " متعلق"عليهم الجار مقدم، " خبر"سواء
بمبتدأ التأويِل قوة ": في"أستغفرت قوله "،"سواء

"لن جملة عاطفة، ""أم سواء، وعدمه : استغفاركأي
 ." مستأنفةالله يِغفر

ّلِذيَِن     ُهُم  { 7:آ ُلوَن     ا ْنِفُقوا     ل     َيُِقو َلى     ُت َد     َمْن     َع ْن َرُسوِل     ِع
ّلِه ّتى     ال ْنَفّضوا     َح ّلِه     َيِ ِل ِئُن     َو ِكّن     َوالْرِض     الّسَماَواِت     َخَزا َل َو

َناِفِقيَن ْلُم  }    َيِْفَقُهوَن     ل     ا

بـ " متعلقيِنفّضوا "حتى المجرور المؤول المصدر
"يِفقهون ل المنافقين "ولكن جملة "،"تنفقوا
 ".خزائن : "وللهالمستأنفة على معطوفة
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ُلوَن  { 8:آ ِئْن     َيُِقو َنا     َل َلى     َرَجْع َنِة     ِإ ْلَمِديِ ُيْخِرَجّن     ا الَعّز     َل
ْنَها َذّل     ِم ّلِه     ال ِل ُة     َو ْلِعّز ِلِه     ا ِلَرُسو ِنيَن     َو ْلُمْؤِم ِل ِكّن     َو َل َو

َناِفِقيَن ْلُم َلُموَن     ل     ا  }    َيِْع

القسم، " جواب"ليخِرَجّن وجملة للقسم، موطئة اللَم
جملة القسم، جواب عليه دّل محذوف الشرط وجواب

ل المنافقين "ولكن جملة " مستأنفة،العزة "ولله
 ".العزة "لله المستأنفة على " معطوفةيِعلمون

ّيَِها    َ يِا  { 9:آ ّلِذيَِن     َأ ُنوا     ا ُكْم     ل     آَم ْلِه ُكْم     ُت ُل ُكْم     َول     َأْمَوا ُد َأْول

ْكِر     َعْن ّلِه     ِذ ِلَك     َيِْفَعْل     َوَمْن     ال ِئَك     َذ َل ُأو ْلَخاِسُروَن     ُهُم     َف  }    ا

ْلهكم "ل جملة الشرط وجملة مستأنفة، النداء " جوابُت
 .الفصل " ضمير"هم مستأنفة،

ْنِفُقوا  { 10:آ َأ ُكْم     َما     ِمْن     َو َنا ْبِل     ِمْن     َرَزْق ِتَي     َأْن     َق ْأ َيِ
ُكُم َد ْلَمْوُت     َأَح َيُقوَل     ا ِني     َلْول     َرّب     َف َت َلى     َأّخْر َقِريٍِب     َأَجٍل     ِإ

َق ّد َأّص ُكْن     َف َأ ِلِحيَن     ِمَن     َو    }    الّصا

"أن المؤول والمصدر "،"أنفقوا بـ " متعلق"مّما الجار
على " معطوفة"فيقول وجملة إليه، " مضافيِأتي
التحضيض وجملة تحضيض، " أداة"لول "،"يِأتي جملة
مقول بعدها وما النداء وجملة مستأنفة، النداء جواب

ّدق في الفاء القول، المؤول والمصدر " سببية،"فأّص
: أثمةأي السابق الكلَم من متصيد مصدر على معطوف

ّدق تأخير عطفا مجزوم ": مضارع"وأكن قوله ؟فتص
ْق أّخْرتني : إنالتقديِر لن "؛"فأصدق محّل على ّد أّص
 .وأكْن

َلْن  { 11:آ ّلُه     ُيَِؤّخَر     َو َذا     َنْفًسا     ال َء     ِإ ُلَها     َجا ّلُه     َأَج ِبيٌر     َوال َخ
ُلوَن     ِبَما  }    َتْعَم

شرطية " ظرفية"إذا " مستأنفة،الله يِؤخر "ولن جملة
مستأنفة، الشرط وجملة المقدر، بالجواب متعلقة

 "خبير بـ " متعلق"بما الجار
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ّبُح{ 1:آ ّلِه ُيَِس َلُه الْرِض ِفي َوَما الّسَماَواِت ِفي َما ِل
ْلُك ْلُم َلُه ا ُد َو ْلَحْم َلى َوُهَو ا  }َقِديٌِر َشْيٍء ُكّل َع

على "وهو وجملة الجلَلة، من " حاليةالملك "له جملة
 ".الملك "له جملة على " معطوفةقديِر شيء كل

ّلِذي     ُهَو  { 2:آ ُكْم     ا َلَق ُكْم     َخ ْن ُكْم     َكاِفٌر     َفِم ْن ّلُه     ُمْؤِمٌن     َوِم َوال
ُلوَن     ِبَما  }    َبِصيٌر     َتْعَم

"كافر "فمنكم جملة " مستأنفة،الذي "هو جملة
"بصير "والله وجملة "،الذي "هو جملة على معطوفة

 "."بصير بـ " متعلق"بما الجار مستأنفة،

َلَق  { 3:آ ْلَحّق     َوالْرَض     الّسَماَواِت     َخ ُكْم     ِبا َأْحَسَن     َوَصّوَر َف
ُكْم ْيِه     ُصَوَر َل ِإ ْلَمِصيُر     َو  }    ا

من بحال " متعلق"بالحق الجار " مستأنفة،"خلق جملة
جملة على " معطوفة"وصّوركم جملة "،"خلق فاعل
جملة على معطوفة ""فأحسن وجملة "،"خلق

جملة على " معطوفةالمصير "وإليه وجملة "،"صّوركم
 "."خلق

َلُم  { 4:آ َلُم     َوالْرِض     الّسَماَواِت     ِفي     َما     َيِْع َيِْع ُتِسّروَن     َما     َو
ُنوَن     َوَما ِل ّلُه     ُتْع ِليٌم     َوال َذاِت     َع ُدوِر     ِب  }    الّص

بـ " متعلق"بذات الجار " مستأنفة،عليم "والله جملة
 "."عليم

َلْم  { 5:آ ُكْم     َأ ِت ْأ ُأ     َيِ َب ّلِذيَِن     َن ْبُل     ِمْن     َكَفُروا     ا َذاُقوا     َق َباَل     َف َو
َلُهْم     َأْمِرِهْم َذاٌب     َو ِليٌم     َع  }    َأ

""فذاقوا جملة "،"يِأتكمبـ " متعلققبل "من الجار
"عذاب "ولهم جملة "،"كفروا جملة على معطوفة
 "."ذاقوا جملة على معطوفة

ِلَك  { 6:آ ّنُه     َذ َأ َنْت     ِب ِتيِهْم     َكا ْأ ُلُهْم     َت َناِت     ُرُس ّي َب ْل ُلوا     ِبا َفَقا
َبَشٌر َنا     َأ َن ُدو َكَفُروا     َيِْه ّلْوا     َف َتَو َنى     َو َتْغ ّلُه     َواْس ّلُه     ال ِنّي     َوال َغ
ٌد  }    َحِمي
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للشأن، والهاء بالخبر، متعلق المجرور المؤول المصدر
"رسلهم "تأتيهم وجملة القصة، ضمير ""كانت واسم

كانت، اسم ""رسلهم تقديِر ويِضعف " ،"كانت خبر
جملة كان إذا المبتدأ خبر لن " الخبر؛"تأتيهم وجملة
بـ " متعلق"بالبينات . الجارالمبتدأ على يِتقدم ل فعلية

"،"كانت على معطوفة ""فقالوا جملة "،"تأتيهم
يِتلو أن الغلب كان وإن المبتدأ، " خبر"يِهدوننا وجملة
جملة على " معطوفة"فكفروا جملة فعل، الهمزة
جملة على " معطوفةالله "واستغنى وجملة "،"قالوا
ّلوا اسم البشر لن "؛"يِهدوننا في الضمير وجمع "،"تو
 .جنس

ّلِذيَِن     َزَعَم  { 7:آ ُثوا     َلْن     َأْن     َكَفُروا     ا ْبَع َلى     ُقْل     ُيِ ّبي     َب َوَر
ُثّن ْبَع ُت ّبُؤّن     ُثّم     َل َن ُت ُتْم     ِبَما     َل ْل ِلَك     َعِم َذ َلى     َو ّلِه     َع  }    َيِِسيٌر     ال

وجملة الشأن، ضمير واسمها الثقيلة، من " مخففة"أن
" وما"أن من المؤول والمصدر "،"أن " خبريِبعثوا "لن

ّد بعدها ّد س َلْي مس وربي "بلى جملة زعم، مفعو
القسم، " جواب"لتبعثن وجملة القول، " مقوللتبعثن
 ." مستأنفةيِسير الله على "وذلك وجملة

ُنوا  { 8:آ ّلِه     َفآَِم ِلِه     ِبال ّنوِر     َوَرُسو ّلِذي     َوال َنا     ا ْل ّلُه     َأنـز ِبَما     َوال
ُلوَن ِبيٌر     َتْعَم  }    َخ

"والله وجملة " نعت،"الذي " مستأنفة،"فآَمنوا جملة
 .مستأنفة "خبير

ُكْم     َيِْوَم  { 9:آ ِم     َيِْجَمُع َيْو ْلَجْمِع     ِل ِلَك     ا ُبِن     َيِْوُم     َذ ّتَغا َوَمْن     ال
ّلِه     ُيِْؤِمْن َيِْعَمْل     ِبال ِلًحا     َو َكّفْر     َصا ْنُه     ُيِ ِتِه     َع َئا ّي ْلُه     َس ْدِخ ُيِ َو
ّناٍت ِتَها     ِمْن     َتْجِري     َج ْنَهاُر     َتْح ِلِديَِن     ال ًدا     ِفيَها     َخا َب ِلَك     َأ َذ
ْلَفْوُز ِظيُم     ا ْلَع  }    ا

" حاليِوم "ذلك وجملة مقدرا، اذكر لـ " مفعول"يِوم
""جنات مستأنفة، الشرط وجملة "،الجمع "يِوم من

جملة "،"خالديِن بـ متعلق " ظرف"أبدا ثان، مفعول
 " معترضةالفوز "ذلك
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ّلِذيَِن  { 10 ُبوا     َكَفُروا     َوا ّذ َك َنا     َو ِت َيِا ِئَك     ِبآَ َل ّناِر     َأْصَحاُب     ُأو ال
ِلِديَِن ْئَس     ِفيَها     َخا ِب ْلَمِصيُر     َو  }    ا

"ومن جملة على .." معطوفةكفروا "والذيِن جملة
" خبرأصحاب "أولئك وجملة لها، محل ..." ليِؤمن

والمخصوص " مستأنفة،المصير "وبئس جملة "،"الذيِن
 .: النارأي محذوف

َبٍة     ِمْن     َأَصاَب     َما  { 11:آ ْذِن     ِإل     ُمِصي ِإ ّلِه     ِب ُيِْؤِمْن     َوَمْن     ال
ّلِه َبُه     َيِْهِد     ِبال ْل ّلُه     َق ُكّل     َوال ِليٌم     َشْيٍء     ِب  }    َع

" زائدة،"منو "،"أصاب ": فاعل"مصيبة قوله
ًدا تقديِره محذوف والمفعول " متعلق"بإذن الجار "،"أح

وكذا مستأنفة، الشرط وجملة "،"مصيبة من بحال
 ".عليم شيء بكل "والله جملة

ِطيُعوا  { 12:آ َأ ّلَه     َو ِطيُعوا     ال َأ ِإْن     الّرُسوَل     َو ُتْم     َف ْي ّل ّنَما     َتَو ِإ َف
َلى َنا     َع ِل َبلَُغ     َرُسو ْل ِبيُن     ا ْلُم  }    ا

معطوفة الشرط وجملة " مستأنفة،"وأطيعوا جملة
بخبر " متعلقرسولنا "على الجار المستأنفة، على

 "."البلَغ المبتدأ

ّلُه  { 13:آ َلَه     ل     ال َلى     ُهَو     ِإل     ِإ ّلِه     َوَع ّكِل     ال َتَو َي ْل ُنوَن     َف ْلُمْؤِم }    ا

"فليتوكل الله "وعلى وجملة خبر، التنـزيِه جملة
 "."يِتوكل بـ متعلق والجار زائدة، والفاء مستأنفة،

ّيَِها    َ يِا  { 14:آ ّلِذيَِن     َأ ُنوا     ا ُكْم     ِمْن     ِإّن     آَم ُكْم     َأْزَواِج َأْولِد َو
ُدّوا ُكْم     َع َذُروُهْم     َل ِإْن     َفاْح َتْصَفُحوا     َتْعُفوا     َو َتْغِفُروا     َو َو
ِإّن ّلَه     َف  }    َرِحيٌم     َغُفوٌر     ال

الجار مستأنفة، النداء " جوابأزواجكم من "إن جملة
" معطوفة"فاحذروهم وجملة "،"عدوا بـ متعلق ""لكم
جواب على معطوفة الشرط وجملة النداء، جملة على

 .ثان " خبر"رحيم النداء،

ّنَما  { 15:آ ُكْم     ِإ ُل ُكْم     َأْمَوا ُد َأْول َنٌة     َو ْت ّلُه     ِف ُه     َوال َد ْن َأْجٌر     ِع

ِظيٌم  }    َع
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"أجر عنده "والله جملة ومكفوفة، " كافة"إنما
 ." خبرأجر "عنده جملة مستأنفة،

ّتُقوا  { 16:آ ّلَه     َفا ُتْم     َما     ال َطْع َت ِطيُعوا     َواْسَمُعوا     اْس َأ َو
ْنِفُقوا َأ ْيًرا     َو ُكْم     َخ ْنُفِس َق     َوَمْن     ل ِئَك     َنْفِسِه     ُشّح     ُيِو َل ُأو َف

ِلُحوَن     ُهُم ْلُمْف  }    ا

ظرفية، " مصدريِة"ما " مستأنفة،"فاتقوا جملة
على " منصوباستطعتم "ما المؤول والمصدر
: مدةوالتقديِر " ،"اتقوا بـ متعلق الظرفية

: إنفاقاأي مطلق مفعول ": نائب"خيرا استطاعتكم،
" ضمير"هم ثان، " مفعول"شح .صفته عنه ناب خيرا،
 .له محل ل فصل

ّلَه     ُتْقِرُضوا     ِإْن  { 17:آ ًنا     َقْرًضا     ال ُكْم     ُيَِضاِعْفُه     َحَس َيِْغِفْر     َل َو
ُكْم ّلُه     َل ُكوٌر     َوال ِليٌم     َش  }    َح

"شكور "والله جملة مطلق، مفعول " نائب"قرضا
 .مستأنفة

ِلُم  { 18:آ ْيِب     َعا ْلَغ َدِة     ا ْلَعِزيُِز     َوالّشَها ِكيُم     ا ْلَح  }    ا

"العزيِزو الجلَلة، للفظ ثالث ": خبر"عالم قوله
 أخرى أخبار "الحكيم
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ّيَِها َيِا{ 1:آ ِبّي َأ ّن َذا ال ُتُم ِإ ّلْق َء َط ّنَسا ّلُقوُهّن ال َط َف
ِتِهّن ّد َأْحُصوا ِلِع َة َو ّد ْلِع ّتُقوا ا ّلَه َوا ُكْم ال ّب ُتْخِرُجوُهّن ل َر

ِتِهّن ِمْن ُيو ِتيَن َأْن ِإل َيِْخُرْجَن َول ُب ْأ َنٍة ِبَفاِحَشٍة َيِ ّي َب ُم
ْلَك ِت ُد َو ُدو ّلِه ُح ّد َوَمْن ال َتَع َد َيِ ُدو ّلِه ُح ْد ال َلَم َفَق ل َنْفَسُه َظ
ْدِري ّلَه َلَعّل َت َد ُيِْحِدُث ال ِلَك َبْع  }َأْمًرا َذ

ّدتهن الجار مستأنفة، النداء جواب الشرط جملة ""لع
ّلقوهن " في"هّن من بحال متعلق ""واتقوا ". جملة"ط

الجلَلة، من " بدل"ربكم "،"أحصوا جملة على معطوفة
"يِأتين "أن المصدر ." مستأنفةتخرجوهّن "ل جملة
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إل حال في يِخرجن : لأي الحوال عموم من مستثنى
جملة مستأنفة، الشرط جملة بفاحشة، إتيانهن حال

ّدتيِحدث الله "لعل وجملة " مستأنفة،تدري "ل " س
ّد َلْي مس ّلقات " من"لعلو )،(درى مفعو  .المع

َذا  { 2:آ ِإ َلْغَن     َف َلُهّن     َب ُكوُهّن     َأَج َأْمِس َأْو     ِبَمْعُروٍف     َف

ُدوا     ِبَمْعُروٍف     َفاِرُقوُهّن َأْشِه ْدٍل     َذَوْي     َو ُكْم     َع ْن َأِقيُموا     ِم َو
َة َد ّلِه     الّشَها ُكْم     ِل ِل ّلِه     ُيِْؤِمُن     َكاَن     َمْن     ِبِه     ُيِوَعُظ     َذ ِم     ِبال َيْو ْل َوا

ّتِق     َوَمْن     الِخِر ّلَه     َيِ  }    َمْخَرًجا     َلُه     َيِْجَعْل     ال

المتقدمة الشرط جملة على معطوفة الشرط جملة
فاعل من بحال " متعلق"بمعروف الجار " ،طلقتم "إذا

لنه بالياء؛ منصوب به " مفعول"ذوي "،"أمسكوهّن
بنعت " متعلق"منكم الجار السالم، المذكر بجمع ملحق

الجار فاعل، نائب موصول " اسم"من "،عدل "ذوي لـ
 "."جعل لـ الثاني بالمفعول " متعلق"له

َيِْرُزْقُه  { 3:آ ْيُث     ِمْن     َو َتِسُب     ل     َح ّكْل     َوَمْن     َيِْح َتَو َلى     َيِ ّلِه     َع ال
ُبُه     َفُهَو ّلَه     ِإّن     َحْس ِلُغ     ال ْد     َأْمِرِه     َبا ّلُه     َجَعَل     َق ُكّل     ال َشْيٍء     ِل
ْدًرا  }    َق

"،"يِرزقه بـ متعلق جر محل في ظرفي " اسم"حيث
"يِتوكل "ومن وجملة إليه، " مضاف"يِحتسب وجملة

"جعل "قد جملة "،يِتق "من جملة على معطوفة
 "."قدرا ِمْن بحال " متعلقشيء "لكل الجار مستأنفة،

ِئي  { 4:آ ِئْسَن     َواللَ ْلَمِحيِض     ِمَن     َيِ ُكْم     ِمْن     ا ِئ ُتْم     ِإِن     ِنَسا ْب َت اْر
ُتُهّن ّد َثُة     َفِع ِئي     َأْشُهٍر     َثلَ ُأولُت     َيِِحْضَن     َلْم     َواللَ الْحَماِل     َو

ُلُهّن َلُهّن     َيَِضْعَن     َأْن     َأَج ّتِق     َوَمْن     َحْم ّلَه     َيِ ِمْن     َلُه     َيِْجَعْل     ال
 }    ُيِْسًرا     َأْمِرِه

"نسائكم "من الجار .." مستأنفة،يِئسن "واللَئي جملة
ارتبتم "إن وجملة "،"يِئسن في النون من بحال متعلق

ّدتهن ّدتهن وجملة "،"اللَئي المبتدأ " خبرثلَثة فع "فع
":يِحضن لم "واللَئي ". قوله"إن الشرط " جوابثلَثة
وقوله "،يِئسن "اللَئي على معطوف موصول اسم

أن "أجلهن السمية الجملة خبره ": مبتدأ،"وأولت
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"،"يِجعل لـ الثاني بالمفعول متعلق ""له الجار "،يِضعن
 "."يِسرا من بحال " متعلقأمره "من الجار

ِلَك  { 5:آ ّلِه     َأْمُر     َذ َلُه     ال ُكْم     َأنـز ْي َل ّتِق     َوَمْن     ِإ ّلَه     َيِ َكّفْر     ال ْنُه     ُيِ َع
ِتِه َئا ّي ِظْم     َس ُيِْع  }    َأْجًرا     َلُه     َو

الشرط وجملة "، الله "أمر ِمْن " حال"أنـزله جملة
 "يِعظم بالفعل " متعلق"له الجار مستأنفة،

559 

ُنوُهّن 6 ِك َأْس ْيُث     ِمْن     { ُتْم     َح ْن َك ُكْم     ِمْن     َس َول     ُوْجِد
ّيُقوا     ُتَضاّروُهّن ُتَض ْيِهّن     ِل َل ِإْن     َع َحْمٍل     ُأولِت     ُكّن     َو

ْنِفُقوا َأ ْيِهّن     َف َل ّتى     َع َلُهّن     َيَِضْعَن     َح ِإْن     َحْم ُكْم     َأْرَضْعَن     َف َل
ُتوُهّن َتِمُروا     ُأُجوَرُهّن     َفآَ ْأ ُكْم     َو َن ْي ِإْن     ِبَمْعُروٍف     َب ُتْم     َو َتَعاَسْر

ُتْرِضُع  }    ُأْخَرى     َلُه     َفَس

" وإن جملة "،حيث "من من " بدلوجدكم "من الجار
" خبر"أولت "،"أسكنوهن جملة على معطوفة "كن
وجملة سالم، مؤنث جمع لنه بالكسرة؛ منصوب كان

جملة "،كن "إن جملة على " معطوفةأرضعن "فإن
الجار "،"فآَتوهن جملة على معطوفة ""وأتمروا

وجملة " ،"وأتمروا فاعل من بحال " متعلق"بمعروف
 ".أرضعن "إن جملة على " معطوفةتعاسرتم "وإن

ْنِفْق  { 7:آ ُي ِتِه     ِمْن     َسَعٍة     ُذو     ِل ْيِه     ُقِدَر     َوَمْن     َسَع َل ِرْزُقُه     َع
ْنِفْق ُي ْل ُه     ِمّما     َف َتا ّلُه     آ ّلُف     ل     ال َك ّلُه     ُيِ َتاَها     َما     ِإل     َنْفًسا     ال آ
َيْجَعُل ّلُه     َس َد     ال  }    ُيِْسًرا     ُعْسٍر     َبْع

الشرط وجملة جازمة، " للمر"لينفق في اللَم
بـ " متعلق"مما الجار "،"يِنفق جملة على معطوفة

" للحصر،"إل مستأنفة، "الله يِكلف "ل جملة "،"يِنفق
""سيجعل جملة ثان، مفعول موصول " اسم"ما

 .الثاني بالمفعول متعلق " ظرف"بعد مستأنفة،

ّيِْن  { 8:آ َأ َك َيٍِة     ِمْن     َو َتْت     َقْر ّبَها     َأْمِر     َعْن     َع ِلِه     َر َوُرُس
َناَها ْب ًبا     َفَحاَس ًدا     ِحَسا َناَها     َشِديِ ْب ّذ ًبا     َوَع َذا ْكًرا     َع  }    ُن
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الجار مبتدأ، عدد عن كنايِة " اسم"كأيِن مستأنفة، الواو
" خبر"عتت وجملة "،"كأيِن لـ بنعت " متعلققريِة "من

جملة على " معطوفة"فحاسبناها وجملة "،"كأيِن
 .مطلق " مفعول"حسابا "،"عتت

َذاَقْت  { 9:آ َباَل     َف َكاَن     َأْمِرَها     َو َبُة     َو  }    ُخْسًرا     َأْمِرَها     َعاِق

ّذبناها جملة على " معطوفة"فذاقت جملة وجملة "،"ع
 ." حالية"وكان

ّتُقوا  { 10:آ ّلَه     َفا ِلي    َ يِا     ال َباِب     ُأو ْل ّلِذيَِن     ال ُنوا     ا ْد     آَم َأنـزَل     َق

ّلُه ُكْم     ال ْي َل ْكًرا     ِإ  }    ِذ

"قد جملة " نعت،"الذيِن " مستأنفة،"فاتقوا جملة
 .مستأنفة "أنـزل

ُلو     َرُسول  { 11:آ ْت ُكْم     َيِ ْي َل َيِاِت     َع ّلِه     آ َناٍت     ال ّي َب ُيْخِرَج     ُم ّلِذيَِن     ِل ا
ُنوا ُلوا     آَم ِلَحاِت     َوَعِم ُلَماِت     ِمَن     الّصا ّظ َلى     ال ّنوِر     ِإ َوَمْن     ال
ّلِه     ُيِْؤِمْن َيِْعَمْل     ِبال ِلًحا     َو ْلُه     َصا ْدِخ ّناٍت     ُيِ ِتَها     ِمْن     َتْجِري     َج َتْح

ْنَهاُر ِلِديَِن     ال ًدا     ِفيَها     َخا َب ْد     َأ ّلُه     َأْحَسَن     َق  }    ِرْزًقا     َلُه     ال

""بينات "،"رسول " نعت"يِتلو وجملة " بدل،"رسول
" متعلق"ليخرج المؤول والمصدر "،الله "آيِات من حال

"أحسن "قد جملة مستأنفة، الشرط وجملة "،"يِتلو بـ
 "."يِدخله في الهاء من حالية

ّلُه 12:آ ّلِذي     {ال َلَق     ا ْبَع     َخ َلُهّن     الْرِض     َوِمَن     َسَماَواٍت     َس ْث ِم
َتنـزُل َنُهّن     الْمُر     َيِ ْي َلُموا     َب َتْع ّلَه     َأّن     ِل َلى     ال َقِديٌِر     َشْيٍء     ُكّل     َع

َأّن ّلَه     َو ْد     ال ُكّل     َأَحاَط     َق ْلًما     َشْيٍء     ِب  }    ِع

" متعلقالرض "من والجار وخبر، " مبتدأالذي "الله
على معطوف " اسم"مثلهن "،"مثلهن من بحال
"،سموات "سبع لـ " نعت"يِتنـزل جملة "،"سبع

المصدر "،"خلق بـ " متعلق"لتعلموا المجرور والمصدر
ّدعلى الله "أن المؤول ّد .." س َلْي مس "،"علم مفعو

""بكل الجابر الول، على معطوف الثاني والمصدر
 " تمييز"علما "،"أحاطبـ متعلق
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 التحريِم سورة

َيِا 1:آ ّيَِها { ِبّي َأ ّن ّلُه َأَحّل َما ُتَحّرُم ِلَم ال َتِغي َلَك ال ْب َت
َة ّلُه َأْزَواِجَك َمْرَضا  }َرِحيٌم َغُفوٌر َوال

والمجرور والجار مستأنفة، النداء " جواب"تحرم جملة
ِلَم فاعل من " حال"تبتغي وجملة "،"تحرم بـ متعلق ""

 ." مستأنفةغفور "والله جملة "،"تحرم

ْد  { 2:آ ّلُه     َفَرَض     َق ُكْم     ال ّلَة     َل ُكْم     َتِح ِن ْيَِما ّلُه     َأ ُكْم     َوال َوُهَو     َمْول
ِليُم ْلَع ِكيُم     ا ْلَح  }    ا

"مولكم "والله جملة " مستأنفة،فرض "قد جملة
جملة على " معطوفةالعليم "وهو جملة مستأنفة،

ّلة" . ومولكم "والله َتِح ّلل، " مصدر" َلة،وأصله َتَح ِل َتْح  :
 .به المفعول على وانتصابه

ْذ  { 3:آ ِإ ِبّي     َأَسّر     َو ّن َلى     ال ًثا     َأْزَواِجِه     َبْعِض     ِإ َلّما     َحِديِ َأْت     َف ّب َن
ُه     ِبِه ْظَهَر َأ ّلُه     َو ْيِه     ال َل َأْعَرَض     َبْعَضُه     َعّرَف     َع َبْعٍض     َعْن     َو

َلّما َأَها     َف ّب َلْت     ِبِه     َن َأَك     َمْن     َقا َب ْن َذا     َأ ِنَي     َقاَل     َه َأ ّب ِليُم     َن ْلَع ا
ِبيُر ْلَخ  }    ا

وجملة " مقدرا،"اذكرلـ به " مفعول"إذ مستأنفة، الواو
َأسّر جملة على " معطوفةبه نبأت "فلما وجملة "،"

" معطوفةنبأها "فلما وجملة الشرط، " جواب"عّرف
"،"َمْن المبتدأ " خبر"أنبأك جملة "،به "نبأت جملة على
 ." مستأنفة"قال جملة

ِإْن  { 4:آ َظاَهَرا     َو ْيِه     َت َل ِإّن     َع ّلَه     َف ُه     ُهَو     ال ْبِريُِل     َمْول َوِج
ِلُح ِنيَن     َوَصا ْلُمْؤِم َكُة     ا ِئ ْلَملَ َد     َوا ِلَك     َبْع  }    َظِهيٌر     َذ

بعده وما ": مبتدأ،"وجبريِل . قولهفصل " ضمير"هو
لنه "؛"ظهير وأفرد الجميع، " خبر"ظهيرو عليه، عطف

:مرتين المعاونة في ذكر " قد"جبريِلو فعيل، بزنة
.الملَئكة عموم في بدخوله ومرة عليه، بالتنصيص مرة

ّبُه     َعَسى  { 5:آ ُكّن     ِإْن     َر ّلَق َلُه     َأْن     َط ْبِد ْيًرا     َأْزَواًجا     ُيِ ُكّن     َخ ْن ِم
ِلَماٍت َناٍت     ُمْس  }    ُمْؤِم
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عسى، " خبريِبدله "أن والمصدر " ناقصة،"عسى
محذوف الشرط وجواب " معترضة،طلقكن "إن وجملة

" وما"خيرا ثان، " مفعول"أزواجا قبله، ما عليه دّل
 "."خيرا بـ " متعلق"منكّن الجار نعوت، بعده

ّيَِها    َ يِا  { 6:آ ّلِذيَِن     َأ ُنوا     ا ُكْم     ُقوا     آَم ْنُفَس ُكْم     َأ ِلي َأْه َناًرا     َو
ُدَها ّناُس     َوُقو ُة     ال ْلِحَجاَر ْيَها     َوا َل َكٌة     َع ِئ ٌد     ِغلٌَظ     َملَ َدا ل     ِش
ّلَه     َيِْعُصوَن  }    َأَمَرُهْم     َما     ال

الفاء وُحذفت ُعوا، وزنه الوقايِة من ": أمر"قوا قوله
محمول والمر وكسرة، يِاء بين المضارع في لوقوعها

وجملة "،"نارا لـ " نعتالناس "وقودها جملة عليه،
لـ " نعتَيِْعُصون "ل جملة ثان، " نعتملَئكة "عليها

"أمرهم "ما المؤول والمصدر " مصدريِة،"ما "،"ملَئكة
 .الله َأْمَر َيِْعُصون : لأي الجلَلة من اشتمال بدل

َيِا 7:آ ّيَِها     { ّلِذيَِن     َأ َتِذُروا     ل     َكَفُروا     ا َيْوَم     َتْع ْل ّنَما     ا ُتْجَزْوَن     ِإ
ُتْم     َما ْن ُلوَن     ُك  }    َتْعَم

 ثان " مفعول"ما " مستأنفة،تجزون "إنما جملة
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ُبوا  { 8 َلى     ُتو ّلِه     ِإ َبًة     ال ُكْم     َعَسى     َنُصوًحا     َتْو ّب َكّفَر     َأْن     َر ُيِ
ُكْم ْن ُكْم     َع ِت َئا ّي ُكْم     َس َل ْدِخ ُيِ ّناٍت     َو ِتَها     ِمْن     َتْجِري     َج ْنَهاُر     َتْح ال

ّلُه     ُيِْخِزي     ل     َيِْوَم ِبّي     ال ّن ّلِذيَِن     ال ُنوا     َوا َيِْسَعى     ُنوُرُهْم     َمَعُه     آَم
ْيَن ْيِِديِِهْم     َب ِنِهْم     َأ ْيَِما َأ ِب ُلوَن     َو َنا     َيُِقو ّب ْتِمْم     َر َنا     َأ َنا     َل ُنوَر

َنا     َواْغِفْر ّنَك     َل َلى     ِإ  }    َقِديٌِر     َشْيٍء     ُكّل     َع

أنها على المبالغة " على"توبة لـ " صفة"نصوحا
" مستأنفة،ربكم "عسى جملة ، نفسه المصدر

متعلق ""يِوم الظرف عسى، " خبريِكّفر "أن والمصدر
"النبي من " حاليِسعى "نورهم جملة "،"يِدخلكم بـ

ّلون جملة "،معه آمنوا والذيِن الضمير من " حال"يِتو
"قديِر شيء كل على "إنك جملة "،"أيِديِهم في

 .النداء جواب حيز في مستأنفة

ّيَِها    َ يِا  { 9:آ ِبّي     َأ ّن ُكّفاَر     َجاِهِد     ال ْل َناِفِقيَن     ا ْلُم ُلْظ     َوا َواْغ
ْيِهْم َل ْأَواُهْم     َع ّنُم     َوَم ْئَس     َجَه ِب ْلَمِصيُر     َو  }    ا
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"وبئس وجملة " مستأنفة،جهنم "ومأواهم جملة
:أي محذوف بالذم والمخصوص " مستأنفة،المصير

 .جهنم

ّلُه     َضَرَب  { 10:آ َثلَ     ال ّلِذيَِن     َم َة     َكَفُروا     ِل َأ َة     ُنوٍح     ِاْمَر َأ َواْمَر
َتا     ُلوٍط َن ْيِِن     َتْحَت     َكا َد ْب َنا     ِمْن     َع َباِد ْيِن     ِع ِلَح َتاُهَما     َصا َن َفَخا
َلْم َيا     َف ِن ْنُهَما     ُيِْغ ّلِه     ِمَن     َع ًئا     ال ْي ْدُخلَ     َوِقيَل     َش ّناَر     ا َمَع     ال

ِليَن ّداِخ  }    ال

لـ بنعت " متعلق"للذيِن الجار "،"مثلَ من " بدل"امرأة
"من الجار "،"للمثل " تفسير"كانتا جملة "،"مثلَ

من "عنهما الجاّران "،"عبديِن لـ بنعت " متعلقعبادنا
مفعول " نائب"شيئا "،"يِغنيا بالفعل " متعلقانالله

 "."يِغنيا جملة على " معطوفة"وقيل جملة مطلق،

ّلُه     َوَضَرَب  { 11:آ َثلَ     ال ّلِذيَِن     َم ُنوا     ِل َة     آَم َأ ْذ     ِفْرَعْوَن     ِاْمَر ِإ
َلْت ْبِن     َرّب     َقا َدَك     ِلي     ا ْن ًتا     ِع ْي ّنِة     ِفي     َب ْلَج  }    ا

