
مكتبة                       الكريم القرآن إعراب مشكل
 السإلمية مشكاة

الكريم القرآن إعراب مشكل
ْبُن محمد الله عبد ِم ا  َءاُجّرو

الذي المعنى توضيح في العراب علم يوظف كتاب

دللت، من تقصده ما وبيان القرآنية، اليات تنشده

إجلء على العناية وتركيز وغريبه، معانيه وتوضيح

والكتاب.  كتاب معاني إعراب معرفة في يعين الله

ليكون وسواكنه؛ حركاته تصّرف على والوقوف القرآن

ًنا فيه، اللحن من سالما بذلك اللفظ إحكام على مستعي

ًعا به، باختلف تختلف قد التي المعاني على مطل

ا الحركات، من به وتعالى تبارك الله أراد لما متفهًم

المعاني أكثر ُتعرف العراب حقائق بمعرفة إذ عباده؛

َهم الفوائد، وتظهر الشكال، وينجلي ْف ُي الخطاب، و

.المراد حقيقة معرفة وتصّح

   الوأل     الجزء
-  المقدمة   -
  الفاتحة     سإورة   
  البقرة     سإورة   

o  البقرة     سإورة      من33  : 1     اليآة     من   
o  البقرة     سإورة      من76   : 34     اليآة     من   
o  البقرة     سإورة      من119  : 77     اليآة     من   
o  البقرة     سإورة     من125  : 120     اليآة     من   
o  البقرة     سإورة      من169  : 126     اليآة     من   
o  البقرة     سإورة      من202  : 170     اليآة     من   
o  البقرة     سإورة      من245  : 203     اليآة     من   
o  البقرة     سإورة      من281  : 246     اليآة     من   
o  البقرة     سإورة      من286   : 282     اليآة     من   

  عمران     آل     سإورة   
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o  عمران     آل     سإورة      من37   : 1     اليآة     من   
o  عمران     آل     سإورة      من100   : 38     اليآة     من   
o  عمران     آل     سإورة      من153  : 101     اليآة     من   
o  عمران     آل     سإورة      من200   : 154     اليآة     من   

  النساء     سإورة   
o  النساء     سإورة      من44  : 1     اليآة     من   
o  النساء     سإورة      من79  : 45     اليآة     من   
o  النساء     سإورة      من140  : 80     اليآة     من   
o  النساء     سإورة      من176  : 141     اليآة     من   

  المائدة     سإورة   
o  المائدة     سإورة      من5  : 1     اليآة     من   
o  المائدة     سإورة      من43  : 6     اليآة     من   
o  المائدة     سإورة      من81  : 44     اليآة     من   
o  المائدة     سإورة      من120  : 82     اليآة     من   

  النأعام     سإورة   
o  النأعام     سإورة      من45  : 1     اليآة     من   
o  النأعام     سإورة      من83  : 46     اليآة     من   
o  النأعام     سإورة      من121  : 84     اليآة     من   
o  النأعام     سإورة      من165  : 122     اليآة     من   

  العراف     سإورة   
o  العراف     سإورة      من56  : 2     اليآة     من   
o  العراف     سإورة      من134  : 57     اليآة     من   
o  العراف     سإورة      من171  : 135     اليآة     من   
o  العراف     سإورة      من206  : 172     اليآة     من   

  النأفال     سإورة   
o  النأفال     سإورة      من13  : 1     اليآة     من   
o  النأفال     سإورة      من53  : 14     اليآة     من   
o  النأفال     سإورة      من75  : 54     اليآة     من   

  التوبة     سإورة   
o  التوبة     سإورة      من22  : 1     اليآة     من   
o  التوبة     سإورة      من49  : 23     اليآة     من   
o  التوبة     سإورة      من86  : 50     اليآة     من   
o  التوبة     سإورة      من125  : 87     اليآة     من   
o  التوبة     سإورة      من129  : 126     اليآة     من   

  يآونأس     سإورة   
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o  يآونأس     سإورة      من23  : 2     اليآة     من   
o  يآونأس     سإورة      من24     اليآة     من   
o  يآونأس     سإورة      من40     اليآة     من   
o  يآونأس     سإورة      من62     اليآة     من   
o  يآونأس     سإورة      من90     اليآة     من   

  هود     سإورة   
o  هود     سإورة      من21     اليآة     من   
o  هود     سإورة      من57     اليآة     من   
o  هود     سإورة      من82     اليآة     من   
o  هود     سإورة      من111     اليآة     من   

  يآوسإف     سإورة   
o  يآوسإف     سإورة      من28     اليآة     من   
o  يآوسإف     سإورة      من67     اليآة     من   
o  يآوسإف     سإورة      من96     اليآة     من   

  الرعد     سإورة   
o  الكهف     سإورة      من16  : 1     اليآة     من   
o  الرعد     سإورة      من43  : 17     اليآة     من   

  إبراهيم     سإورة   
o  إبراهيم     سإورة      من27  : 1     اليآة     من   
o  إبراهيم     سإورة      من52  : 28     اليآة     من   

  الحجر     سإورة   
o  الحجر     سإورة      من24  : 1     اليآة     من   
o  الحجر     سإورة      من99  : 25     اليآة     من   

  النحل     سإورة   
o  النحل     سإورة      من25  : 1     اليآة     من   
o  النحل     سإورة      من54  : 26     اليآة     من   
o  النحل     سإورة      من110  : 55     اليآة     من   
o  النحل     سإورة      من128  : 111     اليآة     من   

  السإراء     سإورة   
o  التوبة     سإورة      من57  : 1     اليآة     من   
o  السإراء     سإورة      من111  : 58     اليآة     من   

  الكهف     سإورة   
o  الكهف     سإورة      من27  : 1     اليآة     من   
o  الكهف     سإورة      من61  : 28     اليآة     من   
o  الكهف     سإورة      من110  : 62     اليآة     من   
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  مريآم     سإورة   
o  مريآم     سإورة      من43  : 2     اليآة     من   
o  مريآم     سإورة      من98  : 44     اليآة     من   

  طه     سإورة   
o  طه     سإورة      من37  : 2     اليآة     من   
o  طه     سإورة      من90  : 38     اليآة     من   
o  طه     سإورة      من135  : 91     اليآة     من   

  النأبياء     سإورة   
o  النأبياء     سإورة      من74  : 1     اليآة     من   
o  النأبياء     سإورة      من112  : 75     اليآة     من   

  الحج     سإورة   
o  الحج     سإورة      من36  : 1     اليآة     من   
o  الحج     سإورة      من78  : 37     اليآة     من   

  المؤمنون     سإورة   
o  المؤمنون     سإورة      من118  : 2     اليآة     من   

  النور     سإورة   
o  النور     سإورة      من54  : 1     اليآة     من   
o  النور     سإورة      من64  : 55     اليآة     من   

  الفرقان     سإورة   
o  الفرقان     سإورة      من77  : 1     اليآة     من   

  الشعراء     سإورة   
o  الشعراء     سإورة      من39  : 2     اليآة     من   
o  الشعراء     سإورة      من175  : 40     اليآة     من   
o  الشعراء     سإورة      من227  : 176     اليآة     من   

  النمل     سإورة   
o  النمل     سإورة      من30  : 1     اليآة     من   
o  النمل     سإورة      من93  : 31  :      اليآة     من   

  القصص     سإورة   
o  القصص     سإورة      من50  : 3     اليآة     من   
o  القصص     سإورة      من76  : 51     اليآة     من   
o  القصص     سإورة      من88  : 77     اليآة     من   

  العنكبوت     سإورة   
o  العنكبوت     سإورة      من38  : 2     اليآة     من   
o  العنكبوت     سإورة      من69  : 39     اليآة     من   

  الروأم     سإورة   
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o  الروأم     سإورة      من30  : 3     اليآة     من   
o  الروأم     سإورة      من56  : 31     اليآة     من   
o  الروأم     سإورة      من60  : 57     اليآة     من   

  لقمان     سإورة   
o  لقمان     سإورة      من27  : 3     اليآة     من   
o  لقمان     سإورة      من34  : 28     اليآة     من   

  السجدة     سإورة   
o  السجدة     سإورة      من30  : 2     اليآة     من   

  الحأزاب     سإورة   
o  الحأزاب     سإورة      من23  : 1     اليآة     من   
o  الحأزاب     سإورة      من73  : 24     اليآة     من   

  سإبأ     سإورة   
o  سإبأ     سإورة      من13  : 1     اليآة     من   
o  سإبأ     سإورة      من41  : 14     اليآة     من   
o  سإبأ     سإورة      من54  : 42     اليآة     من   

  فاطر     سإورة   
o  فاطر     سإورة      من36  : 1     اليآة     من   
o  فاطر     سإورة      من45  : 37     اليآة     من   

  يآس     سإورة   
o  يآس     سإورة      من28  : 1     اليآة     من   
o  يآس     سإورة      من83  : 29     اليآة     من   

  الصافات     سإورة   
o  الصافات     سإورة      من62  : 1     اليآة     من   
o  الصافات     سإورة      من148  : 63     اليآة     من   
o  الصافات     سإورة      من182  : 149     اليآة     من   

  ص     سإورة   
o  ص     سإورة      من61  : 1     اليآة     من   
o  ص     سإورة      من88  : 62     اليآة     من   

  الزمر     سإورة   
o  الزمر     سإورة      من58  : 1     اليآة     من   
o  الزمر     سإورة      من75  : 59     اليآة     من   

  غافر     سإورة   
o  غافر     سإورة      من19  : 2     اليآة     من   
o  غافر     سإورة      من54  : 20     اليآة     من   
o  غافر     سإورة      من85  : 55     اليآة     من   
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مكتبة                       الكريم القرآن إعراب مشكل
 السإلمية مشكاة

  فصلت     سإورة   
o  فصلت     سإورة      من16  : 2     اليآة     من   
o  فصلت     سإورة      من54  : 17     اليآة     من   

  الشورى     سإورة   
o  الشورى     سإورة      من15  : 3     اليآة     من   
o  الشورى     سإورة      من53  : 16     اليآة     من   

  الزخرف     سإورة   
o  الزخرف     سإورة      من28  : 2     اليآة     من   
o  الزخرف     سإورة      من89  : 29     اليآة     من   

  الدخان     سإورة   
o  الدخان     سإورة      من40  : 2     اليآة     من   
o  الدخان     سإورة      من59  : 41  :      اليآة     من   

  الجاثية     سإورة   
o  الجاثية     سإورة      من22  : 2     اليآة     من   
o  الجاثية     سإورة      من31  : 23     اليآة     من   
o  الجاثية     سإورة      من37  : 32     اليآة     من   

  الحأقاف     سإورة   
o  الحأقاف     سإورة      من9  : 2     اليآة     من   
o  الحأقاف     سإورة      من27  : 10     اليآة     من   
o  الحأقاف     سإورة      من35  : 28     اليآة     من   

  محمد     سإورة   
o  محمد     سإورة      من11  : 1     اليآة     من   
o  محمد     سإورة      من29  : 12     اليآة     من   
o  محمد     سإورة      من38  : 30     اليآة     من   

  الفتح     سإورة   
o  الفتح     سإورة      من12  : 1     اليآة     من   
o  الفتح     سإورة      من29  : 13     اليآة     من   

  الحجرات     سإورة   
o  الحجرات     سإورة      من8  : 1     اليآة     من   
o  الحجرات     سإورة      من18  : 9     اليآة     من   

  ق     سإورة   
o  ق     سإورة      من36  : 1     اليآة     من   
o  ق     سإورة      من45  : 37     اليآة     من   

  الذاريآات     سإورة   
o  الذاريآات     سإورة      من60  : 1     اليآة     من   
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مكتبة                       الكريم القرآن إعراب مشكل
 السإلمية مشكاة

  الطور     سإورة   
o  الطور     سإورة      من36  : 1     اليآة     من   
o  الطور     سإورة      من49  : 38     اليآة     من   

  النجم     سإورة   
o  النجم     سإورة      من28  : 1     اليآة     من   
o  النجم     سإورة      من62  : 29     اليآة     من   

  القمر     سإورة   
o  القمر     سإورة      من16  : 2     اليآة     من   
o  القمر     سإورة      من55  : 17     اليآة     من   

  الرحأمن     سإورة   
o  الرحأمن     سإورة      من78  : 1     اليآة     من   

  الواقعة     سإورة   
o  الواقعة     سإورة      من73  : 1     اليآة     من   
o  الواقعة     سإورة      من96  : 74     اليآة     من   

  الحديآد     سإورة   
o  الحديآد     سإورة      من10  : 1     اليآة     من   
o  الحديآد     سإورة      من21  : 11     اليآة     من   
o  الحديآد     سإورة      من29  : 22     اليآة     من   

  المجادلة     سإورة   
o  المجادلة     سإورة      من11  : 1     اليآة     من   
o  المجادلة     سإورة      من22  : 12     اليآة     من   

  الحشر     سإورة   
o  الحشر     سإورة      من6  : 1     اليآة     من   
o  الحشر     سإورة      من24  : 7     اليآة     من   

  الممتحنة     سإورة   
o  الممتحنة     سإورة      من10  : 1     اليآة     من   
o  الممتحنة     سإورة      من13  : 11     اليآة     من   

  الصف     سإورة   
o  الصف     سإورة      من14  : 1     اليآة     من   

  الجمعة     سإورة   
o  الجمعة     سإورة      من11  : 1     اليآة     من   

  المنافقون     سإورة   
o  المنافقون     سإورة      من11  : 1     اليآة     من   

  التغابن     سإورة   
o  التغابن     سإورة      من18  : 1     اليآة     من   
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مكتبة                       الكريم القرآن إعراب مشكل
 السإلمية مشكاة

  الطلق     سإورة   
o  الطلق     سإورة      من12  : 1     اليآة     من   

  التحريآم     سإورة   
o  التحريآم     سإورة      من12  : 1     اليآة     من   

  الملك     سإورة   
o  الملك     سإورة      من30  : 1     اليآة     من   

  القلم     سإورة   
o  القلم     سإورة      من52  : 1     اليآة     من   

  الحاقة     سإورة   
o  الحاقة     سإورة      من52  : 1     اليآة     من   

  المعارج     سإورة   
o  المعارج     سإورة      من44  : 1     اليآة     من   

  نأوح     سإورة   
o  نأوح     سإورة      من28  : 1     اليآة     من   

  الجن     سإورة   
o  الجن     سإورة      من28  : 1     اليآة     من   

  المزمل     سإورة   
o  المزمل     سإورة      من20  : 1     اليآة     من   

  المدثر     سإورة   
o  المدثر     سإورة      من56  : 1     اليآة     من   

  القيامة     سإورة   
o  القيامة     سإورة      من40  : 1     اليآة     من   

  النأسان     سإورة   
o  النأسان     سإورة      من31  : 1     اليآة     من   

  المرسإلت     سإورة   
o  المرسإلت     سإورة      من50  : 1     اليآة     من   

  النبأ     سإورة   
o  النبأ     سإورة      من40  : 1     اليآة     من   

  النازعات     سإورة   
o  النازعات     سإورة      من46  : 1     اليآة     من   

  عبس     سإورة   
o  عبس     سإورة      من42  : 2     اليآة     من   

  التكويآر     سإورة   
o  التكويآر     سإورة      من29  : 1     اليآة     من   

  النأفطار     سإورة   
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مكتبة                       الكريم القرآن إعراب مشكل
 السإلمية مشكاة

o  النأفطار     سإورة      من19  : 1     اليآة     من   
  المطففين     سإورة   

o  المطففين     سإورة      من34  : 1     اليآة     من   
o  المطففين     سإورة      من36  : 35     اليآة     من   

  النأشقاق     سإورة   
o  النأشقاق     سإورة      من25  : 1     اليآة     من   

  البروأج     سإورة   
o  البروأج     سإورة      من22  : 1     اليآة     من   

  الطارق     سإورة   
o  الطارق     سإورة      من17  : 1     اليآة     من   

  العلى     سإورة   
o  العلى     سإورة      من19  : 1     اليآة     من   

  الغاشية     سإورة   
o  الغاشية     سإورة      من26  : 1     اليآة     من   

  الفجر     سإورة   
o  الفجر     سإورة      من23  : 2     اليآة     من   
o  الفجر     سإورة      من29  : 24     اليآة     من   

  البلد     سإورة   
o  البلد     سإورة      من20  : 1     اليآة     من   

  الشمس     سإورة   
o  الشمس     سإورة      من15  : 2     اليآة     من   

  الليل     سإورة   
o  الليل     سإورة      من14  : 1     اليآة     من   
o  الليل     سإورة      من21  : 15     اليآة     من   

  الضحى     سإورة   
o  الضحى     سإورة      من11  : 2     اليآة     من   

  الشرح     سإورة   
o  الشرح     سإورة      من8  : 3     اليآة     من   

  التين     سإورة   
o  التين     سإورة      من8  : 1     اليآة     من   

  العلق     سإورة   
o  العلق     سإورة      من17  : 1     اليآة     من   

  القدر     سإورة   
o  القدر     سإورة      من5  : 2     اليآة     من   

  البينة     سإورة   
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مكتبة                       الكريم القرآن إعراب مشكل
 السإلمية مشكاة

o  البينة     سإورة      من8  : 1     اليآة     من   
  الزلزلة     سإورة   

o  الزلزلة     سإورة      من7  : 1     اليآة     من   
  العاديآات     سإورة   

o  العاديآات     سإورة      من11  : 1     اليآة     من   
  القارعة     سإورة   

o  القارعة     سإورة      من11  : 1     اليآة     من   
  التكاثر     سإورة   

o  التكاثر     سإورة      من7  : 2     اليآة     من   
  العصر     سإورة   

o  العصر     سإورة      من3  : 2     اليآة     من   
  الهمزة     سإورة   

o  الهمزة     سإورة      من9  : 1     اليآة     من   
  الفيل     سإورة   

o  الفيل     سإورة      من5  : 1     اليآة     من   
  قريآش     سإورة   

o  قريآش     سإورة      من4  : 1     اليآة     من   
  الماعون     سإورة   

o  الماعون     سإورة      من6  : 1     اليآة     من   
  الكوثر     سإورة   

o  الكوثر     سإورة      من3  : 2     اليآة     من   
  الكافروأن     سإورة   

o  الكافروأن     سإورة      من6  : 1     اليآة     من   
  النصر     سإورة   

o  النصر     سإورة      من3  : 1     اليآة     من   
  المسد     سإورة   

o  المسد     سإورة      من5  : 2     اليآة     من   
  الخلص     سإورة   

o  الخلص     سإورة      من4  : 1     اليآة     من   
  الفلق     سإورة   

o  الفلق     سإورة      من5  : 2     اليآة     من   
  الناس     سإورة   

o  الناس     سإورة      من6  : 2     اليآة     من   

 الرحأيم الرحأمن الله بسم
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 -المقدمة-

نأبينا على وأالسلم وأالصلة العالمين، رب لله الحمد
 .وأسإلم وأصحبه وأآله محمد

 .بعد أما

توضيح في العراب علم أهمية أحأد على يآخفى فل
تقصده ما وأبيان القرآنأية، اليآات تنشده الذي المعنى

في مباحأثه وأازدهرت العلم هذا نأشأ وأقد دللت، من
معانأيه وأتوضيح القرآن، تفسير إلى الحاجة كنف

ّددت هنا وأمن وأغريآبه، وأحأديآثا قديآما المصنفات تع
فلكل الخر؛ بعضها يآكمل وأبعضها الغرض، هذا لتحقيق
ّليها، هو التي وأوأجهته مذاقه مصنف لحأد غنى وأل ُمَو

أوأ مشكل، يآحّل أوأ بجانأب، ُيآعنى منها كلً لن أحأد؛ عن
اتفقت أنأها بيد غيره، يآثيرها ل قد علمية مسائل يآثير
 .الله كتاب معانأي بإجلء العنايآة على

،437 سإنة المتوفى طالب أبي بن مكي المام هو وأها
يآجب ما أعظم من : "وأرأيآتمشكله مقدمة في يآقول
ألفاظه، تجويآد في الراغب القرآن، علوم طالب على

ما وأأفضل وألغاته، قراءاته وأمعرفة معانأيه، وأفهم
على وأالوقوف إعرابه معرفة محتاج، إليه القارئ
اللحن من سإالما بذلك ليكون وأسإواكنه؛ حأركاته تصّرف

ًنا فيه، على مطلًعا به، اللفظ إحأكام على مستعي
لما متفهًما الحركات، باختلف تختلف قد التي المعانأي

حأقائق بمعرفة إذ عباده؛ من به وأتعالى تبارك الله أراد
وأتظهر الشكال، وأيآنجلي المعانأي أكثر ُتعرف العراب
ُيآْفَهم الفوائد، ".المراد حأقيقة معرفة وأتصّح الخطاب، وأ

هذه من دلو الله- بمنزلة شاء -إن العمل هذا وأيآأتي
طريآقة في وأالميزات الخصائص بعض تحمل التي الدلء

:التالي المنهج وأفق سإرت . وأقدالعراب مشكل توضيح

قد الذي وأهو " منها،"المشكل اليآات من انأتخبت - 1
في يآخالف أوأ توجيهه، وأإدراك إعرابه معرفة تغمض
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وأالتحقيق التأمل لدى وألكنه ، النحاة قواعد الظاهر
:صحاحأه في الجوهري . قالموافقتها لنا يآظهر

" :"الوسإيط في وأجاء "،التبس : أيالمر "أشكل
 ".الفهم في التباسإا يآوجب : المر"الشكال