"،"ضرب بـ متعلق " ظرف"إذ "،"مثلَ من " بدل"امرأة
"في الجار "،"بيتا من بحال " متعلق"عندك الظرف

 "."بيتا لـ بنعت " متعلقالجنة

َيَِم 12:آ َنَت     {َوَمْر ْب ِتي     ِعْمَراَن     ا ّل َنْت     ا  }    َفْرَجَها     َأْحَص

" بدل،"ابنة "،"امرأة على معطوف ": اسم"مريِم قوله
 "مريِم لـ " نعت"التي
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 الملك سورة

َباَرَك{ 1:آ ّلِذي َت َيِدِه ا ْلُك ِب ْلُم َلى َوُهَو ا َشْيٍء ُكّل َع
 }َقِديٌِر

جملة وفاعله، وجامد ماض ": فعلالذي "تبارك قوله
.الصلة جملة على " معطوفةقديِر شيء كل على "وهو

ّلِذي  { 2:آ َلَق     ا ْلَمْوَت     َخ َة     ا َيا ْلَح ُكْم     َوا ُلَو ْب َي ُكْم     ِل ّيِ َأْحَسُن     َأ

ْلَعِزيُِز     َوُهَو     َعَملَ ْلَغُفوُر     ا  }    ا

javascript:openquran(66,2,2)
javascript:openquran(66,2,2)
javascript:openquran(65,12,12)
javascript:openquran(65,11,11)
javascript:openquran(65,11,11)
javascript:openquran(65,10,10)
javascript:openquran(65,10,10)
javascript:openquran(65,10,10)
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=369&CID=162#TOP%23TOP
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=369&CID=162#TOP%23TOP


المؤول المصدر السابق، الموصول من " بدل"الذي
" اسم"أيِكم "،"خلق بـ متعلق مجرور ""ليبلوكم
وجملة " تمييز،"عملَ " خبر،"أحسن مبتدأ، استفهام

معنى " المتضمن"يِبلوكم لـ به، " مفعولأحسن "أيِكم
" معطوفةالعزيِز "وهو جملة بالستفهام، المعلق العلم
 .الصلة جملة على

ّلِذي  { 3:آ َلَق     ا ْبَع     َخ َباًقا     َسَماَواٍت     َس ْلِق     ِفي     َتَرى     َما     ِط َخ
َبَصَر     َفاْرِجِع     َتَفاُوٍت     ِمْن     الّرْحَمِن ْل ُطوٍر     ِمْن     َتَرى     َهْل     ا  }    ُف

ًا "،"للغفور " نعت"الذي وهو "،"سبع لـ " نعت"طباق
َبق جمع َبلنحو َط " مستأنفة،ترى "ما جملة وِجبال، : َج
""تفاوتو "،"تفاوت من بحال متعلق "خلق "في الجار

" مستأنفة،"فارجع وجملة " زائدة،"منو به، مفعول
"البصر "ارجع للفعل به " مفعولترى "هل وجملة
لـ به " مفعول"فطورو بمعناه، لنه انظر؛ معنى مضمنا
 ." زائدة"منو "،"ترى

َبَصَر     اْرِجِع     ُثّم  { 4:آ ْل ْيِن     ا َت ِلْب     َكّر ْنَق ْيَك     َيِ َل َبَصُر     ِإ ْل ًئا     ا َخاِس
 }    َحِسيٌر     َوُهَو

به يِراد مثنى وهو مطلق، مفعول " نائب"كّرتين
من " حالحسير "وهو وجملة " حال،"خاسئا التكثير،
 .متداخلة فهي قبلها الحال في المستتر الضمير

ْد  { 5:آ َلَق ّنا     َو ّيِ َء     َز َيا     الّسَما ْن ّد ِبيَح     ال َناَها     ِبَمَصا ْل ُرُجوًما     َوَجَع
ِطيِن َيا َنا     ِللّش ْد َت َأْع َذاَب     َلُهْم     َو  }    الّسِعيِر     َع

الجار ثان، " مفعول"رجوما مستأنفة، الواو
""وأعتدنا جملة "،"رجوما لـ بنعت " متعلق"للشياطين

 "."جعلناها جملة على معطوفة

ّلِذيَِن  { 6:آ ِل ّبِهْم     َكَفُروا     َو َذاُب     ِبَر ّنَم     َع ْئَس     َجَه ِب ْلَمِصيُر     َو }    ا

"المصير "وبئس جملة " مستأنفة،"وللذيِن في الواو
 .: جهنمأي محذوف بالذم والمخصوص مستأنفة،

َذا  { 7:آ ْلُقوا     ِإ  }    َتُفوُر     َوِهَي     َشِهيًقا     َلَها     َسِمُعوا     ِفيَها     ُأ
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من " حاليةتفور "وهي جملة مستأنفة، الشرط جملة
 "."لها في الضمير

ُد  { 8:آ َكا ّيُز     َت ْيِظ     ِمَن     َتَم ْلَغ ّلَما     ا ْلِقَي     ُك َلُهْم     َفْوٌج     ِفيَها     ُأ َأ َس
ُتَها َن َلْم     َخَز ُكْم     َأ ِت ْأ  }    َنِذيٌِر     َيِ

" ظرف"كلو "،"تفور فاعل من " حالية"تكاد جملة
:أي " مصدريِة"ماو "،"سألهم بـ متعلق حين بمعنى
""سألهم وجملة إلقاء، وقت كل خزنتها سألهم

الحرفي، الموصول " صلة"ألقي وجملة مستأنفة،
 .للسؤال به " مفعولنذيِر يِأتكم "ألم وجملة

ُلوا  { 9:آ َلى     َقا ْد     َب َنا     َق َء َنا     َنِذيٌِر     َجا ْب ّذ َك َنا     َف ْل ّلُه     نـزَل     َما     َوُق ال
ُتْم     ِإْن     َشْيٍء     ِمْن ْن ِبيٍر     َضلٍَل     ِفي     ِإل     َأ  }    َك

ّذبنا جملة ""شيء "،"جاءنا جملة على " معطوفة"فك
إل أنتم "إن وجملة " زائدة،"منو "،"نـزل لـ به مفعول

 ." نافية"إنو القول، حيز في " مستأنفةضلَل في

ُلوا  { 10:آ ّنا     َلْو     َوَقا ّنا     َما     َنْعِقُل     َأْو     َنْسَمُع     ُك َأْصَحاِب     ِفي     ُك

 }    الّسِعيِر

 .القول مقول الشرط جملة

َتَرُفوا  { 11:آ ِبِهْم     َفاْع ْن َذ  }    الّسِعيِر     لْصَحاِب     َفُسْحًقا     ِب

": الفاء"فسحقا قوله " مستأنفة،"فاعترفوا جملة
):الله (أسحقهم وجملة مطلق، مفعول مستأنفة
 .مستأنفة

ّلِذيَِن     ِإّن  { 12:آ ّبُهْم     َيِْخَشْوَن     ا ْيِب     َر ْلَغ ٌة     َلُهْم     ِبا َأْجٌر     َمْغِفَر َو
ِبيٌر  }    َك

"،"يِخشون فاعل من بحال " متعلق"بالغيب الجار
 "إن " خبرمغفرة "لهم وجملة
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َأِسّروا  { 13: ُكْم     َو َل ّنُه     ِبِه     اْجَهُروا     َأِو     َقْو ِليٌم     ِإ َذاِت     َع ِب
ُدوِر  }    الّص
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بـ " متعلق"بذات الجار " مستأنفة،"وأِسّروا جملة
 "."عليم

َلُم     َأل  { 14:آ َلَق     َمْن     َيِْع ِطيُف     َوُهَو     َخ ّل ِبيُر     ال ْلَخ  }    ا

"وهو وجملة " نافية،"ل للَستفهام، " الهمزة"أل
 .ثان " خبر"والخبير " حالية،اللطيف

ّلِذي     ُهَو  { 15:آ ُكُم     َجَعَل     ا ُلول     الْرَض     َل ِفي     َفاْمُشوا     َذ
ِبَها ِك َنا ُلوا     َم ُك ْيِه     ِرْزِقِه     ِمْن     َو َل ِإ ّنُشوُر     َو  }    ال

على " معطوفة"فامشوا وجملة ثان، به " مفعول"ذلول
على " معطوفةالنشور "وإليه وجملة "،"جعل جملة
 "."جعل الصلة جملة

ُتْم  { 16:آ ْن َأِم ُكُم     َيِْخِسَف     َأْن     الّسَماِء     ِفي     َمْن     َأ الْرَض     ِب
َذا ِإ  }    َتُموُر     ِهَي     َف

" بدليِخسف "أن والمصدر فاعل، " موصول"َمْن
""إذا " عاطفة،"فإذا في والفاء "،"َمْن ِمْن اشتمال
جملة على " معطوفةتمور هي "فإذا وجملة فجائية،
 "."يِخسف

ُتْم     َأْم  { 17:آ ْن ُكْم     ُيِْرِسَل     َأْن     الّسَماِء     ِفي     َمْن     َأِم ْي َل ًبا     َع َحاِص
َلُموَن َتْع ْيَف     َفَس  }    َنِذيِِر     َك

من اشتمال " بدليِرسل "أن والمصدر " المنقطعة،"أم
جاءكم : إنأي مقدر شرط لجواب رابطة والفاء "،"َمن
المبتدأ خبر استفهام " اسم"كيف فستعلمون، هذا

" للتخفيف،"نذيِر من الضافة يِاء وحذفت "،"نذيِر
المعلق العلم لفعل به " مفعولنذيِر "كيف وجملة

 .بالستفهام

ْد  { 18:آ َلَق ّذَب     َو ّلِذيَِن     َك ِلِهْم     ِمْن     ا ْب ْيَف     َق َك ِكيِر     َكاَن     َف  }    َن

ّذب "ولقد جملة ""فكيف في والفاء " مستأنفة،ك
جملة على " معطوفةنكير كان "فكيف وجملة عاطفة،

ّذب " اسم"نكير "،"كان خبر استفهام " اسم"كيف "،"ك
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المحذوفة الياء على المقدرة بالضمة مرفوع كان
 .للتخفيف

َلْم  { 19:آ َلى     َيَِرْوا     َأَو ْيِر     ِإ ّط ِبْضَن     َصاّفاٍت     َفْوَقُهْم     ال َيِْق َما     َو
ُكُهّن ّنُه     الّرْحَمُن     ِإل     ُيِْمِس ُكّل     ِإ  }    َبِصيٌر     َشْيٍء     ِب

متعلق " ظرف"فوقهم " مستأنفة،يِروا "أولم جملة
وجملة ثانية، " حال"صاّفات "،"الطير من بحال

"،"صافات المفردة الحال على " معطوفة"ويِقبضن
"ما جملة المفرد، على الجملة عطف قبيل من

"،"يِقبضن في الضمير من " حالالرحمن إل يِمسكهّن
"بصير "إنه جملة الرحمن، من إل ُمْمَسكات : غيرأي

 "."بصير بـ " متعلق"بكل الجار مستأنفة،

َذا     َمْن     َأْم  { 20:آ ّلِذي     َه ٌد     ُهَو     ا ْن ُكْم     ُج ُكْم     َل ْنُصُر ُدوِن     ِمْن     َيِ
َكاِفُروَن     ِإِن     الّرْحَمِن ْل  }    ُغُروٍر     ِفي     ِإل     ا

""هذا مبتدأ، استفهام " اسم"َمْن " المنقطعة،"أم
""يِنصركم جملة الشارة، اسم من بدل الذي خبره،

فاعل ِمْن بحال متعلق "دون "من الجار "،"جند لـ نعت
"غرور في إل الكافرون "إن وجملة "،"يِنصركم
 ." للحصر"إل " نافية،"إْن مستأنفة،

َذا     َمْن     َأْم  { 21:آ ّلِذي     َه ُكْم     ا َبْل     ِرْزَقُه     َأْمَسَك     ِإْن     َيِْرُزُق
ُتّو     ِفي     َلّجوا ُنُفوٍر     ُع  }    َو

والموصول وخبر، " مبتدأهذا "من و " المنقطعة،"أم
الشرط وجواب " مستأنفة،أمسك "إن وجملة بدل،

 .مستأنفة ""لّجوا وجملة قبله، ما عليه دّل محذوف

ّبا     َيِْمِشي     َأَفَمْن  { 22:آ ِك َلى     ُم َدى     َوْجِهِه     َع َمْن     َأْم     َأْه
ّيِا     َيِْمِشي َلى     َسِو ٍم     ِصَراٍط     َع َتِقي  }    ُمْس

خبره مبتدأ موصول " اسم"َمْن مستأنفة، الفاء
" الحال،"مكبا بـ " متعلقوجهه "على الجار "،"أهدى

على معطوف موصول " اسم"َمْن عاطفة، " متصلة"أم
"صراط "على الجار " حال،"سويِا الول، الموصول

 "."يِمشي بـ متعلق
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ّلِذي     ُهَو     ُقْل  { 23:آ ُكْم     ا َأ ْنَش ُكُم     َوَجَعَل     َأ ْبَصاَر     الّسْمَع     َل َوال
َة َد ِئ ِليلَ     َوالْف ُكُروَن     َما     َق  }    َتْش

خلق، بمعنى " هنا"جعلو "،"جعل بـ " متعلق"لكم الجار
وجملة " زائدة،"ماو مطلق، مفعول " نائب"قليلَ

 ." مستأنفة"تشكرون

ّلِذي     ُهَو     ُقْل  { 24:آ ُكْم     ا َأ ْيِه     الْرِض     ِفي     َذَر َل ِإ  }    ُتْحَشُروَن     َو

وجملة "،"ذرأكم بـ " متعلقالرض "في الجار
 "."ذرأكم الصلة على معطوفة ""تحشرون

ُلوَن 25:آ َيُِقو َتى     {َو َذا     َم ُد     َه ْلَوْع ُتْم     ِإْن     ا ْن }    َصاِدِقيَن     ُك
استفهام " اسم"متى " مستأنفة،"ويِقولون جملة
" بدل،" "الوعد"هذا المبتدأ بخبر متعلق زمان ظرف
القول، حيز في مستأنفة "صادقين كنتم "إن جملة

 .قبله ما عليه دّل محذوف الشرط وجواب

ّنَما     ُقْل  { 26:آ ْلُم     ِإ ْلِع َد     ا ْن ّلِه     ِع ّنَما     ال ِإ َنا     َو ِبيٌن     َنِذيٌِر     َأ  }    ُم

العلم "إنما جملة على " معطوفةنذيِر أنا "وإنما جملة
 الله عند
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َلّما  { 27 ُه     َف َأْو ْلَفًة     َر َئْت     ُز ُه     ِسي ّلِذيَِن     ُوُجو َوِقيَل     َكَفُروا     ا
َذا ّلِذي     َه ُتْم     ا ْن ّدُعوَن     ِبِه     ُك  }    َت

َأوه "فلما جملة وجوب " حرف"لما " مستأنفة،َر
جملة "،"رأوه في الهاء من " حال"زلفة لوجوب،
فاعل ونائب "،"سيئت جملة على " معطوفة"وقيل
بـ " متعلق"به . الجارمصدره على يِعود " ضمير"قيل

ّدعون  " ."ت

ُتْم     ُقْل  { 28:آ ْيِ َأ ِنَي     ِإْن     َأَر َك َل ّلُه     َأْه َنا     َأْو     َمِعَي     َوَمْن     ال َرِحَم
َكاِفِريَِن     ُيِِجيُر     َفَمْن ْل َذاٍب     ِمْن     ا ٍم     َع ِلي  }    َأ

ّدران"أرأيِتم مفعول والثاني "،"شأنكم : الول" مق
ّلت مقدرة استفهامية جملة :المستأنفة الجملة عليها د
الله، أهلكني إن شأنكم أرأيِتم :والتقديِر "،يِجير "فمن

javascript:openquran(66,28,28)
javascript:openquran(66,28,28)
javascript:openquran(66,27,27)
javascript:openquran(66,27,27)
javascript:openquran(66,26,26)
javascript:openquran(66,25,25)
javascript:openquran(66,24,24)
javascript:openquran(66,23,23)
javascript:openquran(66,23,23)


بين معترضة الشرط وجملة ؟عذابه ِمْن يِنقذنا َمْن
بعده، ما عليه دّل محذوف الشرط وجواب المفعولين،

" ظرف"معي الياء، على معطوف موصول " اسم"َمْن
"يِجير "فمن وجملة المقدرة، بالصلة متعلق مكان

 "."من المبتدأ " خبر"يِجير وجملة مستأنفة،

ّنا     الّرْحَمُن     ُهَو     ُقْل  { 29:آ ْيِه     ِبِه     آَم َل َنا     َوَع ْل ّك َلُموَن     َتَو َتْع َفَس
ِبيٍن     َضلٍَل     ِفي     ُهَو     َمْن  }    ُم

ّنا جملة ""فستعلمون وجملة هو، للضمير ثان " خبر"آم
وجملة ، به مفعول موصول " اسم"من مستأنفة،

 .اسمية الصلة

ُتْم     ُقْل  { 30:آ ْيِ َأ َبَح     ِإْن     َأَر ُكْم     َأْص ُكْم     َفَمْن     َغْوًرا     َماُؤ ِتي ْأ َيِ
 }    َمِعيٍن     ِبَماٍء

والثاني "،"شأنكم : الول" مقدران"أرأيِتم مفعول
"يِأتيكم "من جملة عليها دّل استفهامية جملة

الشرط وجملة )،28( اليِة في تقدم كما المستأنفة
 .معترضة

 القلم سورة

ِم ن{ 1:آ َل ْلَق ُطُروَن َوَما َوا  }َيِْس

به " مقسم"والقلم العراب، من له محل ل " حرف"ن
معطوف اسمي " موصول"ما مقدرا، أقسم بـ متعلق

 .يِسطرونه : والذي" أي"القلم على

ْنَت     َما  { 2:آ ِنْعَمِة     َأ ّبَك     ِب ُنوٍن     َر  }    ِبَمْج

" نافية"ماو القسم، ): جواببمجنون أنت (ما جملة
وهو خبرها في زائدة والباء ليس، عمل تعمل

في الضمير من بحال " متعلق"بنعمة والجار "،"مجنون
 .بنعمة ملتبسا مجنونا أنت : ماوالتقديِر "،"مجنون

ِإّن  { 3:آ ْيَر     لْجًرا     َلَك     َو ُنوٍن     َغ  }    َمْم

أنت "ما جملة على " معطوفةلجرا لك "وإن جملة
 ." نعت"غير للتوكيد، واللَم "،بمجنون
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ْبِصُر 5:آ ُت ْبِصُروَن     {َفَس ُيِ  }    َو

عن معلق هنا والفعل " مستأنفة،"فستبصر جملة
 .بعده بالستفهام العمل

ُكُم 6:آ ّيِي َأ ِب ُتوُن     { ْلَمْف  }    ا

بخبر ) متعلقة(في بمعنى والباء ومجرور، " جار"بأيِكم
المفتون، منكم طائفة أي : فيأي المفتون المبتدأ
البصار لفعل به " مفعولالمفتون "بأيِكم وجملة
 .بالستفهام المعلق

ّبَك     ِإّن  { 7:آ َلُم     ُهَو     َر ِلِه     َعْن     َضّل     ِبَمْن     َأْع ِبي َلُم     َوُهَو     َس َأْع

َتِديَِن ْلُمْه  }    ِبا

"،"بأعلم " متعلق"بمن "،"إن " خبرأعلم "هو جملة
الجار الولى، على معطوفة " الثانيةأعلم "وهو وجملة

 "."أعلم بـ " متعلق"بالمهتديِن

ِطِع     َفلَ  { 8:آ ِبيَن     ُت ّذ َك ْلُم  }    ا

 ." مستأنفةتطع "فلَ جملة

ّدوا  { 9:آ ْدِهُن     َلْو     َو ُنوَن     ُت ْدِه ُي  }    َف

ّدوا جملة والمصدر " مصدريِة،"لوو " معترضة،"و
جملة على " معطوفة"فيدهنون وجملة به، مفعول
 "."تدهن

ِطْع     َول  { 10:آ  }    َمِهيٍن     َحلٍَف     ُكّل     ُت

" فيتطع "ل جملة على " معطوفةُتطع "ول جملة
 ).8( اليِة

ٍم     َمّشاٍء     َهّماٍز  { 11:آ َنِمي  }    ِب

والجار "،"مّشاء وكذا "،"حلَف لـ ثان " نعت"هّماز
 "."مّشاء بـ متعلق

ّناٍع 12:آ ْيِر     {َم ْلَخ َتٍد     ِل ٍم     ُمْع ِثي  }    َأ
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ّناع للتقويِة، زائدة " اللَم"للخير "،"َحلَفلـ " نعت"م
ّناعلـ به " مفعول"الخيرو آخر " نعت"معتد "،"م
 "."أثيم وكذا "،"حلَفلـ

ُتّل  { 13:آ َد     ُع ِلَك     َبْع ٍم     َذ ِني  }    َز

 "."زنيم بـ " متعلق"بعد الظرف

َ ذا     َكاَن     َأْن  { 14:آ ِنيَن     َماٍل     َب  }    َو

المتعلقة المقدرة باللَم " مجروركان "أن المصدر
لنه صفاته؛ هذه َمْن تطع : ولأي السابق النهي بفعل

 .بنين وصاحب متمّول كان

َذا  { 15:آ َلى     ِإ ْت ْيِه     ُت َل َنا     َع ُت َيِا ِطيُر     َقاَل     آ ِليَن     َأَسا  }    الّو

" خبر"أساطير "،"كان لـ ثان خبر الشرطية الجملة
" مضاف"تتلى وجملة أساطير، : هيأي مقدر لمبتدأ

 إليه
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ّنا  { 17 َناُهْم     ِإ َلْو َنا     َكَما     َب َلْو ّنِة     َأْصَحاَب     َب ْلَج ْذ     ا َأْقَسُموا     ِإ

ّنَها َيْصِرُم ِبِحيَن     َل  }    ُمْص

:أي " مصدريِة"ما و مطلق، مفعول نائب الكاف
" ظرف"إذ الجنة، أصحاب بلَئنا مثل بلَء بلوناهم

ّنها وجملة "،"أقسموا بـ متعلق القسم، جواب ""ليصرم
فاعل من حال وهو التامة، أصبح ": ِمْن"مصبحينو

ّنها مضارع والفعل الصباح، في : داخلينأي ""ليصرم
والواو المثال، لتوالي المحذوفة النون بثبوت مرفوع

 .به مفعول والهاء فاعل، الساكنين للتقاء المحذوفة

ُنوَن     {َول 18:آ ْث َت  }    َيِْس

 .مستأنفة الجملة

َطاَف  { 19:آ ْيَها     َف َل ِئٌف     َع ّبَك     ِمْن     َطا ِئُموَن     َوُهْم     َر  }    َنا
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بنعت " متعلقربك "من الجار " مستأنفة،"فطاف جملة
 ." حاليةنائمون "وهم وجملة "،"طائف لـ

َبَحْت 20:آ َأْص ِم     {َف  }    َكالّصِريِ

 "."طاف جملة على " معطوفة"فأصبحت جملة

َدْوا 21:آ َنا َت ِبِحيَن     َف  ُمْص

"،"أصبحت جملة على " معطوفة"فتنادوا جملة
 .حال ""مصبحين

ُدوا     َأِن  { 22:آ َلى     اْغ ُكْم     َع ِث ُتْم     ِإْن     َحْر ْن  }    َصاِرِميَن     ُك

الشرط وجملة مفسرة، بعدها والجملة " تفسيريِة،"أن
 .قبله ما عليه دل محذوف الشرط وجواب مستأنفة،

َلُقوا  { 23:آ َط ْن ُتوَن     َوُهْم     َفا َتَخاَف  }    َيِ

َدوا جملة على " معطوفة"فانطلقوا جملة وجملة "،"تنا
 ." حاليةيِتخافتون "وهم

ّنَها     ل     َأْن  { 24:آ َل ْدُخ َيْوَم     َيِ ْل ُكْم     ا ْي َل ِكيٌن     َع  }    ِمْس

 ." فاعل"مسكينو " تفسيريِة،"أن

َدْوا  { 25:آ َلى     َوَغ  }    َقاِدِريَِن     َحْرٍد     َع

فاعل من " حالية"غدوا وجملة حالية، الواو
وخبره، واسمه ناسخ ماض فعل وهو "،"يِتخافتون

 "."قادريِنبـ متعلق والجار

َلّما  { 26:آ َأْوَها     َف ُلوا     َر ّنا     َقا ّلوَن     ِإ  }    َلَضا

وجملة مستأنفة، الشرطية والجملة مستأنفة، الفاء
 .الشرط " جواب"قالوا

 }    َمْحُروُموَن     َنْحُن     َبْل  { 27:آ

 .مستأنفة الجملة
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َلْول 28:آ ّبُحوَن     {  }    ُتَس

 .تحضيض " حرف"لول

ُلوا  { 29:آ ْبَحاَن     َقا َنا     ُس ّب ّنا     َر ّنا     ِإ ِلِميَن     ُك  }    َظا

ّنا وجملة مطلق، مفعول " نائب"سبحان ّنا "إ "ك
 .مستأنفة

َبَل  { 30:آ َأْق َلى     َبْعُضُهْم     َف َتلََوُموَن     َبْعٍض     َع  }    َيِ

من " حال"يِتلَومون وجملة " مستأنفة،"فأقبل جملة
 "."بعضهم

َنا     َعَسى  { 32:آ ّب َنا     َأْن     َر َل ْبِد ْيًرا     ُيِ ْنَها     َخ ّنا     ِم َلى     ِإ َنا     ِإ ّب َر
ُبوَن  }    َراِغ

""منها الجار ثان، " مفعول"خيرا "،"عسى خبر المصدر
ّنا وجملة "،"خيرا بـ متعلق والجار " مستأنفة،راغبون "إ
 "."راغبون بـ متعلق

ِلَك  { 33:آ َذ َذاُب     َك ْلَع َذاُب     ا َلَع َبُر     الِخَرِة     َو ْك ُنوا     َلْو     َأ َكا
َلُموَن  }    َيِْع

َلعذاب وجملة "،"العذاب بخبر متعلق الجار الخرة "و
الشرط وجملة الستئنافية، على معطوفة "أكبر

 .أطاعونا :تقديِره محذوف الشرط وجواب مستأنفة،

ّتِقيَن     ِإّن  { 34:آ ْلُم َد     ِل ْن ّبِهْم     ِع ّناِت     َر ِم     َج ّنِعي  }    ال

 .الخبر به تعلق الذي بالستقرار " متعلق"عند الظرف

َنْجَعُل  { 35:آ ِلِميَن     َأَف ْلُمْس ْلُمْجِرِميَن     ا  }    َكا

 .الثاني بالمفعول متعلقة والكاف مستأنفة، الجملة

ُكْم     {َما 36:آ ْيَف     َل ُكُموَن     َك  }    َتْح

بالخبر، " متعلق"لكم الجار مبتدأ، استفهام " اسم"ما
من " بدل"تحكمون وجملة حال، استفهام " اسم"كيف
 ".لكم "ما جملة
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ُكْم     َأْم  { 37:آ َتاٌب     َل ْدُرُسوَن     ِفيِه     ِك  }    َت

"،"كتاب لـ " نعت"تدرسون وجملة " المنقطعة،"أم
 "."تدرسون بـ " متعلق"فيه الجار

ُكْم     ِإّن  { 38:آ ّيُروَن     َلَما     ِفيِه     َل  }    َتَخ

الخبر، به تعلق الذي بالستقرار " متعلق"فيه الجار
وجملة "،"إن اسم موصول " اسم"ما للتوكيد، واللَم

:" أي"تدرسونلـ به مفعول "تخيرون لما فيه لكم "إن
كسرت اللَم دخلت ... فلما لكم أن فيه تدرسون

 .الهمزة

ُكْم     َأْم  { 39:آ ْيَِماٌن     َل َنا     َأ ْي َل ِلَغٌة     َع َلى     َبا ِم     ِإ َياَمِة     َيِْو ْلِق ِإّن     ا
ُكْم ُكُموَن     َلَما     َل  }    َتْح

"،"أيِمان لـ بنعت " متعلق"علينا الجار " المنقطعة،"أم
ّلق الذي بالستقرار " متعلقيِوم "إلى الجار خبر به تع

""لكم الجار " للتوكيد،"لما في واللَم "،"أيِمان المبتدأ
لما لكم "إن وجملة "،"ما " واسمها"إن بخبر متعلق

 "."أيِمان قوله في القسم " جوابتحكمون

ْلُهْم  { 40:آ ّيُِهْم     َس ِلَك     َأ َذ  }    َزِعيٌم     ِب

الجار " خبره،"زعيمو مبتدأ، استفهام " اسم"أيِهم
): مفعولزعيم (أيِهم وجملة "،"زعيمبـ متعلق ""بذلك

ّلق"سألو بالستفهام، المعلق للسؤال ثان لكونه " يِع
ًبا  .العلم في سب

ُء     َلُهْم     َأْم  { 41:آ َكا ُتوا     ُشَر ْأ َي ْل ِئِهْم     َف َكا ُنوا     ِإْن     ِبُشَر َكا
 }    َصاِدِقيَن

جملة على " معطوفة"فليأتوا وجملة " المنقطعة،"أم
وجواب مستأنفة، الشرط وجملة "،شركاء "لهم

 .قبله ما عليه دّل محذوف الشرط

ْكَشُف     َيِْوَم  { 42:آ ْدَعْوَن     َساٍق     َعْن     ُيِ ُيِ َلى     َو َفلَ     الّسُجوِد     ِإ
ِطيُعوَن َت  }    َيِْس
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""يِكشف وجملة "،"فليأتوا بقوله " متعلق"يِوم الظرف
على " معطوفةيِستطيعون "فلَ وجملة إليه، مضاف

ْدعون جملة ُيِ " 
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ْبَصاُرُهْم     َخاِشَعًة  { 43 ّلٌة     َتْرَهُقُهْم     َأ ْد     ِذ ُنوا     َوَق ْدَعْوَن     َكا ُيِ
َلى ِلُموَن     َوُهْم     الّسُجوِد     ِإ  }    َسا

ْدَعْون في الضمير من " حال"خاشعة ُيِ ""أبصارهم "،"
نائب من " حال"ترهقهم وجملة "،"خاشعة بـ فاعل

ْدَعون في الفاعل ُيِ من " حالكانوا "وقد جملة "،"
من " حالسالمون "وهم جملة "،"ترهقهم في الضمير

 "."يِدعون في الواو

ِني  { 44:آ َذْر ّذُب     َوَمْن     َف َك َذا     ُيِ ْلَحِديِِث     ِبَه ْدِرُجُهْم     ا َت َنْس َس
ْيُث     ِمْن َلُموَن     ل     َح  }    َيِْع

َذْرني جملة على معطوف والموصول " مستأنفة،"َف
" مستأنفة،"سنستدرجهم جملة "،"ذرني في الياء

 .إليه " مضافيِعلمون "ل وجملة

ِلي  { 45:آ ُأْم ْيِدي     ِإّن     َلُهْم     َو ِتيٌن     َك  }    َم

"،"سنستدرجهم جملة على " معطوفة"وأملي جملة
 ." مستأنفةمتين كيدي "إن وجملة

ُلُهْم     َأْم  { 46:آ َأ ٍم     ِمْن     َفُهْم     َأْجًرا     َتْس ُلوَن     َمْغَر ْثَق  }    ُم

على " معطوفةمثقلون "فهم وجملة " منقطعة،"أم
بـ " متعلقمغرم "ِمْن والجار "،"تسألهم جملة

 "."مثقلون

َدُهُم     َأْم  { 47:آ ْن ْيُب     ِع ْلَغ ُبوَن     َفُهْم     ا ُت ْك  }    َيِ

"عندهم جملة على " معطوفةيِكتبون "فهم جملة
 ".الغيب

ِبْر  { 48:آ ِم     َفاْص ْك ّبَك     ِلُح ُكْن     َول     َر ْلُحوِت     َكَصاِحِب     َت ْذ     ا ِإ
َدى ُظوٌم     َوُهَو     َنا ْك  }    َم
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بدل ظرفي " اسم"إذ " مستأنفة،"فاصبر جملة
"مكظوم "وهو وجملة "،الحوت "صاحب ِمْن اشتمال

 "."نادى في الضمير من حالية

َكُه     َأْن     َلْول  { 49:آ َداَر ّبِه     ِمْن     ِنْعَمٌة     َت َذ     َر ِب ُن ْلَعَراِء     َل َوُهَو     ِبا
ْذُموٌم  }    َم

لمتناع، امتناع " حرف"لول ، مستأنفة الشرط جملة
:تقديِره محذوف وخبره مبتدأ، المؤول والمصدر
وجملة "،"نعمة لـ بنعت " متعلقربه "من الجار موجود،

 "."نبذ في الضمير من " حاليةمذموم "وهو

ُه  { 50:آ َبا َت ّبُه     َفاْج َلُه     َر ِلِحيَن     ِمَن     َفَجَع  }    الّصا

المتقدمة، الشرط جملة على " معطوف"فاجتباه جملة
 .ثان مفعول بمحذوف " متعلقالصالحين "من الجار

ِإْن  { 51:آ ُد     َو َكا ّلِذيَِن     َيِ َنَك     َكَفُروا     ا ِلُقو ُيْز ْبَصاِرِهْم     َل َأ َلّما     ِب
ْكَر     َسِمُعوا ّذ ُلوَن     ال َيُِقو ّنُه     َو ُنوٌن     ِإ  }    َلَمْج

واللَم مهملة، " مخففة"إْن " مستأنفة،يِكاد "وإن جملة
وجواب معترضة، الشرط وجملة الفارقة، بعدها

يِزلقونك، : كادواأي قبله ما عليه دّل محذوف الشرط
 "."يِزلقونك جملة على " معطوفة"ويِقولون وجملة

ْكٌر     ِإل     ُهَو     َوَما  { 52:آ َلِميَن     ِذ ْلَعا  }    ِل

الجار " للحصر،"إل و " حالية،ذكر إل هو "وما جملة
 "."ذكر لـ بنعت " متعلق"للعالمين

 الحاقة سورة

ْلَحاّقُة{ 1:آ  }ا

 ." مبتدأ"الحاقة

ْلَحاّقُة     {َما 2:آ  }    ا

 .السابقة اليِة " في"الحاقة خبر الجملة
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ْدَراَك     َوَما  { 3:آ ْلَحاّقُة     َما     َأ  }    ا

:البتدائية الجملة على " معطوفةأدراك "وما جملة
ثان " مفعولالحاقة "ما وجملة "،الحاقة ما "الحاقة

 "."أدراك لفعل

َبْت  { 4:آ ّذ ُد     َك ٌد     َثُمو ْلَقاِرَعِة     َوَعا  }    ِبا

ّذبت جملة  ." مستأنفة"ك

َأّما  { 5:آ ُد     َف ُكوا     َثُمو ِل ُأْه َيِة     َف ّطاِغ  }    ِبال

"،"كذبت جملة على ..." معطوفةثمود "فأما جملة
وجملة " مبتدأ،"وثمود وتفصيل، شرط " حرف"أّماو

 .رابطة والفاء " خبر،"فأهلكوا

َأّما  { 6:آ ٌد     َو ُكوا     َعا ِل ُأْه َيٍة     َصْرَصٍر     ِبِريٍِح     َف ِت  }    َعا

 .المتقدمة على " معطوفةفأهلكوا عاد "وأما جملة

ْيِهْم     َسّخَرَها  { 7:آ َل ْبَع     َع َياٍل     َس َيَة     َل ِن َثَما ٍم     َو ّيِا ُحُسوًما     َأ
َترى ْلَقْوَم     َف ّنُهْم     َصْرَعى     ِفيَها     ا َأ َيٍِة     َنْخٍل     َأْعَجاُز     َك  }    َخاِو

زمان " ظرف"سبع "،"ريِح لـ " نعت"سّخرها جملة
وجملة "،"سبع لـ " نعت"حسوما "،"سخرها بـ متعلق
""فيها الجار "،"سّخرها جملة على " معطوفة"فترى
"أعجاز "كأنهم وجملة " حال،"صرعى "،"ترى بـ متعلق

 "."القوم من ثانية حال

َيٍة     ِمْن     َلُهْم     َتَرى     َفَهْل  { 8:آ  }    َباِق

"،القوم "فترى جملة على " معطوفةترى "فهل جملة
 " زائدة"منو به مفعول ""باقية
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َء  { 9 َلُه     َوَمْن     ِفْرَعْوُن     َوَجا ْب َكاُت     َق َتِف ْلُمْؤ َئِة     َوا ِط ْلَخا  }    ِبا
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موصول " اسم"من " مستأنفة،فرعون "وجاء جملة
" متعلق"بالخاطئة الجار "،"جاء جملة على معطوف

 .معه " وَمْن"فرعون من بحال

ّبِهْم     َرُسوَل     َفَعَصْوا  { 10:آ َذُهْم     َر َأَخ ًة     َف َذ َيًة     َأْخ ِب  }    َرا

""أخذةو "،"جاء جملة على " معطوفة"فعصوا جملة
 .مطلق مفعول

ّنا  { 11:آ ُء     َطَغى     َلّما     ِإ ْلَما ُكْم     ا َنا ْل َيِِة     ِفي     َحَم ْلَجاِر  }    ا

دّل محذوف الشرط وجواب معترضة، الشرط جملة
 "."إن " خبر"حملناكم وجملة بعده، ما عليه

َلَها  { 12:آ َنْجَع ُكْم     ِل ًة     َل ِكَر ْذ َيَها     َت َتِع ُذٌن     َو َيٌة     ُأ  }    َواِع

"،"حملناكمبـ متعلق " مجرور"لنجعلها المؤول المصدر
 .لجعل الثاني بالمفعول " متعلق"لكم الجار

َذا  { 13:آ ِإ ٌة     َنْفَخٌة     الّصوِر     ِفي     ُنِفَخ     َف َد  }    َواِح

"،"نفخ بـ " متعلقالصور "في والجار مستأنفة، الفاء
 .فاعل " نائب"نفخةو

َلِت  { 14:آ َباُل     الْرُض     َوُحِم ْلِج َتا     َوا ّك ُد ّكًة     َف ًة     َد َد  }    َواِح

ُنفخ جملة على " معطوفة"ُحملت جملة ""دكة "،"
 .مطلق مفعول

ِئٍذ  { 15:آ َيْوَم ْلَواِقَعُة     َوَقَعِت     َف  }    ا

)13( اليِة " في"إذا الشرط لجواب رابطة الفاء
تلحقه؛ ل الصل في وهي الجواب، الفاء هذه ولحقت

وهذا "،"وقعت بالجواب المتعلق بالظرف لتصالها
"وقعت قوله جاز وقد "،"إذا من بدل الظرف
َلم ""الواقعة لن " ؛الواقعة القيامة، على بالغلبة َع

فيه، فائدة ل " إذالقائم "قام يِجوز ل الصل وفي
:أي جملة من عوض فيه والتنويِن إليه، ": مضاف"إٍذو

 .الصور في نفخ إذ يِوم
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ْنَشّقِت  { 16:آ ُء     َوا ِئٍذ     َفِهَي     الّسَما َيٌة     َيِْوَم  }    َواِه

 "."انشقت جملة على " معطوفةواهية "فهي جملة

َلُك  { 17:آ ْلَم َلى     َوا ِئَها     َع َيِْحِمُل     َأْرَجا ّبَك     َعْرَش     َو َفْوَقُهْم     َر
ِئٍذ َيٌة     َيِْوَم ِن  }    َثَما

جملة على " معطوفةأرجائها على "والملك جملة
" معطوفةثمانية "ويِحمل وجملة "،السماء "انشّقت

" ظرف"فوقهمو "،أرجائها على الملك" جملة على
بـ " متعلق"يِومئذو "،"ثمانية من بحال متعلق مكان

 .إليه " مضاف"إٍذ "،"يِحمل

ِئٍذ  { 18:آ ُكْم     َتْخَفى     ل     ُتْعَرُضوَن     َيِْوَم ْن َيٌة     ِم  }    َخاِف

ُتعرضون بـ " متعلق"يِومئذ الظرف وجملة "،"
ُتعرضون "تخفى "ل وجملة "،"وقعت جملة من " بدل"

ُتعرضون في الضمير من حال " متعلق"منكم الجار "،"
 "."خافية من بحال

َأّما  { 19:آ ِتَي     َمْن     َف َبُه     ُأو َتا ِنِه     ِك َيِمي َيُقوُل     ِب ُءوا     َهاُؤُم     َف اْقَر
َيْه ِب َتا  }    ِك

مبتدأ، موصول " اسم"من مستأنفة، الشرط جملة
":"هاؤم "،"َمْن " خبر"يِقول وجملة رابطة، والفاء

من " بدل"اقرؤوا وجملة خذوا، بمعنى أمر فعل اسم
 "."هاؤم جملة

ّني  { 20:آ ْنُت     ِإ َن ّني     َظ َيْه     ُملٍَق     َأ ِب  }    ِحَسا

" وما"أّن القول، حيز في " مستأنفةظننت "إني جملة
ّدت بعدها ّد س " مفعول"حسابيه ظن، مفعولي مس
 .للسكت والهاء إليه، مضاف والياء "،"ملَق

َيٍة     ِعيَشٍة     ِفي     َفُهَو  { 21:آ  }    َراِض

 .مستأنفة "،عيشة في "فهو جملة

ّنٍة     ِفي  { 22:آ َيٍة     َج ِل  }    َعا
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ّلق الذي بالستقرار متعلق الجاّر اليِة في الخبر به تع
 .المتقدمة

ُطوُفَها 23:آ َيٌة     {ُق ِن  }    َدا

 "."جنة لـ نعت "،دانية "قطوفها جملة

ُلوا  { 24:آ ُبوا     ُك ًئا     َواْشَر ِني ُتْم     ِبَما     َه َلْف ِم     ِفي     َأْس ّيِا ال
َيِة ِل ْلَخا  }    ا

القول وجملة مقدر، لقول القول " مقول"كلوا جملة
لفعل مطلق " مفعول"هنيئا مستأنفة، المقدر

الجار "،"هنيئالـ بنعت " متعلق"بماوالظرف محذوف،
 "."أسلفتمبـ " متعلقاليِام "في

َأّما  { 25:آ ِتَي     َمْن     َو َبُه     ُأو َتا ِلِه     ِك َيُقوُل     ِبِشَما ِني    َ يِا     َف َت ْي َلْم     َل
َيْه     ُأوَت ِب َتا  }    ِك

)،19( اليِة " فيأوتي "من جملة على معطوفة الجملة
""يِا " خبر،"فيقول وجملة مبتدأ، موصول اسم ""من
إليه، مضاف والياء ثان، " مفعول"كتابيه تنبيه، أداة

 .للسكت والهاء

َلْم  { 26:آ ْدِر     َو َيْه     َما     َأ ِب  }    ِحَسا

والجملة " خبر،"حسابيهو مبتدأ، استفهام " اسم"ما
ّدت ّد س َلْي مس ْدِر مفعو َأ  .بالستفهام " المعلق"

َتَها    َ يِا  { 27:آ ْي َنِت     َل َيَة     َكا ْلَقاِض  }    ا

" خبر"القاضيةو القول، حيز في مستأنفة الجملة
 "."كانت

َنى     َما  { 28:آ ّني     َأْغ َيْه     َع ِل  }    َما

" فاعل"ماليهو " نافية،"ماو " مستأنفة،أغنى "ما جملة
 .للسكت والهاء ،

َلَك 29:آ ّني     {َه َيْه     َع ِن َطا ْل  }    ُس
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 ." مستأنفةسلطانيه عني "هلك جملة

ُه 30:آ ُذو ُه     {ُخ ّلو  }    َفُغ

 .مقدر لقول القول " مقول"خذوه جملة

ْلَجِحيَم     ُثّم  { 31:آ ُه     ا ّلو  }    َص

ّلوه وجملة مقدم، ثان " مفعول"الجحيم " معطوفة"َص
 "."خذوه جملة على

َلٍة     ِفي     ُثّم  { 32:آ ْلِس ْبُعوَن     َذْرُعَها     ِس ُه     ِذَراًعا     َس ُكو ُل  }    َفاْس

إلى حاجة ول "،"اسلكوه بـ " متعلق"سلسلة"في الجار
لـ " نعتسبعون "ذرعها جملة ، مقدرة جملة تقديِر

" معطوفة"اسلكوه وجملة " تمييز،"ذراعاو "،"سلسلة
ّلوه جملة على  .زائدة والفاء "،"َص

ّنُه  { 33:آ ّلِه     ُيِْؤِمُن     ل     َكاَن     ِإ ِم     ِبال ِظي ْلَع  }    ا

 " مستأنفةكان "إنه جملة
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ْيَس  { 35 َل َيْوَم     َلُه     َف ْل َنا     َها     ا  }    ُه

"،يِحض "ل جملة على " معطوفةحميم له "فليس جملة
خبر به تعلق الذي بالستقرار متعلق ظرف ""اليوم
مكان " ظرف"هناو " للتنبيه،" "هاهنا "ها " ،"ليس
 "."اليوم به تعلق بما متعلق

ِليٍن     ِمْن     ِإل     َطَعاٌم     َول  { 36:آ  }    ِغْس

بنعت " متعلقغسلين "من الجار " للحصر،"إل
 "."طعاملـ

ُلُه     ل  { 37:آ ُك ْأ ُئوَن     ِإل     َيِ ِط ْلَخا  }    ا

 "."غسلين لـ " نعتيِأكله "ل جملة

ْبِصُروَن     ِبَما     ُأْقِسُم     َفلَ  { 38:آ  }    ُت
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 ." مستأنفةأقسم "فلَ جملة

ّنُه  { 40:آ ٍم     َرُسوٍل     َلَقْوُل     ِإ  }    َكِريِ

 .القسم جواب الجملة

ِليلَ     َشاِعٍر     ِبَقْوِل     ُهَو     َوَما  { 41:آ ُنوَن     َما     َق  }    ُتْؤِم

القسم، جواب على " معطوفةبقول هو "وما جملة
خبرها، في زائدة والباء ليس، عمل تعمل " نافية"ما

وجملة " زائدة،"ماو مطلق، مفعول " نائب"قليلَ
 ." معترضة"تؤمنون

ِليلَ     َكاِهٍن     ِبَقْوِل     َول  { 42:آ ّكُروَن     َما     َق َذ  }    َت

 ." مستأنفة"تذكرون جملة ، " زائدة"ما

َلِميَن     َرّب     ِمْن     َتنـزيٌِل  { 43:آ ْلَعا  }    ا

"رب "من الجار : هو،أي محذوف لمبتدأ " خبر"تنـزيِل
 "."تنـزيِل لـ بنعت متعلق

َلْو  { 44:آ َنا     َتَقّوَل     َو ْي َل  }    الَقاِويِِل     َبْعَض     َع

 .به " مفعول"بعضو " مستأنفة،تقّول "ولو جملة

ُكْم     َفَما  { 47:آ ْن ْنُه     َأَحٍد     ِمْن     ِم  }    َحاِجِزيَِن     َع

عمل تعمل " نافية"ما " زائدة،"منو "،"ما " اسم"أحد
" ،"أحد من بحال "متعلق"منكم الجار ليس،

بـ " متعلق"عنه الجار ""،"ما " خبر"حاجزيِنو
لن المعنى؛ " على"حاجزيِن جمع وإنما "،"حاجزيِن

ًدا  .النفي سياق في " يِعّم"أح

ّنُه  { 48:آ ِإ ٌة     َو ِكَر ْذ َت ّتِقيَن     َل ْلُم  }    ِل

" متعلق"للمتقين الجار " مستأنفة،لتذكرة "وإنه جملة
 "."تذكرة لـ بنعت

ّنا  { 49:آ ِإ َلُم     َو َنْع ُكْم     َأّن     َل ْن ِبيَن     ِم ّذ َك  }    ُم
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ّنا جملة ""أنو المستأنفة، على " معطوفةلنعلم "وإ
ّدت بعدها وما ّد س ""منكم الجار " ،"نعلم مفعولي مس

 "."أن بخبر متعلق

ّنُه  { 50:آ ِإ ٌة     َو َلى     َلَحْسَر َكاِفِريَِن     َع ْل  }    ا

"،لنعلم "وإنا جملة على " معطوفةلحسرة "وإنه جملة
 "."حسرة لـ بنعت " متعلقالكافريِن "على الجار

ّبْح  { 52:آ ِم     َفَس ّبَك     ِباْس ِم     َر ِظي ْلَع  }    ا

ّبح جملة  "."ربك " نعت"العظيم " مستأنفة،"فس

 المعارج سورة

َأَل{ 1:آ ِئٌل َس َذاٍب َسا  }َواِقٍع ِبَع

معنى " تضمن"سألو "،"سأل بـ " متعلق"بعذاب الجار
 .دعا فعل

َكاِفريَِن  { 2:آ ْل ْيَس     ِل  }    َداِفٌع     َلُه     َل

داٍع : دعاأي دعا " بمعنى"سأل بـ " متعلق"للكافريِن
 .واقع بعذاب للكافريِن

ّلِه     ِمَن  { 3:آ ْلَمَعاِرِج     ِذي     ال  }    ا

 .للجلَلة " نعت"ذي "،"دافع بـ " متعلقالله "من الجار

َكُة     َتْعُرُج  { 4:آ ِئ ْلَملَ ْيِه     َوالّروُح     ا َل ٍم     ِفي     ِإ ُه     َكاَن     َيِْو َداُر ِمْق
ْلَف     َخْمِسيَن َنٍة     َأ  }    َس

"في "،"إليه والجاّران " مستأنفة،الملَئكة "تعرج جملة
"،"يِوم لـ " نعت"كان جملة "،"تعرج بـ " متعلقانيِوم

 .إليه " مضاف"سنةو " تمييز،"ألف

ِبْر  { 5:آ ْبًرا     َفاْص  }    َجِميلَ     َص

 ." مستأنفة"فاصبر جملة

ّنُهْم 6:آ ِإ َنُه     { ًدا     َيَِرْو  }    َبِعي
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 .ثان " مفعول"بعيداو " مستأنفة،يِرونه "إنهم جملة

ُكوُن     َيِْوَم  { 8:آ ُء     َت ْلُمْهِل     الّسَما  }    َكا

 "."قريِبا بـ متعلق " ظرف"يِوم الظرف

َأُل     َول  { 10:آ  }    َحِميًما     َحِميٌم     َيِْس

 "تكون جملة على " معطوفةيِسأل "ول جملة

569 

َنُهْم  { 11 َبّصُرو ّد     ُيِ ْلُمْجِرُم     َيَِو َتِدي     َلْو     ا َذاِب     ِمْن     َيِْف ِئٍذ     َع َيِْوِم
ِنيِه َب  }    ِب

َبّصرونهم جملة ُيِ ّد جملة وكذا " مستأنفة،" ""لو "،"يِو
" مضاف" "يِوم"يِومئذ به، مفعول والمصدر مصدريِة،

 .إليه مضاف ظرفي " اسم"إٍذو إليه،

ِتِه  { 13:آ َل ِتي     َوَفِصي ّل  }    ُتْؤِويِِه     ا

 ." نعت"التي

ْنِجيِه     ُثّم     َجِميًعا     الْرِض     ِفي     َوَمْن  { 14:آ  }    ُيِ

""جميعا "،"فصيلته على معطوف موصول " اسم"من
وجملة المقدرة، الصلة في المستتر الضمير من حال

 "."يِفتدي جملة على " معطوفة"يِنجيه

ّنَها     َكلَ  { 15:آ َظى     ِإ  }    َل

 ." مستأنفةلظى إنها "كلَ جملة

 }    ِللّشَوى     {نـزاَعًة 16:آ

لنها "؛"لظى في المستتر الضمير من " حال"نـزاعة
َلًما كانت وإن لنها المشتقات؛ مجرى جاريِة فهي َع

ّظي بمعنى  . التل

 .للتقويِة زائدة واللَم "،"نـزاعة لـ به " مفعول"للشوى
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ْدُعو  { 17:آ َبَر     َمْن     َت ْد ّلى     َأ َتَو  }    َو

 ".15" اليِة " في"إن لـ ثان " خبر"تدعو جملة

ْنَساَن     ِإّن  { 19:آ ِلَق     ال ُلوًعا     ُخ  }    َه

 .الفاعل نائب من " حال"هلوعا مستأنفة، الجملة

َذا  { 21:آ ِإ ْيُر     َمّسُه     َو ْلَخ ُنوًعا     ا  }    َم

""منوعا" و"جزوعا الموضعين، في محض " ظرف"إذا
حال : هلوعاوالتقديِر "،"هلوعا في الضمير من حالن
مّس " وقت"منوعاو الشر، مس وقت جزوعا كونه
 .الخير

ِإل 22:آ ّليَن     { ْلُمَص  }    ا

ّلين )19( اليِة " في"النسان من " مستثنى"المص
 .الجنس على الدال

ّلِذيَِن  { 23:آ َلى     ُهْم     ا ِتِهْم     َع ِئُموَن     َصلَ  }    َدا

" متعلقصلَتهم "على الجار "،"للمصلين " نعت"الذيِن
 "."دائمون بـ

ّلِذيَِن  { 24:آ ِلِهْم     ِفي     َوا ُلوٌم     َحّق     َأْمَوا  }    َمْع

في معلوم "حق السمية : الجملةالصلة جملة
 ".أموالهم

ِئِل  { 25:آ ِم     ِللّسا ْلَمْحُرو  }    َوا

 "."حق لـ ثان بنعت " متعلق"للسائل الجار

ّلِذيَِن  { 27:آ َذاِب     ِمْن     ُهْم     َوا ّبِهْم     َع  }    ُمْشِفُقوَن     َر

 "."مشفقون بـ " متعلقعذاب "من الجار

َذاَب     ِإّن  { 28:آ ّبِهْم     َع ْيُر     َر ْأُموٍن     َغ  }    َم

 .معترضة الجملة
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ّلِذيَِن  { 29:آ ُظوَن     ِلُفُروِجِهْم     ُهْم     َوا  }    َحاِف

اليِة في الموصول على معطوف ": اسم"والذيِن قوله
 .زائدة واللَم "،"حافظون " مفعول"لفروجهم )،27(

َلى     ِإل  { 30:آ َكْت     َما     َأْو     َأْزَواِجِهْم     َع َل ُنُهْم     َم ْيَِما ّنُهْم     َأ ِإ َف
ْيُر ُلوِميَن     َغ  }    َم

َظها،أي محذوف المستثنى بحال متعلق والجار : ِحْف
َظها ِمْن "ملومين غير "فإنهم وجملة " المقدر،"ِحْف

 .مستأنفة

َتَغى     َفَمِن  { 31:آ ْب َء     ا ِلَك     َوَرا ِئَك     َذ َل ُأو ُدوَن     ُهُم     َف ْلَعا  }    ا

 .له محل ل فصل " ضمير"هم مستأنفة، الشرط جملة

ّلِذيَِن  { 32:آ ِتِهْم     ُهْم     َوا َنا  }    َراُعوَن     َوَعْهِدِهْم     لَما

)،29( اليِة في الموصول على معطوف الموصول
" مفعول"أماناتهمو "،"لماناتهم في زائدة واللَم

 "."راعون

ّلِذيَِن  { 33:آ ِتِهْم     ُهْم     َوا َدا ِئُموَن     ِبَشَها  }    َقا

 "."قائمون بـ " متعلق"بشهاداتهم الجار

ّلِذيَِن  { 34:آ َلى     ُهْم     َوا ِتِهْم     َع ُظوَن     َصلَ  }    ُيَِحاِف

 "."يِحافظون بـ " متعلقصلَتهم "على الجار

ِئَك  { 35:آ َل ّناٍت     ِفي     ُأو ْكَرُموَن     َج  }    ُم

 .مستأنفة الجملة

ّلِذيَِن     {َفَماِل 36:آ َلَك     َكَفُروا     ا َب ِطِعيَن     ِق  }    ُمْه

والجار مبتدأ، استفهام " اسم"ما مستأنفة، الفاء
َبلك بالخبر، متعلق من بحال متعلق " الظرف"ِق

 .ثانية " حال"مهطعين الموصول،

َيِميِن     َعِن  { 37:آ ْل  }    ِعِزيَِن     الّشَماِل     َوَعِن     ا
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ِطعين بـ متعلق الجار من أخرى " حال"ِعزيِن "،"ُمْه
المذكر بجمع ملحق لنه بالياء؛ منصوب الموصول

 .السالم

ْطَمُع  { 38:آ َيِ ْنُهْم     اْمِرٍئ     ُكّل     َأ ْدَخَل     َأْن     ِم ّنَة     ُيِ ٍم     َج  }    َنِعي

الخافض نـزع على " منصوبيِدخل "أن المؤول المصدر
 .ثان " مفعول"جنة "،"في

ّنا     َكلَ  { 39:آ َناُهْم     ِإ َلْق َلُموَن     ِمّما     َخ  }    َيِْع

َلْقناهم بـ " متعلق"مّما الجار  "َخ
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ْلَمَشاِرِق     ِبَرّب     ُأْقِسُم     َفلَ  { 40 ْلَمَغاِرِب     ا ّنا     َوا  }    َلَقاِدُروَن     ِإ

ّنا وجملة " مستأنفة،أقسم "فلَ جملة "لقادرون "إ
 .القسم جواب

َلى  { 41:آ ّدَل     َأْن     َع َب ْيًرا     ُن ْنُهْم     َخ ُبوِقيَن     َنْحُن     َوَما     ِم  }    ِبَمْس

الجار "،"قادرون بـ متعلق المجرور المؤول المصدر
"بمسبوقين نحن "وما جملة "،"خيرا بـ متعلق ""منهم

في زائدة والباء "،لقادرون "إنا جملة على معطوفة
 .ليس عمل العاملة ما خبر

َذْرُهْم  { 42:آ ُبوا     َيُِخوُضوا     َف ْلَع َيِ ّتى     َو ّلِذي     َيِْوَمُهُم     ُيِلَُقوا     َح ا
ُدوَن  }    ُيِوَع

" جواب"يِخوضوا وجملة " مستأنفة،"فذرهم جملة
 .نعت والموصول به، " مفعول"يِومهم مقدر، شرط

َداِث     ِمَن     َيِْخُرُجوَن     َيِْوَم  { 43:آ ّنُهْم     ِسَراًعا     الْج َأ َلى     َك ِإ
 }    ُيِوِفُضوَن     ُنُصٍب

في الواو من " حال"سراعا "،"يِومهم من " بدل"يِوم
 .ثانية " حاليِوفضون "كأنهم وجملة "،"يِخرجون
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ْبَصاُرُهْم     َخاِشَعًة  { 44:آ ّلٌة     َتْرَهُقُهْم     َأ ِلَك     ِذ َيْوُم     َذ ْل ّلِذي     ا ا
ُنوا ُدوَن     َكا  }    ُيِوَع

" فاعل"أبصارهم "،"يِوفضون فاعل من " حال"خاشعة
فاعل من ثانية " حال"ترهقهم جملة "،"خاشعة بـ

" نعت"الذي " مستأنفة،اليوم "ذلك جملة "،"يِوفضون
 "."لليوم

 نوح سورة

ّنا{ 1:آ َنا ِإ ْل َلى ُنوًحا َأْرَس ْنِذْر َأْن َقْوِمِه ِإ ِمْن َقْوَمَك َأ
ْبِل َيُهْم َأْن َق ِت ْأ َذاٌب َيِ ِليٌم َع  }َأ

" تفسيريِة،"أن "،"أرسلنابـ " متعلققومه "إلى الجار
"أن المؤول والمصدر للرسال، مفسرة بعدها والجملة

 إليه " مضافيِأتيهم

ِم    َ يِا     َقاَل  { 2:آ ّني     َقْو ُكْم     ِإ ِبيٌن     َنِذيٌِر     َل  }    ُم

 "."نذيِر بـ " متعلق"لكم الجار " مستأنفة،"قال جملة

ُدوا     َأِن  { 3:آ ُب ّلَه     اْع ُه     ال ّتُقو ِطيُعوِن     َوا َأ  }    َو

""أطيعونو مفسرة، بعدها والجملة " تفسيريِة،"أن
للوقايِة، والنون النون، حذف على مبني أمر فعل

 .به مفعول المقدرة والياء

ُكْم     َيِْغِفْر  { 4:آ ُكْم     ِمْن     َل ِب ُنو ُكْم     ُذ ُيَِؤّخْر َلى     َو ُمَسّمى     َأَجٍل     ِإ
ّلِه     َأَجَل     ِإّن َذا     ال َء     ِإ ُتْم     َلْو     ُيَِؤّخُر     ل     َجا ْن َلُموَن     ُك  }    َتْع

"إذا الشرط وجملة مقدر، شرط " جواب"يِغفر جملة
خبر عليه دّل محذوف الشرط وجواب " معترضة،جاء
وجواب " مستأنفة،تعلمون كنتم "لو وجملة "،"إن

َلبادرتمأي محذوف الشرط  .به َأمركم ما إلى : 

ْيلَ     َقْوِمي     َدَعْوُت  { 5:آ َنَهاًرا     َل  }    َو

 "."دعوت بـ متعلق زمان " ظرف"ليلَ

َلْم  { 6:آ ْدُهْم     َف ِئي     َيِِز  }    ِفَراًرا     ِإل     ُدَعا

javascript:openquran(70,6,6)
javascript:openquran(70,5,5)
javascript:openquran(70,4,4)
javascript:openquran(70,4,4)
javascript:openquran(70,3,3)
javascript:openquran(70,2,2)
javascript:openquran(69,44,44)
javascript:openquran(69,44,44)
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=369&CID=166#TOP%23TOP


ْدهم "فلم جملة "،دعوت "إني جملة على " معطوفةَيِِز
 .ثان " مفعول"فراًراو ، للحصر ""إل

ّني  { 7:آ ِإ ّلَما     َو ُتُهْم     ُك َتْغِفَر     َدَعْو ُلوا     َلُهْم     ِل ِبَعُهْم     َجَع ِفي     َأَصا
ِنِهْم َذا َتْغَشْوا     آ َبُهْم     َواْس َيا َأَصّروا     ِث َبُروا     َو ْك َت َباًرا     َواْس ْك ِت }    اْس

" مصدريِة"ماو "،"جعلوا بـ متعلق زمان " ظرف"كل
""جعلوا وجملة إليه، مضاف المؤول والمصدر زمانية،

الضمير من الخبر جملة تخلو أن وجاز "،"إني خبر
" بما"دعوتهم بجملة مرتبطة لنها المتكلم؛ على العائد
وجملة فيها، صريِح العائد والضمير الشرط، يِشبه

"آذانهم "في الجار الحرفي، الموصول " صلة"دعوتهم
 .الثاني بالمفعول متعلق

ّني     ُثّم  { 8:آ ُتُهْم     ِإ  }    ِجَهاًرا     َدَعْو

 .نوعه وهو مطلق مفعول " نائب "ِجَهاًرا

ْلُت  { 10:آ َتْغِفُروا     َفُق ُكْم     اْس ّب ّنُه     َر  }    َغّفاًرا     َكاَن     ِإ

وجملة "،"أسررت جملة على " معطوفة"فقلت جملة
 مستأنفة "كان "إنه
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َء     ُيِْرِسِل  { 11: ُكْم     الّسَما ْي َل ْدَراًرا     َع  }    ِم

من " حال"مدرارا مقدر، شرط " جواب"يِرسل جملة
ّنث ولم "،"السماء  .ِمْفعال وزن على لنه ُيَِؤ

َيِْجَعْل  { 12:آ ُكْم     َو ّناٍت     َل  }    َج

 .الثاني بالمفعول " متعلق"لكم الجار

ُكْم     َما  { 13:آ ّلِه     َتْرُجوَن     ل     َل  }    َوَقاًرا     ِل

ومجرور " جار"لكم مبتدأ، استفهام " اسملكم "ما
بحال " متعلق"لله الجار " حال،ترجون "ل وجملة خبر،
 "."وقارا من

javascript:openquran(70,13,13)
javascript:openquran(70,12,12)
javascript:openquran(70,11,11)
javascript:openquran(70,10,10)
javascript:openquran(70,8,8)
javascript:openquran(70,7,7)
javascript:openquran(70,7,7)


ْد  { 14:آ ُكْم     َوَق َلَق ْطَواًرا     َخ  }    َأ

""أطوارا "،"ترجون فاعل من " حالخلقكم "وقد جملة
 .الكاف من حال

َلْم 15:آ َأ ْيَف     َتَرْوا     { َلَق     َك ّلُه     َخ ْبَع     ال َباًقا     َسَماَواٍت     َس  }    ِط

" مفعول"خلق وجملة حال، استفهام " اسم"كيف
من " حال"طباًقا بالستفهام، المعلق الرؤيِة لفعل
 ".سموات "سبع

ْلَقَمَر     َوَجَعَل  { 16:آ  }    ُنوًرا     ِفيِهّن     ا

 "."جعل بـ " متعلق"فيهن الجار

ّلُه  { 17:آ ُكْم     َوال َت َب ْن ًتا     الْرِض     ِمَن     َأ َبا  }    َن

ًتا  .إنباتا والمصدر ، مطلق مفعول " نائب"نبا

ّلُه  { 19:آ ُكُم     َجَعَل     َوال ًطا     الْرَض     َل  }    ِبَسا

 "."جعل بـ " متعلق"لكم الجار

ُكوا  { 20:آ ُل َتْس ْنَها     ِل ُبلَ     ِم  }    ِفَجاًجا     ُس

لـ " نعت"فجاًجا "،"تسلكوا بـ " متعلق"منها الجار
 "."سبلَ

َبُعوا  { 21:آ ّت ُه     َلْم     َمْن     َوا ْد ُلُه     َيِِز ُه     َما ُد َل  }    َخَساًرا     ِإل     َوَو

 ." للحصر"إل" و"زاد لـ ثان " مفعول"خساًرا

َكُروا  { 22:آ ْكًرا     َوَم ّباًرا     َم  }    ُك

جمع وإنما "،"َمْن صلة على " معطوفة"ومكروا جملة
في اللفظ على َحْمله بعد المعنى على حملَ الضمير

ّباًرا "،وولده ماله يِزده "لم ُك  .للمبالغة " نعت"

ُلوا  { 23:آ َذُرّن     ل     َوَقا ُكْم     َت َت ِلَه  }    آ
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لنه النون بحذف مجزوم مضارع والفعل " ناهية،"ل
للتقاء المحذوفة الجماعة وواو الخمسة، الفعال من

 .للتوكيد والنون فاعل، الساكنين

ْد  { 24:آ ّلوا     َوَق ِثيًرا     َأَض ِلِميَن     َتِزِد     َول     َك ّظا  }    َضلَل     ِإل     ال

ّلوا "وقد جملة : قالأي مقدر لقول القول " مقولأض
نوح "قال جملة على معطوف المقدر القول وهذا نوح،
"ول وجملة به، " مفعول"كثيًرا "،عصوني إنهم رب
 .ثان " مفعول"ضلَل "،"أضلوا على " معطوفةتزد

ِتِهْم     ِمّما  { 25:آ َئا ِطي ُلوا     ُأْغِرُقوا     َخ ْدِخ ُأ َلْم     َناًرا     َف ُدوا     َف َيِِج
ّلِه     ُدوِن     ِمْن     َلُهْم ْنَصاًرا     ال  }    َأ

" الزائدة،"ماو " الجارة،"ِمْن ِمْن " مؤلف"مّما الجار
بـ " متعلق"لهم الجار "،"أغرقوا بـ متعلق والجار
 "."أنصاًرا من بحال " متعلقدون "من الجار "،"يِجدوا

َذْر     ل  { 26:آ َلى     َت َكاِفِريَِن     ِمَن     الْرِض     َع ْل ّيِاًرا     ا  }    َد

ّيِارا من بحال " متعلقالكافريِن "من الجار  "."د

ّنَك 27:آ ِإ َذْرُهْم     ِإْن     { ّلوا     َت َدَك     ُيِِض َبا ُدوا     َول     ِع ِل َفاِجًرا     ِإل     َيِ
 }    َكّفاًرا

"."فاجًرا " نعت"كفاًرا "،"إن خبر وجوابه الشرط جملة

ِلَمْن  { 28:آ ِتَي     َدَخَل     َو ْي ًنا     َب ِنيَن     ُمْؤِم ْلُمْؤِم ِل َناِت     َو ْلُمْؤِم َوا
ِلِميَن     َتِزِد     َول ّظا َباًرا     ِإل     ال  }    َت

ثان، به " مفعول"تباًرا "،"دخل فاعل من " حال"مؤمنا
" للحصر"إلو
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 الجن سورة

َلّي ُأوِحَي ُقْل{ 1:آ ّنُه ِإ َتَمَع َأ ْلِجّن ِمَن َنَفٌر اْس ُلوا ا َفَقا
ّنا َنا ِإ ًنا َسِمْع ًبا ُقْرآ  }َعَج
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في والهاء فاعل، " نائباستمع "أنه المؤول المصدر
لـ بنعت " متعلقالجن "من . الجارالشأن " ضمير"أنه

 "."استمع جملة على " معطوفة"فقالوا وجملة "،"نفر

َلى     َيِْهِدي  { 2:آ ّنا     الّرْشِد     ِإ َلْن     ِبِه     َفآََم َنا     ُنْشِرَك     َو ّب ًدا     ِبَر  }    َأَح