هذا في القوم مصنفات مطالعة على حأرصت - 2
َدُم لهم كان علماء، اجتهادات عن أخرج لكيل الحقل؛ َق

 .العزيآز القرآن معانأي فهم في وأفقه وأجهد صدق

لها التي وأالجمل " بالمفردات،"المجتبى هذا ُعني - 3
الظرف من الجمل وأأشباه محل، لها ليس وأالتي محل،

بها للمروأر يآتسع ل المقام كان وأإن وأالمجروأر، وأالجار
 "."المفّصل الخر لكتابي ذلك وأتركت جميعا،

المصحف في وأاليآات السور ترتيب وأفق يآسير - 4
المديآنة "مصحف وأفق رقمها، على وأيآحافظ الكريآم،
المنشود الُمْشكل إلى العودة لتيسير وأذلك "؛النبويآة

 .اليآة من

لجّل تتضح التي المأنأوسإة السهلة العبارة يآنتخب - 5
عبارات توضيح في الجهد بذلُت هنا وأمن العلم، طلبة

تذليل إلى عصرنأا في تحتاج قد التي المعربين
 .مقصودها عن وأالكشف غامضها،

ًدا وأجًها اخترت - 6 أوأ اليآة مفردات إعراب في وأاحأ
َد جملها، أشباه أوأ جملها ْي عليه نأّص مما الوجه هذا أن َب

القياس أوأ الشارة، أوأ بالتصريآح العربية علماء أحأد
له وأيآكون ، مماثل آخر موضع في له صريآح قول على
 .وأالسيروأرة الوضوح صفة

ما النظائر، إعراب " بتوحأيد"المجتبى هذا ُيآعنى - 7
في العراب موضع كان . فإذاسإبيل ذلك إلى أمكن

َتْي من وأاحأدة، مشكاة من مثل وأالتوبة العراف سإور
وأاحأد، بتوجيه العراب شملهما وأالصناعة، المعنى حأيث
 .الفن أرباب على يآخفى ل منهجي جانأب هذا وأفي
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مشكل كشف في تفيد عامة ضوابط ببناء ُعنيت - 8
مفردات كانأت إن عليها، يآقاس وأما المعينة اليآة

 .مشتركة الضابط

مئة من أكثر إليها عدت التي الموارد عدد بلغ - 9
كاشف، مساعد وأبعضها فنه، في أصيل بعضها مورد،
مصنفات في وأتأمل وأقراءة، عيش، ضوء في وأذلك
 .بهما يآتصل وأما وأالتفسير العربية علوم

من عندي المختار " الرأي"المجتبى هذا يآمثل - 10
تضعيف هذا يآعني وأل قيلت، التي العلمية الراء مجموع

ما وأهو إليه، أذهب الذي اختياري يآعني وأإنأما ، غيره
 .وأالصناعة للمعنى موافقا رأيآته

ِمْن يآجعلنا وأأن وأالخلص، القبول سإبحانأه الله أسإأل
َدمة دعوانأا . وأآخرمأدبته على الحريآصين الله، كتاب َخ

 .العالمين رب لله الحمد أن

 المنورة المديآنة

 بالمجمع المستشار ، الخراط محمد بن . أحأمد.دأ

1 

 الفاتحة سإورة

ِم  { 1:آ ِبْس ّلِه       ِم     الّرحْأمِن     ال  }     الّرحِأي

.بالكسرة مجروأر " اسإم"اسإم جر، حأرف ": الباء"بسم
لمبتدأ محذوأف بخبر متعلقان وأالمجروأر وأالجار

وأجملة الله، بسم كائن : ابتدائيتقديآره محذوأف،
مجروأرتان ": صفتانالرحأيم . "الرحأمنابتدائية التقديآر

 .بالكسرة

ُد  { 2:آ ْلَحْم ّلِه      ا َلِميَن     َرّب     ل ْلَعا  }     ا

إليه ": مضاف"العالمين بالكسرة، مجروأر ": بدل"رب
وأقد السالم؛ المذكر بجمع ملحق لنأه بالياء مجروأر
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ْلِحَق َلًما ليس لنأه به ُأ َلم وأ صفة، وأل َع " المفرد"عا
َلمونوأ وأغيره، وأالعاقل وأالمؤنأث، المذكر يآشمل ""عا

فاختلف العاقل، المذكر على إل ُيآطلق ل الجمعية مع
 .الجمع عن المفرد

ِلِك 4:آ ِم     { َما ّديآِن     َيآْو  }     ال

" محضة"مالك وأإضافة المعرفة، للجللة ": نأعت"مالك
 .بالضافة فيتعّرف

ّيآاَك  { 5:آ ِإ ُد       ُب ّيآاَك     َنأْع ِإ َتِعيُن     وأ  }     َنأْس

ّيآاك في السكون، على مبني منفصل نأصب ": ضمير"إ
حأرف . وأالكافللختصاص مقدم به مفعول نأصب محل

 .مستأنأفة ""نأعبد . جملةالعراب من له محل ل خطاب

َنأا  { 6:آ َتِقيَم     الّصَراَط      اهِد  }     الُمس

. وأجملةبالفتحة منصوب ثاٍن به ": مفعول"الصراط
""نأستعين . وأأصللها محل ل اسإتئنافية ""اهدنأا

َتْعِون الواوأ، على الكسرة فاسإتثقلت العون، من َنأْس
النقل، بعد الواوأ فسكنت قبلها، الساكن إلى فنقلت
 .يآاء فقلبت قبلها ما وأانأكسر

ّلِذيآَن      ِصَراَط  { 7:آ َليِهْم     َأنأَعمَت     ا َليِهْم     الَمغُضوِب     َغيِر     َع َع
ّليَن     وَألَ  }     الّضا

. وأهو" منصوب"الصراط من كل من كل ": بدل"صراط
""الذيآن من ": بدل. "غيرمعرفة من معرفة بدل

لسإم فاعل نأائب ""عليهم وأالمجروأر . وأالجارمجروأر
لتأكيد " زائدة": "لالضالين ". "وأل"المغضوب المفعول

ّلين النفي، ""المغضوب على معطوف " اسإم"الضا
اسإم وأهي القرآن، من : ليستآمين .بالياء مجروأر

 .اسإتجب بمعنى أمر فعل

2 
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 البقرة سإورة

 }  الم{ 1:آ

 .العراب من لها محل ل ": حأروأف"الم

ِلَك  { 2:آ َذ َتاُب       ِك ْل ْيآَب     لَ     ا ًدى     ِفيِه     َر ّتِقيَن     ُه ْلُم  }       ّل

.منصوبة ": حأال"هدى بالضمة، مرفوع ": بدل"الكتاب
""فيه "،الجار"ذلك المبتدأ " خبرفيه ريآب "ل جملة

". الجار"الكتاب من " حأال"هدى "،"ل بخبر متعلق
 "."هدى لـ بنعت " متعلق"للمتقين

ّلِذيآَن  { 3:آ ُنوَن      ا ْيِب     ُيآْؤِم ْلَغ ُيآِقيُموَن     ِبا َة     وَأ وَأِمّما     الّصل
َناُهْم  }     ُيآنِفُقوَن     َرَزْق

جر محل في الفتح على مبني موصول " اسإم"الذيآن
 "."يآنفقون بـ ": متعلق"مما الجار .للمتقين نأعت

ّلِذيآَن  { 4:آ ُنوَن      وأا ْيَك     ُأنأِزَل     ِبَما     ُيآْؤِم َل ِلَك     ِمن     ُأنأِزَل     وَأَما     ِإ ْب َق
ِبالِخَرِة ُنوَن     ُهْم     وَأ  }     ُيآوِق

الفعلية على معطوفة " السإميةيآوقنون "هم جملة
بـ " متعلق"بالخرة . الجارلها محل " ل"يآؤمنون
وأهي لوّأل، المقابل آِخر تأنأيث ". وأالخرة"يآوقنون

: الداروأالتقديآر السإماء، مجرى جرت الصل في صفة
ْيآِقنون أصله أيآقن، " ماضيه"يآوقنون . وأالخرة ُيآَؤ
المضارع من حأذفها على حأمل أفعل همزة حأذفت

ْيِقنون، فصار للمتكلم المسند بعد سإاكنة الياء وأقعت ُيآ
 .وأاوًأا فقلبت ضمة

ِئَك  { 5:آ َل ُأوْأ َلى       ًدى     َع ّبِهْم     ّمن     ُه ِئَك     ّر َل ُأوْأ ِلُحوَن     ُهُم     وَأ ْلُمْف ا
  { 

.العراب من له محل ل فصل ": ضمير"هم
الشارة لسإم بالواوأ مرفوع خبر ":"المفلحون
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محل ل " مستأنأفةهدى على "أوألئك ". وأجملة"أوألئك
 .لها

3 

ِإّن  { 6:آ ّلِذيآَن       ْا     ا ٌء     َكَفُروأ ْيِهْم     سَإَوا َل َتُهْم     َع َذْر َأنأ َلْم     َأْم     َأ
ُنوَن     لَ     ُتنِذْرُهْم  }     ُيآْؤِم

" متعلق"عليهم الجار مرفوع، مقدم ": خبر"سإواء
وأالمصدر للتسويآة، " الهمزة. "أأنأذرتهملسواء بنعت

: إنأذاركوأالتقديآر مؤخر، مبتدأ بعدها وأمما منها المؤوأل
"يآؤمنون "ل وأجملة معترضة، وأالجملة سإواء، وأعدمه

 "."إّن خبر

َتَم  { 7:آ ّلُه      َخ َلى     ال ِبهْم     َع ُلو َلى     ُق َلى     سَإْمِعِهْم     وَأَع وَأَع
ْبَصاِرِهْم ٌة     َأ َلُهْم     ِغَشاوَأ َذاٌب     وَأ ِظيٌم     َع  }     َع

"وأعلى . جملةلها محل ل " مستأنأفةالله "ختم جملة
محل " ل"ختم جملة على " معطوفةغشاوأة أبصارهم

"على جملة على " معطوفةعذاب "وألهم . جملةلها
 .لها محل " لغشاوأة أبصارهم

ّناِس      وَأِمَن  { 8:آ ّنا     َيآُقوُل     َمن     ال ّلِه     آَم ِم     ِبال َيْو ْل ِبا الِخِر     وَأ
ِنيَن     ُهم     وَأَما  }     ِبُمْؤِم

حأالية، ": الواوأبمؤمنين هم "وأما . قولهمستأنأفة الواوأ
""بمؤمنين في . وأالباءليس عمل تعمل " نأافية"ما

على محل منصوب لفظا مجروأر معها وأالسإم زائدة،
 .حأال نأصب محل في وأالجملة "،"ما خبر أنأه

ُيآَخاِدُعوَن  { 9:آ ّلَه       ّلِذيآَن     ال ُنوا     وَأا َدُعوَن     وَأَما     آَم ِإلّ     َيآْخ
 }     َيآْشُعُروأَن     وَأَما     َأنأُفَسُهم

"وأما . وأجملةلها محل ل " اسإتئنافية"يآخادعون جملة
"وأما وأجملة "،"يآخادعون في الواوأ من حأالية "يآخدعون
محل " في"يآخدعون في الواوأ من " حأاليةيآشعروأن

 .نأصب
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ِبِهم      ِفي  { 10:آ ُلو َدُهُم     ّمَرٌض     ُق ّلُه     َفَزا ًا     ال َلُهم     َمَرض وَأ
َذاٌب ِليٌم     َع ُنأوا     ِبَما     َأ ُبوَن     َكا ْكِذ  }     َيآ

قلوبهم "في جملة على " معطوفةالله "فزادهم جملة
. جملةثاٍن به ": مفعول. "مرضالها محل " لمرض

" لالله "فزادهم جملة على " معطوفةعذاب "وألهم
" ل"ما الحرفي الموصول " صلة"كانأوا . جملةلها محل
متعلق " مجروأركانأوا "بما المؤوأل وأالمصدر لها، محل

 "."لهم في المقدر بالسإتقرار

َذا  { 11:آ ِإ ْا     لَ     َلُهْم     ِقيَل      وَأ ُدوأ َلْرِض     ِفي     ُتْفِس ْا     ا ُلو ّنأَما     َقا ِإ
ِلُحوَن     َنأْحُن  }     ُمْص

على يآعود هو، تقديآره مستتر " ضميٌر"قيل فاعل نأائب
أن . وأاخترنأاهو قول لهم قيل : وأإذاوأالتقديآر مصدره،

الجار من فائدة أكثر لنأه المصدر ضمير النائب يآكون
جملة على " معطوفةلهم قيل "وأإذا وأجملة وأالمجروأر،

 ).8( اليآة " في"يآقول

َأل  { 12:آ ّنأُهْم       ُدوأَن     ُهُم     ِإ ْلُمْفِس ِكن     ا َل  }       َيآْشُعُروأَن     لّ     وَأ

وأالضمير "،"إن لسإم ": تأكيد"هم تنبيه، " حأرف"أل
ّكد المنفصل المرفوع .المتصل ضروأب جميع به يآؤ

"إنأهم جملة على " معطوفةيآشعروأن ل "وألكن جملة
 ".المفسدوأن هم

َذا  { 13:آ ِإ ْا     َلُهْم     ِقيَل      وَأ ُنو ّناُس     آَمَن     َكَما     آِم ْا     ال ُلو َقا
ُنأْؤِمُن ّنأُهْم     َأل     الّسَفَهاء     آَمَن     َكَما     َأ ِكن     الّسَفَهاء     ُهُم     ِإ َل لّ     وَأ

َلُموَن  }     َيآْع

مثل بمعنى اسإم ": الكافالناس آمن كما "آمنوا قوله
لمصدر نأعت لنأه مطلق؛ مفعول نأائب نأصب محل في

إيآمان مثل إيآمانأا : آمنواأي " مصدريآة"ما وأ محذوأف،
محل في بعدها " وأما"ما من المؤوأل وأالمصدر الناس،

". وأجملةالسفهاء آمن "كما . وأمثلهاإليه مضاف جر
هم "إنأهم جملة على " معطوفةيآعلمون ل "وألكن

 ".السفهاء
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َذا 14:آ ِإ ْا     { وَأ ّلِذيآَن     َلُقو ْا     ا ُنو ْا     آَم ُلو ّنا     َقا َذا     آَم ِإ ْا     وَأ َلْو َلى     َخ ِإ
ِنِهْم ِطي َيا ْا     َش ُلو ّنأا     َقا ُكْم     ِإ ّنأَما     َمَع َتْهِزُؤوأَن     َنأْحُن     ِإ  }     ُمْس

"قيل "وأإذا جملة على " معطوفةلقوا "وأإذا جملة
الضم على مبني ماض ": فعل. "لقوالها محل ل قبلها

بعد الساكنين للتقاء المحذوأفة الياء على المقدر
ُيوا وأالصل تسكينها، َلوافاعل . وأالواوألِق ": فعل. "خ

المحذوأفة اللف على المقدر الضم، على مبني ماض
.فاعل . وأالواوأالجماعة بواوأ لتصاله الساكنين، للتقاء
بخبر متعلق الصحبة على يآدل مكان ": ظرف"معكم

ّنأا أي " المقدر"إّن نأحن "إنأما . جملةمعكم كائنون :إ
 .القول حأيز في مستأنأفة "مستهزئون

ّلُه  { 15:آ َتْهِزُئ     ال ّدُهْم     ِبِهْم     َيآْس َيآُم ِنأِهْم     ِفي     وَأ َيا ُطْغ
 }    َيآْعَمُهوَن

. جملةلها محل ل " مستأنأفةبهم يآستهزئ "الله جملة
 .نأصب محل " في"يآمدهم مفعول من " حأالية"يآعمهون

ِئَك  { 16:آ َل ُأوْأ ّلِذيآَن       ْا     ا َتُروُأ َلَة     اْش َدى     الّضلَ ْلُه ِبَحت     َفَما     ِبا َر
ُتُهْم ْا     وَأَما     ّتَجاَر ُنأو َتِديآَن     َكا  }     ُمْه

جملة على " معطوفةتجارتهم ربحت "فما جملة
 .لها محل ل مثلها " فهي"اشتروأا

4 

ُلُهْم  { 17:آ َث َثِل      َم ّلِذي     َكَم َد     ا َتْوَق ًا     اسْإ َلّما     َنأار َءْت     َف َما     َأَضا
َلُه ّلُه     َذَهَب     حَأْو ُنوِرِهْم     ال َكُهْم     ِب َتَر ُلَماٍت     ِفي     وَأ لّ     ُظ

ْبِصُروأَن  }     ُيآ

" في"كانأوا في الواوأ من " حأاليةكمثل "مثلهم جملة
" حأرف"لما عاطفة، ": الفاء. "فلماالسابقة اليآة

. جملةجازم غير شرط حأرف وأهي لوجوب، وأجوب
محل " ل"اسإتوقد جملة على " معطوفةأضاءت "فلما

في الضمير من " حأاليةيآبصروأن "ل . جملةلها
 "."تركهم
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ْكٌم      ُصّم  { 18:آ  }     َيآْرِجُعوَن     لَ     َفُهْم     ُعْمٌي     ُب

وأجملة صم، : همتقديآره محذوأف لمبتدأ ": خبر"صم
ل "فهم ". جملةيآبصروأن "ل وأاوأ من حأالية "صم "هم

محل " فيصم "هم جملة على " معطوفةيآرجعون
 .نأصب

ّيٍب     َأوْأ  { 19:آ ُلَماٌت     ِفيِه     الّسَماِء     ِمَن     َكَص ٌد     ُظ ٌق     وَأَرْع َبْر وَأ
ُلوَن ِبَعُهْم     َيآْجَع ِنأِهْم     ِفي     َأَصا َذا َذَر     الّصَواِعِق     ِمَن     آ ْلَمْوِت     حَأ ا

ّلُه َكاِفِريآَن     ُمِحيٌط     وَأال ْل  }    ِبا

لمبتدأ محذوأف بخبر متعلقان وأمجروأر ": جار"كصيب
"كصيب "مثلهم . وأجملةكصيب مثلهم :أي محذوأف

).17(اليآة " فيكمثل "مثلهم جملة على معطوفة
ّيب ثاٍن " نأعتظلمات "فيه جملة .جر محل في لص
جملة وأكذا لها، محل ل " مستأنأفة"يآجعلون جملة

 ".محيط "وأالله

ّلَما  { 20:آ َء     ُك َذا     ِفيِه     َمَشْوا     َلُهْم     َأَضا ِإ َلَم     وَأ ْظ ْيِهْم     َأ َل َع
َلْو     َقاُموا َء     وَأ ّلُه     َشا َذَهَب     ال ْبَصاِرِهْم     ِبَسْمِعِهْم     َل َأ  }    وَأ

وأ "،"مَشوا بـ متعلق منصوب زمان " ظرف": "كّل"كلما
" وأما"ما من المؤوأل . وأالمصدرزمانأية " مصدريآة"ما

فيه : َمَشواوأالتقديآر إليه، مضاف جر محل في بعدها
الحرفي الموصول " صلة"أضاء وأجملة إضاءة، وأقت كل

"وأإذا . جملة" مستأنأفة"َمَشوا وأجملة لها، محل ل
. جملةلها محل " ل"مشوا جملة على " معطوفةأظلم
 .لها محل ل " مستأنأفةالله شاء "وألو

ّيآَها    َ يآا  { 21:آ ّناُس     َأ ُدوأا     ال ُب ُكُم     اْع ّب ّلِذي     َر ُكْم     ا َلَق ّلِذيآَن     َخ وَأا
ُكْم     ِمْن ِل ْب ُكْم     َق ّل ّتُقوَن     َلَع  }    َت

مقصودة نأكرة " منادى"أيآها نأداء، " أداة": "يآاأيآها "يآا
""الناس " للتنبيه،"ها نأصب، محل في الضم على مبني
الضمير على معطوف موصول اسإم ":. "وأالذيآنبدل

" متعلققبلكم "ِمن ". الجار"خلقكم في المنصوب
"اعبدوأا . جملةإليه مضاف وأالكاف المقدرة، بالصلة
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"لعلكم جملة وأكذا مستأنأفة، النداء " جوابربكم
 ".تتقون

ّلِذي  { 22:آ ُكُم     َجَعَل     ا َء     ِفَراًشا     الْرَض     َل ًء     وَأالّسَما َنا ِب
َأنأـزَل ًء     الّسَماِء     ِمَن     وَأ َأْخَرَج     َما ّثَمَراِت     ِمَن     ِبِه     َف ُكْم     ِرْزًقا     ال َل

ُلوا     َفل ّلِه     َتْجَع ًدا     ِل َدا ْنأ ُتْم     َأ ْنأ َأ َلُموَن     وَأ  }    َتْع

.نأصب محل " في"ربكم من بدل موصول ": اسإم"الذي
معطوف " اسإم"السماء عاطفة، ": الواوأبناء "وأالسماء

""فراشا على معطوف " اسإم"بناء وأ "،"الرض على
.اسإمين على اسإمين عطفت فالواوأ بالفتحة، منصوب

.جازمة ": نأاهية". "ل"رزقا لـ بنعت ": متعلق"لكم الجار
: فلأي المقدر الثانأي بالمفعول " متعلق"لله الجار

ّيروأا " جوابتجعلوا "فل . جملةلله كائنين أنأدادا تص
فل هذا أعطاكم : إنأي جزم محل في مقدر شرط