ًنا لـ ثان " نعت"يِهدي جملة ّنا وجملة "،"قرآ ""فآَم
"نشرك "ولن وجملة "،"سمعنا جملة على معطوفة
ّنا جملة على معطوفة  "."آم

ّنُه  { 3:آ َأ َلى     َو ّد     َتَعا َنا     َج ّب َذ     َما     َر ّتَخ َبًة     ا ًدا     َول     َصاِح َل  }    َو

ّد "تعالى وجملة "،"أن " خبراتخذ "ما جملة "َج
:بعدها " وما"أن من المؤول والمصدر اعتراضية،

ّناأي ""به في الهاء على معطوف تعالى وبأنه ، به : آم
ّد الضمير على والعطف آخره، ... إلىكان وبأنه ، ربنا ج

لكثرة منه؛ مانع " ل"أّن مع الجار إعادة دون المجرور
 "."أّن مع الجر حرف حذف

ّنُه  { 4:آ َأ َنا     َيُِقوُل     َكاَن     َو َلى     َسِفيُه ّلِه     َع ًطا     ال َط  }    َش

" خبرها،"يِقول وجملة مستتر، الشأن ضمير كان اسم
"،"شططا من بحال " متعلقالله "على الجار

ًطاو ًطا، : قولأي مطلق مفعول " نائب"شط شط
 .قبله ما على معطوف المؤول والمصدر

ّنا  { 5:آ َأ ّنا     َو َن ْنُس     َتُقوَل     َلْن     َأْن     َظ ْلِجّن     ال َلى     َوا ّلِه     َع ال
ًبا  }    َكِذ

الشأن، ضمير واسمها " المخففة،": "أنلن "أن قوله
ّد المؤول والمصدر ّد س َلْي مس "لن وجملة "،"ظن مفعو

من بحال " متعلقالله "على الجار "،"أن " خبرتقول
ًبا ًباو "،"كذ  "."تقول " مفعول"كذ

ّنُه  { 6:آ َأ ْنِس     ِمَن     ِرَجاٌل     َكاَن     َو ُذوَن     ال ِمَن     ِبِرَجاٍل     َيُِعو
ْلِجّن ُدوُهْم     ا  }    َرَهًقا     َفَزا
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وجملة "،"رجال لـ بنعت " متعلقالنس "من الجار
على " معطوفة"فزادوهم وجملة كان، خبر ""يِعوذون

 .ثان " مفعول"َرَهقاو "،"كان جملة

ّنُهْم  { 7:آ َأ ّنوا     َو ُتْم     َكَما     َظ ْن َن ْبَعَث     َلْن     َأْن     َظ ّلُه     َيِ ًدا     ال  }    َأَح

: ظنواأي " مصدريِة"ماو مطلق، مفعول نائب الكاف
ًنا الشأن، ضمير واسمها " مخففة،"أْنو ظنكم، مثَل ظ

ّدت بعدها " وما"أنو ّد س َلْي مس وجملة ظن، مفعو
 .أن " خبر"يِبعث

ّنا  { 8:آ َأ َنا     َو َء     َلَمْس َناَها     الّسَما ْد َئْت     َفَوَج ِل ًدا     َحَرًسا     ُم َشِديِ
ًبا  }    َوُشُه

َدْفنا بمعنى لنه لواحد " يِتعدى"وجد ْبنا، صا َأَص وجملة و
 ." تمييز"حرًساو " حالية،"ُملئت

ّنا  { 9:آ َأ ّنا     َو ُد     ُك ْنَها     َنْقُع َد     ِم َتِمِع     َفَمْن     ِللّسْمِع     َمَقاِع َيِْس
ْد     الَن ًبا     َلُه     َيِِج ًدا     ِشَها  }    َرَص

بـ " متعلق"للسمع الجار مطلق، " مفعول"مقاعد
وجملة "،"مقاعد من بحال " متعلق"منها الجار "،"نقعد

" شرطية"منو "،"كنا جملة على معطوفة الشرط
واستعير ، للحال الصل في " ظرف"الن مبتدأ،

 "."يِجد بـ " متعلق"له الجار للَستقبال،

ّنا  { 10:آ َأ ْدِري     ل     َو َد     َأَشّر     َن َد     َأْم     الْرِض     ِفي     ِبَمْن     ُأِريِ َأَرا

ّبُهْم     ِبِهْم ًدا     َر  }    َرَش

ويِليها للَستفهام، والهمزة "،"أّن " خبرندري "ل جملة
ًبا "أشر وجملة اليِة، كهذه السم يِليها وقد الفعل، غال
ّدتأريِد ّد " س متصلة، " عاطفة"أمو درى، مفعولي مس

"أشّر جملة على " معطوفةربهم بهم "أراد وجملة
أم بهم أريِد : أشرأي مفرد بتأويِل هذه والجملة "،أريِد
 ؟ خير

ّنا  { 11:آ َأ ّنا     َو ِلُحوَن     ِم ّنا     الّصا ِلَك     ُدوَن     َوِم ّنا     َذ ِئَق     ُك َطَرا
ًدا َد  }    ِق
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" خبرالصالحون "منا وجملة ": مبتدأ،"الصالحون قوله
:أي مقدر لمبتدأ بنعت متعلق مكان " ظرف"دون "،"أّن
ّنا ْذف دون، كائنون قوم وم ""ِمْن مع الموصوف وَح

أولئك دون صالحون : ومنا. والمعنىيِكثر التبعيضية
ّنا وجملة الصلَح، في " معطوفةذلك دون قوٌم "وم

ّنا جملة على ّنا وجملة "،الصالحون "م من " حال"ك
ّنا قوله "ِمْن"نا الضمير  "."ِم

ّنا  { 12:آ َأ ّنا     َو َن ّلَه     ُنعِجَز     َلْن     َأْن     َظ َلْن     الْرِض     ِفي     ال َو
ُه ًبا     ُنْعِجَز  }    َهَر

"في الجار الشأن، ضمير واسمها " المخففة،"أن
ًبا "،"نعجز فاعل من بحال " متعلقالرض " مصدر"َهر

 .: هاربينأي الحال موضع في

ّنا  { 13:آ َأ َنا     َلّما     َو َدى     َسِمْع ْلُه ّنا     ا ّبِه     ُيِْؤِمْن     َفَمْن     ِبِه     آَم ِبَر
 }    َرَهًقا     َول     َبْخًسا     َيَِخاُف     َفلَ

"فمن وجملة "،"أن خبر وجوابه الولى الشرط جملة
:أي مقدر والرابط "،"آمنا جملة على معطوفة "يِؤمن

ّنا، هو، تقديِره محذوف لمبتدأ " خبريِخاف "فلَ وجملة ِم
"يِخاف "فلَ وليست الشرط، جواب السمية والجملة

ًبا؛ الفاء من " خاٍل"لبـ المقترن الشرط جواب لن جوا
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ّنا  { 14 َأ ّنا     َو ِلُموَن     ِم ْلُمْس ّنا     ا ُطوَن     َوِم ْلَقاِس َلَم     َفَمْن     ا َأْس

ِئَك َل ُأو ًدا     َتَحّرْوا     َف  }    َرَش

وجملة السابق، المصدر على معطوف المؤول المصدر
ّنا "القاسطون "منا وجملة "،"أن خبر "المسلمون "م

ّنا جملة على معطوفة الشرط وجملة "،المسلمون "م
ّنا جملة على معطوفة مقدر والرابط "،المسلمون "م

ّنا، : أسلمأي ًدا م  .به " مفعول"رش

َأّما  { 15:آ ُطوَن     َو ْلَقاِس ُنوا     ا َكا ّنَم     َف ًبا     ِلَجَه َط  }    َح

الجار "،أسلم "َمْن جملة على معطوفة الشرط جملة
ًبا من بحال متعلق ""لجهنم  "."حط
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َأْن  { 16:آ َتَقاُموا     َلِو     َو َلى     اْس ّطِريَِقِة     َع َناُهْم     ال ْي ًء     لْسَق َما
َدًقا  }    َغ

"لو جملة والخبر الشأن، ضمير واسمها " المخففة،"أن
 .ثان " مفعول"ماء "،استقاموا

َنُهْم  { 17:آ ِت َنْف ْكِر     َعْن     ُيِْعِرْض     َوَمْن     ِفيِه     ِل ّبِه     ِذ ْكُه     َر ُل َيِْس
ًبا َذا ًدا     َع  }    َصَع

 .معترضة الشرط جملة

َأّن  { 18:آ َد     َو ْلَمَساِج ّلِه     ا ْدُعوا     َفلَ     ِل ّلِه     َمَع     َت ًدا     ال  }    َأَح

ًدا من بحال متعلق " ظرف"مع " ناهية،"ل  "."أح

ّنُه  { 19:آ َأ ُد     َقاَم     َلّما     َو ْب ّلِه     َع ُه     ال ْدُعو ُدوا     َيِ ُنوَن     َكا ُكو ْيِه     َيِ َل َع
ًدا َب  }    ِل

ًدا بـ " متعلق"عليه الجار "،"أّن خبر الشرط جملة "،"لب
 "."قام فاعل من " حال"يِدعوه وجملة

ِلُك     ل  { 21:آ ُكْم     َأْم ًدا     َول     َضّرا     َل  }    َرَش

 "."ضًرا من بحال " متعلق"لكم الجار

ِني     َلْن  { 22:آ ّلِه     ِمَن     ُيِِجيَر ٌد     ال َلْن     َأَح َد     َو ِنِه     ِمْن     َأِج ُدو
ًدا َتَح ْل  }    ُم

"دونه "من والجار بالفعل، " متعلقالله "من الجار
 "."أجد بـ متعلق

ِإل 23:آ ّلِه     ِمَن     َبلًَغا     { ِتِه     ال ّلَه     َيِْعِص     َوَمْن     َوِرَسال ال
َلُه ِإّن     َوَرُسو ّنَم     َناَر     َلُه     َف ِلِديَِن     َجَه ًدا     ِفيَها     َخا َب  }    َأ

"الله "من الجار منقطع، ": مستثنىبلًَغا "إل قوله
.مستأنفة الشرط وجملة "،"بلًَغا لـ بنعت متعلق

معنى على وحمل "،"له في الضمير من " حال"خالديِن
ًدا جمع، " فلذلك"َمْن بـ متعلق زمان " ظرف"أب

 "."خالديِن
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ّتى  { 24:آ َذا     َح َأْوا     ِإ ُدوَن     َما     َر َلُموَن     ُيِوَع َيْع َأْضَعُف     َمْن     َفَس

 }    َناِصًرا

""من مستأنفة، الشرطية والجملة " ابتدائية،"حتى
ّدت والجملة " خبر،"أضعفو مبتدأ، استفهام اسم س
ّد َلْي مس  .تمييز ""ناصًرا "،"علم مفعو

ْدِري     ِإْن     ُقْل  { 25:آ ُدوَن     َما     َأَقِريٌِب     َأ ّبي     َلُه     َيِْجَعُل     َأْم     ُتوَع َر
ًدا  }    َأَم

"ما المؤول المصدر " خبر"قريِبو " نافية،"إن
"توعدون ما "قريِب وجملة قريِب، : الوعدأي "توعدون

ّدت ّد س متصلة، " عاطفة"أم "،"أدري مفعولي مس
ما "قريِب جملة على " معطوفةربي له "يِجعل وجملة

 .الثاني بالمفعول " متعلق"له الجار "،توعدون

ِلُم  { 26:آ ْيِب     َعا ْلَغ ْظِهُر     َفلَ     ا َلى     ُيِ ِبِه     َع ْي ًدا     َغ  }    َأَح

"يِظهر "فلَ وجملة " مقدرة،"هو لـ " خبر"عالم
 ).عالم (هو جملة على معطوفة

ِإل 27:آ َتَضى     َمِن     { ّنُه     َرُسوٍل     ِمْن     اْر ِإ ُلُك     َف ْيِن     ِمْن     َيِْس َب
ْيِِه َد ْلِفِه     َوِمْن     َيِ ًدا     َخ  }    َرَص

ًدا من بدل " موصول"َمْن "رسول "من الجار "،"أح
" معطوفةيِسلك "فإنه وجملة "،"َمْن من بحال متعلق

بـ " متعلقبين "ِمْن والجار "،"ارتضى جملة على
 "."يِسلك

َلَم  { 28:آ َيْع ْد     َأْن     ِل َلُغوا     َق ْب ّبِهْم     ِرَسالِت     َأ َأَحاَط     َر ِبَما     َو
ْيِِهْم َد َأْحَصى     َل ًدا     َشْيٍء     ُكّل     َو َد  }    َع

"،"يِسلك بـ " متعلق"ليعلم المجرور المؤول المصدر
"قد وجملة الشأن، ضمير واسمها مخففة، ""أن

ّدت مصدر تأويِل في بعدها " وما"أن " خبر،أبلغوا س
ّد َلْي مس متعلق مكان ": ظرف"لديِهم علم، مفعو

ًدا بالصلة،  تمييز ""عد
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 المزمل سورة

ّيَِها َيِا{ 1:آ ْلُمّزّمُل َأ  }ا

 "."أي من ": بدل"المزمل

ِم  { 2:آ ْيَل     ُق ّل ِليلَ     ِإل     ال  }    َق

" مستثنى"قليلَ "،"قم بـ متعلق زمان ": ظرف"الليل
 .منصوب

ْنُقْص     َأِو     ِنْصَفُه  { 3:آ ْنُه     ا ِليلَ     ِم  }    َق

بـ " متعلق"منه الجار "،"الليل من ": بدل"نصفه
.قليلَ : نقصاناأي مطلق مفعول " نائب"قليلَ "،"انقص

ّنا  { 5:آ ْلِقي     ِإ ُن ْيَك     َس َل    }    َثِقيلَ     َقْول     َع

ّنا جملة به، " مفعولقول"  ." مستأنفةسنلقي "إ

ِإّن 6:آ َئَة     { ْيِل     َناِش ّل ّد     ِهَي     ال ًئا     َأَش ْط َأْقَوُم     َو  }    ِقيلَ     َو

 ." تمييز"وطئا إّن، " خبرأشد "هي جملة

ِإّن 7:آ ّنَهاِر     ِفي     َلَك     { ْبًحا     َال  }    َطِويِلَ     َس

به تعلق الذي بالستقرار " متعلقالنهار "في الجار
 .الخبر

ُكِر  { 8:آ ْذ ّبَك     اْسَم     َوا ّتْل     َر َب َت ْيِه     َو َل ِتيلَ     ِإ ْب  }    َت

( اليِة " في"رتل جملة على " معطوفة"واذكر جملة
ّتل والمصدر مطلق، مفعول ": نائب"تبتيلَ )،4  .التب

ْلَمْشِرِق     َرّب  { 9:آ ْلَمْغِرِب     ا َلَه     ل     َوا ُه     ُهَو     ِإل     ِإ ْذ ّتِخ ِكيلَ     َفا }    َو

"هو وجملة رب، : هوأي محذوف لمبتدأ ": خبر"رب
المقدر للمبتدأ ثان خبر التنـزيِه وجملة مستأنفة، "رب
التنـزيِه، جملة على معطوفة ""فاتخذه وجملة "،"هو

 .ثان ": مفعول"وكيلَ
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ِبْر  { 10:آ َلى     َواْص ُلوَن     َما     َع  }    َيُِقو

بـ متعلق والجار جر، محل في اسمي ": موصول"ما
 "."اصبر

ِني  { 11:آ َذْر ِبيَن     َو ّذ َك ْلُم ِلي     َوا ّنْعَمِة     ُأو ْلُهْم     ال ِليلَ     َوَمّه    َق

  { 

في الياء على معطوف ": اسم"والمكذبين قوله
لنه بالياء؛ مجرور للمكذبين ": نعت"أولي "،"ذرني
بالمشتق مؤول جامد وهو السالم، المذكر بجمع ملحق

 .مطلق مفعول ": نائب"قليلَ )،(أصحاب

َنا     ِإّن  { 12:آ ْيِ َد َكال     َل ْن  }    َوَجِحيًما     َأ

 .مستأنفة الجملة

َطَعاًما  { 13:آ َ ذا     َو  }    ُغّصٍة    

 "."طعاما لـ ": نعت"ذا

َباُل     الْرُض     َتْرُجُف     َيِْوَم  { 14:آ ْلِج َنِت     َوا َكا َباُل     َو ْلِج ًبا     ا ِثي َك
 }    َمِهيلَ

به تعلق الذي بالستقرار متعلق زمان ": ظرف"يِوم
جملة على " معطوفة"وكانت جملة "،"لديِنا الظرف
 "."كثيبا نعت ""مهيلَ جر، محل " في"ترجف

ّنا  { 15:آ َنا     ِإ ْل ُكْم     َأْرَس ْي َل ًدا     َرُسول     ِإ ُكْم     َشاِه ْي َل َنا     َكَما     َع ْل َأْرَس

َلى  }    َرُسول     ِفْرَعْوَن     ِإ

بـ " متعلق"عليكم الجار "،"رسول ": نعت"شاهدا
مثل : إرسالأي مطلق مفعول نائب الكاف "،"شاهدا
 .به " مفعول"رسول " مصدريِة،"ماو إرسالنا،

ُه     الّرُسوَل     ِفْرَعْوُن     َفَعَصى  { 16:آ َنا ْذ َأَخ ًذا     َف ِبيلَ     َأْخ  }    َو

"،"أرسلنا جملة على " معطوفةفرعون "فعصى جملة
 "."عصى جملة على " معطوفة"فأخذناه وجملة
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ْيَف  { 17:آ َك ّتُقوَن     َف ُتْم     ِإْن     َت َداَن     َيِْجَعُل     َيِْوًما     َكَفْر ْل ْلِو ا
ًبا  }    ِشي

فاعل من حال استفهام ": اسم"كيف مستأنفة، الفاء
"إن وجملة " مستأنفة،"تتقون وجملة "،"تتقون
ما عليه دّل محذوف الشرط وجواب " معترضة،كفرتم
لـ " نعت"يِجعل وجملة "،"تتقون " مفعول"يِوما قبله،
 .ثان به " مفعول"شيبا "،"يِوما

ُء  { 18:آ ِطٌر     الّسَما ْنَف ُه     َكاَن     ِبِه     ُم ُد  }    َمْفُعول     َوْع

وجاءت "،"يِوما لـ ثان " نعتبه منفطر "السماء جملة
ّكر السماء لن مذكرة الصفة َذ "كان جملة وتؤنث، ُت
 ." مستأنفةمفعول وعده

ِإّن 19:آ ٌة     َهِذِه     { ِكَر ْذ َء     َفَمْن     َت َذ     َشا ّتَخ َلى     ا ّبِه     ِإ ِبيلَ     َر  }    َس

هذه "إن المستأنفة على معطوفة الشرط جملة
" متعلقربه "إلى الجار مبتدأ، شرطية ""من "،تذكرة

 ""اتخذ لـ الثاني بالمفعول
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ِإّن 20 ّبَك     { َلُم     َر ّنَك     َيِْع َنى     َتُقوُم     َأ ْد َثِي     ِمْن     َأ ُل ْيِل     ُث ّل ال
ِنْصَفُه َثُه     َو ُل ُث ِئَفٌة     َو َطا ّلِذيَِن     ِمَن     َو ّلُه     َمَعَك     ا ّدُر     َوال ْيَل     ُيَِق ّل ال
ّنَهاَر ِلَم     َوال ُه     َلْن     َأْن     َع َتاَب     ُتْحُصو ُكْم     َف ْي َل ُءوا     َع َما     َفاْقَر

َيّسَر ْلُقْرآِن     ِمَن     َت ِلَم     ا ُكوُن     َأْن     َع َي ُكْم     َس ْن َوآَخُروَن     َمْرَضى     ِم
ُبوَن َتُغوَن     الْرِض     ِفي     َيِْضِر ْب ّلِه     َفْضِل     ِمْن     َيِ َوآَخُروَن     ال
ُلوَن ِت ِبيِل     ِفي     ُيَِقا ّلِه     َس ُءوا     ال َيّسَر     َما     َفاْقَر ْنُه     َت َأِقيُموا     ِم َو
َة ُتوا     الّصلَ َة     َوآ َكا َأْقِرُضوا     الّز ّلَه     َو ًنا     َقْرًضا     ال َوَما     َحَس
ّدُموا ُكْم     ُتَق ْنُفِس ْيٍر     ِمْن     ل ُه     َخ ُدو َد     َتِج ْن ّلِه     ِع ْيًرا     ُهَو     ال َخ
َظَم َأْع َتْغِفُروا     َأْجًرا     َو ّلَه     َواْس  }    ال

ّدت بعدها " وما"أّن ""أدنى يِعلم، مفعولي مسد س
بـ " متعلقثلثي "من الجار أدنى، : وقتاأي زمان ظرف
". قوله"أدنى على معطوف " اسم"ونصفه "،"أدنى

في المستتر الضمير على معطوف ": اسم"وطائفة
جملة بينهما، فاصل لوجود العطف هذا وجاز "،"تقوم
"،يِعلم ربك "إن جملة على " معطوفةيِقدر "والله
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الثقيلة، من " مخففة"أْن " مستأنفة،"علم جملة
""أن " خبرتحصوه "لن وجملة الشأن، ضمير واسمها

ّدت بعدها " وما"أنو المخففة، ّد س َلْي مس علم، مفعو
""فاقرؤوا ". جملة"علم على " معطوفة"فتاب وجملة

""ما من بحال " متعلقالقرآن "من الجار مستأنفة،
" اسم"مرضى " مستأنفة،سيكون أن "علم جملة

":"وآخرون قوله .بالخبر " متعلق"منكم الجار "،"يِكون
لـ " نعت"يِضربون وجملة "،"مرضى على معطوف اسم

"."يِضربون فاعل من " حال"يِبتغون وجملة "،"آخرون
""آخرون على معطوف ": اسميِقاتلون "وآخرون قوله

""فاقرؤوا وجملة " نعت،"يِقاتلون وجملة السابق،
" :الواو"وما . قولهبه " مفعول"قرضا مستأنفة،
"من الجار به، مفعول شرط " اسم"ماو اعتراضية،

للهاء " توكيد"هو "،"ما لـ نعت بمحذوف " متعلقخير
وجملة "،"تجدوه لـ ثان " مفعول"خيرا "،"تجدوه في

ّدموا "وما وجملة المتعاطفين، بين " اعتراضيةتق
 "."أقرضوا جملة على " معطوفة"استغفروا

 المدثر سورة

ّيَِها َيِا{ 1:آ ّثُر َأ ّد ْلُم  }ا

 ." بدل"المدثر

ْنِذْر     ُقْم  { 2:آ َأ  }    َف

 "."قم جملة على " معطوفة"فأنذر جملة

ّبَك  { 3:آ ّبْر     َوَر َك  }    َف

ّبك زائدة، الفاء ّبر وجملة " مقدم،"كبر " مفعول"ر َك ""
 "."أنذر جملة على معطوفة

ُنْن     َول  { 6:آ ِثُر     َتْم ْك َت  }    َتْس

وجملة "،"اهجر جملة على " معطوفةتمنن "ول جملة
 "."تمنن فاعل من " حال"تستكثر

ّبَك  { 7:آ ِلَر ِبْر     َو  }    َفاْص
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 "."اصبر بـ " متعلق"لربك الجار زائدة، الفاء

َذا  { 8:آ ِإ ّناُقوِر     ِفي     ُنِقَر     َف  }    ال

""إذا فاعل، نائب والجار مستأنفة، الشرط جملة
نقر : فإذاأي الجواب بمعنى متعلقة شرطية ظرفية

 .المر عسر الناقور في

ِلَك  { 9:آ َذ ِئٍذ     َف  }    َعِسيٌر     َيِْوٌم     َيِْوَم

، مبني إلى لضافته وبني " ،"فذلك من " بدل"يِومئذ
إليه، مضاف السكون على مبني ظرفي " اسم"إٍذو

 "."يِوم لـ ": نعت"عسير . قولهللتعويِض والتنويِن

َلى  { 10:آ َكاِفِريَِن     َع ْل ْيُر     ا  }    َيِِسيٍر     َغ

" متعلقالكافريِن "على الجار "،"يِوم لـ ثان " نعت"غير
 "."عسير بـ

ِني  { 11:آ َلْقُت     َوَمْن     َذْر ًدا     َخ  }    َوِحي

معطوف موصول " اسم"من " مستأنفة،"ذرني جملة
في المقدر الضمير من " حال"وحيدا الياء، على

 .وحيدا : خلقته" أي"خلقت

ْلُت  { 12:آ ًدا     َمال     َلُه     َوَجَع ُدو  }    َمْم

 .الثاني بالمفعول " متعلق"له الجار

ْطَمُع     ُثّم  { 15:آ َد     َأْن     َيِ  }    َأِزيِ

: فيأي الخافض نـزع على " منصوبأزيِد "أن المصدر
 .الزيِادة

ّنُه     َكلَ  { 16:آ َنا     َكاَن     ِإ ِت َيِا ًدا     ل ِني  }    َع

.جاحدا معنى " المتضمن"عنيدا بـ " متعلق"ليِاتنا الجار

ُأْرِهُقُه 17:آ ًدا     {َس  }    َصُعو

 " تمييز"صعودا " مستأنفة،"سأرهقه جملة
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ّنُه 18 ِإ ّكَر     { ّدَر     َف  }    َوَق

ّكر "إنه جملة  ." مستأنفةف

ِتَل  { 19:آ ْيَف     َفُق ّدَر     َك  }    َق

":"كيف "،فكر "إنه جملة على " معطوفة"فقتل جملة
ّدر وجملة حال، استفهام اسم  ." مستأنفة"ق

ِتَل     ُثّم  { 20:آ ْيَف     ُق ّدَر     َك  }    َق

 .المتقدمة على معطوفة الجملة

َذا     ِإْن  { 24:آ َثُر     ِسْحٌر     ِإل     َه  }    ُيِْؤ

 "."سحر لـ " نعت"يِؤثر الجملة

َذا     ِإْن  { 25:آ َبَشِر     َقْوُل     ِإل     َه ْل  }    ا

 .القول حيز في مستأنفة الجملة

ِليِه  { 26:آ ُأْص  }    َسَقَر     َس

 .مستأنفة والجملة ثان، " مفعول"سقر

ْدَراَك     َوَما  { 27:آ  }    َسَقُر     َما     َأ

وصاحبها الحال جملة بين " معترضةأدراك "وما جملة
" المعلق"أدراك " مفعولسقر "ما وجملة "،"سقر

 .بالستفهام

ْبِقي     ل  { 28:آ َذُر     َول     ُت  }    َت

 ." الول"سقر من " حالتبقي "ل جملة

َلّواَحٌة 29:آ َبَشِر     { ْل  }    ِل

والجملة لواحة، : هيأي محذوف لمبتدأ " خبر"لواحة
 ." الول"سقر من ثانية حال
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ْيَها  { 30:آ َل  }    َعَشَر     ِتْسَعَة     َع

والجملة مبتدأ، الفتح على مبنيان " جزآنعشر "تسعة
 .ثالثة حال

َنا     َوَما  { 31:آ ْل ّناِر     َأْصَحاَب     َجَع َكًة     ِإل     ال ِئ َنا     َوَما     َملَ ْل َجَع
َتُهْم ّد َنًة     ِإل     ِع ْت ّلِذيَِن     ِف ْيِقَن     َكَفُروا     ِل َت َيْس ّلِذيَِن     ِل ُتوا     ا ُأو

َتاَب ِك ْل َد     ا َدا َيِْز ّلِذيَِن     َو ُنوا     ا ًنا     آَم َتاَب     َول     ِإيَِما ّلِذيَِن     َيِْر ُتوا     ا ُأو

َتاَب ِك ْل ُنوَن     ا ْلُمْؤِم َيُقوَل     َوا ِل ّلِذيَِن     َو ِبِهْم     ِفي     ا ُلو َمَرٌض     ُق
َكاِفُروَن ْل َذا     َوا َد     َما ّلُه     َأَرا َذا     ال َثلَ     ِبَه ِلَك     َم َذ ّلُه     ُيِِضّل     َك َمْن     ال

ُء َيِْهِدي     َيَِشا ُء     َمْن     َو َلُم     َوَما     َيَِشا َد     َيِْع ُنو ّبَك     ُج َوَما     ُهَو     ِإل     َر
ْكَرى     ِإل     ِهَي َبَشِر     ِذ ْل  }    ِل

""ملَئكة " للحصر،"إل " مستأنفة،جعلنا "وما جملة
"،"فتنة لـ بنعت " متعلق"للذيِن الجار ثان، مفعول

" الثاني،"جعل بـ متعلق ""ليستيقن المجرور والمصدر
": اسم"ذا مبتدأ، استفهام " اسم"ما ": تمييز،"إيِماناو

جملة الشارة، اسم من ": حال"مثلَ خبر، موصول
:أي مطلق مفعول نائب والكاف مستأنفة، ""يِضل
"يِعلم "وما جملة الضلَل، ذلك مثل إضلَل الله يِضّل

إل هي "وما وكذا "،"يِعلم " فاعل"هو مستأنفة،
 "."ذكرى لـ بنعت " متعلقة"للبشر الجار " ،ذكرى

ْلَقَمِر     َكلَ  { 32:آ  }    َوا

متعلق مجرور به والمقسم للقسم، ": الواو"والقمر
 .المقدر أقسم بفعل

ْيِل  { 33:آ ّل ْذ     َوال َبَر     ِإ ْد  }    َأ

 .المحذوف أقسم بفعل " متعلق"إذ الظرف

ْبِح  { 34:آ َذا     َوالّص  }    َأْسَفَر     ِإ

 .المحذوف أقسم بفعل متعلق محض ": ظرف"إذا

ّنَها  { 35:آ َدى     ِإ َبِر     لْح ُك ْل  }    ا

 .القسم جواب
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َنِذيًِرا 36:آ َبَشِر     { ْل  }    ِل

بـ " متعلق"للبشر الجار "،"إحدى من " حال"نذيِرا
 ""نذيِرا

َء     ِلَمْن  { 37:آ ُكْم     َشا ْن ّدَم     َأْن     ِم َتَق َأّخَر     َأْو     َيِ َت  }    َيِ

" متعلق"منكم الجار "،"البشر من " بدل"لمن الجار
لـ به " مفعوليِتقدم "أن والمصدر "،"َمْن من بحال
 "."شاء

َبْت     ِبَما     َنْفٍس     ُكّل  { 38:آ َنٌة     َكَس  }    َرِهي

 "."رهينة بـ متعلق المؤول والمصدر ": مصدريِة،"ما

َيِميِن     َأْصَحاَب     ِإل  { 39:آ ْل  }    ا

 .منصوب " مستثنى"أصحاب

ّناٍت     ِفي  { 40:آ ُلوَن     َج َء َتَسا  }    َيِ

في الواو من بحال " متعلقجنات "في الجار
 "."يِتساءلون

ُكْم     َما  { 42:آ َك َل  }    َسَقَر     ِفي     َس

 .للتساؤل " تفسيريِةسلككم "ما جملة

ُلوا  { 43:آ ّليَن     ِمَن     َنُك     َلْم     َقا ْلُمَص  }    ا

َنُك النون على المقدر بالسكون مجزوم مضارع " فعل"
 .للتخفيف المحذوفة

ّتى  { 47:آ َنا     َح َتا َيِقيُن     َأ ْل  }    ا

بـ " متعلق"حتى بـ ) مجرورأتانا (أن المؤول المصدر
 ""نكذب
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ْنَفُعُهْم     َفَما  { 48  }    الّشاِفِعيَن     َشَفاَعُة     َت
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 .مستأنفة الجملة

ِكَرِة     َعِن     َلُهْم     َفَما  { 49:آ ْذ ّت  }    ُمْعِرِضيَن     ال

مبتدأ، استفهام " اسم"ما " مستأنفة،لهم "فما جملة
" متعلقالتذكرة "عن الجار بالخبر، " متعلق"لهم الجار

 "."لهم في الضمير من " الحال"ُمْعرضين بـ

ّنُهْم  { 50:آ َأ ٌة     ُحُمٌر     َك ْنِفَر َت  }    ُمْس

 "."معرضين في الضمير من حال الجملة

 }    َقْسَوَرٍة     ِمْن     َفّرْت  { 51:آ

 "."حمر لـ ثان " نعت"َفّرْت جملة

ُد     َبْل  { 52:آ ْنُهْم     اْمِرٍئ     ُكّل     ُيِِريِ َتى     َأْن     ِم ُصُحًفا     ُيِْؤ
ًة َنّشَر  }    ُم

لـ بنعت " متعلقة"منهم الجار " مستأنفة،"يِريِد جملة
""صحفا "،"يِريِد " مفعوليِؤتى "أن والمصدر "،"كل

 "."يِؤتى لـ ثان مفعول

َة     َيَِخاُفوَن     ل     َبْل     َكلَ  { 53:آ  }    الِخَر

 ." مستأنفةيِخافون "ل جملة

َء     َفَمْن  { 55:آ ُه     َشا َكَر  }    َذ

"،تذكرة "إنه جملة على " معطوفةشاء "فمن جملة
 .مبتدأ شرط اسم ":"من

ُكُروَن     َوَما  { 56:آ ْذ َء     َأْن     ِإل     َيِ ّلُه     َيَِشا ّتْقَوى     َأْهُل     ُهَو     ال  }    ال

المؤول والمصدر " مستأنفة،يِذكرون "وما جملة
"أهل "هو وجملة : الباء،الخافض نـزع على منصوب

 .الجلَلة لفظ من حالية

 القيامة سورة

ِم ُأْقِسُم ل{ 1:آ َيْو َياَمِة ِب ْلِق  }ا
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إل بالشيء يِقسم ول القسم، لتوكيد " النافية"ل
 .له إعظاًما

َيِْحَسُب  { 3:آ ْنَساُن     َأ ّلْن     ال َظاَمُه     َنْجَمَع     َأ  }    ِع

"لن وجملة الشأن، ضمير واسمها ": مخففة،"أن
ّد مصدر تأويِل في بعدها وما وأن "،"أن " خبرنجمع س
ّد  .حسب مفعولي مس

َلى  { 4:آ َلى     َقاِدِريَِن     َب َنُه     ُنَسّوَي     َأْن     َع َنا  }    َب

فعل فاعل من ": حال"قادريِن جواب، " حرف"بلى
"ُنَسّوي "أن والمصدر قادريِن، نجمعها :أي مقدر

" المقدرة"نجمعها وجملة "،" قادريِنبـ متعلق مجرور
 .مستأنفة

ُد     َبْل  { 5:آ ْنَساُن     ُيِِريِ َيْفُجَر     ال  }    َأَماَمُه     ِل

:أي " محذوف"يِريِد ومفعول " مستأنفة،"يِريِد جملة
"،"يِريِد بـ " متعلق"ليفجر المجرور والمصدر شهواته،