في الواوأ من " حأاليةتعلمون "وأأنأتم .جملةتجعلوا
 "."تجعلوا

ِإْن  { 23:آ ُتْم     وَأ ْن ْيآٍب     ِفي     ُك َنا     ِمّما     َر ْل َلى     نأـز َنأا     َع ْبِد ُتوا     َع ْأ َف
ِلِه     ِمْن     ِبُسوَرٍة ْث ْدُعوا     ِم ُكْم     وَأا َء َدا ّلِه     ُدوأِن     ِمْن     ُشَه ِإْن     ال

ُتْم ْن  }    َصاِدِقيَن     ُك

بصفة " متعلق"مما . الجار" مستأنأفةكنتم "وأإن جملة
. الجارلسورة بنعت " متعلقمثله "من ". الجار"ريآب لـ

"إن ". جملة"شهداءكم من بحال " متعلقدوأن "من
الشرط وأجواب لها، محل ل " مستأنأفةصادقين كنتم

 .قبله ما عليه دّل محذوأف

ِإْن  { 24:آ ُلوا     َلْم     َف َلْن     َتْفَع ُلوا     وَأ ّتُقوا     َتْفَع ّناَر     َفا ِتي     ال ّل ا
ُدَها ّناُس     وَأُقو ُة     ال ْلِحَجاَر ّدْت     وَأا َكاِفِريآَن     ُأِع ْل  }    ِل

كنتم "وأإن جملة على " معطوفةتفعلوا لم "فإن جملة
" صلةالناس "وأقودها . جملةالسابقة "ريآب في

ّدت . جملةالسإمي الموصول ُأِع " في"النار من " حأال"
 نأصب محل
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َبّشِر  { 25:آ ّلِذيآَن     وَأ ُنوا     ا ُلوا     آَم ِلَحاِت     وَأَعِم َلُهْم     َأّن     الّصا
ّناٍت ِتَها     ِمْن     َتْجِري     َج ْنأَهاُر     َتْح ّلَما     ال ْنَها     ُرِزُقوا     ُك ِمْن     ِم
ُلوا     ِرْزًقا     َثَمَرٍة َذا     َقا ّلِذي     َه َنا     ا ْبُل     ِمْن     ُرِزْق ُتوا     َق ُأ ِبِه     وَأ

ِبًها َتَشا َلُهْم     ُم ٌة     َأْزوَأاٌج     ِفيَها     وَأ َطّهَر ُدوأَن     ِفيَها     وَأُهْم     ُم ِل  }    َخا

نأـزع على منصوب مصدر تأوأيآل في بعدها " وأما"أّن
منصوب زمان " ظرف": "كل"كلما .الباء الخافض

وأالمصدر زمانأية، " مصدريآة"ما وأ "،"قالوا بـ متعلق
.رزق وأقت كّل : قالواوأالتقديآر إليه، مضاف المؤوأل

بـ " متعلق"منها من اشتمال " بدلثمرة "منالجار
إل وأاحأد بعامل وأاحأد بمعنى حأرفان يآتعلق وأل "،"ُرزقوا

ُتواالعطف أوأ البدلية سإبيل على ُأ حأالية، ": الواوأ. "وأ
""رزقوا وأجملة " مستأنأفة،"قالوا . جملةحأالية وأالجملة

الضمير من " حأال. "متشابهاالحرفي الموصول صلة
على معطوفة "أزوأاج فيها "وألهم ". جملة"به في

ُأتوا جملة " متعلق"فيها . الجارنأصب محل " في"وأ
 .المحذوأف الخبر في المقدر بالسإتقرار

ّلَه     ِإّن  { 26:آ ِيي     ل     ال َتْح َثل     َيآْضِرَب     َأْن     َيآْس َفَما     َبُعوَضًة     َما     َم
َأّما     َفْوَقَها ّلِذيآَن     َف ُنوا     ا َلُموَن     آَم َيْع ّنأُه     َف ْلَحّق     َأ ّبِهْم     ِمْن     ا َر

َأّما ّلِذيآَن     وَأ ُلوَن     َكَفُروأا     ا َيُقو َذا     َف َد     َما ّلُه     َأَرا َذا     ال َثل     ِبَه َم
ِثيًرا     ِبِه     ُيآِضّل َيآْهِدي     َك ِثيًرا     ِبِه     وَأ ِإل     ِبِه     ُيآِضّل     وَأَما     َك

ْلَفاسِإِقيَن  }    ا

نأـزع على " منصوبيآضرب "أن المؤوأل المصدر
""ما وأ "،"يآضرب " مفعول"مثل وأ "،"ِمْن الخافض

"فما في ". الفاء"مثل من " بدل"بعوضة وأ زائدة،
على معطوف موصول " اسإم"ما " عاطفة،فوقها

مبتدأ، اسإتفهام " اسإم": "ماأراد "ماذا ". قوله"بعوضة
""كثيرا " تمييز،"مثل وأ خبر، موصول اسإم ""ذا وأ

ُيآضل وأجملة به، مفعول وأجملة " مستأنأفة،كثيرا به "
ُيآضل جملة على " معطوفةبه ُيآِضل "وأما ل " الوألىبه "
 .لها محل
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ّلِذيآَن  { 27:آ ْنُقُضوَن     ا َد     َيآ ّلِه     َعْه َثاِقِه     َبْعِد     ِمْن     ال ِمي
َطُعوَن َيآْق ّلُه     َأَمَر     َما     وَأ ُدوأَن     ُيآوَصَل     َأْن     ِبِه     ال ُيآْفِس ِفي     وَأ

ِئَك     الْرِض َل ْلَخاسِإُروأَن     ُهُم     ُأوأ  }    ا

"أن المؤوأل وأالمصدر مبتدأ، موصول ": اسإم"الذيآن
الله أمر : ما" أي"به في الضمير من " بدليآوصل
محل ل فصل ضمير "": "همالخاسإروأن . "همبوصله

"أوألئك وأجملة الشارة، " خبر"الخاسإروأنوأ له،
 "."الذيآن " خبرالخاسإروأن

ْيَف  { 28:آ ْكُفُروأَن     َك ّلِه     َت ُتْم     ِبال ْن ُك ًتا     وَأ ُكْم     َأْمَوا َيا َأحْأ ُثّم     َف
ُكْم ُت ُكْم     ُثّم     ُيآِمي ِيي ْيِه     ُثّم     ُيآْح َل  }    ُتْرَجُعوَن     ِإ

حأال اسإتفهام " اسإم. "كيف" مستأنأفة"تكفروأن جملة
وأجملة " حأالية،"وأكنتم وأجملة "،"تكفروأن في الواوأ من

ُتْرَجعون ُيآْحييكم جملة على " معطوفة" محل " في"
 .نأصب

ّلِذي     ُهَو  { 29:آ َلَق     ا ُكْم     َخ ُثّم     َجِميًعا     الْرِض     ِفي     َما     َل
َتَوى َلى     اسْإ ْبَع     َفَسّواُهّن     الّسَماِء     ِإ ُكّل     وَأُهَو     سَإَماوَأاٍت     سَإ ِب

ِليٌم     َشْيٍء  }    َع

: اسإتقرأي المقدرة بالصلة " متعلقالرض "في الجار
": مفعول". "سإبع"ما من " حأال"جميعا .الرض في
جملة على " معطوفةعليم شيء بكل "وأهو . جملةثاٍن
متعلق ""بكل . الجارلها محل ل " المستأنأفةالذي "هو

في أفعالها المبالغة صيغ خالفت " . وأقد"عليم بـ
ّدت التفضيل أفعل وأأشبهت التعدي،  بالباء فتع

6 

ْذ  { 30:آ ِإ ّبَك     َقاَل     وَأ َكِة     َر ِئ ْلَمل ّنأي     ِل الْرِض     ِفي     َجاِعٌل     ِإ
ِليَفًة ُلوا     َخ َتْجَعُل     َقا ُد     َمْن     ِفيَها     َأ َيآْسِفُك     ِفيَها     ُيآْفِس َء     وَأ ّدَما ال
َنأْحُن ّبُح     وَأ ّدُس     ِبَحْمِدَك     ُنأَس ُنأَق ّنأي     َقاَل     َلَك     وَأ َلُم     ِإ ل     َما     َأْع

َلُموَن  }    َتْع
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السكون على مبني ظرفي ": اسإم"إذ اسإتئنافية، الواوأ
: اذكر،تقديآره محذوأف لفعل به مفعول نأصب محل في

":"خليفة .إليه مضاف جر محل " في"قال وأجملة
. جملةبالضمة " مرفوع"جاعل الفاعل لسإم به مفعول
" متعلق"بحمدك الجار وأ " حأالية،بحمدك نأسبح "وأنأحن

إنأي "قال ". جملة"نأسبح فاعل من حأال بمحذوأف
 .لها محل ل " مستأنأفةأعلم

ّلَم  { 31:آ َدَم     وَأَع َء     آ ّلَها     السْإَما َلى     َعَرَضُهْم     ُثّم     ُك َع
َكِة ِئ ْلَمل ِنأي     َفَقاَل     ا ُئو ِب ْنأ أ

َأسْإَماِء     َ ُتْم     ِإْن     َهُؤلِء     ِب ْن ُك
 }    َصاِدِقيَن

ّلم جملة "صادقين كنتم "إن وأجملة " اسإتئنافية،"وأع
 .قبله ما عليه دّل محذوأف الشرط وأجواب مستأنأفة،

ُلوا  { 32:آ َنأَك     َقا ْبَحا ْلَم     ل     سُإ َنا     ِع َنا     َما     ِإل     َل َت ّلْم ّنأَك     َع ْنأَت     ِإ َأ

ِليُم ْلَع ِكيُم     ا ْلَح  }    ا

مقدر فعل وأنأاصبه مطلق، مفعول ": نأائب"سإبحانأك
التسبيح، وأالمصدر مصدر، اسإم وأهو الضمار، وأاجب
":"ما .القول حأيز في " مستأنأفةلنا علم "ل وأجملة

في السكون على مبني الذي بمعنى موصول اسإم
الخبر في المستتر الضمير من بدل رفع محل

""أنأت وأ " مستأنأفة،العليم أنأت "إنأك . جملةالمحذوأف
 "."إنأك في الكاف للضمير توكيد

َدُم    َ يآا     َقاَل  { 33:آ ْئُهْم     آ ِب ْنأ أ
ِئِهْم     َ َأسْإَما َلّما     ِب َأُهْم     َف َب ْنأ َأ

ِئِهْم َأسْإَما َلْم     َقاَل     ِب ُكْم     َأُقْل     َأ ّنأي     َل َلُم     ِإ ْيَب     َأْع الّسَماوَأاِت     َغ
َلُم     وَأالْرِض َأْع ُدوأَن     َما     وَأ ْب ُتْم     وَأَما     ُت ْن ُتُموَن     ُك ْك  }    َت

لوجوب، وأجوب " حأرف"لّما عاطفة، ": الفاء"فلما
" ل"قال جملة على " معطوفةأنأبأهم "فلما وأجملة

ل الجازم غير الشرط " جواب"قال وأجملة لها، محل
""أعلم جملة على " معطوفة"وأأعلم . جملةلها محل

 .رفع محل في السابقة
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ْذ34:آ ِإ َنا  {وَأ ْل َكِة ُق ِئ ْلَمل ُدوأا ِل َدَم اسْإُج ُدوأا ل ِإل َفَسَج
ِليَس ْب َبى ِإ  }َأ

على معطوف ظرفي " اسإم"إذ عاطفة، ": الواوأ"وأإذ
في إليه " مضاف"قلنا وأجملة )،30( اليآة " في"إذ

 .لها محل ل " مستأنأفة"أبى . جملةجر محل

ُكْن  { 35:آ ْنأَت     اسْإ ّنَة     وَأَزوْأُجَك     َأ ْلَج ُكل     ا ْنَها     وَأ ًدا     ِم ْيُث     َرَغ حَأ
ُتَما ْئ َبا     وَأل     ِش َة     َهِذِه     َتْقَر َنأا     الّشَجَر ُكو َت ِلِميَن     ِمَن     َف ّظا  }    ال

"."اسإكن في المستتر للضمير ": توكيد"أنأت
على معطوف " اسإم"زوأجك عاطفة، الواوأ ":"وأزوأجك
.إليه مضاف وأالكاف "،"اسإكن في المستتر الضمير

: أكلوأالتقديآر منصوب، مطلق مفعول ": نأائب"رغدا
بـ متعلق الضم على مبني مكان ": ظرف"حأيث .رغدا
.جر محل في إليه " مضاف"شئتما وأجملة "،"كل

منصوب نأاقص مضارع وأالفعل سإببية، ": الفاء"فتكونأا
النون حأذف نأصبه وأعلمة الفاء، بعد وأجوبا مضمرة بأن
"،"تكون اسإم وأاللف الخمسة، الفعال من لنأه

على معطوف بعدها " وأما"أْن من المؤوأل وأالمصدر
ُقْرٌب منكما يآكن : لأي السابق الفعل من متصيد مصدر
َكْون،  .الحرفي الموصول " صلة"تكونأا وأجملة ف

َنا  { 36:آ ْل ُطوا     وَأُق ِب ُكْم     اْه َبْعٍض     َبْعُض ُدوّأ     ِل ُكْم     َع َل ِفي     وَأ
َتَقّر     الْرِض َتاٌع     ُمْس َلى     وَأَم  }    حِأيٍن     ِإ

"عدوأ لبعض "بعضكم . جملة" مستأنأفة"وأقلنا جملة
. جملةنأصب محل " في"اهبطوا في الضمير من حأال

جملة على " معطوفةمستقر الرض في "وألكم
 .نأصب محل " فيعدوأ لبعض "بعضكم

ّنأُه  { 37:آ ّتّواُب     ُهَو     ِإ  }    الّرحِأيُم     ال

":. "هولها محل ل " مستأنأفةالتواب هو "إنأه جملة
 .مرفوع ثاٍن ": خبر". "الرحأيم"إنأه في للهاء توكيد
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ِإّما  { 38:آ ُكْم     َف ّن َي ِت ْأ ّني     َيآ ًدى     ِم ِبَع     َفَمْن     ُه َداَي     َت َخْوٌف     َفل     ُه
ْيِهْم َل ُنأوَن     ُهْم     وَأل     َع  }    َيآْحَز

." زائدة"ما وأ جازم، شرط " حأرف"إن من " مؤلفة"إّما
" اسإم"من الشرط، جواب في وأاقعة ": الفاء"َفَمْن
.خبر رفع محل " في"تبع وأجملة مبتدأ، جازم شرط
الشرط " جوابعليهم خوف فل هداي تبع "فمن جملة
" جوابعليهم خوف "فل . جملةجزم محل في الوأل

"يآحزنأون هم "وأل جملة .جزم محل في الثانأي الشرط
 .الشرط جواب جملة على معطوفة

ّلِذيآَن  { 39:آ ُبوا     َكَفُروأا     وَأا ّذ َك َنا     وَأ ِت َيآا ِئَك     ِبآِ َل ّناِر     َأْصَحاُب     ُأوأ ال
ُدوأَن     ِفيَها     ُهْم ِل  }    َخا

مبتدأ، الموصول وأالسإم عاطفة، ": الواوأ"وأالذيآن
فل هداي تبع "فمن جملة على معطوفة وأجملته

خبر " السإميةالنار أصحاب "أوألئك وأجملة "،خوف
لـ ثاٍن " خبرخالدوأن فيها "هم وأجملة "،"الذيآن المبتدأ
 "."أوألئك

ُكُروأا  { 40:آ ْذ ِتَي     ا ِتي     ِنأْعَم ّل ْنأَعْمُت     ا ُكْم     َأ ْي َل َأوْأُفوا     َع ِبَعْهِدي     وَأ
ُكْم     ُأوأِف ّيآاَي     ِبَعْهِد ِإ ُبوِن     وَأ  }    َفاْرَه

.نأصب محل " في"نأعمتي لـ نأعت موصول ": اسإم"التي
شرط جواب في وأاقع لنأه مجزوأم ": مضارع"أوأف
ّيآاي .أوأِف توفوا : إنأي مقدر، ّيآا عاطفة، ": الواوأ"وأإ ""إ
مقدر لفعل مقدم به مفعول منفصل نأصب ضمير

للمتكلم، وأالياء : ارهبوا،تقديآره بعده ما ُيآفّسره
": الفاء. "فارهبونفارهبون ارهبوا : وأإيآايوأالتقديآر

وأالواوأ النون، حأذف على مبني أمر وأالفعل زائدة،
" المقدرة"ارهبوا . وأجملةللوقايآة وأالنون فاعل،

. وأجملةلها محل ل ""أوْأفوا جملة على معطوفة
 .لها محل ل المقدر للفعل " تفسيريآة"ارهبون
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ُنوا  { 41:آ ْلُت     ِبَما     وَأآِم ّدًقا     َأنأـز ُكْم     ِلَما     ُمَص ُنأوا     وَأل     َمَع ُكو َت
َتُروأا     وَأل     ِبِه     َكاِفٍر     َأوّأَل ِتي     َتْش َيآا ًنا     ِبآِ ِليل     َثَم ّيآاَي     َق ِإ وَأ

ّتُقوِن  }    َفا

اللم ":). "لما(أنأـزلته المقدر العائد من ": حأال"مصدقا
":. "معكمبه مفعول موصول " اسإم"ما زائد، جر حأرف
بالصلة متعلق منصوب، للمصاحأبة " ظرف"مع

""أوأل التفضيل . وأأفعلإليه " مضاف"كم المقدرة،
هنا ُيآجمع لم وألكن قبله، ما يآطابق نأكرة إلى المضاف

حُأِذف للجمع ُمفِهم لمفرد مضاف أفعل " لّن"كافر
"فاتقون . "وأإيآايكافر فريآق : أوألأي صفته وأبقيت

""اتقوا . جملة" المتقدمةفارهبون : "وأإيآايمثل
 .لها محل " لتشتروأا "ل جملة على معطوفة المقدرة

ِبُسوا     وَأل  { 42:آ ْل ْلَحّق     َت ِطِل     ا َبا ْل ُتُموا     ِبا ْك َت ْلَحّق     وَأ ُتْم     ا ْنأ َأ وَأ
َلُموَن  }    َتْع

 .نأصب محل في " حأاليةتعلمون "وأأنأتم جملة

ْأُمُروأَن  { 44:آ َت ّناَس     َأ ِبّر     ال ْل ْنَسْوَن     ِبا َت ُكْم     وَأ ْنأُفَس ُتْم     َأ ْنأ َأ وَأ
ُلوَن ْت َتاَب     َت ِك ْل ُلوَن     َأَفل     ا  }    َتْعِق

للسإتفهام، ": الهمزة. "أفل" حأاليةتتلون "وأأنأتم جملة
جملة " على"تعقلون جملة عطفت عاطفة، وأالفاء

 "."تأمروأن

ُنوا  { 45:آ َتِعي ْبِر     وَأاسْإ ّنأَها     وَأالّصلِة     ِبالّص ِإ ٌة     وَأ ِبيَر َك َلى     ِإل     َل َع
ْلَخاِشِعيَن  }    ا

سإبقها حأصر ": أداة. "إل" حأاليةلكبيرة "وأإنأها جملة
متعلق . وأالجارعلى إل َتْسُهُل : لأي النفي بمعنى كلم

 "."كبيرة بـ

ّلِذيآَن 46:آ ّنوَن     {ا ُظ ّنأُهْم     َيآ ّبِهْم     ُملُقو     َأ ّنأُهْم     َر َأ ْيِه     وَأ َل ِإ
 }    َراِجُعوَن
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ّد بعدها " وأما"أّن من المؤوأل المصدر ّد سإ َلْي مس مفعو
السابق، المصدر على معطوف الثانأي ". وأالمصدر"ظّن

 .إليه وأالرجوع ربهم ملقاة : يآظنونوأالتقديآر

ُكُروأا  { 47:آ ْذ ِتَي     ا ِتي     ِنأْعَم ّل ْنأَعْمُت     ا ُكْم     َأ ْي َل ّنأي     َع َأ ُكْم     وَأ ُت ْل َفّض
َلى َلِميَن     َع ْلَعا  }    ا

بعدها " وأما"أّن من المؤوأل ": المصدرفّضلتكم "وأأنأي
 .وأتفضيلي نأعمتي : اذكروأا" أي"نأعمتي على معطوف

ّتُقوا  { 48:آ ًئا     َنأْفٍس     َعْن     َنأْفٌس     َتْجِزي     ل     َيآْوًما     وَأا ْي وَأل     َش
َبُل ْنَها     ُيآْق ُذ     وَأل     َشَفاَعٌة     ِم ْنَها     ُيآْؤَخ ْدٌل     ِم ُهْم     وَأل     َع

ْنَصُروأَن  }    ُيآ

لـ " نأعتنأفس تجزي "ل . جملةبه " مفعول"يآوما
": نأائب. "شيئاحُأذف ثم فيه، تجزي : لوأالصل "،"يآوم

. جملةكثيرا وأل قليل جزاء تجزي : لأي مطلق، مفعول
منها يآؤخذ "وأل جملة على " معطوفةيآنصروأن هم "وأل
 .نأصب محل " فيعدل
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ْذ  { 49:آ ِإ ُكْم     وَأ َنا ْي ُكْم     ِفْرَعْوَن     آِل     ِمْن     َنأّج َنأ َء     َيآُسوُمو سُإو
َذاِب ْلَع ّبُحوَن     ا َذ ُكْم     ُيآ َء َنا ْب ُيوَن     َأ َتْح َيآْس ُكْم     وَأ َء ُكْم     وَأِفي     ِنأَسا ِل َذ