 .للزمان هنا استعير " ظرف"أمامهو

َأُل  { 6:آ ّيِاَن     َيِْس َياَمِة     َيِْوُم     َأ ْلِق  }    ا

" اسم"أيِان "،"يِريِد جملة من " بدل"يِسأل جملة
"،"يِوم المبتدأ بخبر متعلق زمان ظرف استفهام

 .للسؤال به " مفعوليِوم "أيِان وجملة

َذا  { 7:آ ِإ َق     َف َبَصُر     َبِر ْل  }    ا

بالجواب متعلقة شرطية " ظرفية"إذا مستأنفة، الفاء
 "."يِقول

ْنَساُن     َيُِقوُل  { 10:آ ِئٍذ     ال ْيَِن     َيِْوَم ْلَمَفّر     َأ  }    ا

إليه، " مضاف"إٍذ "،"يِقول بـ متعلق " ظرف"يِومئذ
بالخبر، متعلق مكان ظرف استفهام " اسم"أيِن

 ." مبتدأ"المفر

 }    َوَزَر     ل     َكلَ  { 11:آ
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والجملة : موجود،أي مقدر للجنس النافية ل خبر
 .مستأنفة

َلى  { 12:آ ّبَك     ِإ ِئٍذ     َر َتَقّر     َيِْوَم ْلُمْس  }    ا

" ظرف"يِومئذو "،"المستقر المبتدأ بخبر متعلق الجار
ّلق الذي بالستقرار متعلق والجملة الخبر، به تع

 .مستأنفة

ُأ  { 13:آ ّب َن ْنَساُن     ُيِ ِئٍذ     ال ّدَم     ِبَما     َيِْوَم َأّخَر     َق  }    َو

ّبأ جملة  "."يِنبأ بـ متعلق والظرف " مستأنفة،"يِن

ْنَساُن     َبِل  { 14:آ َلى     ال ٌة     َنْفِسِه     َع  }    َبِصيَر

بـ " متعلقنفسه "على والجار مستأنفة، الجملة
 ." للمبالغة"بصيرة في والتاء "،"بصيرة

َلْو  { 15:آ ْلَقى     َو ُه     َأ  }    َمَعاِذيَِر

في المستتر الضمير من حالية والجملة حالية، الواو
مقدرة حال على الحال هذه عطفت والواو "،"بصيرة

هذه في ولو حال، كل في بصيرة نفسه : علىأي
:أي محذوف الشرط وجواب ، للَستقصاء وهذا الحال،

َلْت ما ِب  .منه ُق

َنا     ِإّن  { 17:آ ْي َل َنُه     َجْمَعُه     َع  }    َوُقْرآ

 .مستأنفة الجملة

َذا  { 18:آ ِإ ُه     َف َنا ْأ ِبْع     َقَر ّت َنُه     َفا  }  ُقْرآ

" جواب"فاتبع في والفاء معترضة، الولى الفاء
 .معترضة الشرط وجملة به، " مفعول"قرآنهو الشرط،

َنا     ِإّن     ُثّم  { 19:آ ْي َل َنُه     َع َيا  }    َب

علينا "إن جملة على " معطوفةبيانه علينا "إن جملة
 "جمعه
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ّبوَن     َبْل     َكلَ  { 20 َلَة     ُتِح ْلَعاِج  }    ا

 .مستأنفة الجملة

ٌه  { 22:آ ِئٍذ     ُوُجو ٌة     َيِْوَم  }    َناِضَر

متعلق " ظرف"يِومئذو " نعت،"ناضرةو " مبتدأ،"وجوه
موضع الموضع كون بالنكرة البتداء وسّوغ "،"ناضرة بـ

 .موصوفا المبتدأ وكون تفصيل،

َلى  { 23:آ ّبَها     ِإ ٌة     َر ِظَر  }    َنا

بـ " متعلقربها "إلى الجار "،"وجوه لـ " خبر"ناظرة
 "."ناظرة

ٌه  { 24:آ ِئٍذ     َوُوُجو ٌة     َيِْوَم  }    َباِسَر

"وجوه جملة على معطوفة والجملة )،22( اليِة نظير
 ".ناضرة يِومئذ

ُظّن  { 25:آ ٌة     ِبَها     ُيِْفَعَل     َأْن     َت  }    َفاِقَر

بعدها " وما"أن و " الثاني،"وجوه لـ " خبر"تظن جملة
ّد ّد س واسمها " مخففة،"أْنو "،"تظن مفعولي مس

 ." خبرها"يِفعل وجملة الشأن، ضمير

َذا     َكلَ  { 26:آ َلَغِت     ِإ ّتَراِقَي     َب  }    ال

على يِعود والفاعل "،"بلغت ": مفعول"التراقي قوله
ْكر، لها َيِْجِر لم وإن النفس شرطية " ظرفية"إذاو ِذ
ُتساقالمقدر بالجواب متعلقة على دّل وقد ربها، إلى : 
 ).المساق ربك (إلى التالية الجملة الجواب

 }    َراٍق     َمْن     َوِقيَل  { 27:آ

بالضمة مرفوع " خبر"راق مبتدأ، استفهام " اسم"من
 .منقوص اسم لنه المحذوفة الياء على المقدرة

َظّن  { 28:آ ّنُه     َو ُق     َأ ْلِفَرا  }    ا

ّد بعدها وما أّن ّد س َلْي مس  "."ظن مفعو
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َلى  { 30:آ ّبَك     ِإ ِئٍذ     َر ُق     َيِْوَم ْلَمَسا  }    ا

والظرف " المقدر،"إذا لجواب تفسيريِة الجملة
 ." المتقدمة"إذا من " بدل"يِومئذ

َق     َفلَ  { 31:آ ّد ّلى     َول     َص  }    َص

 .مستأنفة الجملة

ِكْن  { 32:آ َل ّذَب     َو ّلى     َك َتَو  }    َو

ّذب جملة  .قبلها المستأنفة على " معطوفة"ك

َلى     َذَهَب     ُثّم  { 33:آ ِلِه     ِإ ّطى     َأْه َتَم  }    َيِ

 "."ذهب فاعل من " حال"يِتمطى جملة

َلى  { 34:آ َلى     َلَك     َأْو َأْو  }    َف

": اسم"فأولى بالخبر، متعلق والجار " مبتدأ،لك "أولى
 "."أولى على معطوف

َلى     ُثّم  { 35:آ َلى     َلَك     َأْو َأْو  }    َف

على " معطوفةلك "أولى وجملة " عاطفة،"ثم
 .المتقدمة

َيِْحَسُب  { 36:آ ْنَساُن     َأ ْتَرَك     َأْن     ال ًدى     ُيِ  }    ُس

وجملة الشأن، ضمير واسمها الثقيلة، من " مخففة"أن
ُيِترك ّد مصدر تأويِل في بعدها " وما"أْنو خبرها، "" س
ّد َلْي مس  .حال ""سدىو حسب، مفعو

َلْم  { 37:آ ْطَفًة     َيُِك     َأ ِنّي     ِمْن     ُن َنى     َم  }    ُيِْم

وجملة "،"نطفة لـ بنعت " متعلقمنّي "ِمْن الجار
ُيِمنى  "."مني لـ نعت ""

ْنُه     َفَجَعَل  { 39:آ ْيِن     ِم َكَر     الّزْوَج ّذ َثى     ال ْن  }    َوال

 ." بدل"الذكر "،"جعل بـ " متعلق"منه الجار
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ْيَس  { 40:آ َل ِلَك     َأ َلى     ِبَقاِدٍر     َذ ِيَي     َأْن     َع َتى     ُيِْح ْلَمْو  }    ا

المجرور المؤول المصدر ليس، خبر في زائدة الباء
 "."قادر بـ متعلق

 النسان سورة

َتى َهْل{ 1:آ َلى َأ ْنَساِن َع ّدْهِر ِمَن ِحيٌن ال ُكْن َلْم ال َيِ
ًئا ْي ُكوًرا َش ْذ  }َم

"لم وجملة "،"حين لـ بنعت " متعلقالدهر "من الجار
 .: فيهأي مقدر والرابط "،"حين لـ نعت "يِكن

ّنا 2:آ ِإ َنا     { َلْق ْنَساَن     َخ ْطَفٍة     ِمْن     ال ِليِه     َأْمَشاٍج     ُن َت ْب َن
ُه َنا ْل  }    َبِصيًرا     َسِميًعا     َفَجَع

َلْقنا بـ " متعلقنطفة "من الجار ": نعت،"أمشاج "،"َخ
وجملة الجمع، معنى في لنه لمفرد صفة الجمع ووقع

َلْقنا فاعل من " حال"نبتليه ""فجعلناه وجملة "،"َخ
متعدد به مفعول ""بصيرا ، "نبتيله جملة على معطوفة

 .خبر أصله ما وكذا ، تعدده يِجوز الخبر لن ؛

ّنا 3:آ ِإ ُه     { َنا ْيِ َد ِبيَل     َه ِكًرا     ِإّما     الّس ِإّما     َشا  }    َكُفوًرا     َو

في الهاء من ": حال"شاكرا تفصيل، ": حرف"إما
ًنا : هديِناه" أي"هديِناه ّي  .الحالتين كلتا له مب

ّنا  { 4:آ َنا     ِإ ْد َت َكاِفِريَِن     َأْع ْل  }    َسلَِسلَ     ِل

 .به ": مفعول"سلَسل

ُبوَن  { 5:آ ْأٍس     ِمْن     َيِْشَر  }    َكاُفوًرا     ِمَزاُجَها     َكاَن     َك

 "كأس لـ " نعت"كان جملة
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ًنا  { 6 ْي ُد     ِبَها     َيِْشَرُب     َع َبا ّلِه     ِع َنَها     ال  }    َتْفِجيًرا     ُيَِفّجُرو

لـ " نعت"يِشرب وجملة "،"كافورا من " بدل"عينا
ُيَِفّجرونها وجملة "،"عينا  "."يِشرب فاعل من " حال"
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ْذِر     ُيِوُفوَن  { 7:آ ّن َيَِخاُفوَن     ِبال ُه     َكاَن     َيِْوًما     َو ِطيًرا     َشّر َت }    ُمْس

وجملة به، " مفعول"يِوماو " مستأنفة،"يِوفون جملة
 .نعت ""كان

ْطِعُموَن  { 8:آ ُيِ ّطَعاَم     َو َلى     ال ّبِه     َع  }    ُح

: كائنين" أي"الطعام من بحال " متعلقحبه "على الجار
 .الطعام حبهم على

ّنَما 9:آ ِإ ُكْم     { ْطِعُم ّلِه     ِلَوْجِه     ُن ُد     ل     ال ُكْم     ُنِريِ ْن ًء     ِم َول     َجَزا
ُكوًرا  }    ُش

" حالنريِد "ل جملة "،"نطعم بـ " متعلق"لوجه الجار
" مقولنطعمكم "إنما وجملة "،"نطعمكم فاعل من

:" أي"يِطعمون فاعل من حال مقدر لقول القول
 .نطعمكم : إنماقائلين الطعام يِطعمون

ّنا 10:آ ِإ َنا     ِمْن     َنَخاُف     { ّب ُبوًسا     َيِْوًما     َر َطِريًِرا     َع  }    َقْم

 .ثانية " صفة"قمطريِرا به، " مفعول"يِوما

ّلُه     َفَوَقاُهُم  { 11:آ ِلَك     َشّر     ال ِم     َذ َيْو ْل َلّقاُهْم     ا ًة     َو َنْضَر
 }    َوُسُروًرا

""شّر "،"نخاف جملة على " معطوفة"فوقاهم جملة
 .ثان به " مفعول"نضرةو ثان، به مفعول

َبُروا     ِبَما     َوَجَزاُهْم  { 12:آ ّنًة     َص  }    َوَحِريًِرا     َج

""جنة بصبرهم، : جزاهمأي " مصدريِة" "ما"بما الجار
 .ثان مفعول

ِئيَن  { 13:آ ِك ّت َلى     ِفيَها     ُم ِئِك     َع  }    َشْمًسا     ِفيَها     َيَِرْوَن     ل     الَرا

والجاّران "،"جزاهم في الهاء من " حال"متكئين
 .ثانية " حالَيَِرْون "ل وجملة "،"متكئين بـ متعلقان

َيًة  { 14:آ ِن َدا ْيِهْم     َو َل ُلَها     َع َلْت     ِظلَ ّل ُذ ُطوُفَها     َو ِليلَ     ُق ْذ  }    َت

javascript:openquran(75,14,14)
javascript:openquran(75,13,13)
javascript:openquran(75,12,12)
javascript:openquran(75,11,11)
javascript:openquran(75,11,11)
javascript:openquran(75,10,10)
javascript:openquran(75,9,9)
javascript:openquran(75,9,9)
javascript:openquran(75,8,8)
javascript:openquran(75,7,7)


الجار "،"متكئين على معطوف ": اسم"ودانية قوله
معنى " متضمنة"ودانية "،"دانية بـ " متعلق"عليهم

ّللت وجملة "،"دانية ": فاعل"ظلَلها ُمْشرفة، ُذ "
 "."دانية المفرد على " معطوفةقطوفها

َطاُف  { 15:آ ُيِ ْيِهْم     َو َل َيٍة     َع ِن ْكَواٍب     ِفّضٍة     ِمْن     ِبآَ َأ َنْت     َو َكا
 }    َقَواِريَِر

اليِة " في"جزاهم جملة على " معطوفة"ويِطاف جملة
""عليهم والجار الفاعل، " نائب"بآَنية والجار )،12(

"،"آنية بـ " متعلقفضة "من الجار "،"يِطاف بـ متعلق
 ."أكواب لـ " نعت"كانت وجملة

ّدُروَها     ِفّضٍة     ِمْن     {َقَواِريَِر 16:آ  }    َتْقِديًِرا     َق

بنعت " متعلقفضة "من الجار الول، من " بدل"قواريِر
ّدروها وجملة "،"قواريِر لـ  . الثاني""قواريِر لـ " نعت"ق

ُيِْسَقْوَن  { 17:آ ْأًسا     ِفيَها     َو ِبيلَ     ِمَزاُجَها     َكاَن     َك ْنَج  }    َز

لـ " نعت"كان وجملة بالفعل، " متعلق"فيها الجار
 "."كأسا

ًنا 18:آ ْي ِبيلَ     ُتَسّمى     ِفيَها     {َع ْلَس  }    َس

لـ بنعت " متعلق"فيها الجار "،"زنجبيلَ من " بدل"عينا
""سلسبيلَو "،"عينا لـ " نعت"تسمى وجملة "،"عينا

 .ثان مفعول

ُطوُف  { 19:آ َيِ ْيِهْم     َو َل َداٌن     َع ْل ُدوَن     ِو ّل َذا     ُمَخ َتُهْم     ِإ ْيِ َأ َر
َتُهْم ْب ُلًؤا     َحِس ُثوًرا     ُلْؤ ْن  }    َم

وجملة "،"يِسقون جملة على " معطوفة"ويِطوف جملة
 "."ولدان لـ ثان نعت الشرط

َذا  { 20:آ ِإ ْيَِت     َو َأ ْيَِت     َثّم     َر َأ ًكا     َنِعيًما     َر ْل ِبيًرا     َوُم  }    َك

َثّم مستأنفة، الشرط جملة مختص مكان ": ظرف"
غير الرؤيِة ومفعول " قبله،"رأيِت بـ متعلق بالبعد
 .مذكور
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َيُهْم  { 21:آ ِل َياُب     َعا ُدٍس     ِث ْن ٌق     ُخْضٌر     ُس ْبَر َت ِإْس ّلوا     َو َوُح
ّبُهْم     َوَسَقاُهْم     ِفّضٍة     ِمْن     َأَساِوَر ًبا     َر  }    َطُهوًرا     َشَرا

بخبر متعلق منصوب مكان ": ظرف"عاليهم قوله
التأنيث، مجازي المبتدأ لن يِؤنث ولم "،"ثياب المبتدأ
ّلوا جملة "،"ثياب ": نعت"خضر على " معطوفة"وُح
ثان، مفعول ""أساور "،ثياب "عاليهم السمية الجملة

":"شرابا "،"أساور لـ بنعت " متعلقفضة "من الجار
 .ثان مفعول

َذا     ِإّن  { 22:آ ُكْم     َكاَن     َه ًء     َل َكاَن     َجَزا ُكْم     َو ُي ُكوًرا     َسْع  }    َمْش

""كان وجملة "،"جزاء من بحال " متعلق"لكم الجار
 .الولى على معطوفة الثانية

ّنا  { 23:آ َنا     َنْحُن     ِإ ْل ْيَك     نـز َل ْلُقْرآَن     َع  }    َتنـزيِلَ     ا

 "."إنا ) في(نا للضمير ": توكيد"نحن

ِبْر  { 24:آ ِم     َفاْص ْك ّبَك     ِلُح ِطْع     َول     َر ْنُهْم     ُت ِثًما     ِم  }    َكُفوًرا     َأْو     آ

ْلنا جملة على " معطوفة"فاصبر جملة الجار "،"نـز
 "."آثما من بحال متعلق ""منهم

ُكِر  { 25:آ ْذ ّبَك     اْسَم     َوا ًة     َر ْكَر َأِصيلَ     ُب  }    َو

 "اذكر بـ متعلق زمان ": ظرف"بكرة
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ْيِل     َوِمَن  { 26: ّل ْد     ال ّبْحُه     َلُه     َفاْسُج ْيلَ     َوَس  }    َطِويِلَ     َل

زائدة والفاء "،"اسجد بـ متعلق والجار عاطفة، الواو
جملة على " معطوفة"اسجد وجملة "،"فاسجد في

بـ متعلق زمان ظرف ":"ليلَ " المتقدمة،"اذكر
ّبحه  "."س

َذُروَن  { 27:آ َيِ َءُهْم     َو  }    َثِقيلَ     َيِْوًما     َوَرا

 .ظرف ل به ": مفعول"يِوما
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َناُهْم     َنْحُن  { 28:آ َلْق َنا     َخ ْد َد َذا     َأْسَرُهْم     َوَش ِإ َنا     َو ْئ َنا     ِش ْل ّد َب
َلُهْم َثا ْبِديِلَ     َأْم  }    َت

""تبديِلَ "،"شددنا جملة على معطوفة الشرط جملة
 .مطلق مفعول

ِإّن 29:آ ٌة     َهِذِه     { ِكَر ْذ َء     َفَمْن     َت َذ     َشا ّتَخ َلى     ا ّبِه     ِإ ِبيلَ     َر  }    َس

هذه : "إنالمستأنفة على معطوفة الشرط جملة
لـ الثاني بالمفعول " متعلقربه "إلى الجار "،تذكرة
 "."اتخذ

ُءوَن     َوَما  { 30:آ َء     َأْن     ِإل     َتَشا ّلُه     َيَِشا ّلَه     ِإّن     ال ِليًما     َكاَن     ال َع
ِكيًما  }    َح

"،شاء "من جملة على " معطوفةتشاؤون "وما جملة
" منصوبيِشاء "أن المؤول والمصدر للحصر، ""إل

 .الباء الخافض نـزع على

ْدِخُل  { 31:آ ُء     َمْن     ُيِ ِتِه     ِفي     َيَِشا ِلِميَن     َرْحَم ّظا ّد     َوال َلُهْم     َأَع
ًبا َذا ِليًما     َع  }    َأ

ُيِدخل جملة ": مفعول"والظالمين قوله " مستأنفة،"
معطوفة المقدر الفعل وجملة عاَقَب، بـ مقدر لفعل
ّد وجملة "،"يِدخل جملة على للفعل مفسرة ""أع

.المقدر

 المرسلَت سورة

ْلُمْرَسلَِت{ 1:آ  }ُعْرًفا َوا

":"عرفا المقدرة، أقسم بـ متعلق المجرور السم
 .: متتابعةأي الحال موضع في مصدر

ْلَعاِصَفاِت 2:آ  }    َعْصًفا     {َفا

وقوله الفاعل، لسم مؤكد مطلق ": مفعول"عصفا
 "."المرسلَت على معطوف ": اسم"فالعاصفات

ّناِشَراِت 3:آ  }    َنْشًرا     {َوال
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َنْشًرا ، "العاصفات على معطوف اسم مطلق " مفعول"
. 

َياِت 5:آ ْلِق ْلُم ْكًرا     {َفا  }    ِذ

 .الفاعل لسم به " مفعول"ذكرا

ْذًرا  { 6:آ ْذًرا     َأْو     ُع  }    ُن

 "."ذكرا من " بدل"عذرا

ّنَما 7:آ ِإ ُدوَن     {  }    َلَواِقٌع     ُتوَع

" اسمها،"ماو " ناسخة،"إنو القسم، جواب الجملة
 .المزحلقة واللَم ": خبرها،"واقعو

َذا  { 8:آ ِإ ّنُجوُم     َف  }    ُطِمَسْت     ال

محذوف لفعل فاعل ": نائب"النجومو مستأنفة، الفاء
وجواب " تفسيريِة،"طمست وجملة بعده، ما يِفسره
 .توعدون ما : وقعأي محذوف الشرط

ٍم     لّي  { 12:آ َلْت     َيِْو  }    ُأّج

القول " مقول"أّجلت وجملة "،"أّجلت بـ متعلق الجار
من حال المضمر القول وهذا : يِقال،أي مضمر لقول

 .فيها : مقول" أي"أّقتت مرفوع

ِم 13:آ َيْو ِل ْلَفْصِل     {  }    ا

 .الجر حرف " بإعادةيِوم "لي من ": بدل"ليوم الجار

ْدَراَك     َوَما  { 14:آ ْلَفْصِل     َيِْوُم     َما     َأ  }    ا

"ما وجملة مبتدأ، استفهام ": اسم"ما مستأنفة، الواو
""أدراك للفعل به مفعول نصب محل في "يِوم

 .المعلق

ْيٌِل  { 15:آ ِئٍذ     َو ِبيَن     َيِْوَم ّذ َك ْلُم  }    ِل
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َء وسّوغ " مبتدأ،"ويِل ُنه به البتدا ":"يِومئذو دعاء، كو
" متعلق"للمكذبين والجار "،"ويِل لـ بنعت متعلق ظرف

 .مستأنفة والجملة بالخبر،

َلْم  { 16:آ ِلِك     َأ ِليَن     ُنْه  }    الّو

 .مستأنفة الجملة

ِلَك  { 18:آ َذ ْلُمْجِرِميَن     َنْفَعُل     َك  }    ِبا

 مستأنفة والجملة مطلق، مفعول نائب الكاف

581 

ُه  { 21: َنا ْل ِكيٍن     َقَراٍر     ِفي     َفَجَع  }    َم

الجار "،"نخلقكم جملة على " معطوفة"فجعلناه جملة
 .جعل بـ " متعلققرار "في

َلى  { 22:آ َدٍر     ِإ ٍم     َق ُلو  }    َمْع

 "."جعلناه في الهاء من بحال " متعلققدر "إلى الجار

َنا  { 23:آ َدْر ِنْعَم     َفَق ْلَقاِدُروَن     َف  }    ا

وجملة "،"جعلناه جملة على " معطوفة"فقدرنا جملة
بالمدح والمخصوص " مستأنفة،القادرون "فنعم

 .: نحنأي محذوف

َلْم  { 25:آ ًتا     الْرَض     َنْجَعِل     َأ  }    ِكَفا

 .ثان " مفعول"كفاتا

ًء 26:آ َيا َأْح ًتا     { َأْمَوا  }    َو

الحياء : تكفت أي ، "كفاتا للمصدر به ": مفعول"أحياء
ًء : تضّمهم أي والموات ًتا ، ظهرها على أحيا في وأموا

 . بطنها

َنا  { 27:آ ْل ُكْم     َشاِمَخاٍت     َرَواِسَي     ِفيَها     َوَجَع َنا ْي َأْسَق ًء     َو َما
ًتا  }    ُفَرا
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المحذوف، الثاني بالمفعول " متعلق"فيها الجار
 .ثان " مفعول"ماءو

ِلُقوا  { 29:آ َط ْن َلى     ا ُتْم     َما     ِإ ْن ُبوَن     ِبِه     ُك ّذ َك  }    ُت

 .مقدر لقول القول " مقول"انطلقوا جملة

ِلُقوا  { 30:آ َط ْن َلى     ا  }    ُشَعٍب     َثلَِث     ِذي     ِظّل     ِإ

 .": نعتذي" الولى، من بدل الثانية انطلقوا جملة

ِليٍل     ل  { 31:آ ِني     َول     َظ ّلَهِب     ِمَن     ُيِْغ  }    ال

"،"ظل لـ ": نعت"ظليل " نافية،": "لظليل "ل قوله
 "."ظليل المفرد على " معطوفةيِغني "ول جملة

ّنَها  { 32:آ ْلَقْصِر     ِبَشَرٍر     َتْرِمي     ِإ  }    َكا

بنعت " متعلق"كالقصر " مستأنفة،ترمي "إنها جملة
 "."لشرر

ّنُه 33:آ َأ َك َلٌة     {  }    ُصْفٌر     ِجَما

 "."لشرر ثان " نعتجمالة "كأنه جملة

َذا  { 35:آ ِطُقوَن     ل     َيِْوُم     َه ْن  }    َيِ

 .إليه " مضافيِنطقون "ل جملة مرفوع، ": خبر"يِوم

َذُن     َول  { 36:آ َتِذُروَن     َلُهْم     ُيِْؤ َيْع  }    َف

 ".لهم يِؤذن "ل جملة على " معطوفة"فيعتذرون جملة

َذا  { 38:آ ْلَفْصِل     َيِْوُم     َه ُكْم     ا َنا ِليَن     َجَمْع  }    َوالّو

""جمعناكم وجملة " مستأنفة،الفصل يِوم "هذا جملة
: فيه،أي مقدر " والرابطالفصل "يِوم من حال

 "."جمعناكم في الكاف على معطوف " اسم"الولينو

ِإْن  { 39:آ ُكْم     َكاَن     َف ٌد     َل ْي ُدوِن     َك ِكي  }    َف
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"هذا جملة على " معطوفةكيد لكم كان "فإن جملة
مبني أمر وفعل رابطة، ": الفاء"فكيدون وقوله "،يِوم

المقدرة والياء للوقايِة، والنون النون، حذف على
 .محذوفة

ِكَه  { 42:آ َتُهوَن     ِمّما     َوَفَوا  }    َيِْش

" مجرور"عيون على معطوف ": اسم"وفواكه قوله
" متعلق"مما الجار الصرف، من ممنوع لنه بالفتحة؛

 "."فواكه لـ بنعت

ُلوا  { 43:آ ُبوا     ُك ًئا     َواْشَر ِني ُتْم     ِبَما     َه ْن ُلوَن     ُك  }    َتْعَم

المقدر والقول مقدر، لقول القول " مقول"كلوا جملة
في : كائنينأي الظرف في المستكّن الضمير من حال

الجار مطلق، ": مفعول"هنيئا ذلك، لهم مقول ظلَل
 "."هنيئا لـ بنعت " متعلق"بما

ّنا  { 44:آ ِلَك     ِإ َذ ِنيَن     َنْجِزي     َك ْلُمْحِس  }    ا

مطلق مفعول نائب والكاف "،"إن " خبر"نجزي جملة
 .الجزاء ذلك مثل جزاء : نجزيِهمأي

ُلوا  { 46:آ ّتُعوا     ُك َتَم ِليلَ     َو ُكْم     َق ّن  }    ُمْجِرُموَن     ِإ

مطلق مفعول ": نائب"قليلَ " مستأنفة،"كلوا جملة
 ." مستأنفةمجرمون "إنكم وجملة قليلَ أكلَ :أي

َذا  { 48:آ ِإ َكُعوا     َلُهُم     ِقيَل     َو َكُعوَن     ل     اْر  }    َيِْر

" ضمير"قيل فاعل ونائب مستأنفة، الشرط جملة
 .المصدر

َأّي  { 50:آ ِب ُه     َحِديٍِث     َف َد ُنوَن     َبْع  }    ُيِْؤِم

بالفعل، متعلق والجار " مستأنفة،"يِؤمنون جملة
 "حديِث لـ بنعت متعلق ""بعده الظرف
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 النبأ سورة

ُلوَن {َعّم 1:آ َء َتَسا  }َيِ

""ما و " الجارة،"عن من ": مؤلف"عّم قوله
متعلقان والمجرور والجار ألفها، حذفت الستفهامية

 "."يِتساءلون بـ

ِإ     َعِن  { 2:آ َب ّن ِم     ال ِظي ْلَع  }    ا

تعلق بما ويِتعلق قبله الجاّر من " بدلالنبأ "عن الجار
 .به

ّلِذي  { 3:آ ِلُفوَن     ِفيِه     ُهْم     ا َت  }    ُمْخ

بالخبر " متعلق"فيه الجار "،"نبأ لـ ": نعت"الذي
 "."مختلفون

َكلَ 4:آ َلُموَن     { َيْع  }    َس

 .مستأنفة الجملة

َلُموَن     َكلَ     ُثّم  { 5:آ َيْع  }    َس

 .قبلها المستأنفة على معطوفة الجملة

َلْم  { 6:آ ًدا     الْرَض     َنْجَعِل     َأ  }    ِمَها

 .ثان ": مفعول"مهادا

َباَل 7:آ ْلِج ًدا     {َوا َتا  }    َأْو

": اسم"أوتادا "،"الرض على معطوف ": اسم"الجبال
 "."مهادا على معطوف

ُكْم 8:آ َنا َلْق  }    َأْزَواًجا     {َوَخ

"نجعل "ألم جملة على " معطوفة"وخلقناكم جملة
 ." حالأزواجا "،المتقدمة

َنا  { 12:آ ْي َن َب ُكْم     َو ْبًعا     َفْوَق ًدا     َس َدا  }    ِش
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 .": نعت"شدادا به، ": مفعول"سبعا

ُنْخِرَج  { 15:آ ّبا     ِبِه     ِل ًتا     َح َبا َن  }    َو

 "."أنـزلنا بـ متعلق " مجرور"لنخرج المؤول المصدر

ّناٍت 16:آ ْلَفاًفا     {َوَج  }    َأ

ِلّف،"ألفاف مفرد  "."جناتلـ نعت وهي " 

ْنَفُخ     َيِْوَم  { 18:آ ُتوَن     الّصوِر     ِفي     ُيِ ْأ َت  }    َأْفَواًجا     َف

"في والجار "،الفصل "يِوم من ": بدل"يِوم قوله
على " معطوفة"فتأتون وجملة فاعل، نائب "الصور
 "."تأتون فاعل من ": حال"أفواجاو "،"يِنفخ

ِتَحِت  { 19:آ ُء     َوُف َنْت     الّسَما َكا ًبا     َف ْبَوا  }    َأ

 "."يِنفخ جملة على " معطوفة"وفتحت جملة

ّطاِغيَن 22:آ ِلل ًبا     {  }    َمآَ

": خبر"مآَبا "،"مرصادا لـ بنعت " متعلق"للطاغين الجار
 ." ثان"كان

ِثيَن  { 23:آ ِب ًبا     ِفيَها     ل  }    َأْحَقا

""فيها الجار "،"الطاغين من ": حال"لبثين قوله
 "."لبثين بـ متعلق ": ظرف"أحقابا "،"لبثين بـ متعلق

ُذوُقوَن     ل  { 24:آ ًدا     ِفيَها     َيِ ًبا     َول     َبْر  }    َشَرا

:" أي"لبثين في الضمير من " حاليِذوقون "ل جملة
 .ذائقين غير لبثين

ِإل 25:آ  }    َوَغّساًقا     َحِميًما     {

 "."شرابا من متصل مستثنى

ًء 26:آ  }    ِوَفاًقا     {َجَزا
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ُيِجزونأي محذوف لفعل مطلق ": مفعول"جزاء  :
 ." نعت"وفاقاو جزاء،

ّنُهْم 27:آ ِإ ُنوا     { ًبا     َيِْرُجوَن     ل     َكا  }    ِحَسا

 ." مستأنفةكانوا "إنهم جملة

ُبوا  { 28:آ ّذ َك َنا     َو ِت َيِا ًبا     ِبآَ ّذا  }    ِك

ّذابا ِك ّذبوا، ": مصدر"  .والِفّعال التفعيل مصدره وَفّعل ك

ُكّل  { 29:آ ُه     َشْيٍء     َو َنا ْي ًبا     َأْحَص َتا  }    ِك

:تقديِره محذوف لفعل به ": مفعول"كّل عاطفة، الواو
"إنهم جملة على معطوفة المقدرة والجملة أحصينا،

": نائب"كتابا " تفسيريِة،"أحصيناه وجملة "،كانوا
 .عامله معنى يِرادف المصدر وهذا مطلق، مفعول

ُذوُقوا  { 30:آ َلْن     َف ُكْم     َف َد ًبا     ِإل     نـزيِ َذا  }    َع

"نـزيِدكم "فلن وجملة " مستأنفة،"فذوقوا جملة
 ثان به " مفعول"عذابا المستأنفة، على معطوفة
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ِئَق 32 َدا ًبا     {َح َنا َأْع  }    َو

ُجعلت ، كل من كل " بدل"مفازا ِمْن ": بدل"حدائق
 .مفازا الشياء هذه نفس

َكَواِعَب 33:آ ًبا     {َو ْتَرا  }    َأ

 ." نعت"أترابا

ْأًسا 34:آ َك  }    ِدَهاًقا     {َو

 "."كأس لـ " صفة"دهاقا

ًبا     َول     َلْغًوا     ِفيَها     َيِْسَمُعوَن     ل  { 35:آ ّذا  }    ِك

 "."لحدائق " نعتيِسمعون "ل جملة
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ًء  { 36:آ ّبَك     ِمْن     َجَزا ًء     َر َطا ًبا     َع  }    ِحَسا

بنعت " متعلقربك "من الجار مطلق، ": مفعول"جزاء
لـ ": نعت"حساباو "،"جزاء من ": بدل"عطاء "،"جزاء لـ

 .الوصف ُمقام أقيم مصدر وهو "،"عطاء

َنُهَما     َوَما     َوالْرِض     الّسَماَواِت     َرّب  { 37:آ ْي ل     الّرْحَمِن     َب
ُكوَن ِل ْنُه     َيِْم ًبا     ِم َطا  }    ِخ

معطوف موصول ": اسم"ما "،"ربك من ": بدل"رب
وجملة " الثاني،"رب لـ ": نعت"الرحمن الرض، على

 "."الرحمن من " حاليِملكون "ل

َكُة     الّروُح     َيُِقوُم     َيِْوَم  { 38:آ ِئ ْلَملَ ّلُموَن     ل     َصّفا     َوا َك َت ِإل     َيِ
ًبا     َوَقاَل     الّرْحَمُن     َلُه     َأِذَن     َمْن  }    َصَوا