ٌء ُكْم     ِمْن     َبل ّب ِظيٌم     َر  }    َع

به مفعول ظرفي ": اسإم"إذ عاطفة، ": الواوأ"وأإذ
جملة على معطوفة المقدرة وأالجملة مقدرا، لذكروأا
.منصوب ثان مفعول ":. "سإوءلها محل " ل"وأاتقوا
محل " فيفرعون "آل من " حأال"يآسومونأكم وأجملة
ّبحون وأجملة نأصب، . وأجملةلها محل ل " تفسيريآة"يآذ
" متعلقربكم "من . الجار" مستأنأفةبلء ذلكم "وأفي
 "."بلء لـ " نأعت"عظيم "،"بلء لـ بنعت

ْذ 51:آ ِإ َنأا     وَأ ْد َبِعيَن     ُموسَإى     وَأاَع َلًة     َأْر ْي ُتُم     ُثّم     َل ْذ ّتَخ ْلِعْجَل     ا ا
ُتْم     َبْعِدِه     ِمْن ْنأ َأ ِلُموَن     وَأ  َظا
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." المتقدمة"إذ على معطوف ظرفي " اسإم"إذ
بالياء منصوب أربعين، : تمامأي ثاٍن مفعول ":"أربعين

" تمييز"ليلة وأ السالم، المذكر بجمع ملحق لنأه
 .نأصب محل في " حأاليةظالمون "وأأنأتم . جملةمنصوب

َنأا     ُثّم  { 52:آ ُكْم     َعَفْو ْن ِلَك     َبْعِد     ِمْن     َع ُكْم     َذ ّل ُكُروأَن     َلَع  }    َتْش

"تشكروأن "لعلكم . جملةإليه مضاف إشارة " اسإم"ذلك
 .لها محل ل مستأنأفة

ِم    َ يآا  { 54:آ ُكْم     َقْو ّنأ ُتْم     ِإ َلْم ُكْم     َظ ْنأُفَس ُكُم     َأ ّتَخاِذ ْلِعْجَل     ِبا ا
ُبوا ُتو َلى     َف ُكْم     ِإ ِئ ُلوا     َباِر ُت ُكْم     َفاْق ْنأُفَس ُكْم     َأ ِل ْيٌر     َذ ُكْم     َخ َد     َل ْن ِع
ُكْم ِئ َتاَب     َباِر ُكْم     َف ْي َل ّنأُه     َع ّتّواُب     ُهَو     ِإ  }    الّرحِأيُم     ال

على المقدرة بالفتحة منصوب مضاف ": منادىقوم "يآا
"إنأكم . وأجملةللتخفيف المحذوأفة المتكلم يآاء قبل ما

":. "فتوبوالها محل ل النداء جواب " مستأنأفةظلمتم
"."ظلمتم جملة على معطوفة وأالجملة عاطفة، الفاء

ُأِمرتم ما : ففعلتمأي مقدر على عاطفة ": الفاء"فتاب

جملة وأكذا "،" مستأنأفةخير "ذلكم . وأجملةفتاب به
 "."إنأه في الهاء للضمير ": توكيد" "هوالتواب هو "إنأه

ْذ  { 55:آ ِإ ُتْم     وَأ ْل ّتى     َلَك     ُنأْؤِمَن     َلْن     ُموسَإى    َ يآا     ُق ّلَه     َنأَرى     حَأ ال
ًة ُكُم     َجْهَر ْت َذ َأَخ ُتْم     الّصاِعَقُة     َف ْنأ َأ ُظُروأَن     وَأ ْن  }    َت

.جهرة : رؤيآةأي منصوب مطلق مفعول ": نأائب"جهرة
ْتكم جملة َذ " . جملة"قلتم جملة على " معطوفة"فأخ

 ." حأاليةتنظروأن "وأأنأتم

َنا  { 57:آ ْل َأنأـز ُكُم     وَأ ْي َل ْلَمّن     َع ْلَوى     ا ُلوا     وَأالّس َباِت     ِمْن     ُك ّي َط
ُكْم     َما َنا َنأا     وَأَما     َرَزْق َلُمو ِكْن     َظ َل ُنأوا     وَأ ْنأُفَسُهْم     َكا ِلُموَن     َأ ْظ }    َيآ

:لهم : وأقلناأي مقدر لقول القول " مقول"كلوا جملة
"". "ما"أنأـزلنا جملة على معطوفة المقدر وأجملة كلوا،
"ظلمونأا "وأما جملة .إليه مضاف موصول اسإم

هذه : فكفروأاأي مستأنأفة مقدرة جملة على معطوفة
جملة على " معطوفةكانأوا "وألكن وأجملة وأما، النعم
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". وأجملة"يآظلمون " مفعول". "أنأفسهمظلمونأا "ما
ُكلوا . وأكان خبر نأصب محل " في"يآظلمون من " أمر"

على الهمزة حأذفت اؤكلوا . الصلُعلوا وأزن على أكل،
الوصل همزة عن اسإتغني حأذفت وألما قياس، غير

 الجماعة وأاوأ إلى أسإند ثم الساكنة، الهمزة لزوأال

9 

ْذ  { 58:آ ِإ َنا     وَأ ْل ُلوا     ُق ْدُخ َيآَة     َهِذِه     ا ْلَقْر ُلوا     ا ُك ْنَها     َف ْيُث     ِم حَأ
ُتْم ْئ ًدا     ِش ُلوا     َرَغ ْدُخ َباَب     وَأا ْل ًدا     ا ُلوا     سُإّج ّطٌة     وَأُقو ُكْم     َنأْغِفْر     حِأ َل

ُكْم َيآا َطا ُد     َخ ِنيَن     وَأسَإنـزيآ ْلُمْحِس  }    ا

مفعول ":). "هذه55( اليآة " في"إذ على " معطوفة"إذ
" مضاف"شئتم . جملةمنصوب ": بدل"القريآة وأ به،

منصوب مطلق مفعول ": نأائب"رَغدا .جر محل في إليه
ْكلأي َأ ""ادخلوا فاعل من ": حأال. "سُإّجدارغدا : 

ّطةمنصوبة حأطة، : مسألتناأي محذوأف لمبتدأ " خبر. "حِأ
":. "نأغفرالقول مقول وأالجملة هيئة، مصدر وأهي

: إنأي مقدر، شرط جواب في وأاقع لنأه مجزوأم
 ." اعتراضيةالمحسنين "وأسإنـزيآد . جملةنأغفر تقولوا

ّدَل  { 59:آ َب ّلِذيآَن     َف َلُموا     ا ْيَر     َقْول     َظ ّلِذي     َغ َلُهْم     ِقيَل     ا
َنا ْل َأنأـز َلى     َف ّلِذيآَن     َع َلُموا     ا ُنأوا     ِبَما     الّسَماِء     ِمَن     ِرْجًزا     َظ َكا

 }    َيآْفُسُقوَن

ّدل جملة ""قلنا جملة على " معطوفةالذيآن "فب
""غير وأ به، ": مفعول. "قولجر محل في السابقة

جملة على معطوفة ""فأنأـزلنا . وأجملةمنصوب نأعت
ّدل "،"رجزا لـ بنعت " متعلقالسماء "من ". الجار"ب

مجروأر المؤوأل وأالمصدر " مصدريآة،"بما " في"ماوأ
 "."أنأـزلنا بـ متعلق بالباء،

ِإِذ  { 60:آ َتْسَقى     وَأ َنا     ِلَقْوِمِه     ُموسَإى     اسْإ ْل اْضِرْب     َفُق
ْلَحَجَر     ِبَعَصاَك ْنأَفَجَرْت     ا ْنُه     َفا َتا     ِم َن ْث َة     ا ًنا     َعْشَر ْي ْد     َع ِلَم     َق َع

َنأاٍس     ُكّل َبُهْم     ُأ ُلوا     َمْشَر ُبوا     ُك ّلِه     ِرْزِق     ِمْن     وَأاْشَر وَأل     ال
َثْوا  }    ُمْفِسِديآَن     الْرِض     ِفي     َتْع
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: فضربأي محذوأف على عاطفة ": الفاء"فانأفجرت
ملحق لنأه باللف مرفوع ": فاعل"اثنتا .فانأفجرت
.له محل ل الفتح على مبني ": جزء"عشرة وأ بالمثنى،

"،عشرة "اثنتا من " حأالأنأاس كل علم "قد وأجملة
القول " مقول"كلوا . وأجملة: منهاأي مقدر وأالرابط

 .مضمر لقول

ِبَر     َلْن  { 61:آ َلى     َنأْص ٍم     َع ْدُع     وَأاحِأٍد     َطَعا َنا     َفا ّبَك     َل َنا     ُيآْخِرْج     َر َل
ِبُت     ِمّما ْن ِلَها     ِمْن     الْرُض     ُت ِئَها     َبْق ّثا َدسِإَها     وَأُفوِمَها     وَأِق وَأَع

ِلَها َبَص ُلوَن     َقاَل     وَأ ْبِد َت َتْس ّلِذي     َأ َنأى     ُهَو     ا ْد ّلِذي     َأ ْيٌر     ُهَو     ِبا َخ
ُطوا ِب ِإّن     ِمْصًرا     اْه ُكْم     َف ُتْم     َما     َل ْل َأ َبْت     سَإ ْيِهُم     وَأُضِر َل ّلُة     َع ّذ ال

َنُة َك ْلَمْس ُءوأا     وَأا َبا ّلِه     ِمَن     ِبَغَضٍب     وَأ ِلَك     ال ّنأُهْم     َذ َأ ُنأوا     ِب َكا
ْكُفُروأَن َيآاِت     َيآ ّلِه     ِبآِ ُلوَن     ال ُت َيآْق ّييَن     وَأ ِب ّن ْيِر     ال ْلَحّق     ِبَغ ِلَك     ا ِبَما     َذ

ُنأوا     َعَصْوا َكا ُدوأَن     وَأ َت  }    َيآْع

جملة على معطوفة وأالجملة عاطفة، ": الفاء"فادع
""بالذي ". الجار"مما ِمن ": بدلبقلها "من "."نأصبر
.جملةالمتروأك على الباء وأدخلت "،"تستبدلون بـ متعلق
ّيز في لها محل ل " اسإتئنافيةما لكم "فإّن القول، حأ
""بغضب ". الجارالذلة عليهم "وأُضربت جملة وأكذا

.بغضب : ملتبسين" أي"باؤوأا فاعل من بحال متعلق
متعلق بالباء، " مجروأركانأوا "بأنأهم المؤوأل وأالمصدر

فاعل من بحال " متعلق"بغير . الجارالمبتدأ بخبر
محل ل " مستأنأفةَعَصوا بما "ذلك " . وأجملة"يآقتلون

على المقدر الضم على مبني ماض ": فعل"َعَصوا .لها
متصل ضمير وأالواوأ الساكنين، للتقاء المحذوأفة اللف
" في"ما. وأفاعل رفع محل في السكون على مبني
 ." مصدريآة"بما
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ّلِذيآَن     ِإّن  { 62:آ ُنوا     ا ّلِذيآَن     آَم ُدوأا     وَأا ّنَصاَرى     َها وَأال
ِئيَن ِب ّلِه     آَمَن     َمْن     وَأالّصا ِم     ِبال َيْو ْل ِلًحا     وَأَعِمَل     الِخِر     وَأا َصا

َلُهْم َد     َأْجُرُهْم     َف ْن ّبِهْم     ِع ْيِهْم     َخْوٌف     وَأل     َر َل ُهْم     وَأل     َع
ُنأوَن  }    َيآْحَز
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. جملةمبتدأ رفع محل في جازم شرط ": اسإم"َمن
. "عندبالفاء مقترن جازم شرط " جوابأجرهم "فلهم
ّلق الذي بالسإتقرار متعلق مكان ": ظرفربهم به تع
ليس، عمل تعمل " نأافية": "لعليهم خوف . "وألالخبر

"أجرهم فلهم آمن "َمْن . وأجملةمرفوع " اسإمها"خوف
خوف "وأل ". وأجملةالذيآن "إن خبر رفع محل في

 .جزم محل في الشرط جواب على " معطوفةعليهم

ْذ  { 63:آ ِإ َنأا     وَأ ْذ ُكْم     َأَخ َثاَق َنا     ِمي ُكُم     وَأَرَفْع ّطوَر     َفْوَق ُذوأا     ال ُخ
ُكْم     َما َنا ْي َت ُكُروأا     ِبُقّوٍة     آ ْذ ُكْم     ِفيِه     َما     وَأا ّل ّتُقوَن     َلَع  }    َت

. جملة" المتقدمة"إذ على معطوف ظرفي " اسإم"إذ
فاعل من حأال المضمر وأالقول القول، مقول ""خذوأا
.: خذوأالكم قائلين الطور : وأرفعناوأالتقديآر "،"رفعنا

:" أي"خذوأا فاعل من بحال " متعلق"بقوة الجار
 ." مستأنأفةتتقون "لعلكم . وأجملةملتبسين

َلْول  { 64:آ ّلِه     َفْضُل     َف ُكْم     ال ْي َل ُتُه     َع ُتْم     وَأَرحْأَم ْن ُك ِمَن     َل
ْلَخاسِإِريآَن  }    ا

.لوجود امتناع " حأرف"لول اسإتئنافية، ": الفاء"فلول
.موجود تقديآره محذوأف وأالخبر مرفوع، ": مبتدأ"فضل
 "."فضل من بحال " متعلق"عليكم الجار

ْد  { 65:آ َلَق ُتُم     وَأ ِلْم ّلِذيآَن     َع َدوْأا     ا َت ُكْم     اْع ْن ْبِت     ِفي     ِم الّس
َنا ْل ُنأوا     َلُهْم     َفُق ًة     ُكو َد ِئيَن     ِقَر  }    َخاسِإ

قسم جواب في وأاقعة وأاللم اسإتئنافية، ": الواوأ"وألقد
في الضمير من بحال " متعلق"منكم وأالجار مقدر،

ِمن أوْألى خبرا . وأكونأهثاٍن " خبر". "خاسإئين"اعتدوأا
ل لما صفة يآكون ل السالم الجمع لن صفة؛ كونأه

 .يآعقل

َناَها  { 66:آ ْل َكال     َفَجَع ْيَن     ِلَما     َنأ ْيآَها     َب َد ْلَفَها     وَأَما     َيآ  }    َخ

":"نأكال . وألها محل ل " مستأنأفة"فجعلناها جملة
 "."نأكال لـ بنعت " متعلق"لما . الجارثاٍن مفعول
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ْذ  { 67:آ ِإ ّلَه     ِإّن     ِلَقْوِمِه     ُموسَإى     َقاَل     وَأ ُكْم     ال ْأُمُر َأْن     َيآ

َبُحوا ْذ ًة     َت ُلوا     َبَقَر َنأا     َقا ُذ ّتِخ َت ُذ     َقاَل     ُهُزوًأا     َأ ّلِه     َأُعو َأْن     ِبال

ُكوَن ِليَن     ِمَن     َأ ْلَجاِه  }    ا

نأـزع على نأصب محل " فيتذبحوا "أن المؤوأل المصدر
. جملتامنصوب ثاٍن ": مفعول. "ُهُزوأاالباء :الخافض

"أكون "أن وأالمصدر مستأنأفتان، ""قال " وأ"قالوا
 ).(من الخافض نأـزع على منصوب

ُلوا  { 68:آ ْدُع     َقا َنا     ا ّبَك     َل ّيْن     َر َب َنا     ُيآ ّنأُه     َقاَل     ِهَي     َما     َل َيآُقوُل     ِإ
ّنأَها ٌة     ِإ ْكٌر     وَأل     َفاِرٌض     ل     َبَقَر ْيَن     َعَواٌن     ِب ِلَك     َب ُلوا     َذ َما     َفاْفَع

 }    ُتْؤَمُروأَن

":هي . "مالها محل ل مقدر شرط " جواب"يآبين جملة
محل في وأجملته خبره، وأالضمير مبتدأ، اسإتفهام اسإم
ّين للفعل به مفعول نأصب َب ُيآ ّلقت الجملة وأهذه "،" " َع
ّين . "لالقلوب بأفعال شبيه لنأه العمل " عنيآب

لبقرة " صفة"فارض لها، عمل ل " نأافية": "لفارض
على ": معطوفبكر ". "وأل"ل تكرار وأوأجب مرفوعة،

مكان " ظرف"بين وأ لبقرة، " نأعت"عوان وأ "،"فارض
ل " مستأنأفة"فافعلوا ". جملة"عوان لـ بصفة متعلق
 .لها محل

ّيْن  { 69:آ َب َنا     ُيآ ُنأَها     َما     َل ّنأُه     َقاَل     َلْو ّنأَها     َيآُقوُل     ِإ ٌة     ِإ َبَقَر
ُء ُنأَها     َفاِقٌع     َصْفَرا ِظِريآَن     َتُسّر     َلْو ّنا  }    ال

""لونأها وأ مبتدأ، اسإتفهام ": اسإم": "مالونأها "ما قوله
":. "صفراءبه مفعول نأصب محل في وأالجملة الخبر،

" فاعل"لونأها وأ ثانأية، " صفة"فاقع وأ مرفوع، نأعت
 لبقرة " صفة"تسّر وأجملة بفاقع،
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ِإّن  { 70:آ َبَقَر     " ْل َبَه     ا َنا     َتَشا ْي َل ّنأا     َع ِإ َء     ِإْن     وَأ ّلُه     َشا ال
ُدوأَن َت  }    َلُمْه
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ّنأا . وأجملة" مستأنأفةتشابه البقرة "إن جملة "إ
" لتشابه البقر "إن جملة على معطوفة "لمهتدوأن

لها، محل ل " معترضةالله شاء "إن . جملةلها محل
 .الكلم سإياق عليه دّل محذوأف الشرط وأجواب

ّنأُه     َقاَل  { 71:آ ّنأَها     َيآُقوُل     ِإ ٌة     ِإ ُلوٌل     ل     َبَقَر ِثيُر     َذ وَأل     الْرَض     ُت
ْلَحْرَث     َتْسِقي ّلَمٌة     ا َيَة     ل     ُمَس ُلوا     ِفيَها     ِش ْئَت     الَن     َقا ِج
ْلَحّق َبُحوَها     ِبا َذ ُدوأا     وَأَما     َف ُلوَن     َكا  }    َيآْفَع

" صفة"ذلول وأ لها، عمل ل " نأافية": "لذلول "ل
الضمير من حأال نأصب محل " في"تثير . جملةلبقرة

َذّل : ل" أي"ذلول في المستتر .الرض إثارتها حأال ُت
نأعت "فيها شية "ل وأجملة لبقرة، ": صفة"مسلمة

الجار وأ " مستأنأفة،"قالوا . جملةرفع محل في لبقرة
ل " مستأنأفة"فذبحوها ". جملة"جئت بـ " متعلق"بالحق

 .نأصب محل في " حأاليةكادوأا "وأما وأجملة لها، محل

ْذ  { 72:آ ِإ ُتْم     وَأ ْل َت ُتْم     َنأْفًسا     َق ْأ ّداَر ّلُه     ِفيَها     َفا َما     ُمْخِرٌج     وَأال
ُتْم ْن ُتُموَن     ُك ْك  }    َت

ّدارأتم جملتي بين " اعتراضيةمخرج "وأالله جملة - "ا
بـ مفعول الذي بمعنى موصول " اسإم". "ماقلنا

 "."مخرج

َنا  { 73:آ ْل ُه     َفُق ُبو َبْعِضَها     اْضِر ِلَك     ِب َذ ِيي     َك ّلُه     ُيآْح َتى     ال ْلَمْو ا
ُكْم ُيآِريآ ِتِه     وَأ َيآا ُكْم     آ ّل ُلوَن     َلَع  }    َتْعِق

نأائب نأصب محل في مثل بمعنى اسإم ": الكاف"كذلك
:وأالتقديآر محذوأف، لمصدر نأعت لنأه مطلق؛ مفعول

" اسإم"ذا الحأياء، ذلك مثل إحأياء الموتى الله ُيآحيي
ُيآحيي وأجملة إليه، مضاف إشارة محل ل " مستأنأفة"

 .لها محل ل " مستأنأفةتعقلون "لعلكم . جملةلها

ُكْم     َقَسْت     ُثّم  { 74:آ ُب ُلو ِلَك     َبْعِد     ِمْن     ُق ْلِحَجاَرِة     َفِهَي     َذ َأوْأ     َكا

ّد ًة     َأَش ِإّن     َقْسَو ْلِحَجاَرِة     ِمَن     وَأ َتَفّجُر     َلَما     ا ْنُه     َيآ ْنأَهاُر     ِم ِإّن     ال وَأ
ْنَها َيْخُرُج     َيآّشّقُق     َلَما     ِم ْنُه     َف ُء     ِم ْلَما ِإّن     ا ْنَها     وَأ ِبُط     َلَما     ِم َيآْه
َيِة     ِمْن ّلِه     َخْش ّلُه     وَأَما     ال ُلوَن     َعّما     ِبَغاِفٍل     ال  }    َتْعَم
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"قست جملة على " معطوفةكالحجارة "فهي جملة
""أشد " عاطفة،": "أوأأشد  "أوأ.لها محل " لقلوبكم