وجملة ": حال،"صفا "،"يِملكون بـ متعلق ": ظرف"يِوم
من بدل موصول ": اسم"َمْن ثانية، " حاليِتكلمون "ل

 .به " مفعول"صواباو "،"يِتكلمون في الواو

ِلَك  { 39:آ َيْوُم     َذ ْل ْلَحّق     ا َء     َفَمْن     ا َذ     َشا ّتَخ َلى     ا ّبِه     ِإ ًبا     َر  }    َمآَ

الشرط وجملة "،"ذلك " خبر"الحق " بدل،"اليوم
". مفعولالحق اليوم : "ذلكالمستأنفة على معطوفة

" متعلقربه "إلى الجار "،"مآَباو مقدرا ": اليِمان"اتخذ
 "."مآَبا من بحال

ّنا 40:آ ِإ ُكْم     { َنا َذْر ْن ًبا     َأ َذا ًبا     َع ُظُر     َيِْوَم     َقِريِ ْن ُء     َيِ ْلَمْر َما     ا
ّدَمْت ُه     َق َدا َيُِقوُل     َيِ َكاِفُر     َو ْل ِني    َ يِا     ا َت ْي ْنُت     َل ًبا     ُك  }    ُتَرا

لـ ثان بنعت " متعلق"يِوم الظرف ثان، ": مفعول"عذابا
به مفعول موصول ": اسم"ما يِوم، : كائنا" أي"عذابا

وجملة تنبيه، ": أداة"يِا بنفسه يِتعدى " قد"نظرو
 "."يِنظر جملة على " معطوفة"يِقول

 النازعات سورة

ّناِزَعاِت 1:آ  }َغْرًقا {َوال
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":"غرقا مقدرا، أقسم بـ متعلق به ": مقسم"النازعات
" في"النازعات لعامله مرادف مطلق مفعول نائب

ُثّن :أي محذوف القسم وجواب المعنى،  .لتبع

َطاِت 2:آ ّناِش ًطا     {َوال  }    َنْش

 "."النازعات على معطوف ": اسم"والناشطات

ّبَراِت 5:آ َد ْلُم  }    َأْمًرا     {َفا

ّبرات الفاعل لسم به ": مفعول"أمرا  "."المد

 }    الّراِجَفُة     َتْرُجُف     َيِْوَم  { 6:آ

:أي المقدر القسم بجواب " متعلق"يِوم الظرف
ُثّن  .لتبع

َبُعَها 7:آ ْت َت  }    الّراِدَفُة     {

 "."الراجفة من " حال"تتبعها جملة

ُلوٌب  { 8:آ ِئٍذ     ُق  }    َواِجَفٌة     َيِْوَم

"،"واجفة بـ متعلق ": ظرف"يِومئذ " مبتدأ،"قلوب
 .بالنكرة للَبتداء المسّوغ " وهو"قلوب " نعت"واجفةو

ْبَصاُرَها 9:آ َأ  }    َخاِشَعٌة     {

الثاني، المبتدأ ": خبر"خاشعةو ثان، ": مبتدأ"أبصارها
 "."قلوب " خبرخاشعة "أبصارها وجملة

ُلوَن 10:آ َيُِقو ّنا     { ِئ ُدوَن     َأ ُدو ْلَحاِفَرِة     ِفي     َلَمْر  }    ا

" متعلقالحافرة "في الجار " مستأنفة،"يِقولون جملة
 "."مردودون بـ

َذا 11:آ ِئ َأ ّنا     { َظاًما     ُك ًة     ِع  }    َنِخَر

:تقديِره الجواب بمعنى متعلقة شرطية ": ظرفية"إذا
 ؟نبعث فهل
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ُلوا  { 12:آ ْلَك     َقا ًذا     ِت ٌة     ِإ ٌة     َكّر  }    َخاِسَر

ًذا " مستأنفة،"قالوا جملة  .جواب ": حرف"إ

ّنَما  { 13:آ ِإ ٌة     ِهَي     َف ٌة     َزْجَر َد  }    َواِح

 ." مستأنفةزجرة هي "فإنما جملة

َذا  { 14:آ ِإ  }    ِبالّساِهَرِة     ُهْم     َف

على معطوفة والجملة ": فجائية،"إذا عاطفة، الفاء
 ".زجرة هي "إنما جملة

َتاَك     َهْل  { 15:آ  }    ُموَسى     َحِديُِث     أ

 مستأنفة الجملة
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ْذ 16: ِإ ُه     { َدا ّبُه     َنا ْلَواِدي     َر ّدِس     ِبا ْلُمَق  }    ُطًوى     ا

الجار "،"حديِث من اشتمال بدل ظرفي ": اسم"إذ
 ." بدل"طوى "،"ناداه بـ متعلق ""بالواد

ْذَهْب  { 17:آ َلى     ا ّنُه     ِفْرَعْوَن     ِإ  }    َطَغى     ِإ

" حاليةطغى "إنه جملة للنداء، " تفسيريِة"اذهب جملة
 "."فرعون من

َلى     َلَك     َهْل     َفُقْل  { 18:آ ّكى     َأْن     ِإ  }    َتَز

:أي محذوف لمبتدأ محذوف بخبر " متعلق"لك الجار
للمبتدأ بنعت متعلق المجرور المؤول والمصدر سبيل،
 ؟لك التزكية إلى كائن سبيل : هلأي المقدر

َيَِك  { 19:آ َأْهِد َلى     َو ّبَك     ِإ َتْخَشى     َر  }    َف

ّكى جملة على " معطوفة"أهديِك جملة وجملة "،"تز
 "."أهديِك جملة على معطوفة ""تخشى

ُه  { 20:آ َأَرا َيَِة     َف ْبَرى     ال ُك ْل  }    ا
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 .ثان " مفعول"اليِة " مستأنفة،"فأراه جملة

ّذَب  { 21:آ َك  }    َوَعَصى     َف

ّذب جملة  "."أراه جملة على " معطوفة"فك

َنا     َفَقاَل  { 24:آ ُكُم     َأ ّب َلى     َر  }    الْع

 "."ربكم لـ " نعت"العلى

ُه  { 25:آ َذ َأَخ ّلُه     َف َكاَل     ال َلى     الِخَرِة     َن  }    َوالو

":"نكال "،"قال جملة على " معطوفة"فأخذه جملة
 .المعنى في عامله يِرادف مطلق مفعول نائب

ِلَك     ِفي     ِإّن  { 26:آ ًة     َذ ْبَر  }    َيِْخَشى     ِلَمْن     َلِع

 "."عبرة لـ بنعت " متعلق"لمن الجار

ُتْم  { 27:آ ْن َأ ّد     َأ ْلًقا     َأَش ِم     َخ ُء     َأ َناَها     الّسَما  }  َب

" معطوفة"السماء متصلة، " عاطفة"أم " تمييز،"خلقا
 ." مستأنفة"بناها جملة "،"أنتم على

َكَها     َرَفَع  { 28:آ  }    َفَسّواَها     َسْم

 .للبناء " تفسيريِة"رفع جملة

َد     َوالْرَض  { 30:آ ِلَك     َبْع  }    َدَحاَها     َذ

يِفسره محذوف لفعل " مفعول"الرض مستأنفة، الواو
 ." مفسرة"دحاها وجملة بعده، ما

َأْخَرَج 31:آ ْنَها     { َءَها     ِم  }    َوَمْرَعاَها     َما

 "."دحاها لـ " مفسرة"أخرج جملة

َباَل 32:آ ْلِج  }    َأْرَساَها     {َوا
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ما يِفسره محذوف بفعل ": منصوب"والجبال قوله
"،"دحا جملة على معطوف المقدر والفعل بعده،

 ." تفسيريِة"أرساها وجملة

َتاًعا  { 33:آ ُكْم     َم ُكْم     َل ْنَعاِم  }    َول

بنعت " متعلق"لكم الجار لجله، ": مفعول"متاعا قوله
 "."متاعا لـ

َذا  { 34:آ ِإ َءِت     َف ّطاّمُة     َجا ْبَرى     ال ُك ْل  }    ا

بمعنى متعلقة شرطية ": ظرفية"إذاو مستأنفة، الفاء
:" نحوطغى من "فأّما قوله الشرط وجواب الجواب،

ّكى َمْن فأّما المحسنون جاءك (إذا وأما له، فادُع تز
 ...).َمْن

ّكُر     َيِْوَم  { 35:آ َذ َت ْنَساُن     َيِ  }    َسَعى     َما     ال

المؤول والمصدر " مصدريِة،"ما "،"إذا من ": بدل"يِوم
 .به مفعول

َأّما  { 37:آ  }    َطَغى     َمْن     َف

شرط ": حرف"أما الشرط، لجواب رابطة الفاء
""َمْن وليست مبتدأ، موصول ": اسم"َمْن وتفصيل،

 .الشرط على يِدخل ل الشرط لن شرطية

ِإّن  { 39:آ ْلَجِحيَم     َف ْأَوى     ِهَي     ا ْلَم  }    ا

:أي مقدر والرابط "،"َمْن خبر والجملة رابطة، الفاء
 ." للفصل"هيو مأواه،

َأّما  { 40:آ ّبِه     َمَقاَم     َخاَف     َمْن     َو َنَهى     َر ّنْفَس     َو َعِن     ال
ْلَهَوى  }    ا

عليه، دخلت وما " السابقة"أّما على معطوفة الجملة
 .مبتدأ موصول ": اسم"َمْن

ِإّن  { 41:آ ّنَة     َف ْلَج ْأَوى     ِهَي     ا ْلَم  }    ا
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" للفصل،"هي رابطة، والفاء "،"َمْن خبر الجملة
 .مقدر والرابط

َنَك  { 42:آ ُلو َأ ّيِاَن     الّساَعِة     َعِن     َيِْس  }    ُمْرَساَها     َأ

" بدلمرساها "أيِان وجملة " مستأنفة،"يِسألونك جملة
ظرف استفهام " اسم"أيِان "،"الساعة من اشتمال

 .مبتدأ ""مرساها بالخبر، متعلق زمان

ْنَت     ِفيَم  { 43:آ ْكَراَها     ِمْن     َأ  }    ِذ

الجار "،"أنت للمبتدأ مقدم بخبر " متعلق"فيم الجار
فيَم كائن : أنتوالتقديِر بالخبر، " متعلقذكراها "ِمْن
شيء، في لهم ذكراها من أنت : ماأي ؟ذكراها ِمْن

 ." مستأنفةأنت "فيم وجملة

َلى44:آ ِإ ّبَك  { َتَهاَها َر ْن  }ُم

 .مستأنفة الجملة

ّنَما 45:آ ِإ ْنَت     { ْنِذُر     َأ  }    َيِْخَشاَها     َمْن     ُم

 .إليه مضاف موصول ": اسم"َمْن مستأنفة، الجملة

ّنُهْم  { 46:آ َأ َنَها     َيِْوَم     َك ُثوا     َلْم     َيَِرْو َب ْل ّيًة     ِإل     َيِ }    ُضَحاَها     َأْو     َعِش

بحال " متعلق"يِوم " مستأنفة،يِلبثوا لم "كأنهم جملة
"،"كأن " خبريِلبثوا "لم وجملة "،"كأنهم في الهاء من

":ضحاها "أو وقوله "،"يِلبثوا بـ متعلق ": ظرف"عشية
الظرف ضمير إلى الظرف أضاف العشية، ضحى أي

 اتساعا الخر
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 عبس سورة

ُه َأْن{ 2:آ َء  }الْعَمى َجا

نـزع على منصوب المؤول المصدر " مصدريِة،"أْن
 .اللَم الخافض

javascript:openquran(78,46,46)
javascript:openquran(78,45,45)
javascript:openquran(78,43,43)
javascript:openquran(78,42,42)
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=369&CID=175#TOP%23TOP
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=369&CID=175#TOP%23TOP


ْدِريَِك     َوَما  { 3:آ ّلُه     ُيِ ّكى     َلَع  }    َيِّز

وجملة "،"عبس جملة على " معطوفةيِدريِك "وما جملة
 "."يِدريِك لـ ثان " مفعوليِزكى "لعله

ّكُر     َأْو  { 4:آ ّذ ْنَفَعُه     َيِ َت ْكَرى     َف ّذ  }    ال

بأن منصوب والفعل " سببية،"فتنفعه في الفاء
معطوف المؤول والمصدر الترجي، جواب على مضمرة

لديِك : عسىأي السابق الكلَم من متصيد مصدر على
 .فنفع تزكية

َنى     َمِن     َأّما  { 5:آ َتْغ  }    اْس

موصول ": اسم"من وتفصيل، شرط ": حرف"أما
 .مبتدأ

ْنَت  { 6:آ َأ ّدى     َلُه     َف  }    َتَص

ّدى له "فأنت جملة رابطة، الفاء ""من " خبرتص
 .السابقة

ْيَك     َوَما  { 7:آ َل ّكى     َأل     َع  }    َيِّز

ّدى فاعل من " حاليةيِزكى أل عليك "وما جملة "،"تص
مؤخر، ": مبتدأيِزكى "أل المؤول والمصدر ناصبة، ""أن

عدم عليك : ليسأي خبر بمحذوف " متعلق"عليك الجار
 .تزكيته

َأّما  { 8:آ َءَك     َمْن     َو  }    َيِْسَعى     َجا

 "."جاءك فاعل من " حال"يِسعى جملة

 }    َيِْخَشى     {َوُهَو 9:آ

 "."يِسعى فاعل من " حاليِخشى "وهو جملة

ْنَت  { 10:آ َأ ْنُه     َف َلّهى     َع  }    َت

 "."َمْن المبتدأ " خبرتلّهى عنه "فأنت جملة
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َء     َفَمْن  { 12:آ ُه     َشا َكَر  }    َذ

 .وموصوفها الصفة بين " معترضةشاء "فمن جملة

َكّرَمٍة     ُصُحٍف     ِفي  { 13:آ  }    ُم

 "."لتذكرة بصفة " متعلق صحف "في الجار

ْيِِدي 15:آ َأ ِب  }َسَفَرٍة     {

 "."بمرفوعة " متعلق"بأيِدي الجار

ٍم 16:آ ِكَرا  }    َبَرَرٍة     {

 "."سفرة لـ ": نعتانبررة "كرام

ِتَل  { 17:آ ْنَساُن     ُق ُه     َما     ال ْكَفَر  }    َأ

ِتل جملة تعجبية ": نكرة"ما " مستأنفة،النسان "ُق
" ،"ما خبر والجملة ومفعوله، ماض وفعل مبتدأ،
 .مستأنفة التعجب وجملة

َلَقُه     َشْيٍء     َأّي     ِمْن  { 18:آ  }    َخ

 .مستأنفة والجملة "،"خلقه بـ " متعلقأي "من الجار

ْطَفٍة     ِمْن  { 19:آ َلَقُه     ُن ُه     َخ ّدَر  }    َفَق

 .الولى من بدل " الثانية"خلقه جملة

ِبيَل     ُثّم  { 20:آ ُه     الّس  }    َيِّسَر

بعده، ما يِفّسره محذوف لفعل به ": مفعول"السبيل
ّدره جملة على معطوفة " المقدرة"يِّسره وجملة "،"ق
 .مفسرة بها " المصرح"يِّسره وجملة

َذا     ُثّم  { 22:آ َء     ِإ ُه     َشا ْنَشَر  }    َأ

 "."أقبره جملة على معطوفة الشرط جملة

ُه     َما     َيِْقِض     َلّما     َكلَ  { 23:آ  }    َأَمَر
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 ." مستأنفةيِقض "لما جملة

ُظِر  { 24:آ ْن َي ْل ْنَساُن     َف َلى     ال  }    َطَعاِمِه     ِإ

 ." مستأنفة"فلينظر جملة

ّنا  { 25:آ َنا     َأ ْب َب َء     َص ْلَما ّبا     ا  }    َص

ّنا المؤول المصدر محل " في"طعامه من " بدلصببنا "أ
 .جر

ِئَق 30:آ َدا ًبا     {َوَح ْل  }    ُغ

ًا ْلب ْلباء َأْغلب ": جمع"ُغ  .وَغ

َتاًعا  { 32:آ ُكْم     َم ُكْم     َل ْنَعاِم  }    َول

ًا لـ بنعت " متعلق"لكم الجار لجله، " مفعول"متاع
ًا  "."متاع

َذا  { 33:آ ِإ َءِت     َف  }    الّصاّخُة     َجا

يِدل محذوف الشرط وجواب مستأنفة، الشرط جملة
"،يِغنيه شأن يِومئذ منهم امرئ "لكل قوله عليه

 .بنفسه أحد كل اشتغل جاءت : فإذاوالتقديِر

ُء     َيِِفّر     َيِْوَم  { 34:آ ْلَمْر  }    َأِخيِه     ِمْن     ا

 "."إذا من ": بدل"يِوم

ُكّل  { 37:آ ْنُهْم     اْمِرٍئ     ِل ِئٍذ     ِم ْأٌن     َيِْوَم ِنيِه     َش  }    ُيِْغ

الجار " نعت،"يِغنيه جملة "،"إذا لجواب تفسيريِة الجملة
متعلق " ظرف"يِومئذ "،"امرئ لـ بـنعت " متعلق"منهم

 "."لكل به تعلق الذي بالستقرار

ٌه  { 38:آ ِئٍذ     ُوُجو ٌة     َيِْوَم  }    ُمْسِفَر

"،"ضاحكة بالخبر متعلق " ظرف"يِومئذ ": مبتدأ،"وجوه
 "."وجوه لـ ": نعت"مسفرة
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َكٌة 39:آ ٌة     {َضاِح ْبِشَر َت  }    ُمْس

 "."وجوه لـ ثان ": خبر"مستبشرة

ٌه  { 40:آ ِئٍذ     َوُوُجو ْيَها     َيِْوَم َل ٌة     َع َبَر  }    َغ

 "."وجوه لـ " نعتغبرة "عليها وجملة " مبتدأ،"وجوه

َتْرَهُقَها 41:آ ٌة     { َتَر  }    َق

 "."وجوه المبتدأ " خبر"ترهقها جملة

ِئَك  { 42:آ َل ُة     ُهُم     ُأو َكَفَر ْل ُة     ا ْلَفَجَر  }    ا

":الفجرة "الكفرة فصل، " ضمير"هم مستأنفة، الجملة
 "أولئك لـ خبران
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 التكويِر سورة

َذا{ 1:آ  }ُكّوَرْت الّشْمُس ِإ

في "،"علمت بجوابها متعلق شرطية ": ظرفية"إذا
يِفسره مقدر لفعل فاعل ": نائب) "الشمس14( اليِة

ُكّورت وجملة بعده، ما  .ابتدائية والجملة تفسيريِة، ""

َذا  { 2:آ ِإ ّنُجوُم     َو َدَرْت     ال َك ْن  }    ا

،وجملة بعده ما يِفسره مقدر لفعل ": فاعل"النجوم
وجوابه وفعله الشرط وجملة تفسيريِة، ""انكدرت
 .لها محل ل البتدائية على معطوفة

َأّي  { 9:آ ْنٍب     ِب َلْت     َذ ِت  }    ُق

ِتلت بـ متعلق الجار به " مفعول"ُقتلت وجملة "،"ُق
 .بالستفهام المعلق السؤال لفعل

ِلَمْت  { 14:آ  }    َأْحَضَرْت     َما     َنْفٌس     َع

 .الشرط " جواب"علمت جملة
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ّنِس     ُأْقِسُم     َفلَ  { 15:آ ْلُخ  }    ِبا

 ." مستأنفةأقسم "ل وجملة استئنافية، الفاء

ْلَجَواِري16:آ ّنِس  {ا ُك ْل  }ا

ّنس من ": بدل"الجوار المقدرة بالكسرة " مجرور"الُخ
ّنس المحذوفة، الياء على ُك  " ."للجوار " نعت"ال

ْيِل  { 17:آ ّل َذا     َوال  }    َعْسَعَس     ِإ

ّنس على معطوف ": اسم"والليل قوله ":"إذا "،"الُخ
 "."أقسم بـ متعلق محض ظرف

ّنُه  { 19:آ ٍم     َرُسوٍل     َلَقْوُل     ِإ  }    َكِريِ

 .القسم جواب الجملة

َد     ُقّوٍة     ِذي  { 20:آ ْن ْلَعْرِش     ِذي     ِع ِكيٍن     ا  }    َم

بـ متعلق مكان ": ظرف"عند " ،"رسول لـ ": نعت"ذي
 "."رسول لـ ": نعت"مكين "مكين،

َطاٍع21:آ  َأِميٍن َثّم  ُم

الفتح على مبني ": ظرف"ثم ثان، ": نعت"مطاع
 .ثالث " نعت"أمين "،"مطاع بـ متعلق

ُكْم     َوَما  { 22:آ ُب ُنوٍن     َصاِح  }    ِبَمْج

)،19( اليِة في القسم جواب على معطوفة الجملة
 .ليس عمل " العاملة"ما خبر في زائدة والباء

ْد  { 23:آ َلَق ُه     َو ِبيِن     ِبالُفِق     َرآ ْلُم  }    ا

جملة على " معطوفةرآه "لقد وجملة عاطفة، الواو
""بالفق الجار للقسم، " واللَمبمجنون صاحبكم "وما

 "."رآه بـ متعلق

َلى     ُهَو     َوَما  { 24:آ ْيِب     َع ْلَغ ِنيٍن     ا  }    ِبَض
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خبر في زائدة والباء "،"رآه جملة على معطوفة الجملة
 "."ما

ْيَِن 26:آ َأ ُبوَن     {َف ْذَه  }    َت

استفهام ": اسم"أيِنو ، مستأنفة الستفهام جملة
 "."تذهبون بالفعل متعلق مكان ظرف

ْكٌر     ِإل     ُهَو     ِإْن  { 27:آ َلِميَن     ِذ ْلَعا  }    ِل

الجار " للحصر،"إلو " نافية،"إنو مستأنفة، الجملة
 "."ذكر لـ بنعت " متعلق"للعالمين

َء     ِلَمْن  { 28:آ ُكْم     َشا ْن َتِقيَم     َأْن     ِم  }    َيِْس

" متعلق"منكم الجار للعالمين، من " بدل"لمن الجار
 .به مفعول والمصدر "،"شاء فاعل من بحال

ُءوَن     َوَما  { 29:آ َء     َأْن     ِإل     َتَشا ّلُه     َيَِشا َلِميَن     َرّب     ال ْلَعا  }    ا

نـزع على منصوب المؤول المصدر " للحصر،"إل
 " بدل"رب : الباء،الخافض
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 النفطار سورة

َذا{ 1:آ ُء ِإ َطَرْت الّسَما ْنَف  }ا

وجملة بعده، ما يِفسره محذوف بفعل ": فاعل"السماء
 .مفسرة ""انفطرت

َذا  { 3:آ ِإ ِبَحاُر     َو ْل  }    ُفّجَرْت     ا

 .فاعل " نائب"البحار

ِلَمْت  { 5:آ ّدَمْت     َما     َنْفٌس     َع َأّخَرْت     َق  }    َو

 .الشرط " جواب"علمت جملة

ّيَِها    َ يِا  { 6:آ ْنَساُن     َأ ّبَك     َغّرَك     َما     ال ِم     ِبَر َكِريِ ْل  }    ا
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النداء " جوابغّرك "ما وجملة " بدل،"النسان
 ." خبر"غّرك وجملة مبتدأ، ": استفهامية"ما مستأنفة،

ّلِذي  { 7:آ َلَقَك     ا َلَك     َفَسّواَك     َخ َد  }    َفَع

 "."ربك لـ ثان ": نعت"الذي

َء     َما     ُصوَرٍة     َأّي     ِفي  { 8:آ َبَك     َشا ّك  }    َر

ّكبك بـ " متعلق"أّي "في الجار استفهام : اسمأي "،"ر
" نعت،"شاء وجملة ": زائدة،"ما معرب، مجرور

 ." مستأنفة"ركبك وجملة : شاءها،أي مقدر والرابط

ُبوَن     َبْل     َكلَ  { 9:آ ّذ َك ّديِِن     ُت  }    ِبال

 .مستأنفة الجملة

ِإّن  { 10:آ ُكْم     َو ْي َل ِظيَن     َع  }    َلَحاِف

"،"تكذبون في الفاعل من حالية والجملة حالية، الواو
 .للتوكيد واللَم

ِكَراًما 11:آ ِبيَن     { ِت  }    َكا

 .ثان " نعت"وكاتبين " نعت،"كراما

َلُموَن  { 12:آ ُلوَن     َما     َيِْع  }    َتْفَع

 .لحافظين ثالث " نعت"يِعلمون جملة

َنَها  { 15:آ َلْو ّديِِن     َيِْوَم     َيِْص  }    ال

 .بالفعل " متعلق"يِوم و لجحيم، " نعت"يِصلونها جملة

ْنَها     ُهْم     َوَما  { 16:آ ِبيَن     َع ِئ  }    ِبَغا

"،"ما خبر في زائدة والباء الواو، من حالية الجملة
 "."بغائبين " متعلق"عنها الجار

ْدَراَك     َوَما  { 17:آ ّديِِن     َيِْوُم     َما     َأ  }    ال
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لـ ثان " مفعولالديِن يِوم "ما وجملة مستأنفة، الواو
 . " الستفهامية"ما ": خبر"يِوم "،"أدراك

ْدَراَك     َما     ُثّم  { 18:آ ّديِِن     َيِْوُم     َما     َأ  }    ال

المستأنفة على " معطوفةأدراك ما "ثم جملة
 . المتقدمة

ِلُك     ل     َيِْوَم  { 19:آ َنْفٍس     َنْفٌس     َتْم ًئا     ِل ْي ِئٍذ     َوالْمُر     َش َيِْوَم
ّلِه  }    ِل

تقديِره محذوف بفعل متعلق زمان ": ظرف"يِوم
ُيَِجاَزْون على " معطوفةلله يِومئذ "والمر وجملة )،(

الذي بالستقرار " متعلق"يِومئذ و "،تملك "ل جملة
ّلق  .بالخبر " متعلق"لله الجار الخبر، به تع

 المطففين سورة

ْيٌِل 1:آ َطّفِفيَن {َو ْلُم  }ِل

وجاز بالخبر، " متعلق"للمطففين ": مبتدأ،"ويِل
 .الدعاء على لدللتها بالنكرة البتداء

ّلِذيَِن  { 2:آ َذا     ا ُلوا     ِإ َتا ْك َلى     ا ّناِس     َع َتْوُفوَن     ال  }    َيِْس

صلة، الشرط وجملة "،"للمطففين " نعت"الذيِن
ْلُت :ويِقال َت ْلُت الناس، على اك َت  .منهم واك

ُظّن     َأل  { 4:آ ِئَك     َيِ َل ّنُهْم     ُأو ُثوَن     َأ ْبُعو  }    َم

ّدت بعدها " وما"أّن ّد س َلْي مس  "."يِظن مفعو

ٍم  { 5:آ َيْو ٍم     ِل ِظي  }    َع

 "."مبعوثون بـ " متعلق"ليوم الجار

ّناُس     َيُِقوُم     َيِْوَم  { 6:آ َلِميَن     ِلَرّب     ال ْلَعا  }    ا

يِوم، : يِبعثونأي مقدر بفعل متعلق ": ظرف"يِوم
 "يِقوم بـ " متعلق"لرب الجار
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َتاَب     ِإّن     َكلَ  { 7 ْلُفّجاِر     ِك  }    ِسّجيٍن     َلِفي     ا

 .مستأنفة الجملة

ْدَراَك     َوَما  { 8:آ  }    ِسّجيٌن     َما     َأ

"ما وجملة مبتدأ، استفهام " اسم"ما مستأنفة، الواو
 "."أدراك لـ ثان مفعول "سّجين

َتاٌب 9:آ ِك  }    َمْرُقوٌم     {

كتاب، : هوأي محذوف لمبتدأ ": خبر"كتاب قوله
 "."سجين لـ مفسرة والجملة

ّلِذيَِن  { 11:آ ُبوَن     ا ّذ َك ِم     ُيِ َيْو ّديِِن     ِب  }    ال

 "."للمكذبين ": نعت"الذيِن

ّذُب     َوَما  { 12:آ َك َتٍد     ُكّل     ِإل     ِبِه     ُيِ ٍم     ُمْع ِثي  }    َأ

 ." للحصر"إل و ": فاعل،"كل مستأنفة، الجملة

َذا  { 13:آ َلى     ِإ ْت ْيِه     ُت َل َنا     َع ُت َيِا ِطيُر     َقاَل     آ ِليَن     َأَسا  }    الّو

 "."معتد لـ ثان نعت الشرطية الجملة

َلى     َراَن     َبْل     َكلَ  { 14:آ ِبِهْم     َع ُلو ُنوا     َما     ُق ُبوَن     َكا ْكِس  }    َيِ

فاعل موصول ": اسم"ما " مستأنفة،"ران جملة
 "."ران

ّنُهْم     َكلَ  { 15:آ ّبِهْم     َعْن     ِإ ِئٍذ     َر ُبوَن     َيِْوَم  }    َلَمْحُجو

 .الظرف وكذا "،"محجوبون بـ " متعلقربهم "عن الجار

ّنُهْم     ُثّم  { 16:آ ُلو     ِإ ِم     َلَصا ْلَجِحي  }    ا

 ".لمحجوبون "إنهم جملة على معطوفة الجملة

َذا     ُيَِقاُل     ُثّم  { 17:آ ّلِذي     َه ُتْم     ا ْن ُبوَن     ِبِه     ُك ّذ َك  }    ُت
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 ".لصالو "إنهم جملة على " معطوفة"يِقال جملة

ْدَراَك     َوَما  { 19:آ ّيوَن     َما     َأ ّل  }    ِع

ّيون "ما جملة "وما وجملة "،"أدراك لـ ثان " مفعولِعل
 ." مستأنفةأدراك

َتاٌب 20:آ ِك  }    َمْرُقوٌم     {

والجملة كتاب، : هوأي محذوف، لمبتدأ ": خبر"كتاب
ّيون لـ مفسرة  "."عل

ُه 21:آ ُد َيِْشَه ُبوَن     { ْلُمَقّر  }    ا

 .ثان " نعتالمقربون "يِشهده جملة

َلى  { 23:آ ِئِك     َع ُظُروَن     الَرا ْن  }    َيِ

"الرائك "على الجار "،"إّن لـ ثان " خبر"يِنظرون جملة
 "."يِنظرون بـ متعلق

َة     ُوُجوِهِهْم     ِفي     َتْعِرُف  { 24:آ ِم     َنْضَر ّنِعي  }    ال

 "."إن لـ ثالث " خبر" تعرف جملة

ٍم     َرِحيٍق     ِمْن     ُيِْسَقْوَن  { 25:آ ُتو  }    َمْخ

ُيِْسَقون جملة  ""إن لـ رابع " خبر"

َتاُمُه  { 26:آ ِلَك     َوِفي     ِمْسٌك     ِخ َناَفِس     َذ َت َي ْل َناِفُسوَن     َف َت ْلُم  }    ا

"في والجار "،"رحيق لـ ثان " نعتمسك "ختامه جملة
وجملة زائدة، " والفاء"يِتنافس بالفعل متعلق "ذلك

 .المتعاطفين بين " معترضة"يِتنافس

ٍم     ِمْن     َوِمَزاُجُه  { 27:آ ِني  }    َتْس

"ختامه جملة على " معطوفةتسنيم من "ومزاجه جملة
 ".مسك

ًنا  { 28:آ ْي ُبوَن     ِبَها     َيِْشَرُب     َع ْلُمَقّر  }    ا
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ًا  ." نعت"يِشرب وجملة ) مقدرة،(لعني ": مفعول"عين

ُنوا  { 29:آ ّلِذيَِن     ِمَن     َكا ُنوا     ا ُكوَن     آَم  }    َيِْضَح

 ""يِضحكون بـ " متعلقالذيِن "من الجار

َذا  { 30:آ ِإ َتَغاَمُزوَن     ِبِهْم     َمّروا     َو  }    َيِ

 "."يِضحكون الصلة جملة على معطوفة الشرط جملة

ُبوا 31:آ َل ْنَق ِكِهيَن     {ا  }    َف

 .الواو من " حال"فكهين

ُلوا     َوَما  { 33:آ ْيِهْم     ُأْرِس َل ِظيَن     َع  }    َحاِف

الواو من " حال"حافظين " حالية،أرسلوا "وما جملة
 ""أرسلوا في

َيْوَم  { 34:آ ْل ّلِذيَِن     َفا ُنوا     ا ُكّفاِر     ِمَن     آَم ْل ُكوَن     ا  }    َيِْضَح

وجملة " ،"يِضحكون بـ " متعلق"اليوم مستأنفة، الفاء
بـ " متعلقالكفار "من الجار "،"الذيِن " خبر"يِضحكون
 "يِضحكون
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َلى{ 35: ِئِك َع ُظُروَن الَرا ْن  }َيِ

 "."يِضحكون فاعل من " حال"يِنظرون جملة

ُكّفاُر     ُثّوَب     َهْل  { 36:آ ْل ُنوا     َما     ا ُلوَن     َكا  }    َيِْفَع

"ُثّوب "هل وجملة ثان، مفعول موصول ": اسم"ما
 .مستأنفة

 النشقاق سورة

َذا{ 1:آ ُء ِإ ْنَشّقْت الّسَما  }ا
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بعده، ما يِفسره محذوف لفعل ": فاعل"السماء
ُبِعثتمأي محذوف الشرط وجواب  :. 