به تعلق الذي السإتقرار على معطوف مرفوع اسإم
":. "قسوةأشد أوأ كالحجارة كائنة : فهيأي الخبر
التفضيل اسإم بعد المنصوب وأالسإم منصوب، تمييز
الجار نأاسإخ، حأرف ""إّن مستأنأفة، ": الواوأ. "وأإّنتمييز
اللم ":. "لما" المقدر"إن بخبر " متعلقالحجارة "من

.إن اسإم نأصب محل في اسإمية " موصولة"ما للتأكيد،
ل : فحييت،أي مقدر على معطوفة "قست "ثم جملة
.لها محل ل " مستأنأفةبغافل الله "وأما . جملةلها محل

 "."ما خبر في زائدة وأالباء

ْطَمُعوَن  { 75:آ َت ُنوا     َأْن     َأَف ُكْم     ُيآْؤِم ْد     َل ْنُهْم     َفِريآٌق     َكاَن     وَأَق ِم
ّلِه     َكلَم     َيآْسَمُعوَن َنأُه     ُثّم     ال ُه     َما     َبْعِد     ِمْن     ُيآَحّرُفو ُلو وَأُهْم     َعَق
َلُموَن  }    َيآْع

نأية في وأالهمزة اسإتئنافية، ": الفاء"أفتطمعون
ّدرت الفاء، عن التأخير َتَص .الصدارة لها لن الهمزة وأ
نأـزع على " منصوبيآؤمنوا "أن المؤوأل المصدر
محل في " حأاليةفريآق كان "وأقد ". جملة"في الخافض

وأالمصدر " مصدريآة،عقلوه "ما " في"ما . وأنأصب
 ." حأاليةيآعلمون "وأهم وأجملة إليه، مضاف المؤوأل

ُلوا  { 76:آ َنأُهْم     َقا ُثو ّد ُتَح َتَح     ِبَما     َأ ّلُه     َف ُكْم     ال ْي َل ُكْم     َع ُيَحاّجو ِل
َد     ِبِه ْن ُكْم     ِع ّب ُلوَن     َأَفل     َر  }    َتْعِق

وأ عاطفة، الفاء للسإتفهام، ": الهمزةتعقلون "أفل
ّدثونأهم جملة على " معطوفة"تعقلون جملة " في"تح
 نأصب محل
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َأوَأل77:آ َلُموَن  { ّلَه َأّن َيآْع َلُم ال وَأَما ُيآِسّروأَن َما َيآْع
ُنوَن ِل  }ُيآْع

وأالواوأ للسإتفهام، ": الهمزةيآعلمون " أوأل قوله
مرفوع، " مضارع"يآعلمون " نأافية،"ل وأ مستأنأفة،
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" وأما"أّن من المؤوأل . المصدر مستأنأفة وأالجملة
ّد بعدها ّد سإ  .يآعلم مفعولي مس

ْنُهْم  { 78:آ ّيوَن     وَأِم َلُموَن     ل     ُأّم َتاَب     َيآْع ِك ْل ِنأّي     ِإل     ا ِإْن     َأَما وَأ
ّنوَن     ِإل     ُهْم ُظ  }    َيآ

ّيون " صفةيآعلمون "ل جملة .رفع محل " في"أّم
إل هم "إن . وأجملةمنصوب منقطع " مستثنى"أمانأّي
ّيون "منهم جملة على " معطوفةيآظنون محل " لأم

" خبر"يآظنون وأجملة " للحصر،"إل وأ " نأافية،"إن وأ لها،
 .رفع محل " في"هم

ْيآٌل  { 79:آ ّلِذيآَن     َفَو ُبوَن     ِل ُت ْك َتاَب     َيآ ِك ْل ْيآِديآِهْم     ا َأ ُلوَن     ُثّم     ِب َيآُقو
َذا ْنِد     ِمْن     َه ّلِه     ِع َتُروأا     ال َيْش ًنا     ِبِه     ِل ِليل     َثَم ْيآٌل     َق ِمّما     َلُهْم     َفَو

َبْت َت ْيآِديآِهْم     َك  }    َأ

مستأنأفة، وأالجملة مستأنأفة، ": الفاء"فويآل قوله
. الجاردعاء لنأها بالنكرة البتداء وأجاز مبتدأ، ":"وأيآل
ّلق الذي بالسإتقرار " متعلق"مما المبتدأ خبر به تع
 "."وأيآل

ُلوا  { 80:آ َنا     َلْن     وَأَقا ّناُر     َتَمّس ّيآاًما     ِإل     ال ًة     َأ َد ُدوأ ُقْل     َمْع
ُتْم ْذ ّتَخ َد     َأ ْن ّلِه     ِع ًدا     ال َلْن     َعْه ِلَف     َف ّلُه     ُيآْخ ُه     ال َد ُلوَن     َأْم     َعْه َتُقو

َلى ّلِه     َع َلُموَن     ل     َما     ال  }    َتْع

"."تمّسنا بـ متعلق بالفتحة منصوب ": ظرف"أيآاما
ُتغني"أتخذتم همزة عن للنأكار هي التي بالهمزة ": اسإ
جملة على " معطوفةتقولون "أم . جملةالوصل

 .نأصب محل " في"أتخذتم

َلى  { 81:آ َئًة     َكَسَب     َمْن     َب ّي َطْت     سَإ َأحَأا ُتُه     ِبِه     وَأ َئ ِطي ِئَك     َخ َل ُأوأ َف
ّناِر     َأْصَحاُب ُدوأَن     ِفيَها     ُهْم     ال ِل  }    َخا

مبتدأ، جازم شرط ": اسإم"َمْن جواب، ": حأرف"بلى
فيها "هم . وأجملة" مستأنأفةكسب "من وأجملة

 "."أوألئك للمبتدأ ثاٍن " خبرخالدوأن
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ّلِذيآَن  { 82:آ ُنوا     وَأا ُلوا     آَم ِلَحاِت     وَأَعِم ِئَك     الّصا َل َأْصَحاُب     ُأوأ

ّنِة ْلَج ُدوأَن     ِفيَها     ُهْم     ا ِل  }    َخا

"كسب "من جملة على " معطوفةآمنوا "وأالذيآن جملة
المبتدأ " خبرأصحاب "أوألئك . جملةلها محل ل

 "."أوألئك للمبتدأ ثاٍن خبر "خالدوأن "هم ". جملة"الذيآن

ْذ  { 83:آ ِإ َنأا     وَأ ْذ َق     َأَخ َثا ِني     ِمي ِئيَل     َب ُدوأَن     ل     ِإسْإَرا ُب ّلَه     ِإل     َتْع ال
ْيآِن َد ِل ْلَوا ِبا ًنأا     وَأ َبى     وَأِذي     ِإحْأَسا ْلُقْر َتاَمى     ا َي ْل ِكيِن     وَأا ْلَمَسا وَأا

ُلوا ّناِس     وَأُقو ًنا     ِلل َأِقيُموا     حُأْس َة     وَأ ُتوا     الّصل َة     وَأآ َكا ُثّم     الّز
ُتْم ْي ّل ِليل     ِإل     َتَو ُكْم     َق ْن ُتْم     ِم ْنأ َأ  }    ُمْعِرُضوَن     وَأ

تعطف وألم مقدرا، لذكر " مفعول"إذ مستأنأفة، الواوأ
"تعبدوأن "ل . جملةالفصل لطول السابقة ""إذ على

َذ لّن قسم؛ جواب "وأبالوالديآن .قسم الميثاق َأْخ
محذوأف بفعل متعلقان وأالمجروأر ": الجارإحأسانأا
مطلق، " مفعول"إحأسانأا وأ بالوالديآن، : أحأسنواتقديآره
".تعبدوأن "ل جملة على " معطوفة"أحأسنوا وأجملة
.منصوب حأسنا : قولأي مطلق مفعول ": نأائب"حأسنا
:أي مقدر اسإتئناف على " معطوفة"توليتم جملة

ُتْم ْل ِب ّليتم ثم َفَق في " حأاليةمعرضون "وأأنأتم . جملةتو
 .نأصب محل
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ْذ  { 84:آ ِإ َنأا     وَأ ْذ ُكْم     َأَخ َثاَق ُكوَن     ل     ِمي ُكْم     َتْسِف َء وَأل     ِدَما
ُكْم     ُتْخِرُجوَن ْنأُفَس ُكْم     ِمْن     َأ َيآاِر ُتْم     ُثّم     ِد ُتْم     َأْقَرْر ْنأ َأ وَأ
ُدوأَن  }    َتْشَه

. جملة" المتقدمة"إذ على معطوف ظرفي ": اسإم"إذ
َذ لّن لها؛ محل ل القسم " جوابتسفكون "ل َأْخ

على " معطوفة"أقررتم . جملةالقسم بمعنى الميثاق
"تشهدوأن "وأأنأتم . جملةلها محل " ل"تخرجون جملة
 .حأالية

ُتْم     ُثّم  { 85:آ ْنأ ُلوَن     َهُؤلِء     َأ ُت ُكْم     َتْق ْنأُفَس ُتْخِرُجوَن     َأ َفِريآًقا     وَأ
ُكْم ْن َيآاِرِهْم     ِمْن     ِم َظاَهُروأَن     ِد ْيِهْم     َت َل ِم     َع ْث ْدوَأاِن     ِبال ْلُع وَأا
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ِإْن ُكْم     وَأ ُتو ْأ ُدوأُهْم     ُأسَإاَرى     َيآ ُكْم     ُمَحّرٌم     وَأُهَو     ُتَفا ْي َل َع
ُنوَن     ِإْخَراُجُهْم ُتْؤِم َبْعِض     َأَف َتاِب     ِب ِك ْل ْكُفُروأَن     ا َت َبْعٍض     وَأ َفَما     ِب

ُء ِلَك     َيآْفَعُل     َمْن     َجَزا ُكْم     َذ ْن َياِة     ِفي     ِخْزٌي     ِإل     ِم ْلَح َيا     ا ْنأ ّد  }    ال

"ثم جملة على " معطوفةتقتلون هؤلء أنأتم "ثم جملة
.مبتدأ منفصل رفع ": ضمير. "أنأتملها محل ل "أقررتم
به مفعول إشارة " اسإم"أوألء للتنبيه، ": الهاء"هؤلء
"هؤلء "أذّم وأجملة : أذّم،تقديآره محذوأف لفعل

وأجملة "،"أنأتم " خبر"تقتلون . وأجملةمعترضة
ُتخرجون فاعل من " حأالية"تظاهروأن "وأإن وأجملة "،"

.رفع محل " في"تقتلون جملة على " معطوفةيآأتوكم
في الواوأ من " حأاليةإخراجهم عليكم محرم "وأهو جملة

مبتدأ، الشأن " ضمير"هو حأالية، وأالواوأ "،"تخرجون
""أفتؤمنون ". وأجملة"إخراجهم المبتدأ " خبر"محرم

": مبتدأ"جزاء ".جزاء "فما جملة وأكذا اسإتئنافية،
""خزيوأ إليه، مضاف موصول " اسإم"من وأ مرفوع،

" النافية،"ما بـ سُإبقت " للحصر"إل وأ المبتدأ، خبر
. وأجملةلخزي بنعت متعلق "الحياة "في وأالجار

ّدوأن ُيآَر إل ... جزاء "فما السإمية على " معطوفة"
 .لها محل " لخزي

ِئَك  { 86:آ َل ّلِذيآَن     ُأوأ َتَروُأا     ا َة     اْش َيا ْلَح َيا     ا ْنأ ّد َفل     ِبالِخَرِة     ال
ْنُهُم     ُيآَخّفُف َذاُب     َع ْلَع ْنَصُروأَن     ُهْم     وَأل     ا  }    ُيآ

"يآخفف "فل . وأجملةوأخبر " مبتدأالذيآن "أوألئك
هم "وأل ". وأجملة"اشتروأا جملة على معطوفة
 .لها محل " ليآخفف "ل جملة على " معطوفةيآنصروأن

ْد  { 87:آ َلَق َنا     وَأ ْي َت َتاَب     ُموسَإى     آ ِك ْل َنا     ا ْي َبْعِدِه     ِمْن     وَأَقّف
َنا     ِبالّرسُإِل ْي َت ْبَن     ِعيَسى     وَأآ َيآَم     ا َناِت     َمْر ّي َب ْل ُه     ا َنأا ْد ّيآ َأ ِبُروأِح     وَأ
ُدِس ْلُق ّلَما     ا ُك ُكْم     َأَف َء ُكُم     َتْهَوى     ل     ِبَما     َرسُإوٌل     َجا ْنأُفُس َأ

ُتْم َبْر ْك َت ُتْم     َفَفِريآًقا     اسْإ ْب ّذ ُلوَن     وَأَفِريآًقا     َك ُت  }    َتْق

محل ل " اسإتئنافيةالكتاب موسإى آتينا "وألقد جملة
.لها محل ل مقدر قسم " جوابآتينا "لقد . جملةلها

""كل اسإتئنافية، وأالفاء للسإتفهام ": الهمزة"أفكلما
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" مصدريآة"ما وأ "،"اسإتكبرتم بـ متعلق زمان ظرف
مضاف بعدها " وأما"ما من المؤوأل وأالمصدر ظرفية،

.رسإول مجيء وأقت كل : فاسإتكبرتموأالتقديآر إليه،
":. "ففريآقالها محل ل " مستأنأفة"اسإتكبرتم وأجملة
.منصوب مقدم به " مفعول"فريآقا عاطفة، الفاء

ّذبتم جملة على " معطوفة"تقتلون وأجملة َك  "."

َنُهُم     َبْل  { 88:آ ّلُه     َلَع ُكْفِرِهْم     ال ِليل     ِب ُنوَن     َما     َفَق  }    ُيآْؤِم

." للضراب"بل وأ " مستأنأفة،الله لعنهم "بل جملة
": نأائب"قليل عاطفة، ": الفاءيآؤمنون ما "فقليل
""ما قليل إيآمانأا : يآؤمنونأي منصوب مطلق مفعول
"لعنهم جملة على " معطوفة"يآؤمنون وأجملة زائدة،

 لها محل ل "الله
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َلّما  { 89:آ َءُهْم     وَأ َتاٌب     َجا ْنِد     ِمْن     ِك ّلِه     ِع ٌق     ال ّد َمَعُهْم     ِلَما     ُمَص
ُنأوا َكا ْبُل     ِمْن     وَأ ِتُحوَن     َق َتْف َلى     َيآْس ّلِذيآَن     َع َلّما     َكَفُروأا     ا َف
َءُهْم َنُة     ِبِه     َكَفُروأا     َعَرُفوا     َما     َجا َلْع ّلِه     َف َلى     ال َكاِفِريآَن     َع ْل  }    ا

"من . الجارلوجوب وأجوب " حأرف"لما اسإتئنافية، الواوأ
.لكتاب ثانأية " صفة"مصدق لكتاب، بصفة متعلق "عند
ِلما إلى الفاعل اسإم لتعديآة مقويآة زائدة ": اللم"

":. "معهمبه مفعول موصول " اسإم"ما وأ معموله،
. قولهالمقدرة بالصلة متعلق للمصاحأبة مكان ظرف

":. "فلمااعتراضية وأالجملة اعتراضية، ": الواوأ"وأكانأوا
ّـا عاطفة، الفاء ":"فلعنة .لوجوب وأجوب " حأرف"لم
. وأجملةمستأنأفة بعدها وأالجملة مستأنأفة، الفاء

"جاءهم "فلما وأجملة الموصول، صلة " الوألى"كفروأا
.الفاصل لطول وأكررت الوألى، على معطوفة الثانأية
""لما وأهو الجازم، غير الشرط " جواب"كفروأا جملة

 .عليه الوألى جواب لدللة الثانأية جواب وأحأذف الوألى،

ْئَسَما  { 90:آ َتَروْأا     ِب ْنأُفَسُهْم     ِبِه     اْش ْكُفُروأا     َأْن     َأ َأنأـزَل     ِبَما     َيآ

ّلُه ًيا     ال ّلُه     ُيآنـزَل     َأْن     َبْغ ِلِه     ِمْن     ال َلى     َفْض ُء     َمْن     َع ِمْن     َيآَشا
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َباِدِه ُءوأا     ِع َبا َلى     ِبَغَضٍب     َف َكاِفِريآَن     َغَضٍب     َع ْل ِل َذاٌب     وَأ َع
 }    ُمِهيٌن

موصول " اسإم. "ماللذم جامد ماض ": فعل"بئس
"أن المؤوأل وأالمصدر اسإتئنافية وأجملته فاعل،
لمبتدأ خبر وأهو بالذم، المخصوص " هويآكفروأا

هو أنأفسهم به اشتروأا الذي : بئسأي محذوأف،
""بغيا ." تفسيريآةيآكفروأا أن "هو وأجملة كفرهم،
" منصوبيآنـزل "أن المؤوأل . وأالمصدرلجله مفعول

" متعلقفضله "من ". الجار"على الخافض نأـزع على
: يآنـزلأي ""يآنـزل مفعول هو محذوأف لموصوف بصفة

" متعلقعباده "من . وأالجارفضله من كائنا شيئا الله
من كائنا يآشاؤه الذي : علىأي العائد الضمير من بحال

:أي الواوأ من بحال " متعلق"بغضب وأالجار عباده،
.لغضب بصفة " متعلقغضب "على وأالجار ملتبسين،

محل " ل"بئسما جملة على " معطوفة"فباؤوأا جملة
 .لها محل ل اسإتئنافية "عذاب "وأللكافريآن وأجملة لها،

َذا  { 91:آ ِإ ُنوا     َلُهْم     ِقيَل     وَأ ّلُه     َأنأـزَل     ِبَما     آِم ُلوا     ال ُنأْؤِمُن     َقا
َنا     ُأنأـزَل     ِبَما ْي َل ْكُفُروأَن     َع َيآ ُه     ِبَما     وَأ َء ْلَحّق     وَأُهَو     وَأَرا ّدًقا     ا ُمَص
ِلَم     ُقْل     َمَعُهْم     ِلَما ُلوَن     َف ُت َء     َتْق َيا ِب ْنأ أ

ّلِه     َ ْبُل     ِمْن     ال ُتْم     ِإْن     َق ْن ُك
ِنيَن  }    ُمْؤِم

وأجوابها بجوابها، تتعلق الشرط أدوأات بين " من"إذا
وأيآجوز " حأالية،"وأيآكفروأن ". جملة"قالوا اليآة في

""وأراءه . الظرفالمثبت بالمضارع الحال وأاوأ اقتران
"الحق "وأهو وأجملة اسإتقر، المقدرة بالصلة متعلق
""ما وأ "،"الحق من مؤكدة ": حأال. "مصدقاحأالية

ِلمزائدة وأاللم به، مفعول في وأاقعة ": الفاء. "ف
ِلَم آمنتم كنتم : إنوأالتقديآر مقدر، شرط جواب ف

.مجروأرة لنأها " السإتفهامية"ما ألف وأحأذفت ؟تقتلون
لها، محل ل " مستأنأفةمؤمنين كنتم "إن وأجملة
 .قبله ما عليه دل محذوأف الشرط وأجواب

ْد  { 92:آ َلَق ُكْم     وَأ َء َناِت     ُموسَإى     َجا ّي َب ْل ُتُم     ُثّم     ِبا ْذ ّتَخ ْلِعْجَل     ا ا
ُتْم     َبْعِدِه     ِمْن ْنأ َأ ِلُموَن     وَأ  }    َظا
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"اتخذتم "ثم ". جملة"جاءكم بـ " متعلق"بالبينات الجار
. جملةلها محل " لجاءكم "لقد جملة على معطوفة

في التاء من نأصب محل في " حأاليةظالمون "وأأنأتم
 "."اتخذتم

ْذ  { 93:آ ِإ َنأا     وَأ ْذ ُكْم     َأَخ َثاَق َنا     ِمي ُكُم     وَأَرَفْع ّطوَر     َفْوَق ُذوأا     ال ُخ
ُكْم     َما َنا ْي َت ُلوا     وَأاسْإَمُعوا     ِبُقّوٍة     آ َنا     َقا َنا     سَإِمْع ْي ُبوا     وَأَعَص ُأْشِر وَأ

ِبِهُم     ِفي ُلو ْلِعْجَل     ُق ُكْفِرِهْم     ا ْئَسَما     ُقْل     ِب ُكْم     ِب ْأُمُر ِبِه     َيآ
ُكْم ُنأ ُتْم     ِإْن     ِإيآَما ْن ِنيَن     ُك  }    ُمْؤِم

).84( اليآة " في"إذ على معطوف ظرفي " اسإم"إذ
: وأقلنا،أي محذوأف لقول القول " مقول"خذوأا جملة

:أي مقدرة بحال متعلق ""بقوة . الجارنأصب محل في
وأجملة " مستأنأفة،"قالوا . جملةبقوة ملتبسين
وأاوأ اقتران وأيآجوز حأال، نأصب محل " في"وأأشربوا

جامد ماض ": فعل"بئسما .المثبت بالماضي الحال
كنتم "إن . وأجملةفاعل موصول " اسإم"ما وأ للذم،

:تقديآره محذوأف بالذم وأالمخصوص " مستأنأفة،مؤمنين
 العجل عبادة
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َنأْت     ِإْن     ُقْل  { 94:آ ُكُم     َكا ّداُر     َل ُة     ال َد     الِخَر ْن ّلِه     ِع ِلَصًة     ال َخا
ّناِس     ُدوأِن     ِمْن ّنُوا     ال َتَم ْلَمْوَت     َف ُتْم     ِإْن     ا ْن  }    َصاِدِقيَن     ُك