َنْت  { 2:آ َأِذ ّبَها     َو  }    َوُحّقْت     ِلَر

َنْت جملة َأِذ  .المقدر الشرط فعل على " معطوفة"و

َذا  { 3:آ ِإ ّدْت     الْرُض     َو  }    ُم

 .بعده ما يِفسره محذوف لفعل فاعل " نائب"الرض

ْلَقْت  { 4:آ َأ ّلْت     ِفيَها     َما     َو َتَخ  }    َو

 .المقدرة بالصلة " متعلق"فيها الجار

ّيَِها    َ يِا  { 6:آ ْنَساُن     َأ ّنَك     ال َلى     َكاِدٌح     ِإ ّبَك     ِإ ْدًحا     َر }    َفُملَِقيِه     َك

"،"بكادح " متعلقربك "إلى الجار ": بدل،"النسان
ًا ْدح َك ": الفاء"فملَقيه وقوله مطلق، ": مفعول"

 "."كادح على معطوف ":"ملَقيه عاطفة،

َأّما  { 7:آ ِتَي     َمْن     َف َبُه     ُأو َتا ِنِه     ِك َيِمي  }    ِب

" اسم"من وتفصيل، شرط ": حرف"أما عاطفة، الفاء
من "أما جملة " خبره،"أوتي وجملة مبتدأ، شرط
 ".كادح "إنك جملة على ..." معطوفةأوتي

ًبا     ُيَِحاَسُب     َفَسْوَف  { 8:آ  }    َيِِسيًرا     ِحَسا

ًا  .مطلق " مفعول"حساب

ِلُب  { 9:آ ْنَق َيِ َلى     َو ِلِه     ِإ  }    َمْسُروًرا     َأْه

ًا  "."يِنقلب فاعل من ": حال"مسرور

َأّما  { 10:آ ِتَي     َمْن     َو َبُه     ُأو َتا َء     ِك  }    َظْهِرِه     َوَرا

 "."بأوتي " متعلق"وراء الظرف

ْدُعو     َفَسْوَف  { 11:آ ُبوًرا     َيِ  }    ُث
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ًا " جوابيِدعو "فسوف وجملة به، ": مفعول"ثبور
 .الشرط

َلى 12:آ َيِْص  }    َسِعيًرا     {َو

 .به " مفعول"سعيرا

ّنُه 13:آ ِإ ِلِه     ِفي     َكاَن     {  }    َمْسُروًرا     َأْه

"أهله "في الجار " مستأنفة،مسرورا كان "إنه جملة
 "."مسرورا بـ متعلق

ّنُه 14:آ ِإ  }    َيُِحوَر     َلْن     َأْن     َظّن     {

ضمير واسمها " مخففة،"أن " مستأنفة،ظن "إنه جملة
بعدها " وما"أْن " و"أْن " خبريِحور "لن وجملة الشأن،

ّدت ّد س  " ."ظن مفعولي مس

َلى  { 15:آ ّبُه     ِإّن     َب  }    َبِصيًرا     ِبِه     َكاَن     َر

 "."بصيرا بـ " متعلق"به الجار مستأنفة، الجملة

 }    ِبالّشَفِق     ُأْقِسُم     َفلَ  { 16:آ

 .مستأنفة الفاء

ْيِل  { 17:آ ّل  }    َوَسَق     َوَما     َوال

 ""الليل على معطوف موصول ": اسم"ما

ْلَقَمِر  { 18:آ َذا     َوا ّتَسَق     ِإ  }    ا

": ظرف"إذا "،"الليل على ": معطوف"والقمر قوله
 "."أقسم بـ متعلق محض

ُبّن  { 19:آ َك َتْر َبًقا     َل َبٍق     َعْن     َط  }    َط

مرفوع مضارع والفعل القسم، " جواب"لتركبن جملة
والواو المثال، لتوالي المحذوفة النون بثبوت

ًا و فاعل، الساكنين للتقاء المحذوفة مفعول ":"طبق
ًا لـ بصفة " متعلقطبق "عن الجار ، به  "."طبق
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ُنوَن     ل     َلُهْم     َفَما  { 20:آ  }    ُيِْؤِم

استفهام ": اسم"ما و " مستأنفة،لهم "فما جملة
"يِؤمنون "ل وجملة بالخبر، " متعلق"لهم الجار مبتدأ،
 .الهاء من حالية

َذا  { 21:آ ِإ ْيِهُم     ُقِرَئ     َو َل ْلُقْرآُن     َع ُدوَن     ل     ا  }    َيِْسُج

"ل الحالية الجملة على معطوفة الشرط جملة
 ".يِؤمنون

ّلِذيَِن     َبِل  { 22:آ ُبوَن     َكَفُروا     ا ّذ َك  }    ُيِ

 .مستأنفة الجملة

ّلُه  { 23:آ َلُم     َوال  }    ُيِوُعوَن     ِبَما     َأْع

السابقة، المستأنفة الجملة على معطوفة الجملة
 "."بأعلم متعلق ""بما والجار

َبّشْرُهْم  { 24:آ َذاٍب     َف ٍم     ِبَع ِلي  }    َأ

 " مستأنفة"فبشرهم جملة

ّلِذيَِن     ِإل  { 25:آ ُنوا     ا ُلوا     آَم ِلَحاِت     َوَعِم ْيُر     َأْجٌر     َلُهْم     الّصا َغ
ُنوٍن  }    َمْم

"لهم جملة المنقطع، الستثناء على ": منصوب"الذيِن
 آمنوا "الذيِن من حالية "أجر
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ُبُروِج َذاِت َوالّسَماِء{ 1:آ ْل  }ا

 "."للسماء ": نعت"ذات

ِم  { 2:آ َيْو ْل ْلَمْوُعوِد     َوا  }    ا

 "."السماء على معطوف ": اسم"واليوم قوله

javascript:openquran(84,2,2)
javascript:openquran(83,25,25)
javascript:openquran(83,25,25)
javascript:openquran(83,24,24)
javascript:openquran(83,23,23)
javascript:openquran(83,22,22)
javascript:openquran(83,21,21)
javascript:openquran(83,20,20)
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=369&CID=181#TOP%23TOP
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=369&CID=181#TOP%23TOP


ِتَل  { 4:آ ُدوِد     َأْصَحاُب     ُق  }    الْخ

 .دعاء ل " خبر"قتل و القسم، " جواب"قتل جملة

ّناِر  { 5:آ ْلَوُقوِد     َذاِت     ال  }    ا

العائد والضمير "،"الخدود من اشتمال " بدل"النار
 .فيه : النارأي مقدر منه المبدل على

ْذ  { 6:آ ْيَها     ُهْم     ِإ َل ٌد     َع  }    ُقُعو

"قعود عليها "هم وجملة "،"قتلبـ متعلق ": ظرف"إذ
 "."قعود بـ " متعلق"عليها الجار إليه، مضاف

َلى     َوُهْم  { 7:آ ُلوَن     َما     َع ِنيَن     َيِْفَع ْلُمْؤِم ٌد     ِبا  }    ُشُهو

 "."شهود بـ " متعلق"على الجار

ْنُهْم     َنَقُموا     َوَما  { 8:آ ُنوا     َأْن     ِإل     ِم ّلِه     ُيِْؤِم ْلَعِزيِِز     ِبال ا
ْلَحِميِد  }    ا

"،شهود "هم جملة على " معطوفةنقموا "وما جملة
". "العزيِز"نقموا لـ به مفعول المؤول والمصدر

 ." نعتانالحميد

ّلِذي  { 9:آ ْلُك     َلُه     ا ّلُه     َوالْرِض     الّسَماَواِت     ُم َلى     َوال ُكّل     َع
ٌد     َشْيٍء  }    َشِهي

"شهيد "والله وجملة للجلَلة، ثالث ": نعت"الذي
 ""شهيد بـ " متعلقكل "على الجار مستأنفة،

ّلِذيَِن     ِإّن  { 10:آ ُنوا     ا َت ِنيَن     َف ْلُمْؤِم َناِت     ا ْلُمْؤِم َلْم     ُثّم     َوا
ُبوا ُتو َلُهْم     َيِ َذاُب     َف ّنَم     َع َلُهْم     َجَه َذاُب     َو ْلَحِريِِق     َع  }    ا

تضمنه لما الفاء ودخلت " زائدة،"فلهم في الفاء
"،"إّن بـ نسخه يِضّر ول الشرط، معنى من المبتدأ
"عذاب "ولهم وجملة "،"إن " خبرعذاب "لهم وجملة

 ".عذاب "لهم جملة على معطوفة
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ّلِذيَِن     ِإّن  { 11:آ ُنوا     ا ُلوا     آَم ِلَحاِت     َوَعِم ّناٌت     َلُهْم     الّصا َج
ِتَها     ِمْن     َتْجِري ْنَهاُر     َتْح ِلَك     ال ْلَفْوُز     َذ ِبيُر     ا َك ْل  }    ا

الفوز "ذلك وجملة "،"إّن " خبرجنات "لهم جملة
 .الشارة اسم " خبر"الفوز و مستأنفة، "الكبير

ْطَش     ِإّن  { 12:آ ّبَك     َب ٌد     َر  }    َلَشِديِ

 .مستأنفة الجملة

ّنُه  { 13:آ ْبِدُئ     ُهَو     ِإ ُد     ُيِ ُيِِعي  }    َو

"يِبدئ "إنه وجملة "،"إنه في للهاء " توكيد"هو
 .مستأنفة

ْلَغُفوُر     َوُهَو  { 14:آ ُد     ا ُدو ْلَو  }    ا

"،يِبدئ "إنه جملة على " معطوفةالغفور "وهو جملة
 .ثان " خبر"الودود

ْلَعْرِش     ُذو  { 15:آ ُد     ا ْلَمِجي  }    ا

 .رابع " خبر"المجيد "،"هو لـ ثالث " خبر"ذو

ُد     ِلَما     َفّعاٌل  { 16:آ  }    ُيِِريِ

" اسم"ما و للتقويِة، زائدة واللَم خامس، ": خبر"َفّعال
 .به مفعول موصول

َتاَك     َهْل  { 17:آ ُنوِد     َحِديُِث     َأ ْلُج  }    ا

 .مستأنفة الجملة

َد     ِفْرَعْوَن  { 18:آ َثُمو  }    َو

 .فرعون : جنودوالتقديِر الجنود، من ": بدل"فرعون

ّلِذيَِن     َبِل  { 19:آ ْكِذيٍِب     ِفي     َكَفُروا     ا  }    َت

 .مستأنفة الجملة
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ّلُه  { 20:آ ِئِهْم     ِمْن     َوال  }    ُمِحيٌط     َوَرا

" خبر"محيط ، بالخبر " متعلقورائهم "من الجار
 .الجلَلة

 }    َمْحُفوٍظ     َلْوٍح     ِفي  { 22:آ

 "قرآن لـ ثان بنعت " متعلقلوح "في الجار
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ّطاِرِق {َوالّسَماِء 1:آ  }َوال

 "."السماء على معطوف ": اسم"والطارق قوله

ْدَراَك     َوَما  { 2:آ ُق     َما     َأ ّطاِر  }    ال

وجملة مبتدأ، استفهام ": اسم"ما و مستأنفة، الواو
لـ ثان " مفعولالطارق "ما وجملة الخبر، ""أدراك
 "."أدراك

ّنْجُم 3:آ ّثاِقُب     {ال  }    ال

 .الطارق : هوأي محذوف لمبتدأ " خبر"النجم

ْيَها     َلّما     َنْفٍس     ُكّل     ِإْن 4:آ َل  َحاِفٌظ     َع

":"لّما " مبتدأ،"كل " نافية،"إن القسم، جواب الجملة
المبتدأ " خبرحافظ "عليها وجملة إل بمعنى حصر أداة
 "."كل

ُظِر  { 5:آ ْن َي ْل ْنَساُن     َف ِلَق     ِمّم     ال  }    ُخ

""ِمْن من " مؤلف"ِمّم للمر، واللَم استئنافية، الفاء
جر، محل في ألفها، حذفت " الستفهامية"ما و الجارة
""خلق وجملة "،"خلق بـ متعلقان والمجرور والجار

 بالستفهام المعلق النظر لفعل به مفعول

ِلَق 6:آ  }    َداِفٍق     َماٍء     ِمْن     {ُخ
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 ." مستأنفة"خلق جملة

ْيِن     ِمْن     َيِْخُرُج  { 7:آ ْلِب     َب ِئِب     الّص ّتَرا  }    َوال

 "."ماء لـ ثان " نعت"يِخرج جملة

ّنُه 8:آ َلى     ِإ  َلَقاِدٌر     َرْجِعِه     َع

 .بالخبر متعلق والجار مستأنفة، الجملة

َلى     َيِْوَم  { 9:آ ْب ِئُر     ُت  }    الّسَرا

 "."قادر بـ متعلق " ظرف"يِوم

 }    َناِصٍر     َول     ُقّوٍة     ِمْن     َلُه     َفَما  { 10:آ

الجار " زائدة،"منو " مبتدأ،"قوةو مستأنفة، الفاء
 بالخبر متعلق ""له

 }    الّرْجِع     َذاِت     َوالّسَماِء  { 11:آ

 " نعت"ذات

ّنُه  { 13:آ  }    َفْصٌل     َلَقْوٌل     ِإ

 القسم جواب

ْلَهْزِل     ُهَو     َوَما  { 14:آ  }    ِبا

والباء "،فصل لقول "إنه جملة على معطوفة الجملة
 "."ما خبر في زائدة

ّنُهْم  { 15:آ ُدوَن     ِإ ِكي ًدا     َيِ ْي  }    َك

 مستأنفة الجملة

ُد  { 16:آ ِكي َأ ًدا     َو ْي  }    َك

 حالية الجملة

َكاِفِريَِن     َفَمّهِل  { 17:آ ْل ْلُهْم     ا ًدا     َأْمِه ْيِ  }    ُرَو
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مؤكدة " مستأنفة"أمهلهم وجملة مستأنفة، الجملة
مرادف مطلق مفعول " نائب"رويِدا السابقة، للجملة
 .الترخيم " على"إْرواد تصغير وهو لعامله،

 العلى سورة

ّبِح{ 1:آ ّبَك اْسَم َس َلى َر  }الْع

 "."ربك " نعت"العلى

ّلِذي  { 2:آ َلَق     ا  }    َفَسّوى     َخ

 "."ربك لـ ثان " نعت"الذي

ّلِذي  { 3:آ ّدَر     َوا َدى     َق  }    َفَه

 .السابق الموصول على معطوف الموصول

َلُه  { 5:آ ًء     َفَجَع َثا  }    َأْحَوى     ُغ

 ." منصوب"غثاء ": نعت"أحوى ثان، " مفعول"غثاء

ُئَك  { 6:آ ُنْقِر ْنَسى     َفلَ     َس  }    َت

"فلَ وجملة عاطفة، والفاء " مستأنفة،"سنقرئك جملة
ل " نافية"ل و "،"سنقرئك جملة على معطوفة "تنسى
 .لها عمل

َء     َما     ِإل  { 7:آ ّلُه     َشا ّنُه     ال َلُم     ِإ ْلَجْهَر     َيِْع  }    َيِْخَفى     َوَما     ا

"إنه وجملة مستثنى، ": موصول"ما استثناء، " أداة"إل
على معطوف موصول ": اسم"ما " مستأنفة،يِعلم

 "."الجهر

َيّسُرَك  { 8:آ ُن ُيْسَرى     َو ْل  }    ِل

 "."سنقرئك جملة على " معطوفة"ونيّسرك جملة

ّكْر  { 9:آ َذ ْكَرى     َنَفَعِت     ِإْن     َف ّذ  }    ال
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ّكر جملة مستأنفة، الشرط وجملة " مستأنفة،"فذ
 .قبله ما عليه دل محذوف وجوابه

ّكُر  { 10:آ ّذ َي  }    َيِْخَشى     َمْن     َس

ّكر جملة ّذ  ." مستأنفةمن "سي

ُبَها  { 11:آ ّن َتَج َيِ  }    الْشَقى     َو

 .قبلها المستأنفة على معطوفة الجملة

ّلِذي  { 12:آ َلى     ا ّناَر     َيِْص ْبَرى     ال ُك ْل  }    ا

 .نعت الموصول

ْد  { 14:آ َلَح     َق ّكى     َمْن     َأْف  }    َتَز

 .مستأنفة الجملة

َكَر  { 15:آ َذ ّبِه     اْسَم     َو ّلى     َر  }    َفَص

ّكر جملة  "تزكى جملة على " معطوفة"وذ
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ِثُروَن     َبْل  { 16 َة     ُتْؤ َيا ْلَح َيا     ا ْن ّد  }    ال

 .مستأنفة الجملة

ُة  { 17:آ ْيٌر     َوالِخَر ْبَقى     َخ َأ  }    َو

همزته حذفت تفضيل ": أفعل"خير و مستأنفة، الجملة
 تخفيًفا

ْبَراِهيَم     ُصُحِف  { 19:آ  }    َوُموَسى     ِإ

 ." بدل"صحف

 الغاشية سورة

َتاَك َهْل{ 1:آ َيِة َحِديُِث َأ ْلَغاِش  }ا
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 .ابتدائية الجملة

ٌه  { 2:آ ِئٍذ     ُوُجو  }    َخاِشَعٌة     َيِْوَم

لنها بالنكرة؛ البتداء وجاز ": مبتدأ،"وجوه قوله
"،"خاشعة بـ متعلق " ظرف": "يِوم"يِومئذ وصفت،

إليه، مضاف ظرفي ": اسم"إٍذ "،"وجوه لـ نعت وهو
الفاعل باسم عليها مدلول جملة من عوض والتنويِن

 .الناس غشيت إذ : يِوم" تقديِره"الغاشية من

َلٌة  { 3:آ َبٌة     َعاِم  }    َناِص

 "."وجوه لـ صفتان

َلى  { 4:آ َيًة     َناًرا     َتْص  }    َحاِم

 "."وجوه " خبر"تصلى جملة

ْيٍن     ِمْن     ُتْسَقى  { 5:آ َيٍة     َع ِن  }    آ

 "."عين " نعت"آنية "،"وجوه لـ ثان " خبر"تسقى جملة

ْيَس  { 6:آ  }    َضِريٍِع     ِمْن     ِإل     َطَعاٌم     َلُهْم     َل

"من الجار " للحصر،"إل "،"وجوه لـ ثالث خبر الجملة
 "."طعام لـ بنعت " متعلقضريِع

ِني     َول     ُيِْسِمُن     ل  { 7:آ  }    ُجوٍع     ِمْن     ُيِْغ

 ""ضريِع لـ " نعتُيِسمن "ل جملة

ٌه  { 8:آ ِئٍذ     ُوُجو  }    َناِعَمٌة     َيِْوَم

 ." النعت"ناعمة بـ متعلق والظرف " مبتدأ،"وجوه

ِيَها  { 9:آ َيٌة     ِلَسْع  }    َراِض

" خبر"راضية "،"راضية بـ " متعلق"لسعيها الجار
 "."وجوه المبتدأ

ّنٍة     ِفي  { 10:آ َيٍة     َج ِل  }    َعا
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"،"وجوه لـ ثان خبر بمحذوف " متعلقجنة "في الجار
 "."جنة لـ ": نعت"عالية

َيًة     ِفيَها     َتْسَمُع     ل  { 11:آ  }    لِغ

 "."جنة لـ ثان " نعتتسمع " ل جملة

ْيٌن     ِفيَها  { 12:آ َيٌِة     َع  }    َجاِر

 "."جنة لـ ثالث نعت الجملة

 }    َمْرُفوَعٌة     ُسُرٌر     ِفيَها  { 13:آ

 "."جنة لـ رابع نعت الجملة

ْكَواٌب  { 14:آ َأ  }    َمْوُضوَعٌة     َو

 "."سرر على ": معطوف"وأكواب قوله

ُظُروَن     َأَفلَ  { 17:آ ْن َلى     َيِ ِبِل     ِإ ْيَف     ال ِلَقْت     َك  }    ُخ

"كيف وجملة مستأنفة، والفاء للَستفهام، الهمزة
إلى يِنظرون : أفلَأي البل من اشتمال " بدلخلقت
منصوبة حال استفهام ": اسم"وكيف خلقها، كيفية

 .معلق النظر وفعل بعدها، بما

َلى  { 18:آ ِإ ْيَف     الّسَماِء     َو  }    ُرِفَعْت     َك

 "."السماء من اشتمال " بدلُرفعت "كيف جملة

َلى  { 19:آ ِإ َباِل     َو ْلِج ْيَف     ا َبْت     َك  }    ُنِص

 ".الجبال "من اشتمال " بدلُنصبت "كيف جملة

ّكْر  { 21:آ َذ ّنَما     َف ْنَت     ِإ ّكٌر     َأ َذ  }    ُم

ّكر جملة ّكر أنت "إنما جملة وكذا " مستأنفة،"فذ  ".مذ

ْيِهْم     َلْسَت  { 22:آ َل ِطٍر     َع ْي  }    ِبُمَس
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"،"ليس خبر في زائدة والباء "،"مذكر لـ نعت الجملة
 "."مسيطر بـ " متعلق"عليهم الجار

ّلى     َمْن     ِإل  { 23:آ َكَفَر     َتَو  }    َو

 "."عليهم ضمير من مستثنى موصول ": اسم"من

ُبُه  { 24:آ ّذ ُيَع ّلُه     َف َذاَب     ال ْلَع َبَر     ا ْك  }    ال

""والعذاب "،"كفر جملة على " معطوفة"فيعذبه جملة
 .مطلق مفعول نائب

َنا     ِإّن  { 25:آ ْي َل َبُهْم     ِإ َيِا  }    ِإ

 .مستأنفة الجملة

َنا     ِإّن     ُثّم  { 26:آ ْي َل َبُهْم     َع  }    ِحَسا

 المستأنفة على معطوفة الجملة
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 الفجر سورة

َياٍل 2:آ َل  }َعْشٍر {َو

المقدرة بالفتحة " مجرور"الفجر على معطوف اسم
عن لنيابتها الفتحة قدرت وإنما المحذوفة، الياء على

محذوف القسم وجواب مجرور، ": نعت"عشر الكسرة،
فعل ما تعديِده بدليل عمل، بما أحد كل : لنجازيِنأي

 .الخالية بالقرون

ْيِل  { 4:آ ّل َذا     َوال  }    َيِْسِر     ِإ

المحذوف، القسم بفعل متعلق محض ": ظرف"إذا
َيِْسِر الياء على المقدرة بالضمة مرفوع مضارع فعل ":"

 .إليه " مضاف"يِسر وجملة المحذوفة،

ِلَك     ِفي     َهْل  { 5:آ  }    ِحْجٍر     ِلِذي     َقَسٌم     َذ
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""لذي "،"قسم المبتدأ بخبر " متعلقذلك "في الجار
 .مستأنفة والجملة "،"قسم لـ بنعت متعلق

َلْم  { 6:آ ْيَف     َتَر     َأ ّبَك     َفَعَل     َك  }    ِبَعاٍد     َر

ّدتفعل "كيف جملة ّد " س َلْي مس المعلقة الرؤيِة مفعو
 .حال استفهام " اسم"كيف بالستفهام،

ْلِعَماِد     َذاِت     ِإَرَم  { 7:آ  }    ا

 .": نعت"ذات "،"عاد من ": بدل"إرم

ِتي  { 8:آ ّل َلْق     َلْم     ا ُلَها     ُيِْخ ْث ِبلَِد     ِفي     ِم ْل  }    ا

متعلق "البلَد "في الجار "،العماد "ذات لـ ": نعت"التي
 "."يِخلق بـ

َد  { 9:آ َثُمو ّلِذيَِن     َو ُبوا     ا ْلَواِد     الّصْخَر     َجا  }    ِبا

" مجرورة"عاد على معطوف ": اسم"وثمود قوله
والتأنيث، للعلمية الصرف من ممنوع لنه بالفتحة؛

المقدرة بالكسرة مجرور " اسم"بالواد ": نعت،"الذيِن
 "."جابوا بـ " متعلق"بالواد الجار المحذوفة، الياء على

َتاِد     ِذي     َوِفْرَعْوَن  { 10:آ  }    الْو

": نعت"ذي "،"ثمود على ": معطوف"وفرعون قوله
 .مجرور

ّلِذيَِن  { 11:آ ِبلَِد     ِفي     َطَغْوا     ا ْل  }    ا

: قومأي مضاف بحذف "،"فرعون لـ ": نعت"الذيِن
 .فرعون

َثُروا  { 12:آ ْك َأ َد     ِفيَها     َف ْلَفَسا  }    ا

 "."طغوا جملة على " معطوفة"فأكثروا جملة

ْيِهْم     َفَصّب  { 13:آ َل ّبَك     َع َذاٍب     َسْوَط     َر  }    َع

 "."أكثروا جملة على " معطوفة"فصّب جملة
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ّبَك     ِإّن  { 14:آ ْلِمْرَصاِد     َر ِبا  }    َل

 .مستأنفة والجملة المزحلقة، اللَم

َأّما  { 15:آ ْنَساُن     َف َذا     ال ُه     َما     ِإ َتلَ ْب ّبُه     ا ْكَرَمُه     َر َأ َنّعَمُه     َف َو
َيُقوُل ّبي     َف ِني     َر ْكَرَم  }    َأ

وجملة وتفصيل، شرط ": حرف"أما استئنافية، الفاء
بمعنى متعلقة شرطية ": ظرفية"إذا معترضة، الشرط
محذوف الشرط وجواب ": زائدة،"ما المقدرة، الجواب

وجملة "،"النسان خبر وهو "،"أّما جواب عليه يِدّل
": فعل"أكرمن رابطة، " والفاء"النسان " خبر"فيقول

المقدرة والياء للوقايِة، والنون الفتح، على مبني ماض
 .به مفعول

َأّما 16:آ َذا     {َو ُه     َما     ِإ َتلَ ْب َدَر     ا ْيِه     َفَق َل َيُقوُل     ِرْزَقُه     َع ّبي     َف َر
ِني َن  }    َأَها

""أّما بعد والمبتدأ المتقدمة، على معطوفة الجملة
 .السابقة اليِة في ورد كما والعراب مقدر،

ْكِرُموَن     ل     َبل     َكلَ  { 17:آ ِتيَم     ُت َي ْل  }    ا

 .مستأنفة الجملة

ُلوَن  { 19:آ ُك ْأ َت ّتَراَث     َو ْكلَ     ال  }    َلّما     َأ

 "."أكلَ " نعت"لـّما

ّبوَن  { 20:آ ُتِح ْلَماَل     َو ّبا     ا  }    َجّما     ُح

 .مطلق مفعول نائب فهو مصدر ": اسم"حبا

َذا     َكلَ  { 21:آ ّكِت     ِإ ّكا     الْرُض     ُد ّكا     َد  }    َد

"دكا "دكا "،"يِتذكر بـ متعلقة شرطية ": ظرفية"إذا
: مكرراوالمعنى الحال، على نصب موضع في مصدران

ّلمته الدك، عليها الثاني وليس بابا، بابا الحساب كع
 .تأكيدا
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َء  { 22:آ ّبَك     َوَجا َلُك     َر ْلَم  }    َصّفا     َصّفا     َوا

""جاء وجملة : مصطفين،أي ": حال،صًفا "صًفا
 "."دكت على معطوفة

َء  { 23:آ ِئٍذ     َوِجي ّنَم     َيِْوَم ِئٍذ     ِبَجَه ّكُر     َيِْوَم َذ َت ْنَساُن     َيِ ّنى     ال َأ َو
ْكَرى     َلُه ّذ  }    ال

والجار "،"دكت جملة على " معطوفة"وجيء جملة
"،"إذا من ": بدل"يِومئذ الفاعل، نائب ""بجهنم
" جواب"يِتذكر وجملة الول، من : بدل" الثاني"يِومئذ

":"أنى معترضة، ""وأنى في ) الواو21( اليِة " في"إذا
بالخبر، متعلق أيِن ِمْن بمعنى ظرف استفهام اسم

 "الذكرى من بحال " متعلق"له الجار مبتدأ، ""الذكرى
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ِني َيِا َيُِقوُل{ 24 َت ْي ّدْمُت َل ِتي َق َيا  }ِلَح

""يِا "،"يِتذكر جملة من اشتمال " بدل"يِقول جملة
 .للتنبيه

ِئٍذ  { 25:آ َيْوَم ّذُب     ل     َف َبُه     ُيَِع َذا ٌد     َع  }    َأَح

"،"يِعذب بـ متعلق ": ظرف"يِومئذ مستأنفة، الفاء
 مؤخر فاعل ""أحد

ِثُق     َول  { 26:آ َثاَقُه     ُيِو ٌد     َو  }    َأَح

 .مطلق مفعول " نائب"وثاقه

ُتَها    َ يِا  { 27:آ ّيِ ّنْفُس     َأ ّنُة     ال ِئ ْطَم ْلُم  }    ا

 "."أيِتها من ": بدل" النفس

َلى     اْرِجِعي  { 28:آ ّبِك     ِإ َيًة     َر ّيًة     َراِض  }    َمْرِض

"مرضية "راضية مستأنفة، النداء " جواب"ارجعي جملة
 .حالن

ِلي  { 29:آ ْدُخ َباِدي     ِفي     َفا  }    ِع
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 "."ارجعي جملة على " معطوفة"فادخلي جملة

 البلد سورة

َذا ُأْقِسُم ل{ 1:آ َلِد ِبَه َب ْل  }ا

ًا القسم ونفي ": نافية،"ل ""البلد به، للمقسم تعظيم
 .بدل

ْنَت  { 2:آ َأ َذا     ِحّل     َو َلِد     ِبَه َب ْل  }    ا

 ." حاليةحل "وأنت جملة

ِلٍد  { 3:آ َد     َوَما     َوَوا َل  }    َو

":"ما و " الول،البلد "هذا على معطوف ": اسم"ووالد
 "."والد على معطوف موصول اسم

ْد  { 4:آ َنا     َلَق َلْق ْنَساَن     َخ َبٍد     ِفي     ال  }    َك

" متعلقكبد "في الجار القسم، جواب في واقعة اللَم
 "."النسان من بحال

َيِْحَسُب  { 5:آ ْيِه     َيِْقِدَر     َلْن     َأْن     َأ َل ٌد     َع  }    َأَح

"نقدر "لن وجملة الشأن، ضمير واسمها ": مخففة"أن
ّد مصدر تأويِل في بعدها " وما"أن و " ،"أن خبر س

ّد  .حسب مفعولي مس

ْكُت     َيُِقوُل  { 6:آ َل ًدا     َمال     َأْه َب  }    ُل

 ." مستأنفة"يِقول جملة

َيِْحَسُب 7:آ َأ ُه     َلْم     َأْن     { ٌد     َيَِر  }    َأَح

ّدم  ).5( اليِة في إعرابها تق

َلْم  { 8:آ ْيِن     َلُه     َنْجَعْل     َأ َن ْي  }    َع

 .نخلق بمعنى وهو "،"نجعل " بـ" متعلق"له الجار
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ُه 10:آ َنا ْيِ َد ْيِِن     {َوَه َد ّنْج  }    ال

 .ثان به " مفعول"النجديِن

َتَحَم     َفلَ  { 11:آ َبَة     اْق ْلَعَق  }    ا

 .مستأنفة الجملة

ْدَراَك     َوَما  { 12:آ َبُة     َما     َأ ْلَعَق  }    ا

 .ثان " مفعولالعقبة "ما وجملة مستأنفة، الجملة

َبٍة     {َفّك 13:آ  }    َرَق

 ".فك : "هيأي محذوف لمبتدأ ": خبر"فك

ْطَعاٌم     َأْو  { 14:آ ٍم     ِفي     ِإ َبٍة     ِذي     َيِْو  }    َمْسَغ

 .": نعت"ذي

ِتيًما  { 15:آ َ ذا     َيِ َبٍة      }    َمْقَر

ًا ًا ": نعت"ذا لطعام، به ": مفعول"يِتيم  "."يِتيم

ّلِذيَِن     ِمَن     َكاَن     ُثّم  { 17:آ ُنوا     ا  }    آَم

 ".اقتحم "ل جملة على " معطوفةكان "ثم جملة

ِئَك  { 18:آ َل َنِة     َأْصَحاُب     ُأو ْيَم ْلَم  }    ا

 .مستأنفة الجملة

ْيِهْم  { 20:آ َل ٌة     َناٌر     َع َد  }    ُمْؤَص

 كفروا للذيِن ثان " خبرنار "عليهم جملة
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 الشمس سورة

ْلَقَمِر{ 2:آ َذا َوا  }َتلََها ِإ
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وزمن المقدر، أقسم بفعل متعلق محض ": ظرف"إذا
أن ويِجوز مستقبل، ": ظرف"إذا و حال، القسم فعل

أن ويِجوز المستقبل، في النجم بطلوع الن يِقسم
 .سيوَجد الذي بالشيء يِقسم

َناَها     َوَما     َوالّسَماِء  { 5:آ  }    َب

به المراد لن العلم؛ أولي آحاد " على"ما وقوع يِجوز
جر محل في موصول ": اسم"ما تعالى، الباري

 "."السماء على معطوف

ْلَهَمَها  { 8:آ َأ َتْقَواَها     ُفُجوَرَها     َف  }    َو

 "."سّواها جملة على " معطوفة"فألهمها جملة

َبْت  { 11:آ ّذ ُد     َك َطْغَواَها     َثُمو  }    ِب

ّذبت جملة  ." مستأنفةثمود "ك

َبَعَث     ِإِذ  { 12:آ ْن  }    َأْشَقاَها     ا

 "."كذبت بـ متعلق زمان ": ظرف"إذ

ّلِه     َرُسوُل     َلُهْم     َفَقاَل  { 13:آ ّلِه     َناَقَة     ال َياَها     ال  }    َوُسْق

 ).(احذروا أي محذوف لفعل به ": مفعول"ناقة

ُه 14:آ ُبو ّذ َك  }    {َف

ّذبوه جملة  "."قال جملة على " معطوفة"فك

َباَها     َيَِخاُف     َول  { 15:آ  }    ُعْق

 "."َسّواها فاعل من " حاليةعقباها يِخاف "ول جملة

 الليل سورة

ْيِل{ 1:آ ّل َذا َوال  }َيِْغَشى ِإ

 .المقدر بأقسم متعلق محض ": ظرف"إذا
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َلَق     َوَما  { 3:آ َكَر     َخ ّذ َثى     ال ْن  }    َوال

موصولة وهي العلم، أولي آحاد " على"ما تقع
 "."النهار على معطوفة

ُكْم     ِإّن  { 4:آ َي ّتى     َسْع  }    َلَش

 .القسم جواب

َأّما  { 5:آ َطى     َمْن     َف ّتَقى     َأْع  }    َوا

": اسم"من وتفصيل، شرط ": حرف"أما عاطفة، الفاء
رابطة، والفاء "،"فسنيسره جملة خبره مبتدأ، موصول
 ".لشتى سعيكم "إن جملة على معطوفة والجملة

ُه 7:آ َيّسُر ُن ُيْسَرى     {َفَس ْل  }    ِل

 .رابطة الفاء

َأّما  { 8:آ َنى     َبِخَل     َمْن     َو َتْغ  }    َواْس

المتقدمة، الشرط جملة على معطوفة الشرط جملة
 .مبتدأ موصول ": اسم"من

ُه 10:آ َيّسُر ُن ْلُعْسَرى     {َفَس  }    ِل

 ." الموصولة"من " خبر"فسنيسره جملة

ِني     َوَما  { 11:آ ْنُه     ُيِْغ ُلُه     َع َذا     َما ّدى     ِإ  }    َتَر

"،"سنيسره جملة على " معطوفةيِغني "وما جملة
المقدر، بالجواب متعلقة شرطية ظرفية ":"إذا