الذي بالسإتقرار متعلق منصوب مكان ": ظرف"عند
""الدار من ": حأال". "خالصة"كانأت خبر به تعلق

". قوله"خالصة بـ متعلق "دوأن "من . الجارمنصوبة
أمر وأالفعل الشرط، جواب في وأاقعة ": الفاء"فتمنوا

وأالواوأ الجماعة، بواوأ لتصاله النون حأذف على مبني
لها، محل ل " مستأنأفةصادقين كنتم "إن . وأجملةفاعل

 .قبله ما عليه دل محذوأف الشرط وأجواب

ّلُه  { 95:آ ِليٌم     وَأال ِلِميَن     َع ّظا  }    ِبال

 ." مستأنأفةبالظالمين عليم "وأالله جملة
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ّنأُهْم  { 96:آ َد َتِج َل ّناِس     َأحْأَرَص     وَأ َلى     ال َياٍة     َع ّلِذيآَن     وَأِمَن     حَأ ا
ُكوا ّد     َأْشَر ُدُهْم     َيآَو ْلَف     ُيآَعّمُر     َلْو     َأحَأ َنٍة     َأ ِبُمَزحْأِزحِأِه     ُهَو     وَأَما     سَإ

َذاِب     ِمَن ْلَع ّلُه     ُيآَعّمَر     َأْن     ا ُلوَن     ِبَما     َبِصيٌر     وَأال  }    َيآْعَم

وأجملة مقدر، قسم جواب في " وأاقعة"وألتجدنأهم جملة
".يآتمنوه "وألن جملة على معطوفة المقدرة ""أقسم
التفضيل أفعل أضيف وأقد ثان، به ": مفعول"أحأرص

ًدا فجاء معرفة إلى يآطابق فلم الجائزيآن أحأد على مفر
". وأالجار"أحأرص بـ " متعلقحأياة "على وأالجار قبله، ما

تحت داخل وأهو مقدرا، ""أحأرص بـ " متعلقالذيآن "من
عليه الوأل لدللة الثانأي من وأحأذف التفضيل، أفعل

"": "لويآعمر . "لوأشركوا الذيآن من : وأأحأرصأي
.: تعميره" أي"يآود مفعول المؤوأل وأالمصدر مصدريآة،

""وأما في ". الواوأ"يآعمر بـ متعلق زمان ": ظرف"ألف
ليس، عمل " تعمل"ما وأ حأالية، وأالجملة حأالية،

وأالباء اسإمها، " السابق"أحأد على " العائد"هو وأالضمير
"من . وأالجارالخبر ""مزحأزحأه وأ " زائدة،"بمزحأزحأه في

"يآعمر "أن وأالمصدر "،"مزحأزحأه بـ " متعلقالعذاب
مزحأزحأه أحأدهم : وأما" وأالتقديآر"بمزحأزحأه فاعل

 .تعميره

ُدوّأا     َكاَن     َمْن     ُقْل  { 97:آ ْبِريآَل     َع ّنأُه     ِلِج ِإ َلُه     َف َلى     نأـز ِبَك     َع ْل َق
ْذِن ِإ ّلِه     ِب ّدًقا     ال ْيَن     ِلَما     ُمَص ْيآِه     َب َد  }    َيآ

وأجواب المبتدأ، " خبر"كان وأجملة مبتدأ، " شرطية"من
أن يآجوز وأل لعداوأته، وأجه : فلأي محذوأف الشرط

تشتمل ل الجزاء جملة لن "؛نأـزله "فإنأه الجواب يآكون
بـ " متعلق"لجبريآل . وأالجارالشرط اسإم ضمير على
"الله "بإذن . الجار" مستأنأفةنأـزله "فإنأه وأجملة "."عدوأ

" زائدة"لما في ". وأاللم"نأـزله فاعل من بحال متعلق
ّدقا لتعديآة مقويآة موصول " اسإم"ما وأ " لمعموله"مص

 .به مفعول

ُدوّأا     َكاَن     َمْن  { 98:آ ّلِه     َع ِتِه     ِل َك ِئ ِلِه     وَأَمل ْبِريآَل     وَأُرسُإ وَأِج
َكاَل ِإّن     وَأِمي ّلَه     َف ُدوّأ     ال َكاِفِريآَن     َع ْل  }    ِل
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"فإن ". وأجملة"َمن خبر رفع محل " في"كان جملة
وأالجواب الشرط بين وأالرابط الشرط، " جوابعدوأ الله
. الجارتحته مندرج وأالوأل "،"الكافريآن في العموم هو

 .بعدوأ " متعلق"للكافريآن

ْد  { 99:آ َلَق َنا     وَأ ْل ْيَك     َأنأـز َل َيآاٍت     ِإ َناٍت     آ ّي ْكُفُر     وَأَما     َب ِإل     ِبَها     َيآ
ْلَفاسِإُقوَن  }    ا

" ل"أنأـزلنا جملة على " معطوفةبها يآكفر "وأما جملة
وأالسإتثناء "،"يآكفر " فاعل"الفاسإقون . وألها محل

 .مفرغ

ّلَما 100:آ ُك َأوَأ ُدوأا     { ًدا     َعاَه ُه     َعْه َذ َب ْنُهْم     َفِريآٌق     َنأ َبْل     ِم
َثُرُهْم ْك ُنوَن     ل     َأ  }    ُيآْؤِم

ّدمت للعطف وأالواوأ " للسإتفهام،"الهمزة عليها ُق
على " منصوب"كل وأ الصدارة، لها لن الهمزة

زمانأية، " مصدريآة"ما وأ "،"نأبذ بـ متعلق الظرفية
كّل فريآٌق : نأبذهوأالتقديآر إليه، مضاف المؤوأل وأالمصدر

اسإم وأهو مطلق، مفعول ": نأائب"عهدا .معاهدة وأقت
" معطوفةفريآق "نأبذه . جملةمعاهدة وأالمصدر مصدر
 .لها محل ل " السابقة"أنأـزلنا جملة على

َلّما  { 101:آ َءُهْم     وَأ ْنِد     ِمْن     َرسُإوٌل     َجا ّلِه     ِع ٌق     ال ّد ِلَما     ُمَص
َذ     َمَعُهْم َب ّلِذيآَن     ِمَن     َفِريآٌق     َنأ ُتوا     ا َتاَب     ُأوأ ِك ْل َتاَب     ا ّلِه     ِك َء     ال وَأَرا

ّنأُهْم     ُظُهوِرِهْم َأ َلُموَن     ل     َك  }    َيآْع

ّدمت وأقد مجروأر، " نأعت"مصدق غير الصفة تق
مقويآة زائدة ": اللم. "لماالصريآحة على الصريآحة

. جملةبه مفعول ""ما وأ " لمفعوله"مصدق لتعديآة
 "."فريآق من " حأاليآعلمون ل "كأنأهم
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ْيَماُن     َكَفَر     وَأَما  { 102: َل ِكّن     سُإ َل ِطيَن     وَأ َيا َكَفُروأا     الّش
ّلُموَن ّناَس     ُيآَع َلى     ُأنأـزَل     وَأَما     الّسْحَر     ال ْيِن     َع َك َل ْلَم ِبَل     ا َبا ِب
ّلَماِن     وَأَما     وَأَماُروأَت     َهاُروأَت ّتى     َأحَأٍد     ِمْن     ُيآَع ّنأَما     َيآُقول     حَأ ِإ
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َنٌة     َنأْحُن ْت ْكُفْر     َفل     ِف ّلُموَن     َت َتَع َي ْنُهَما     َف ْيَن     ِبِه     ُيآَفّرُقوَن     َما     ِم َب
ْلَمْرِء ْذِن     ِإل     َأحَأٍد     ِمْن     ِبِه     ِبَضاّريآَن     ُهْم     وَأَما     وَأَزوْأِجِه     ا ِإ ّلِه     ِب ال

ّلُموَن َتَع َيآ ْنَفُعُهْم     وَأل     َيآُضّرُهْم     َما     وَأ ْد     َيآ َلَق ِلُموا     وَأ َلَمِن     َع
ُه َتَرا ْئَس     َخلٍق     ِمْن     الِخَرِة     ِفي     َلُه     َما     اْش ِب َل ِبِه     َشَروْأا     َما     وَأ

ْنأُفَسُهْم ُنأوا     َلْو     َأ َلُموَن     َكا  }    َيآْع

"وألكن وأجملة " مستأنأفة،سإليمان كفر "وأما جملة
وأجملة "،"كفر جملة على " معطوفةكفروأا الشياطين

.نأصب محل في ""كفروأا فاعل من " حأال"يآعلمون
" معطوفأنأـزل "وأما وأقوله ثاٍن، به ": مفعول"السحر

وأجملة "،"الملكين من ": بدل". "هاروأت"السحر على
محل " في"يآعلمون جملة على معطوفة "يآعلمان "وأما

"إنأما جملة على " معطوفةتكفر "فل وأجملة نأصب،
جملة على " معطوفة"فيتعلمون وأجملة "،فتنة نأحن
وأاوأ من " حأاليةبضاريآن هم " وأما وأجملة ".يآعلمان "وأما

" معطوفة"وأيآتعلمون . جملةنأصب محل " في"يآفرقون
به ": مفعولأحأد "من ". وأقوله"فيتعلمون جملة على

" متعلقالله "بإذن وأالجار " زائدة،"ِمن وأ الفاعل، لسإم
"."ضاريآن في المستتر الضمير من حأال بمحذوأف

في وأاقعة وأاللم " مستأنأفة،علموا "وألقد وأجملة
وأ " للتوكيد،"لمن في وأاللم المقدر، القسم جواب
" زائدة،"ِمنوأ " مبتدأ،"خلق وأ مبتدأ، " موصولة"َمن

". جملة"خلق ِمن بحال " متعلقالخرة "في وأالجار
ّدتاشتراه "لمن ّد " سإ َلْي مس "ما وأجملة "،"علم مفعو

"وألبئسما وأجملة " الموصولة،"َمن " خبرخلق من له
قسم جواب في وأاقعة وأاللم " مستأنأفة،شروأا

وأالمخصوص فاعل، موصول " اسإم"ما وأ محذوأف،
"يآعلمون كانأوا "لو . وأجملةالسحر :أي محذوأف بالذم

به باعوا : لماأي محذوأف الشرط وأجواب مستأنأفة،
 .أنأفسهم

َلْو  { 103:آ ّنأُهْم     وَأ ُنوا     َأ ّتَقْوا     آَم َبٌة     وَأا ُثو ْنِد     ِمْن     َلَم ّلِه     ِع ْيٌر     ال َخ
ُنأوا     َلْو َلُموَن     َكا  }    َيآْع

مقدرا، بثبت فاعل بعدها " وأما"أّن من المؤوأل المصدر
السإمية الجملة تقع وأل : لثيبوا،أي محذوأف وأجوابها
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" مبتدأ،"مثوبة وأ للبتداء، اللم ":". "لمثوبة"لو لـ جوابا
" الثانأية"لو . وأجوابمستأنأفة وأالجملة "،: "خيرخبره

 ." مستأنأفةكانأوا "لو . وأجملةخيرا : لكانأي محذوأف

ّيآَها    َ يآا  { 104:آ ّلِذيآَن     َأ ُنوا     ا ُلوا     ل     آَم َنا     َتُقو ُلوا     َراِع وَأُقو
َنأا ُظْر ْنأ َكاِفِريآَن     وَأاسْإَمُعوا     ا ْل ِل َذاٌب     وَأ ِليٌم     َع  }    َأ

. جملةنأصب محل " في"أيآها من " بدل"الذيآن
 .لها محل ل " مستأنأفةعذاب "وأللكافريآن

ّد     {َما 105:آ ّلِذيآَن     َيآَو َتاِب     َأْهِل     ِمْن     َكَفُروأا     ا ِك ْل وَأل     ا
ِكيَن ْلُمْشِر ُكْم     ُيآنـزَل     َأْن     ا ْي َل ْيٍر     ِمْن     َع ُكْم     ِمْن     َخ ّب ّلُه     َر وَأال

َتّص ِتِه     َيآْخ ُء     َمْن     ِبَرحْأَم ّلُه     َيآَشا ْلَفْضِل     ُذوأ     وَأال ِم     ا ِظي ْلَع  }    ا

".كفروأا "الذيآن من بحال " متعلقأهل "من الجار
"من " في"ِمن وأ "،"يآود " مفعوليآنـزل "أن وأالمصدر

"ربكم "من الجار وأ فاعل، نأائب ""خير وأ " زائدة،خير
مستأنأفة، "يآختص "وأالله وأجملة "،"خير بـ متعلق
"وأالله جملة على " معطوفةالفضل ذوأ "وأالله وأجملة
 لها محل " ليآختص
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ْنَسْخ     َما  { 106:آ َيآٍة     ِمْن     َنأ ْنِسَها     َأوْأ     آ ْأِت     ُنأ ْيٍر     َنأ ْنَها     ِبَخ َأوْأ     ِم

ِلَها ْث َلْم     ِم َلْم     َأ ّلَه     َأّن     َتْع َلى     ال  }    َقِديآٌر     َشْيٍء     ُكّل     َع

به مفعول جازمة " شرطية": "ماآيآة من نأنسخ "ما
وأليست "،"ما لـ بصفة " متعلقآيآة "من الجار .مقدم
بحال تعلقها وأيآضعف موجب، الشرط لن " زائدة؛"ِمن
الجار .اليآات من نأنسخ شيء : أّيالمعنى لن "؛"ما من

ّد ..." مصدرالله "أّن ". وأ"خيربـ " متعلق"منها ّد سإ مس
محل ل " مستأنأفةتعلم "ألم ". وأجملة"تعلم مفعولي

 .لها

َلْم  { 107:آ َلْم     َأ ّلَه     َأّن     َتْع ْلُك     َلُه     ال وَأالْرِض     الّسَماوَأاِت     ُم
ُكْم     وَأَما ّلِه     ُدوأِن     ِمْن     َل ِلّي     ِمْن     ال  }    َنأِصيٍر     وَأل     وَأ
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"وألي من لكم "وأما ". جملة"أّن " خبرملك "له جملة
.المبتدأ في " زائدة"ِمْنوأ لها، محل ل اسإتئنافية

النعت لّن "؛"وألي من بحال " متعلقدوأن "من وأالجار
ّدم إذا  .منه حأال صار المنعوت على تق

ُدوأَن     َأْم  { 108:آ ُلوا     َأْن     ُتِريآ َأ ُكْم     َتْس َل ِئَل     َكَما     َرسُإو سُإ
ْبُل     ِمْن     ُموسَإى ّدِل     وَأَمْن     َق َب َت ُكْفَر     َيآ ْل ْد     ِباليآَماِن     ا َضّل     َفَق

َء ِبيِل     سَإَوا  }    الّس

معها وأالجملة وأالهمزة، بل بمعنى ": المنقطعة"أم
":". "كما"تريآدوأن مفعول المؤوأل وأالمصدر مستأنأفة،

نأعت لنأه مطلق؛ مفعول نأائب مثل بمعنى اسإم الكاف
" مصدريآة،"ما وأ سإؤال، مثل : سإؤالأي محذوأف لمصدر

بمعنى مكان " ظرف. "سإواءإليه مضاف وأالمصدر
 .وأسإط

ّد  { 109:آ ِثيٌر     وَأ َتاِب     َأْهِل     ِمْن     َك ِك ْل ُكْم     َلْو     ا َنأ ّدوأ َبْعِد     ِمْن     َيآُر
ُكْم ِنأ ًدا     ُكّفاًرا     ِإيآَما ْنِد     ِمْن     حَأَس ْنأُفِسِهْم     ِع ّيَن     َما     َبْعِد     ِمْن     َأ َب َت

ْلَحّق     َلُهُم  }    وَأاْصَفُحوا     َفاْعُفوا     ا

ّد مفعول المؤوأل وأالمصدر " مصدريآة،"لو وأ "،"وأ
وأالجار أجله، من ": مفعول. "حأسداثان مفعول ""كفارا

في " مصدريآة"ما ". وأ"حأسدا لـ بنعت " متعلقعند "من
ّين "ما قوله ""فاعفوا جملة .إليه مضاف وأالمصدر "،تب

 .لها محل ل مستأنأفة

ّدُموا     وَأَما  { 110:آ ُكْم     ُتَق ْنأُفِس ْيٍر     ِمْن     ل ُه     َخ ُدوأ َد     َتِج ْن ّلِه     ِع }    ال

ّدموا "وأما جملة به مفعول " شرطية"ما " اسإتئنافية،تق
وأالظرف "،"ما لـ بنعت " متعلقخير "من . الجارمقدم
 "."تجدوأه في الهاء من حأال بمحذوأف " متعلق"عند

ُلوا111:آ ْدُخَل َلْن  وَأَقا ّنَة َيآ ْلَج ًدا َكاَن َمْن ِإل ا َأوْأ ُهو

ْلَك َنأَصاَرى ّيُهْم ِت ِنأ ُتوا ُقْل َأَما ُكْم َها َنأ  ُبْرَها
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" مستأنأفة،أمانأيهم "تلك جملة فاعل، " موصول"من
على مبني أمر ": فعل". "هاتواهاتوا "قل جملة وأكذا
 .فاعل وأالواوأ بالواوأ، لتصاله النون حأذف

َلى  { 112:آ َلَم     َمْن     َب ّلِه     وَأْجَهُه     َأسْإ َلُه     ُمْحِسٌن     وَأُهَو     ِل ُه     َف َأْجُر

َد ْن ّبِه     ِع ْيِهْم     َخْوٌف     وَأل     َر َل ُنأوَن     ُهْم     وَأل     َع  }    َيآْحَز

وأجملة مبتدأ، " شرطية"َمْن وأ جواب، ": حأرف"بلى
وأالظرف " حأالية،محسن "وأهو وأجملة خبر، ""أسإلم

. وأجملةالخبر به تعلق الذي بالسإتقرار " متعلق"عند
في الشرط جواب على " معطوفةعليهم خوف "وأل

 .جزم محل
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َلِت  { 113:آ ّنَصاَرى     وَأَقا ْيَسِت     ال ُد     َل َيُهو ْل َلى     ا وَأُهْم     َشْيٍء     َع
ُلوَن ْت َتاَب     َيآ ِك ْل ِلَك     ا َذ ّلِذيآَن     َقاَل     َك َلُموَن     ل     ا ْثَل     َيآْع ِلِهْم     ِم َقْو
ّلُه ُكُم     َفال َنُهْم     َيآْح ْي  }    َب

". جملة"اليهود من " حأاليةالكتاب يآتلون "وأهم جملة
بمعنى اسإم . وأالكافلها محل ل " مستأنأفةالذيآن "قال
ذلك مثل قول : قالواأي مطلق مفعول نأائب مثل

:أي مطلق " مفعول"مثل وأ إليه، " مضاف"ذا . وأالقول
." مستأنأفةيآحكم "فالله . وأجملةقولهم مثل قول قالوا

َلُم     وَأَمْن  { 114:آ ْظ َنَع     ِمّمْن     َأ َد     َم ّلِه     َمَساِج َكَر     َأْن     ال ْذ ِفيَها     ُيآ
ِبَها     ِفي     وَأسَإَعى     اسْإُمُه ِئَك     َخَرا َل ُلوَها     َأْن     َلُهْم     َكاَن     َما     ُأوأ ْدُخ َيآ

ِئِفيَن     ِإل َيا     ِفي     َلُهْم     َخا ْنأ ّد َلُهْم     ِخْزٌي     ال َذاٌب     الِخَرِة     ِفي     وَأ َع
ِظيٌم  }    َع

اسإتفهام " اسإم"َمْنوأ " مستأنأفة،أظلم "وأمن جملة
""ممن . وأالجار" خبره"أظلموأ النفي- مبتدأ، -وأمعناه
" فييآذكر "أن من المؤوأل ". المصدر"أظلم بـ متعلق
"أن المؤوأل ". وأالمصدر"منع لـ ثاٍن مفعول نأصب محل

فاعل من " حأال"خائفينوأ كان، " اسإميآدخلوها
:قوله في " فأفرد"َمْن لفظ على أوأل " حأمل"يآدخلوها
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قوله في فجمع ثانأيا معناها على وأحأمل وأسإعى، منع
 "."عذاب من بحال " متعلقالخرة "في ". الجار"أوألئك

ّلِه  { 115:آ ِل ُق     وَأ ْلَمْشِر ْلَمْغِرُب     ا َنَما     وَأا ْيآ َأ ّلوا     َف َثّم     ُتَو وَأْجُه     َف
ّلِه ّلَه     ِإّن     ال ِليٌم     وَأاسِإٌع     ال  }    َع

على الجملة الفاء وأعطفت عاطفة، ": الفاء"فأيآنما
ّبب عطف قبيل من قبلها المستأنأفة على المس

متعلق مكان ظرف جازم شرط " اسإم"أيآنما وأ السبب،
النون، بحذف مجزوأم وأالفعل " زائدة،"ما وأ "،"تولوا بـ

إشارة " اسإم"ثم الشرط، جواب في وأاقعة وأالفاء
بالخبر متعلق مكان ظرف الفتح على مبني للبعيد