يِغني : ماتقديِره قبله، ما عليه دل محذوف وجوابها
 .ماله عنه

َنا     ِإّن  { 12:آ ْي َل َدى     َع ْلُه  }    َل

 .للتوكيد اللَم

ُكْم  { 14:آ ُت َذْر ْن َأ ّظى     َناًرا     َف َل  }    َت
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علينا "إن جملة على " معطوفة"فأنذرتكم جملة
" نعت"تلظى وجملة ثان، ": مفعول"نارا "،للهدى

 ""نارا
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 }الْشَقى ِإل َيِْصلََها ل{ 15

 "."نارا لـ ثان " نعتيِصلَها "ل جملة

ّلِذي  { 16:آ ّذَب     ا ّلى     َك َتَو  }    َو

 "."الشقى لـ نعت الموصول

ُبَها 17:آ ّن ُيَج ْتَقى     {َوَس  }    ال

 ".يِصلَها "ل جملة على " معطوفة"وسيجنبها جملة

ّلِذي  { 18:آ ِتي     ا َلُه     ُيِْؤ ّكى     َما َتَز  }    َيِ

 "."يِؤتي فاعل من " حالية"يِتزكى جملة

ُه     لَحٍد     َوَما  { 19:آ َد ْن  }    ُتْجَزى     ِنْعَمٍة     ِمْن     ِع

فاعل من " حاليةنعمة من عنده لحد "وما جملة
"،"نعمة المبتدأ بخبر " متعلق"لحد والجار "،"يِتزكى

من بحال متعلق مكان ظرف ":"عنده " زائدة،"منو
 .لنعمة " نعت"تجزى وجملة "،"نعمة

َء     ِإل  { 20:آ ِتَغا ْب ّبِه     َوْجِه     ا َلى     َر  }    الْع

 .لجله " مفعول"ابتغاء " للحصر،"إل

َلَسْوَف 21:آ  }    َيِْرَضى     {َو

وجملة مقدر، قسم " جوابيِرضى "ولسوف جملة
 .مستأنفة المقدرة القسم

 الضحى سورة

ْيِل{ 2:آ ّل َذا َوال  }َسَجى ِإ
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 .بأقسم متعلق محض ": ظرف"إذا

ّدَعَك     َما  { 3:آ ّبَك     َو َلى     َوَما     َر  }    َق

ّدعك "ما جملة  .القسم " جوابربك و

ُة  { 4:آ َللِِخَر ْيٌر     َو َلى     ِمَن     َلَك     َخ  }    الو

الجار جديِد، قسم جواب في واقعة اللَم عاطفة، الواو
وجملة "،الولى "من وكذا "،"خيربـ " متعلقة"لك

 .المتقدم القسم جواب على " معطوفةخير "وللِخرة

َلَسْوَف  { 5:آ ِطيَك     َو ّبَك     ُيِْع َتْرَضى     َر  }    َف

جواب على " معطوفةربك يِعطيك "ولسوف جملة
 .قسم جواب واللَم القسم،

َلْم  { 6:آ ْدَك     َأ ِتيًما     َيِِج  }    َفآََوى     َيِ

 ." مستأنفةيِجدك "ألم جملة

َأّما  { 9:آ ِتيَم     َف َي ْل  }    َتْقَهْر     َفلَ     ا

":"اليتيم وتفصيل، شرط ": حرف"أما مستأنفة، الفاء
"ل وجملة رابطة، والفاء "،"تقهرلـ مقدم مفعول

 ." مستأنفةتقهر

َأّما  { 10:آ ِئَل     َو ْنَهْر     َفلَ     الّسا  }    َت

جملة على " معطوفةتنهر فلَ السائل "وأما جملة
 ".تقهر فلَ اليتيم "فأما

َأّما  { 11:آ ِنْعَمِة     َو ّبَك     ِب ّدْث     َر  }    َفَح

ّدث بالفعل " متعلق"بنعمة الجار  "."ح

 الشرح سورة

ّلِذي{ 3:آ ْنَقَض ا  }َظْهَرَك َأ

 .وزرك لـ ": نعت"الذي
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ِإّن  { 5:آ ْلُعْسِر     َمَع     َف  }    ُيِْسًرا     ا

 .بالخبر متعلق مكان ": ظرف"مع مستأنفة، الجملة

ْلُعْسِر     َمَع     ِإّن  { 6:آ  }    ُيِْسًرا     ا

 .مستأنفة الجملة

َذا  { 7:آ ِإ ْنَصْب     َفَرْغَت     َف  }    َفا

 .مستأنفة الشرط جملة

َلى  { 8:آ ِإ ّبَك     َو  }    َفاْرَغْب     َر

فارغب سألت : إذاأي مقدر شرط لجواب رابطة الفاء
 المتقدمة على معطوفة الشرط وجملة ربك، إلى
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 التين سورة

ّتيِن 1:آ ُتوِن {َوال ْيِ  }َوالّز

الواو وليست "،"التين على ": معطوف"والزيِتون قوله
 .جواب إلى السمين من كٌل احتاج وإل للقسم

ُطوِر 2:آ ِنيَن     {َو  }    ِسي

من ممنوع لنه بالفتحة؛ مجرور إليه ": مضاف"سينين
 .والعجمة للعلمية الصرف

ْد  { 4:آ َنا     َلَق َلْق ْنَساَن     َخ ٍم     َأْحَسِن     ِفي     ال  }    َتْقِويِ

من بحال " متعلقأحسن "في الجار القسم، جواب
 "."النسان

ُه     ُثّم  { 5:آ َنا ْد َد ِليَن     َأْسَفَل     َر  }    َساِف

صفة الصل في وهو منصوب، مكان ": ظرف"أسفل
""رددناه وجملة أسفل، مكانا :أي محذوف لمكان

 .القسم جواب على معطوفة
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ّلِذيَِن     ِإل  { 6:آ ُنوا     ا ُلوا     آَم ِلَحاِت     َوَعِم َلُهْم     الّصا ْيُر     َأْجٌر     َف َغ
ُنوٍن  }    َمْم

"،"وعملوا جملة على " معطوفةأجر "فلهم جملة
 .نعت ":"غير

ُبَك     َفَما  { 7:آ ّذ َك ُد     ُيِ ّديِِن     َبْع  }    ِبال

استفهام ": اسم"ما ، " مستأنفةيِكذبك "فما جملة
الضافة، عن مقطوع زمان ": ظرف"بعد مبتدأ،

ْكر : بعدوالصل  .النسان ِذ

ْيَس  { 8:آ َل ّلُه     َأ ِم     ال َك َأْح ِكِميَن     ِب ْلَحا  }    ا

 .ليس خبر في زائدة والباء مستأنفة، الجملة

 العلق سورة

ْأ{ 1:آ ِم اْقَر ّبَك ِباْس ّلِذي َر َلَق ا  }َخ

بحال "متعلق"باسم الجار "،"ربك لـ ": نعت"الذي قوله
 .باسم مفتتًحا : اقرأأي محذوفة

َلَق 2:آ ْنَساَن     {َخ َلٍق     ِمْن     ال  }    َع

 ." المتقدمة"خلق ِمْن " بدل"خلق جملة

ْأ  { 3:آ ّبَك     اْقَر ْكَرُم     َوَر  }    ال

 .وخبر ": مبتدأالكرم "ربك حالية، الواو

ّلِذي  { 4:آ ّلَم     ا ِم     َع َل ْلَق  }    ِبا

والباء بالفعل، " متعلق"بالقلم الجار ": نعت،"الذي
 .للَستعانة

ّلَم  { 5:آ ْنَساَن     َع َلْم     َلْم     َما     ال  }    َيِْع

ّلم جملة  .المتقدمة من " بدل"ع

ُه     َأْن  { 7:آ َنى     َرآ َتْغ  }    اْس
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اللَم، الخافض نـزع على منصوب المؤول المصدر
ّدى القلبية، للرؤيِة ثان مفعول ""استغنى وجملة وتع

:يِقل ولم المتصل ضميره إلى المتصل المضمر فعل
 .نفسه رأى أن

َلى     ِإّن  { 8:آ ّبَك     ِإ  }    الّرْجَعى     َر

 .مستأنفة الجملة

ْيَِت  { 9:آ َأ ّلِذي     َأَر ْنَهى     ا  }    َيِ

" بمعنى"أرأيِت لـ أول مفعول ": موصول"الذي قوله
الستفهام جملة عليه دّل الثاني والمفعول أخبرني،

 .الثالث مفعول هي ) التي14( اليِة في

ًدا  { 10:آ ْب َذا     َع ّلى     ِإ  }    َص

 "."يِنهى بـ متعلق محض ": ظرف"إذا

ْيَِت  { 11:آ َأ َلى     َكاَن     ِإْن     َأَر َدى     َع ْلُه  }    ا

"يِنهى "الذي على يِعود ضمير " الول"رأيِت مفعول
المفعول وحذف " الولى،"أرأيِت لـ مفعول الواقع
فقد " الثالثة،"أرأيِت لـ الثاني المفعول لدللة الثاني
والثنان الثالثة، من والول الولى، من الثاني ُحذف

"إن . وجملةللدللة الحذف باب من وذلك الثانية، من
محذوف الشرط وجواب " مستأنفة،الهدى على كان
يِعلم "ألم الستفهامية الثاني المفعول جملة عليه دل
 ".يِرى الله بأن

َلْم  { 14:آ َلْم     َأ َأّن     َيِْع ّلَه     ِب  }    َيَِرى     ال

ّد المؤول والمصدر للتوكيد، زائدة الباء ّد س مس
 .علم مفعولي

َكلَ 15:آ ِئْن     { َتِه     َلْم     َل ْن َنْسَفًعا     َيِ َيِة     َل ّناِص  }    ِبال

َنْسَفَعْنو الموطئة، اللَم على مبني مضارع " فعل"
محل ل والنون الخفيفة، التوكيد بنون لتصاله الفتح

 .لها
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َيٍة 16:آ َناِص َبٍة     { َئٍة     َكاِذ ِط  }    َخا

 ." بدل"ناصية

ْدُع 17:آ َي ْل َيُِه     {َف  }    َناِد

 مستأنفة الجملة
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 القدر سورة

ْدَراَك َوَما{ 2:آ َلُة َما َأ ْي ْدِر َل ْلَق  }ا

"،"ما " خبر"أدراك وجملة " مستأنفة،أدراك "وما جملة
 "."أدراك لـ ثان " مفعولليلة "ما وجملة

َلُة 3:آ ْي َل ْدِر     { ْلَق ْيٌر     ا ْلِف     ِمْن     َخ  }    َشْهٍر     َأ

 "."خير بـ " متعلقألف "من الجار مستأنفة، الجملة

َكُة     َتنـزُل  { 4:آ ِئ ْلَملَ ْذِن     ِفيَها     َوالّروُح     ا ِإ ّبِهْم     ِب ُكّل     ِمْن     َر
 }    َأْمٍر

َتنـزل جملة من بحال " متعلق"بإذن الجار " مستأنفة،"
َتنـزل فاعل َتنـزل بـ " متعلقكل "من الجار "،" "." 

ّتى     ِهَي     َسلٌَم  { 5:آ َلِع     َح ْط ْلَفْجِر     َم  }    ا

": حرف"حتى مؤخر، " مبتدأ"هي مقدم، ": خبر"سلَم
َتنـزل بـ متعلق مجرور ": اسم"مطلع وجر، غايِة "،"

ّلقه الجار بين معترضة )سلَم (هي وجملة  .ومتع

 البينة سورة

ُكِن َلْم{ 1:آ ّلِذيَِن َيِ َتاِب َأْهِل ِمْن َكَفُروا ا ِك ْل ا
ِكيَن ْلُمْشِر ّكيَن َوا ْنَف ّتى ُم َيُهُم َح ِت ْأ َنُة َت ّي َب ْل  }ا

"،"كفروا فاعل من بحال " متعلقأهل "من الجار
ّينو والمصدر التام، انفّك من كان، : خبر" هنا"منفك

 "."منفكين بـ " متعلقتأتيهم "حتى المجرور المؤول
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ّلِه     ِمَن     َرُسوٌل  { 2:آ ُلو     ال ْت ًة     ُصُحًفا     َيِ َطّهَر  }    ُم

ّينة من ": بدل"رسول سبيل على كل من كل " بدل"الب
"الله "من الجار البنية، نفس الرسول جعل المبالغة،

 "."رسول لـ " نعت"يِتلو وجملة برسول، متعلق

ُتٌب     ِفيَها  { 3:آ ّيَمٌة     ُك  }    َق

 "."صحًفا لـ نعت الجملة

َق     َوَما  { 4:آ ّلِذيَِن     َتَفّر ُتوا     ا َتاَب     ُأو ِك ْل َما     َبْعِد     ِمْن     ِإل     ا
ْتُهُم َء َنُة     َجا ّي َب ْل  }    ا

يِكن "لم جملة على " معطوفةتفّرق "وما جملة
":"ما "،"تفّرق بـ " متعلقبعد "من الجار "،الذيِن

 .إليه مضاف المؤول والمصدر مصدريِة،

ُدوا     ِإل     ُأِمُروا     َوَما  { 5:آ ُب َيْع ّلَه     ِل ِلِصيَن     ال ّديَِن     َلُه     ُمْخ َء     ال َنَفا ُح
ُيِِقيُموا َة     َو ُتوا     الّصلَ ُيِْؤ َة     َو َكا ِلَك     الّز َذ ّيَمِة     ِديُِن     َو ْلَق  }    ا

"،تفرق "ما جملة على " معطوفةُأمروا "وما جملة
"،"أمروا بـ " متعلق"ليعبدوا المجرور المؤول والمصدر

" متعلق"له الجار "،"يِعبدوا فاعل من ": حال"مخلصين
الفاعل، لسم به ": مفعول"الديِن "،"مخلصين بـ

 ." مستأنفةديِن "وذلك وجملة ثانية، ": حال"حنفاء

ّلِذيَِن     ِإّن  { 6:آ َتاِب     َأْهِل     ِمْن     َكَفُروا     ا ِك ْل ِكيَن     ا ْلُمْشِر ِفي     َوا
ّنَم     َناِر ِلِديَِن     َجَه ِئَك     ِفيَها     َخا َل ّيِِة     َشّر     ُهْم     ُأو َبِر ْل  }    ا

"،"كفروا فاعل من بحال " متعلقأهل "من الجار
" ،"إّن خبر في المستتر الضمير من ": حال"خالديِن

 ." مستأنفةشر "أولئك وجملة فصل، ": ضمير"هم

ّلِذيَِن     ِإّن  { 7:آ ُنوا     ا ُلوا     آَم ِلَحاِت     َوَعِم ِئَك     الّصا َل ْيُر     ُهْم     ُأو َخ
ّيِِة َبِر ْل  }    ا

 فصل " ضمير"همو إّن، " خبرخير هم "أولئك جملة
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َد     َجَزاُؤُهْم  { 8 ْن ّبِهْم     ِع ّناُت     َر ْدٍن     َج ِتَها     ِمْن     َتْجِري     َع َتْح
ْنَهاُر ِلِديَِن     ال ًدا     ِفيَها     َخا َب ّلُه     َرِضَي     َأ ْنُهْم     ال ْنُه     َوَرُضوا     َع َع

ِلَك ّبُه     َخِشَي     ِلَمْن     َذ  }    َر

وجملة "،"جزاؤهم من بحال " متعلق"عند الجار
إذ " حالية،"تجري وجملة " مستأنفة،جنات "جزاؤهم

َلم إلى جنات أضيف التعريِف، فاكتسب "،"عدن الَع
"ذلك جملة وكذا " مستأنفة،عنهم الله "رضي وجملة

 ".خشي لمن

 الزلزلة سورة

َذا{ 1:آ َلِت ِإ ْلِز َلَها الْرُض ُز ْلَزا  }ِز

ّدث بالجواب متعلقة شرطية ": ظرفية"إذا "،"تح
 .مطلق ": مفعول"زلزالها

ْنَساُن     َوَقاَل  { 3:آ  }    َلَها     َما     ال

 .بالخبر ": متعلق"لها الجار مبتدأ، استفهام ": اسم"ما

ِئٍذ  { 4:آ ّدُث     َيِْوَم َباَرَها     ُتَح  }    َأْخ

ّدث وجملة "،"إذا من بدل ": ظرف"يِومئذ " جواب"تح
عوض والتنويِن إليه، مضاف ظرفي ": اسم"إذ "،"إذا
 .الرض زلزلت إذ : يِومأي محذوفة جملة من

َأّن  { 5:آ ّبَك     ِب  }    َلَها     َأْوَحى     َر

ّدث بـ متعلق المجرور المؤول المصدر  "."تح

ِئٍذ  { 6:آ ُدُر     َيِْوَم ّناُس     َيِْص ًتا     ال َتا ُيَرْوا     َأْش َلُهْم     ِل  }    َأْعَما

ًتا "،"يِصدر بـ متعلق ": ظرف"يِؤمئذ من ": حال"أشتا
المؤول والمصدر ثان، ": مفعول"أعمالهم "،"الناس

 "."يِصدر بـ متعلق ""ليروا المجرور

ْثَقاَل     َيِْعَمْل     َفَمْن  { 7:آ ْيًرا     َذّرٍة     ِم ُه     َخ  }    َيَِر
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"الناس "يِصدر جملة على " معطوفةيِعمل "فمن جملة
 .الشرط " جواب"يِره وجملة ": تمييز،"خيًرا المتقدمة،

 العاديِات سورة

َيِاِت 1:آ ْلَعاِد ْبًحا {َوا  }َض

ًا ""العاديِات عامله يِلَقي مطلق مفعول ": نائب"ضبح
ْبَح فإن المعنى، في ْدو السير من نوع الّض  .والَع

َيِاِت 2:آ ْلُموِر ْدًحا     {َفا  }    َق

"،"العاديِات على معطوف ": اسم"فالموريِات قوله
ًا ""الموريِات عامله يِلَقي مطلق مفعول ": نائب"قدح

 .القدح من اليِراء لن المعنى في

ْلُمِغيَراِت 3:آ ْبًحا     {َفا  }    ُص

ًا  "."المغيرات بـ متعلق زمان ": ظرف"صبح

َثْرَن  { 4:آ َأ  }    َنْقًعا     ِبِه     َف

" في"المغيرات المفرد على " معطوفة"فأثرن جملة
 .بالفعل " متعلق"به الجار جر، محل

ْطَن  { 5:آ  }    َجْمًعا     ِبِه     َفَوَس

 .به ": مفعول"جمعا

ِإّن 6:آ ْنَساَن     { ّبِه     ال ٌد     ِلَر ُنو َك  }    َل

 "."كنود بـ " متعلق"لربه الجار القسم، جواب الجملة

ّنُه  { 7:آ ِإ َلى     َو ِلَك     َع ٌد     َذ  }    َلَشِهي

 "."شهيد بـ " متعلقذلك "على الجار

ّنُه  { 8:آ ِإ ْيِر     ِلُحّب     َو ْلَخ ٌد     ا  }    َلَشِديِ

 "."شديِد بـ " متعلق"لحب الجار

javascript:openquran(99,8,8)
javascript:openquran(99,7,7)
javascript:openquran(99,6,6)
javascript:openquran(99,5,5)
javascript:openquran(99,4,4)
javascript:openquran(99,3,3)
javascript:openquran(99,2,2)
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=369&CID=196#TOP%23TOP


َلُم     َأَفلَ  { 9:آ َذا     َيِْع ِثَر     ِإ ُبوِر     ِفي     َما     ُبْع ْلُق  }    ا

متعلق الشرط من مجرد ": ظرف"إذا مستأنفة، الجملة
": اسم"ما جوزوا، بعثر : إذاأي إن خبر عليه دّل بما

 فاعل نائب موصول
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ّبُهْم     ِإّن  { 11: ِئٍذ     ِبِهْم     َر ِبيٌر     َيِْوَم  }    َلَخ

ّدت الجملة ّد س َلْي مس همزة وكسرت "،"يِعلم مفعو
بـ " متعلق"بهم . الجارالخبر في اللَم لمجيء ""إّن

 "."خبير بـ يِتعلق والظرف "،"خبير

 القارعة سورة

ْلَقاِرَعُة 1:آ  }{ا

 .": مبتدأ"القارعة

ْلَقاِرَعُة     {َما 2:آ  }    ا

والجملة ": خبر،"القارعة مبتدأ، استفهام ": اسم"ما
 .المتقدم المبتدأ خبر

ْدَراَك     َوَما  { 3:آ ْلَقاِرَعُة     َما     َأ  }    ا

لـ ثان " مفعولالقارعة "ما وجملة مستأنفة، الواو
"ما جملة على " معطوفةأدراك "وما وجملة "،"أدراك

 ".القارعة

ُكوُن     َيِْوَم  { 4:آ ّناُس     َيِ ْلَفَراِش     ال ُثوِث     َكا ْب ْلَم  }    ا

يِوم : تأتيتقديِره مقدر بفعل متعلق ": ظرف"يِوم
 .) مستأنفة(تأتي وجملة يِكون،

َأّما  { 6:آ َلْت     َمْن     َف ُنُه     َثُق  }    َمَواِزيِ

":"َمْن وتفصيل، شرط ": حرف"أّما مستأنفة، الفاء
 .مبتدأ موصول
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َيٍة     ِعيَشٍة     ِفي     َفُهَو  { 7:آ  }    َراِض

المبتدأ " خبرعيشة في "هو وجملة رابطة، الفاء
 "."َمْن السابق

َأّما  { 8:آ ُنُه     َخّفْت     َمْن     َو  }    َمَواِزيِ

َمْن "أّما جملة على " معطوفة َخّفت َمْن "وأّما جملة
 ".ثقلت

ُأّمُه  { 9:آ َيٌِة     َف  }    َهاِو

 ". َخّفْت "َمْن الثاني المبتدأ خبر الجملة

ْدَراَك     َوَما  { 10:آ َيْه     َما     َأ  }    ِه

"،هاويِة "فأمه جملة على " معطوفةأدراك "وما جملة
 "."أدراك لـ ثان " مفعولهي "ما وجملة

َناٌر 11:آ َيٌة     {  }    َحاِم

 .حامية نار : هيأي محذوف لمبتدأ ": خبر"نار

 التكاثر سورة

ّتى{ 2:آ ُتُم َح ِبَر ُزْر ْلَمَقا  }ا

)زرتم (أن المؤول والمصدر وجر، غايِة ": حرف"حتى
""زرتم وجملة "،"ألهاكم بـ " متعلق"حتى بـ مجرور

 .الحرفي الموصول صلة

َلُموَن     َسْوَف     َكلَ  { 3:آ  }    َتْع

 .عليه " للدللة"تعلمون مفعول حذف

َلُموَن     َسْوَف     َكلَ     ُثّم  { 4:آ  }    َتْع

من وليست قبلها، الستئنافية على معطوفة الجملة
 .اللفظي التوكيد باب

َلُموَن     َلْو     َكلَ  { 5:آ ْلَم     َتْع َيِقيِن     ِع ْل  }    ا
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ْلم مستأنفة، الجملة ""لو وجواب مطلق، ": مفعول"ِع
 .: لرتدعتمأي محذوف

َتَرُوّن  { 6:آ ْلَجِحيَم     َل  }    ا

وجملة القسم، جواب في واقعة ": اللَم"لترون قوله
مرفوع مضارع والفعل مستأنفة، المقدرة القسم
فاعل، والواو المثال، لتوالي وحذفت النون بثبوت

ّد والفعل للتوكيد، والنون "،"الجحيم وهو لواحد متع
 .بصريِة والرؤيِة

ّنَها     ُثّم  { 7:آ َتَرُو ْيَن     َل َيِقيِن     َع ْل  }    ا

القسم جواب جملة على " معطوفةلترونها "ثم جملة
للمصدر نعت لنه مطلق مفعول ": نائب"عين السابقة،

ّنهاأي  اليقين عين رؤيِة : لترُو
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 العصر سورة

ْنَساَن ِإّن{ 2:آ  }ُخْسٍر َلِفي ال

 .القسم جواب

ّلِذيَِن     ِإل  { 3:آ ُنوا     ا ُلوا     آَم ِلَحاِت     َوَعِم  }    الّصا

الجنس اسم من الستثناء على ": منصوب"الذيِن
 "."النسان

 الهمزة سورة

ْيٌِل{ 1:آ ُكّل َو  }ُلَمَزٍة ُهَمَزٍة ِل

""لمزة دعاء، لنه بالنكرة البتداء وجاز ": مبتدأ،"ويِل
 .نعت

ّلِذي  { 2:آ ُه     َمال     َجَمَع     ا َد ّد  }    َوَع

 ".همزة "كل من ": بدل"الذي
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َلُه     َأّن     َيِْحَسُب  { 3:آ ُه     َما َد َل  }    َأْخ

ّدده فاعل من " حال"يِحسب جملة والمصدر "،"ع
ّد المؤول ّد س َلْي مس  .حسب مفعو

َذّن     َكلَ  { 4:آ َب ْن ُي َطَمِة     ِفي     َل ْلُح  }    ا

المقدرة القسم وجملة القسم، جواب الجملة
 .مستأنفة

ْدَراَك     َوَما  { 5:آ َطَمُة     َما     َأ ْلُح  }    ا

"الحطمة "ما وجملة " مستأنفة،أدراك "وما جملة
 "."أدراك لـ ثان به مفعول

ّلِه     َناُر  { 6:آ ُة     ال َد ْلُموَق  }    ا

مستأنفة، والجملة : هي،أي محذوف لمبتدأ ": خبر"نار
 .": نعت"الموقدة

ِتي  { 7:آ ّل ِلُع     ا ّط َلى     َت َدِة     َع ِئ  }    الْف

 .": نعت"التي

ّنَها  { 8:آ ْيِهْم     ِإ َل ٌة     َع َد  }    ُمْؤَص

 .مستأنفة والجملة "،"مؤصدة بـ " متعلق"عليهم الجار

َدٍة     َعَمٍد     ِفي  { 9:آ ّد  }    ُمَم

 "."إن لـ ثان خبر بمحذوف " متعلقعمد "في الجار

 الفيل سورة

َلْم{ 1:آ ْيَف َتَر َأ ّبَك َفَعَل َك َأْصَحاِب َر ْلِفيِل ِب  }ا

: أّيوالمعنى مطلق مفعول استفهام ": اسم"كيف
ّدت"فعل جملة ؟ربك َفَعل ِفْعٍل ّد " س ""تر مفعولي مس

 .بالستفهام المعلق

َلْم  { 2:آ َدُهْم     َيِْجَعْل     َأ ْي ِليٍل     ِفي     َك  }    َتْض
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 .المقدر الثاني بالمفعول " متعلقتضليل "في الجار

َأْرَسَل  { 3:آ ْيِهْم     َو َل ْيًرا     َع ِبيَل     َط َبا أ
َ    { 

 ." نعت"أبابيل

 }    ِسّجيٍل     ِمْن     ِبِحَجاَرٍة     َتْرِميِهْم  { 4:آ

 "."طيرا لـ ثان " نعت"ترميهم جملة

َلُهْم  { 5:آ ُكوٍل     َكَعْصٍف     َفَجَع ْأ  }    َم

الجار "،"أرسل جملة على " معطوفة"فجعلهم جملة
 الثاني بالمفعول متعلق ""كعصف
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 قريِش سورة

ْيٍِش {ليِلَِف 1:آ  }ُقَر

 ).3( اليِة " في"يِعبدوا بـ " متعلق"ليِلَف الجار

َلَة     ِإيِلَِفِهْم  { 2:آ َتاِء     ِرْح ْيِف     الّش  }  َوالّص

به ": مفعول"رحلة "،"إيِلَف من ": بدل"إيِلَفهم
 "."إيِلَفهم للمصدر

ُدوا 3:آ ُب َيْع ْل َذا     َرّب     {َف ْيِت     َه َب ْل  }    ا

النون، بحذف مجزوم والفعل للمر، واللَم زائدة، الفاء
 .إليه مضاف ":"هذا

ّلِذي  { 4:آ ْطَعَمُهْم     ا  }    ُجوٍع     ِمْن     َأ

 "."رب لـ ": نعت"الذي

 الماعون سورة

ْيَِت{ 1:آ َأ ّلِذي َأَر ّذُب ا َك ّديِِن ُيِ  }ِبال
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ّدى أخبرني، ": بمعنى"أرايِت الول لثنين، وتتع
: أليسمقدرة استفهامية جملة والثاني "،"الذي

قوله بعد تقديِرها وموضع للعذاب، مستحًقا
 "."المسكين

ِلَك  { 2:آ َذ ّلِذي     َف ُدّع     ا ِتيَم     َيِ َي ْل  }    ا

أردت : إنأي مقدر شرط ": جوابالذي "فذلك جملة
 .فذلك معرفته

ْيٌِل  { 4:آ ّليَن     َفَو ْلُمَص  }    ِل

 .": مبتدأ"ويِلو مستأنفة الفاء

ّلِذيَِن  { 5:آ ِتِهْم     َعْن     ُهْم     ا  }    َساُهوَن     َصلَ

بـ " متعلقصلَتهم "عن الجار للمصلين، ": نعت"الذيِن
 "."ساهون

ّلِذيَِن  { 6:آ ُءوَن     ُهْم     ا  }    ُيَِرا

 .المتقدم الموصول من ": بدل"الذيِن

 الكوثر سورة

ّبَك َفَصّل{ 2:آ ْنَحْر ِلَر  }َوا

 "."أعطيناك جملة على " معطوفة"فصّل جملة

َئَك     ِإّن  { 3:آ ِن َتُر     ُهَو     َشا ْب  }    ال

 فصل " ضمير"هو مستأنفة، الجملة
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 الكافرون سورة

ّيَِها َيِا ُقْل{ 1:آ َكاِفُروَن َأ ْل  }ا

 .": بدل"الكافرون
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ُد     ل  { 2:آ ُب ُدوَن     َما     َأْع ُب  }    َتْع

 .مستأنفة النداء جواب الجملة

ُتْم     َول  { 3:آ ْن ُدوَن     َأ ِب ُد     َما     َعا ُب  }    َأْع

النداء، جواب على " معطوفةعابدون أنتم "ول جملة
 "."عابدون لـ به مفعول موصول اسم ":"ما

َنا     َول  { 4:آ ٌد     َأ ِب ُتْم     َما     َعا ْد َب  }    َع

 "."عابد لـ به ": مفعول"ما

ُكْم  { 6:آ ُكْم     َل ُن ِلَي     ِديِ  }    ِديِِن     َو

 .مستأنفة الجملة

 النصر سورة

َذا{ 1:آ َء ِإ ّلِه َنْصُر َجا ْتُح ال ْلَف  }َوا

ّبح الجواب بمعنى متعلقة شرطية ": ظرفية"إذا  "."س

ْيَِت  { 2:آ َأ ّناَس     َوَر ُلوَن     ال ْدُخ ّلِه     ِديِِن     ِفي     َيِ  }    َأْفَواًجا     ال

من " حال"أفواًجاو الناس، من " حال"يِدخلون جملة
 .الواو

ّبْح  { 3:آ ّبَك     ِبَحْمِد     َفَس ُه     َر َتْغِفْر ّنُه     َواْس ًبا     َكاَن     ِإ  }    َتّوا

ّبح فاعل من بحال " متعلق"بحمد الجار وجملة "،"َس
 ." مستأنفةتوابا كان "إنه

 المسد سورة

َنى َما{ 2:آ ْنُه َأْغ ُلُه َع  }َكَسَب َوَما َما

والمصدر ": مصدريِة"ما " مستأنفة،أغنى "ما جملة
ُبه" أي"ماله على معطوف  .: وكس

َلى  { 3:آ َيْص  }    َلَهٍب     َذاَت     َناًرا     َس
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 .": نعت"ذات " مستأنفة،"سيصلى جملة

ُتُه  { 4:آ َأ َلَة     َواْمَر َطِب     َحّما ْلَح  }    ا

وسوغ "،"يِصلى في الفاعل على ": معطوف"وامرأته
)،(أذم لفعل به ": مفعول"حمالة الفاصل، العطف
 .وصاحبها الحال بين ) معترضة(أذم وجملة

ْبٌل     ِجيِدَها     ِفي  { 5:آ  }    َمَسٍد     ِمْن     َح

"ِمْن الجار "،"امرأته من " حاليةحبل جيدها "في جملة
"حب لـ بنعت " متعلقمسد
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 الخلَص سورة

ّلُه ُهَو ُقْل{ 1:آ ٌد ال  }َأَح

":"أحد ثان، ": مبتدأ"الله مبتدأ، الشأن ": ضمير"هو
 "."هو خبر والجملة الثاني، خبر

ّلُه 2:آ ُد     {ال  }    الّصَم

للمبتدأ ثان خبر والجملة وخبر، ": مبتدأالصمد "الله
 "."هو

ْد     َلْم  { 3:آ ِل َلْم     َيِ ْد     َو َل  }    ُيِو

 .ثالث " خبريِلد "لم جملة

َلْم  { 4:آ ُكْن     َو ٌد     ُكُفًوا     َلُه     َيِ  }    َأَح

 "."كفًوا بالخبر " متعلق"له الجار "،"يِكن ": اسم"أحد

 الفلق سورة

َلَق َما َشّر ِمْن{ 2:آ  }َخ

 .إليه مضاف اسمي ": موصول"ما
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َذا     َغاِسٍق     َشّر     َوِمْن  { 3:آ  }    َوَقَب     ِإ

من بالله : أعوذ" أي"أعوذ بـ متعلق محض ": ظرف"إذا
 .كذا وقت في هذا

َثاِت     َشّر     َوِمْن  { 4:آ ّنّفا ْلُعَقِد     ِفي     ال  }    ا

 "."النفاثات بـ " متعلقالعقد "في الجار

َذا     َحاِسٍد     َشّر     َوِمْن  { 5:آ َد     ِإ  }    َحَس

 "."أعوذ بـ متعلق محض ": ظرف"إذا

 الناس سورة

ِلِك 2:آ ّناِس {َم  }ال

 "."رب من ": بدل"ملك

َلِه  { 3:آ ّناِس     ِإ  }    ال

 "."ملك من ": بدل"إله

ْلَوْسَواِس     َشّر     ِمْن  { 4:آ ّناِس     ا ْلَخ  }    ا

 "."أعوذ بـ " متعلقشر "من الجار

ّلِذي  { 5:آ ُدوِر     ِفي     ُيَِوْسِوُس     ا ّناِس     ُص  }    ال

 "."الوسواس لـ ": نعت"الذي

ّنِة     ِمَن  { 6:آ ْلِج ّناِس     ا  }    َوال

 "يِوسوس فاعل من بحال متعلق الجار

..  لله بحمد الكتاب تم
 السلَمية مشكاة مكتبة قبل من نسخه تم وقد
أبو ،، الموفق الجهد هذا على الفضلَء أيِها لكم الله شكر

الزدي عبدالله
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