 .مؤخر، " مبتدأ"وأجه وأ المقدر،

ُلوا  { 116:آ َذ     وَأَقا ّتَخ ّلُه     ا ًدا     ال َل َنأُه     وَأ ْبَحا ِفي     َما     َلُه     َبْل     سُإ
ُتوَن     َلُه     ُكّل     وَأالْرِض     الّسَماوَأاِت ِنأ  }    َقا

وأالجملة مطلق، مفعول نأائب مصدر " اسإم"سإبحانأه
"،السموات في ما له "بل جملة وأكذا مستأنأفة، معه
بـ متعلق ""له وأالجار "،قانأتون له "كل جملة وأكذا

 "."قانأتون

َذا     وَأالْرِض     الّسَماوَأاِت     َبِديآُع  { 117:آ ِإ ّنأَما     َأْمًرا     َقَضى     وَأ ِإ َف
ُكوُن     ُكْن     َلُه     َيآُقوُل َي  }    َف

وأالجملة بديآع، : هوأي محذوأف لمبتدأ ": خبر"بديآع
"هو جملة على " معطوفةقضى "وأإذا جملة .مستأنأفة

" بمعنى"إذا وأتعلقت لها، محل " لالسموات بديآع
"فيكون . "كنقضاه إذا المر : يآكونوأالتقديآر الجواب،

مستأنأفة، وأالفاء أنأت، ضمير وأالفاعل تام، أمر فعل
يآكون، : فهوأي محذوأف لمبتدأ " خبر"يآكون وأجملة
 ." مستأنأفةيآكون "هو وأجملة

ّلِذيآَن     وَأَقاَل  { 118:آ َلُموَن     ل     ا َنا     َلْول     َيآْع ّلُم َك ّلُه     ُيآ َنا     َأوْأ     ال ِتي ْأ َت
َيآٌة ِلَك     آ َذ ّلِذيآَن     َقاَل     َك ِلِهْم     ِمْن     ا ْب ْثَل     َق ِلِهْم     ِم َبَهْت     َقْو َتَشا

ُبُهْم ُلو ْد     ُق ّنا     َق ّي َيآاِت     َب ٍم     ال ُنوَن     ِلَقْو  }    ُيآوِق
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"وأقالوا جملة " علىالذيآن "وأقال جملة الواوأ عطفت
في وأالكاف " للتحضيض،). "لول116( اليآة " فياتخذ

: قالواأي مطلق مفعول نأائب مثل بمعنى " اسإم"كذلك
""قال للفعل مطلق ": مفعول. "مثلذلك مثل قول

"قلوبهم "تشابهت . وأجملةقولهم مثل قول : قالواأي
ّنا "قد جملة وأكذلك لها، محل ل مستأنأفة ". وأجملةبي
 .لقوم " نأعت"يآوقنون

ّنأا  { 119:آ َناَك     ِإ ْل ْلَحّق     َأْرسَإ َنأِذيآًرا     َبِشيًرا     ِبا َأُل     وَأل     وَأ َعْن     ُتْس
ِم     َأْصَحاِب ْلَجِحي  }    ا

في المفعول من بحال " متعلق"بالحق الجار
"ُتْسأل "وأل . وأجملةبالحق ملتبسا :" أي"أرسإلناك
.لها محل " لأرسإلناك "إنأا جملة على معطوفة
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َلْن120:آ ْنَك َتْرَضى  {وَأ ُد َع َيُهو ْل ّنَصاَرى وَأل ا ّتى ال حَأ
ِبَع ّت َتُهْم َت ّل َدى ِإّن ُقْل ِم ّلِه ُه َدى ُهَو ال ْلُه ِئِن ا َل َبْعَت وَأ ّت ا

َءُهْم َد َأْهَوا ّلِذي َبْع َءَك ا ِم ِمَن َجا ْل ْلِع ّلِه ِمَن َلَك َما ا ِمْن ال
ِلّي  }َنأِصيٍر وَأل وَأ

جملة على " معطوفةاليهود عنك ترضى "وألن جملة
"هو قوله " من"هو . وأالضميرالسابقة "ُتْسأل "وأل

": الواوأاتبعت . "وألئنله محل ل فصل " ضميرالهدى
" شرطية"إن وأ للقسم موطئة وأاللم اسإتئنافية،

فاعل من بحال " متعلقالعلم "من وأالجار جازمة،
القسم جواب "وألي من الله من "مالك " وأجملة"جاءك

جواب عليه دل محذوأف الشرط وأجواب المقدر،
 ." زائدة"من وأ " مبتدأ،"وألي . وأالقسم

ّلِذيآَن  { 121:آ َناُهُم     ا ْي َت َتاَب     آ ِك ْل َنأُه     ا ُلو ْت ِتِه     حَأّق     َيآ ِئَك     ِتلوَأ َل ُأوأ

ُنوَن ْكُفْر     وَأَمْن     ِبِه     ُيآْؤِم ِئَك     ِبِه     َيآ َل ُأوأ ْلَخاسِإُروأَن     ُهُم     َف  }    ا

""حأق وأ "،"يآتلونأه جملة خبره مبتدأ، الموصول السإم
"به يآؤمنون "أوألئك وأجملة مطلق، مفعول نأائب

 ".يآكفر "وأمن جملة وأكذا مستأنأفة،
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ُكُروأا  { 122:آ ْذ ِتَي     ا ِتي     ِنأْعَم ّل ْنأَعْمُت     ا ُكْم     َأ ْي َل ّنأي     َع َأ وَأ
ُكْم ُت ْل َلى     َفّض َلِميَن     َع ْلَعا  }    ا

:" أي"نأعمتي على " معطوففضلتكم "وأأنأي المصدر
 .وأتفضيلي نأعمتي اذكروأا

ّتُقوا  { 123:آ ًئا     َنأْفٍس     َعْن     َنأْفٌس     َتْجِزي     ل     َيآْوًما     وَأا ْي وَأل     َش
َبُل ْنَها     ُيآْق ْدٌل     ِم ْنَفُعَها     وَأل     َع ْنَصُروأَن     ُهْم     وَأل     َشَفاَعٌة     َت  }    ُيآ

" السابقة،"اذكروأا جملة على " معطوفة"وأاتقوا جملة
وأالمنعوت النعت بين وأالرابط " نأعت،تجزي "ل وأجملة
: لأي مطلق مفعول " نأائب"شيئا وأ : فيه،أي مقدر
ًء تجزي "يآنصروأن هم "وأل وأجملة كثيًرا، أوأ قليل جزا

 ".شفاعة تنفعها "ل جملة على معطوفة

ِإِذ  { 124:آ َلى     وَأ َت ْب ْبَراِهيَم     ا ّبُه     ِإ ِلَماٍت     َر َك َتّمُهّن     ِب َأ َقاَل     َف
ّنأي ُلَك     ِإ ّناِس     َجاِع ِتي     وَأِمْن     َقاَل     ِإَماًما     ِلل ّيآ  }    ُذّر

وأجملة مقدرا، لذكر " مفعول"إذ اسإتئنافية، الواوأ
"."جاعلك لـ به " مفعول. "إماماإليه مضاف ""ابتلى
هو محذوأف لموصوف بصفة " متعلقذريآتي "وأمن الجار

محذوأفان، وأالعامل الثانأي وأالمفعول أوأل، مفعول
. وأجملةإماما ذريآتي من كائنا فريآقا وأاجعل :وأالتقديآر

محل في القول مقول محذوأفها " معذريآتي "وأمن
 .نأصب

ْذ  { 125:آ ِإ َنا     وَأ ْل ْيَت     َجَع َب ْل َبًة     ا َثا ّناِس     َم ًنا     ِلل َأْم ُذوأا     وَأ ّتِخ ِمْن     وَأا
ِم ْبَراِهيَم     َمَقا ّلى     ِإ َنأا     ُمَص ْد َلى     وَأَعِه ْبَراِهيَم     ِإ ِإسْإَماِعيَل     ِإ وَأ

ِتَي     َطّهَرا     َأْن ْي ِئِفيَن     َب ّطا  }    ِلل

الجملة ": هذهمصلى     إبراهيم     مقام     من     وأاتخذوأا"
َتْي بين اعتراضية "من وأالجار "،وأعهدنأا "جعلنا جمل

""أن وأ المقدر، لتخذ الثانأي بالمفعول " متعلقمقام
بمعنى ِفعل سإبقها لنأه " مفسرة؛َطّهرا "أن في

محل ل تفسيريآة معها وأالجملة حأروأفه، دوأن القول
 .لها
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ْق126:آ َلُه  {وَأاْرُز ّثَمَراِت ِمَن َأْه ْنُهْم آَمَن َمْن ال ّلِه ِم ِبال
ِم َيْو ْل ّتُعُه َكَفَر وَأَمْن َقاَل الِخِر وَأا ُأَم ِليل َف ُه ُثّم َق َطّر َأْض

َلى َذاِب ِإ ّناِر َع ْئَس ال ِب ْلَمِصيُر وَأ  }ا

نأصب، محل " في"أهله من " بدل": "َمْنآمن "من
". وأ"آمن في الضمير من بحال " متعلق"منهم وأالجار

محذوأف، لفعل به مفعول موصولة " الثانأية"َمْن
:أي مقدر القول وأمقول كفر، من : وأأرزقتقديآره

" معطوفة"فأمتعه . وأجملةكفر من وأأرزق : أرزقهقال
" نأائب"قليل. وأفأمتعه كفر من : أرزقأي المقدرة على

: النار،أي محذوأف بالذم . وأالمخصوصمطلق مفعول
 .مستأنأفة وأالجملة
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ْذ  { 127:آ ِإ ْبَراِهيُم     َيآْرَفُع     وَأ َد     ِإ ْلَقَواِع ْيِت     ِمَن     ا َب ْل ا
ِإسْإَماِعيُل َنا     وَأ ّب ّبْل     َر ّنا     َتَق ّنأَك     ِم ْنأَت     ِإ ِليُم     الّسِميُع     َأ ْلَع  }    ا

القول، إضمار على به " مفعولمنا تقبل "ربنا جملة
ّبل . وأجملة: قائلينوأالتقديآر حأال، القول وأذلك ""تق
"السميع أنأت "إنأك جملة وأكذا مستأنأفة، النداء جواب
للكاف " توكيد"أنأت وأ القول، حأيز في مستأنأفة فهي
 "."إنأك في

َنا  { 128:آ ّب َنا     َر ْل ْيِن     وَأاْجَع ِلَم َنا     وَأِمْن     َلَك     ُمْس ِت ّيآ ُأّمًة     ُذّر

ِلَمًة  }    َلَك     ُمْس

""وأاجعلنا وأجملة لها، محل ل " اعتراضية"ربنا جملة
ّبل جملة على معطوفة "من . وأالجار" السابقة"تق

مفعول هو محذوأف لموصوف بصفة " متعلقذريآتنا
أمة ذريآتنا من كائنا فريآقا : وأاجعلوأالتقديآر أوأل،

 .المقدر للفعل ثاٍن مفعول ""أمة . وأمسلمة

َنا  { 129:آ ّب ْبَعْث     َر ْنُهْم     َرسُإول     ِفيِهْم     وَأا ُلو     ِم ْت ْيِهْم     َيآ َل َع
ِتَك َيآا  }    آ
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على " معطوفة"وأابعث وأجملة " معترضة،"ربنا جملة
 "."رسإول لـ " نأعت"يآتلو ". وأجملة"وأتب جملة

ّلِة     َعْن     َيآْرَغُب     وَأَمْن  { 130:آ ْبَراِهيَم     ِم سَإِفَه     َمْن     ِإل     ِإ
َلَقِد     َنأْفَسُه ُه     وَأ َنا ْي َطَف َيا     ِفي     اْص ْنأ ّد ّنأُه     ال ِإ َلِمَن     الِخَرِة     ِفي     وَأ

ِلِحيَن  }    الّصا

اسإتفهام " اسإم"َمنوأ " مستأنأفة،يآرغب "وأمن جملة
بدل موصول " اسإم"َمن وأ " خبر،"يآرغب وأجملة مبتدأ،

لّن به، مفعول ""نأفسه وأ "،"يآرغب في الضمير من
"اصطفيناه "لقد وأجملة امتهنها، " يآعنينأفسه "سإفه
" متعلقالخرة "في وأالجار مقدر، قسم جواب

ُيآغتفر بالصالحين، غيره، في ُيآغتفر ل ما المجروأر في وأ
جواب على ..." معطوفة الخرة في "وأإنأه وأجملة
 .لها محل ل القسم

ْذ  { 131:آ ّبُه     َلُه     َقاَل     ِإ ِلْم     َر َلْمُت     َقاَل     َأسْإ ِلَرّب     َأسْإ
َلِميَن ْلَعا  }    ا

أسإلمت : قالأي " الثانأية"قالبـ متعلق " ظرف"إذ
" الثانأية"قال . وأجملة: أسإلمله الله قول وأقت

 .لها محل ل اسإتئنافية

ْبَراِهيُم     ِبَها     وَأوَأّصى  { 132:آ ِنيِه     ِإ َيآْعُقوُب     َب ِنّي    َ يآا     وَأ ِإّن     َب
ّلَه َطَفى     ال ُكُم     اْص ّديآَن     َل ُتّن     َفل     ال ُتْم     ِإل     َتُمو ْنأ َأ ِلُموَن     وَأ }    ُمْس

"فل . قولهللوصية " تفسيريآةالله إن بني "يآا جملة
: إنأي مقدر، شرط جواب في وأاقعة ": الفاءتموتن

وأالفعل جازمة، نأاهية ""ل وأ فل كذلك المر كان
وأثبتت الخمسة، الفعال من لنأه النون بحذف مجزوأم

التقى الرفع نأون حأذفت وألما للتوكيد، الثانأية النون
الواوأ فحذفت المدغمة، الوألى وأالنون : الواوأسإاكنان
ْبَن وألم عليها، تدل الضمة وأبقيت الساكنين، للتقاء ُيآ
لم لنأها به؛ التوكيد نأون لحاق من الرغم على الفعل

"وأأنأتم . جملةالواوأ وأهو المقدر الفاصل لوجود تباشره
 "."تموتن في المقدرة الواوأ من " حأاليةمسلمون
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ُتْم     َأْم  { 133:آ ْن َء     ُك َدا ْذ     ُشَه ْلَمْوُت     َيآْعُقوَب     حَأَضَر     ِإ ْذ     ا َقاَل     ِإ
ِنيِه َب ُدوأَن     َما     ِل ُب ُلوا     َبْعِدي     ِمْن     َتْع ُد     َقا ُب َلَهَك     َنأْع َلَه     ِإ ِإ ِئَك     وَأ َبا آ

ْبَراِهيَم ِإسْإَماِعيَل     ِإ َق     وَأ ِإسْإَحا َلًها     وَأ ًدا     ِإ َنأْحُن     وَأاحِأ َلُه     وَأ
ِلُموَن  }    ُمْس

" متعلق"إذ وأ وأالهمزة، : بلبمعنى " المنقطعة"أم
" بدل. "إبراهيمالوألى من بدل " الثانأية"إذ وأ بشهداء،

له "وأنأحن وأجملة منصوبة، حأال ""إلها وأ "،"آبائك من
 "."نأعبد فاعل من نأصب محل في " حأاليةمسلمون

ْلَك 134:آ ِت ْد     ُأّمٌة     { َلْت     َق َبْت     َما     َلَها     َخ ُكْم     َكَس َل ُتْم     َما     وَأ ْب َكَس
ُلوَن     وَأل َأ ُنأوا     َعّما     ُتْس ُلوَن     َكا  }    َيآْعَم

"كسبت ما "لها وأجملة لمة، " نأعتخلت "قد جملة
"،"أمة لـ ثانأية صفة لتكون صالحة وأكانأت مستأنأفة،

من " خاليةكسبتم "ما جملة لن مستأنأفة؛ وألكنها
"تسألون "ل وأجملة بالمنعوت، يآربطها الذي الرابط

 .لها محل ل مستأنأفة
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ُلوا  { 135: ُنأوا     وَأَقا ًدا     ُكو ُدوأا     َنأَصاَرى     َأوْأ     ُهو َت ّلَة     َبْل     ُقْل     َتْه ِم
ْبَراِهيَم ِنيًفا     ِإ ِكيَن     ِمَن     َكاَن     وَأَما     حَأ ْلُمْشِر  }    ا

جواب في وأاقع لنأه مجزوأم مضارع ": فعل"تهتدوأا
به ": مفعول. "ملةتهتدوأا تكونأوا إن :أي مقدر شرط
""إبراهيم من " حأال"حأنيفا نأتبع، تقديآره مضمر لفعل

بمنـزلة المضاف لن إليه؛ المضاف من الحال وأجاءت
من " حأال كان "وأما وأجملة إليه، المضاف من الجزء

 "."حأنيفا في الضمير

ِتَي     وَأَما  { 136:آ ّيوَن     ُأوأ ِب ّن ّبِهْم     ِمْن     ال ُق     ل     َر ْيَن     ُنأَفّر َأحَأٍد     َب

ْنُهْم َنأْحُن     ِم ِلُموَن     َلُه     وَأ  }    ُمْس

له "وأنأحن " وأجملة"النبيون من " حأالنأفّرق "ل جملة
محل " فينأفرق "ل جملة على " معطوفةمسلمون

 "."مسلمون بالخبر " متعلق"له . وأالجارنأصب
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َكُهُم  { 137:آ ْكِفي َي ّلُه     َفَس ِليُم     الّسِميُع     وَأُهَو     ال ْلَع  }    ا

"وأهو . وأجملة " مستأنأفة"فسيكفيكهم في الفاء
 .لها محل ل مستأنأفة "السميع

ْبَغَة  { 138:آ ّلِه     ِص ّلِه     ِمَن     َأحْأَسُن     وَأَمْن     ال ْبَغًة     ال َنأْحُن     ِص َلُه     وَأ
ُدوأَن ِب  }    َعا

ِبغنا،أي محذوأف لفعل مطلق ": مفعول"صبَغَة : ُص
لن " تمييز،. "صبغًةمعترضة السإتفهامية وأالجملة

. وأجملةتمييزا يآقع التفضيل أفعل بعد المنصوب السإم
المقدرة الفعلية على " معطوفةعابدوأن له "وأنأحن
ِبغنا  "."ُص

َنا     ُقْل  { 139:آ َنأ ُتَحاّجو ّلِه     ِفي     َأ َنا     وَأُهَو     ال ّب ُكْم     َر ّب َنا     وَأَر َل وَأ
َنا ُل ُكْم     َأْعَما َل ُكْم     وَأ ُل َنأْحُن     َأْعَما ِلُصوَن     َلُه     وَأ  }    ُمْخ

"،"أتحاجونأنا في الواوأ من " حأاليةربنا "وأهو جملة
"ربنا "هو جملة على " معطوفةأعمالنا "وألنا وأجملة

" معطوفةمخلصون له "وأنأحن وأجملة نأصب، محل في
 ".أعمالكم "لكم جملة على

ُتْم     ُقْل  { 140:آ ْنأ َأ َلُم     َأ ِم     َأْع ّلُه     َأ َلُم     وَأَمْن     ال ْظ َتَم     ِمّمْن     َأ َك
ًة َد ُه     َشَها َد ْن ّلِه     ِمَن     ِع ّلُه     وَأَما     ال ُلوَن     َعّما     ِبَغاِفٍل     ال  }    َتْعَم

" مرفوعة"أنأتم على معطوفة وأالجللة " عاطفة،"أم
""ممن وأالجار " مستأنأفة،أظلم "وأمن وأجملة .بالضمة
لشهادة، بنعت متعلق ""عنده وأالظرف بأظلم، متعلق
به تعلق الذي بالسإتقرار " متعلقالله "من الجار

لها، محل ل " مستأنأفةبغافل الله "وأما وأجملة "،"عنده
 "."ما خبر في زائدة وأالباء

ْلَك141  :    آ ِت ْد     ُأّمٌة      { َلْت     َق َبْت     َما     َلَها     َخ ُكْم     َكَس َل ُتْم     َما     وَأ ْب َكَس
ُلوَن     وَأل َأ ُنأوا     َعّما     ُتْس ُلوَن     َكا  }    َيآْعَم
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َلَوْت، " أصله"خلت ). وأالفعل134( اليآة إعراب انأظر َخ
التقى ثم ألًفا، فقلبت قبلها ما وأانأفتح الواوأ تحركت
 .َفَعْت وأوأزنأه الفعل، لم فحذفت سإاكنان
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َيُقوُل  { 142:آ ُء     سَإ ّناِس     ِمَن     الّسَفَها َعْن     وَألُهْم     َما     ال
ِتِهُم َل ْب ِتي     ِق ّل ُنأوا     ا ْيَها     َكا َل ّلِه     ُقْل     َع ُق     ِل ْلَمْشِر ْلَمْغِرُب     ا وَأا

ُء     َمْن     َيآْهِدي  }    َيآَشا

" خبر،"وألهم وأجملة مبتدأ، اسإتفهام ": اسإم"ما
 ." مستأنأفة"يآهدي . وأجملةنأعت الموصول وأالسإم

ِلَك  { 143:آ َذ َك ُكْم     وَأ َنا ْل ًطا     ُأّمًة     َجَع ُنأوا     وَأسَإ ُكو َت َء     ِل َدا ُشَه
َلى ّناِس     َع ُكوَن     ال َيآ ُكْم     الّرسُإوُل     وَأ ْي َل ًدا     َع َنا     وَأَما     َشِهي ْل َجَع

َلَة ْب ْلِق ِتي     ا ّل ْنَت     ا ْيَها     ُك َل َلَم     ِإل     َع َنْع ِبُع     َمْن     ِل ّت ِمّمْن     الّرسُإوَل     َيآ
ِلُب ْنَق َلى     َيآ ْيِه     َع َب ِإْن     َعِق َنأْت     وَأ ًة     َكا ِبيَر َك َلى     ِإل     َل ّلِذيآَن     َع ا

َدى ّلُه     َه ّلُه     َكاَن     وَأَما     ال ُيِضيَع     ال ُكْم     ِل َنأ ّلَه     ِإّن     ِإيآَما ّناِس     ال ِبال
ُءوأٌف  }    َرحِأيٌم     َلَر

مفعول نأائب مثل بمعنى اسإم وأالكاف مستأنأفة، الواوأ
وأاسإم الجعل، ذلك مثل َجْعل جعلناكم :وأالتقديآر مطلق

"القبلة جعلنا "وأما . وأجملةإليه مضاف الشارة
موصول ": اسإمعليها كنت "التي وأقوله مستأنأفة،

التي الجهَة القبلة َجَعلنا : وأماوأالتقديآر ثاٍن، مفعول
"."جعلنا بـ متعلق " مجروأر"لنعلم وأالمصدر عليها، كنت
فاعل من محذوأفة بحال " متعلقعقبيه "على الجار

""إن وأ " مستأنأفة،لكبيرة كانأت "وأإن ". جملة"يآنقلب
الفارقة، بعدها . وأاللممهملة الثقيلة من مخففة
كان "وأما وأجملة بكبيرة، " متعلقالذيآن "على وأالجار

وأالمصدر " للجحود،"ليضيع في وأاللم " مستأنأفة،الله
وأالجار باللم، مجروأر بعدها وأما ""أن من المؤوأل

الجار .: ُمريآداالمقدر كان بخبر متعلقان وأالمجروأر
 .برؤوأف " متعلق"بالناس
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ْد  { 144:آ ّلَب     َنأَرى     َق ّنَك     الّسَماِء     ِفي     وَأْجِهَك     َتَق َي ّل ُنَو َل َف
َلًة ْب ْطَر     وَأْجَهَك     َفَوّل     َتْرَضاَها     ِق ْلَمْسِجِد     َش ِم     ا ْلَحَرا ُثَما     ا ْي وَأحَأ
ُتْم ْن ّلوا     ُك ُكْم     َفَو ُه     وُأُجوَه ْطَر ِإّن     َش ّلِذيآَن     وَأ ُتوا     ا َتاَب     ُأوأ ِك ْل ا

َلُموَن َيْع ّنأُه     َل ْلَحّق     َأ ّبِهْم     ِمْن     ا ّلُه     وَأَما     َر َعّما     ِبَغاِفٍل     ال
ُلوَن  }    َيآْعَم

ّلب من بحال " متعلقالسماء "في الجار َتَق وأالفاء "،"
ّلينك في وأجملة بالسبب، المسبب لربط " عاطفة"فلنو

محل " ل"نأرى جملة على معطوفة " المقدرة"نأقسم
ّلينك . وأجملةلها .لها محل ل القسم " جواب"لنو

""شطروأ " مستأنأفة،"فوّل وأجملة ثاٍن، " مفعول"قبلة
ّلوا كنتم "وأحأيثما .ثاٍن مفعول "شطره وأجوهكم فو
ظرف جازم شرط " اسإم"حأيثما . وأمستأنأفة الجملة
ثان، " مفعول"شطرهوأ " التامة،"كنتم بـ متعلق مكان

"ربهم "من وأالجار " مستأنأفة،أوأتوا الذيآن "وأإن وأجملة
"بغافل الله "وأما وأجملة "،"الحق من بحال متعلق

.زائدة ليس عمل " العاملة"ما خبر في . وأالباءمستأنأفة

ِئْن  { 145:آ َل ْيَت     وَأ َت ّلِذيآَن     َأ ُتوا     ا َتاَب     ُأوأ ِك ْل ُكّل     ا َيآٍة     ِب ِبُعوا     َما     آ َت
َتَك َل ْب ْنأَت     وَأَما     ِق ِبٍع     َأ َتا َتُهْم     ِب َل ْب ِبٍع     َبْعُضُهْم     وَأَما     ِق َتا َلَة     ِب ْب ِق
ِئِن     َبْعٍض َل َبْعَت     وَأ ّت َءُهْم     ا َءَك     َما     َبْعِد     ِمْن     َأْهَوا ِم     ِمَن     َجا ْل ْلِع ا
ّنأَك ًذا     ِإ ِلِميَن     َلِمَن     ِإ ّظا موطئة وأاللم اسإتئنافية،  الواوأ}    ال

" جوابتبعوا "ما وأجملة " شرطية،"إن وأ للقسم،
جواب عليه دّل محذوأف الشرط وأجواب القسم،
لمن إذا "إنأك جوابه الثانأي وأالقسم القسم،

وأالمصدر " مصدريآة،جاءك "ما " في"ما ". وأالظالمين
ًذا .إليه مضاف في وأاللم مهمل، جواب " حأرف"إ
 "."إن بخبر متعلقان وأالمجروأر الجار " المزحألقة،"لمن
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ّلِذيآَن  { 146:آ َناُهُم     ا ْي َت َتاَب     آ ِك ْل َنأُه     ا َيآْعِرُفوَن     َكَما     َيآْعِرُفو
َءُهْم َنا ْب ِإّن     َأ ْنُهْم     َفِريآًقا     وَأ ُتُموَن     ِم ْك َي ْلَحّق     َل َلُموَن     وَأُهْم     ا  }    َيآْع

وأ مطلق، مفعول نأائب ": الكافيآعرفون " كما قوله
:. وأالتقديآرإليه مضاف المؤوأل وأالمصدر مصدريآة، ""ما
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"وأإّن في . وأالواوأأبنائهم معرفة مثل معرفة يآعرفونأه
"وأهم جملة وأكذا حأالية، معها وأالجملة " حأالية،فريآقا

 ".يآعلمون

ْلَحّق  { 147:آ ّبَك     ِمْن     ا َنأّن     َفل     َر ُكو َتِريآَن     ِمَن     َت ْلُمْم  }    ا

قبلها، المستأنأفة على " معطوفةتكونأن "فل جملة
 .به الممتريآن من تكونأن : فلوأالتقديآر

ُكّل 148:آ ِل ّليَها     ُهَو     وِأْجَهٌة     {وَأ ِبُقوا     ُمَو َت ْيَراِت     َفاسْإ ْلَخ َنَما     ا ْيآ َأ

ُنأوا ُكو ْأِت     َت ُكُم     َيآ ّلُه     ِب  }    َجِميًعا     ال

ّليها "هو جملة ""فاسإتبقوا وأجملة "،"وِأجهة لـ " نأعتُمَو
مكان ظرف جازم شرط " اسإم"أيآنما وأ مستأنأفة،

. وأجملة" حأال"جميعا وأ " التامة،"تكونأوا بـ متعلق
 .مستأنأفة الشرط

ْيُث     وَأِمْن  { 149:آ ْطَر     وَأْجَهَك     َفَوّل     َخَرْجَت     حَأ ْلَمْسِجِد     َش ا
ِم ْلَحَرا ّنأُه     ا ِإ ْلَحّق     وَأ ّبَك     ِمْن     َل  }    َر

الضم على مبني ظرفي " اسإم"حأيث وأ عاطفة، الواوأ
بـ متعلقان وأالمجروأر وأالجار الجر، بحرف جر محل في
في زائدة وأالفاء إليه، " مضاف"َخرجت وأجملة "،"وَأّل

ّد وأالفعل "،"َفَوّل "،شطر : "وأجهك،مفعولين إلى متع
محل " في"اسإتبقوا جملة على " معطوفة"وأّل وأجملة
 .حأالية "للحق "وأإنأه وأجملة جزم،

ْيُث     {وَأِمْن 150:آ ْطَر     وَأْجَهَك     َفَوّل     َخَرْجَت     حَأ ْلَمْسِجِد     َش ا
ِم ْلَحَرا ُثَما     ا ْي ُتْم     وَأحَأ ْن ّلوا     ُك ُكْم     َفَو ُه     وُأُجوَه ْطَر َئل     َش ُكوَن     ِل َيآ
ّناِس ُكْم     ِلل ْي َل ّلِذيآَن     ِإل     حُأّجٌة     َع َلُموا     ا ْنُهْم     َظ َتْخَشْوُهْم     َفل     ِم

ِنأي ِتّم     وَأاْخَشْو ِتي     وَأل ُكْم     ِنأْعَم ْي َل ُكْم     َع ّل َلَع ُدوأَن     وَأ َت  }    َتْه

مكان ظرف جازم شرط " اسإم"حأيثما اسإتئنافية، الواوأ
ّلوا" التامة"كنتم بـ متعلق في وأاقعة ": الفاء. "فَو
" مجروأريآكون "لئل المؤوأل وأالمصدر الشرط، جواب

ّلوا بـ متعلقان من بحال " متعلق"عليكم وأالجار "،"وَأ
ّدمت فلما صفة، الصل في " هي"حأجة .حأال صارت تق
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محل في الفتح على مبني منقطع " مستثنىالذيآن "إل
: إنأي مقدر شرط " جوابتخشوهم "فل . جملةنأصب
" مجروأر"لتّم المؤوأل . وأالمصدرفل كذلك كانأوا

"،يآكون : "لئلالسابق المؤوأل المصدر على معطوف
ّلوا بـ متعلق من لنأه يآضّر، ل العلتين بين وأالفصل "،"وَأ

"تهتدوأن "لعلكم . وأجملةالوألى العلة متعلقات
نأعمتي : وألتمامأي جر محل في مفرد على معطوفة

 . تهتدوأن وألعلكم

َنا     َكَما  { 151:آ ْل ُكْم     َأْرسَإ ُكْم     َرسُإول     ِفي ْن ُلو     ِم ْت ُكْم     َيآ ْي َل َع
َنا ِت َيآا  }    آ

عليكم نأعمتي : وألتّمأي مطلق مفعول نأائب الكاف
" نأعت"يآتلو وأجملة فيكم، الرسإول إرسإال مثل إتماما

 .نأصب محل " في"رسإول

ُكُروأا  { 152:آ ْكُفُروأِن     وَأل     ِلي     وَأاْش  }    َت

وأالنون النون، بحذف مجزوأم مضارع " فعل"تكفروأن
 .الفعل منصوب المقدرة وأالياء للوقايآة،

ّيآَها    َ يآا  { 153:آ ّلِذيآَن     َأ ُنوا     ا ُنوا     آَم َتِعي ْبِر     اسْإ ِإّن     وَأالّصلِة     ِبالّص
ّلَه ِبِريآَن     َمَع     ال  }    الّصا

""الذيآن "،" للتنبيه"ها الضم، على مبني " منادى"أيآها
بين " اعتراضيةالصابريآن مع الله "إن جملة بدل،

 .المتعاطفين الفعلين
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ُلوا     وَأل  { 154:آ َتُل     ِلَمْن     َتُقو ِبيِل     ِفي     ُيآْق ّلِه     سَإ َبْل     َأْمَواٌت     ال
ٌء َيا ِكْن     َأحْأ َل  }    َتْشُعُروأَن     ل     وَأ

. وأكذا: همتقديآره محذوأف لمبتدأ ": خبر"أموات
جملة على " معطوفةتشعروأن ل "لكن وأجملة "،"أحأياء
القول وأجملة أحأياء، هم قولوا : بلأي المقدرة القول

 .لها محّل ل مستأنأفة المقدرة
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ّلِذيآَن  { 156:آ َذا     ا ْتُهْم     ِإ َب َبٌة     َأَصا ُلوا     ُمِصي ّنأا     َقا ّلِه     ِإ ّنأا     ِل ِإ ْيِه     وَأ َل ِإ
 }    َراِجُعوَن

": ظرفية"إذا للصابريآن، نأعت موصول ": اسإم"الذيآن
الشرط ". وأجملة"قالوا بـ متعلقة جازمة غير شرطية
من لها محل ل السإمي الموصول صلة وأجوابه

 .العراب

ِئَك  { 157:آ َل ْيِهْم     ُأوأ َل َلَواٌت     َع ّبِهْم     ِمْن     َص ِئَك     وَأَرحْأَمٌة     َر َل ُأوأ وَأ
ُدوأَن     ُهُم َت ْلُمْه  }    ا

"من ". الجار"أوألئك المبتدأ " خبرصلوات "عليهم جملة
هم "وأأوألئك . وأجملةلصلوات بنعت " متعلقربهم

عليهم "أوألئك جملة على " معطوفةالمهتدوأن
 ".صلوات

ْيَت     حَأّج     َفَمْن  { 158:آ َب ْل َتَمَر     َأوِأ     ا َناَح     َفل     اْع ْيِه     ُج َل َأْن     َع

ّطّوَف َطّوَع     وَأَمْن     ِبِهَما     َيآ ْيًرا     َت ِإّن     َخ ّلَه     َف ِكٌر     ال ِليٌم     َشا  }    َع

ّطّوف "أن بعدها وأما أن من المؤوأل ": المصدربهما يآ
": نأائب"خيرا ". وأقوله"في الخافض نأـزع على منصوب
"وأمن . وأجملةخيرا : تطّوعاوأالصل مطلق، مفعول

محل " لالبيت حأّج "فمن جملة على " معطوفةتطّوع
 .لها

ّلِذيآَن     ِإّن  { 159:آ ُتُموَن     ا ْك َنا     َما     َيآ ْل َناِت     ِمَن     َأنأـز ّي َب ْل َدى     ا ْلُه وَأا
ُه     َما     َبْعِد     ِمْن ّنا ّي ّناِس     َب َتاِب     ِفي     ِلل ِك ْل ِئَك     ا َل ُنُهُم     ُأوأ ْلَع ّلُه     َيآ  }    ال

""ما ". وأ"ما من بحال " متعلقالبينات "من الجار
بعد : منأي إليه مضاف المؤوأل وأالمصدر مصدريآة،

 "."إّن خبر "يآلعنهم "أوألئك . وأجملةتبيينه

ِئَك  { 160:آ َل ُأوأ ُتوُب     َف ْيِهْم     َأ َل َنأا     َع َأ ّتّواُب     وَأ  }    الّرحِأيُم     ال

. جملةلها محل ل " اسإتئنافيةأتوب "فأوألئك جملة
"التواب "وأأنأا . جملةخبر رفع محل " في"أتوب

 .لها محل ل اسإتئنافية
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ّلِذيآَن     ِإّن  { 161:آ ُتوا     َكَفُروأا     ا ِئَك     ُكّفاٌر     وَأُهْم     وَأَما َل ْيِهْم     ُأوأ َل َع
َنُة ّلِه     َلْع َكِة     ال ِئ ْلَمل ّناِس     وَأا  }    َأْجَمِعيَن     وَأال

بخبر " متعلق"عليهم وأالجار مبتدأ، إشارة " اسإم"أوألئك
" خبرالله لعنة "عليهم ". وأجملة"لعنة الثانأي المبتدأ
" خبرلعنة عليهم "أوألئك ". وأجملة"أوألئك الوأل المبتدأ

 .مجروأر " تأكيد. "أجمعين"إن

ِلِديآَن  { 162:آ ْنُهُم     ُيآَخّفُف     ل     ِفيَها     َخا َذاُب     َع ْلَع ُهْم     وَأل     ا
َظُروأَن ْن  }    ُيآ

""فيها وأالجار "،"عليهم في الضمير من " حأال"خالديآن
"الضمير من " حأاليآخفف "ل . جملةبخالديآن متعلق

على " معطوفةيآنظروأن هم "وأل ". وأجملة"خالديآن في
 .نأصب محل " فييآخفف "ل جملة

ُكْم  { 163:آ َلُه ِإ َلٌه     وَأ ٌد     ِإ َلَه     ل     وَأاحِأ }    الّرحِأيُم     الّرحْأَمُن     ُهَو     ِإل     ِإ

محذوأف خبرها للجنس، " نأافية": "لهو إل إله "ل
من " بدل"هو وأ " للحصر،"إل وأ : موجود،تقديآره
ثاٍن خبر وأالجملة المحذوأف، الخبر في المستتر الضمير
 "."إلهكم للمبتدأ " خبرانالرحأيم . "الرحأمنللمبتدأ
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َيآاٍت  { 164:آ ٍم     ل ُلوَن     ِلَقْو  }    َيآْعِق

منصوب " مؤخر"إن " اسإم"آيآات وأ للتأكيد اللم
". جملة"آيآات لـ بنعت متعلق وأالجار بالكسرة،
 "."قوم لـ " نأعت"يآعقلون

ّناِس     وَأِمَن  { 165:آ ُذ     َمْن     ال ّتِخ ّلِه     ُدوأِن     ِمْن     َيآ ًدا     ال َدا ْنأ َأ

َنأُهْم ّبو ّلِه     َكُحّب     ُيآِح ّلِذيآَن     ال ُنوا     وَأا ّد     آَم ّبا     َأَش ّلِه     حُأ َلْو     ِل َيآَرى     وَأ
ّلِذيآَن َلُموا     ا ْذ     َظ َذاَب     َيآَروْأَن     ِإ ْلَع َة     َأّن     ا ْلُقّو ّلِه     ا َأّن     َجِميًعا     ِل وَأ

ّلَه ُد     ال َذاِب     َشِديآ ْلَع  }    ا
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مفعول نأائب وأالكاف "،"أنأدادا لـ " نأعت"يآحبونأهم جملة
" مضاف"حأب . وأالله حأب مثل حأبا : يآحبونأهمأي مطلق

وأ " اعتراضية،لله حأبا أشد آمنوا "وأالذيآن . جملةإليه
ّبا معطوفة "ظلموا الذيآن يآرى "وألو . وأجملة" تمييز"حأ
. وأالمصدرلها محل " ليآتخذ من الناس "من جملة على

ّدالقوة "أن المؤوأل ّد " سإ َلْي مس وأ "،"يآرى مفعو
المقدر، الخبر في المستتر الضمير من " حأال"جميعا

. وأجوابالوأل المصدر على معطوف الثانأي وأالمصدر
 .محذوأف الشرط

ْذ  { 166:آ َأ     ِإ َبّر ّلِذيآَن     َت ِبُعوا     ا ّت ّلِذيآَن     ِمَن     ا َبُعوا     ا ّت َأوُأا     ا وَأَر
َذاَب ْلَع ّطَعْت     ا َتَق َباُب     ِبِهُم     وَأ  }    السْإ

وأجملة "،يآروأن "إذ من بدل ظرفي " اسإم": "إذتبرأ "إذ
ّطعت . وأجملة" حأاليةالعذاب "وأرأوأا "السإباب بهم "وأتق

 .نأصب محل " في"رأوأا جملة على معطوفة

ّلِذيآَن     وَأَقاَل  { 167:آ َبُعوا     ا ّت َنا     َأّن     َلْو     ا ًة     َل َأ     َكّر َبّر َت َن ْنُهْم     َف ِم
ُءوأا     َكَما َبّر ّنا     َت ِلَك     ِم َذ ّلُه     ُيآِريآِهُم     َك َلُهْم     ال حَأَسَراٍت     َأْعَما

ْيِهْم َل ّناِر     ِمَن     ِبَخاِرِجيَن     ُهْم     وَأَما     َع  }    ال

""ثبتبـ فاعل بعدها " وأما"أّن من المؤوأل المصدر
منصوب مضارع وأالفعل سإببية، ": الفاء"فنتبرأ .مقدًرا

الذي التمني جواب في السببية فاء بعد مضمرة بأن
محذوأف الشرط وأجواب " الشرطية،"لو يآصحب
مصدر على معطوف المؤوأل وأالمصدر : لتبّرأنأا،تقديآره
ّيد لنا كرة حأصول ثبت : لوأي السابق الكلم من متص

نأائب مثل بمعنى اسإم ": الكاف. "كذلكمنهم فتبرئتنا
وأالرؤيآة ذلك، مثل إراءة : يآريآهمأي مطلق مفعول
من " حأال. "حأسراتالنقل بهمزة لثنين تتعدى بصريآة

"."حأسرات لـ بنعت " متعلق"عليهم وأالجار "،"أعمالهم
"بخارجين هم "وأما وأجملة مستأنأفة، ""يآريآهم وأجملة

 ".الله "يآريآهم جملة على معطوفة

ّيآَها    َ يآا  { 168:آ ّناُس     َأ ُلوا     ال ًبا     حَألل     الْرِض     ِفي     ِمّما     ُك ّي َط
ِبُعوا     وَأل ّت ُطَواِت     َت َطاِن     ُخ ْي ّنأُه     الّش ُكْم     ِإ ُدوّأ     َل ِبيٌن     َع  }    ُم
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وأ " مستأنأفة،"كلوا وأجملة "،"أي من " بدل"الناس
""حألل وأ "،"كلوا بـ متعلقان وأمجروأر ": جار"مما

محذوأف لموصوف صفة الصل في وأهو به، مفعول
من بحال " متعلق"لكم . الجارحألل طعاما : كلواأي

ّدمت صفة وأهو "،"عدوأ "إنأه وأجملة موصوف، على تق
 .النداء جواب حأيز في " مستأنأفةعدوأ لكم

ّنأَما  { 169:آ ُكْم     ِإ ْأُمُر ْلَفْحَشاِء     ِبالّسوِء     َيآ َأْن     وَأا ُلوا     وَأ َتُقو
َلى ّلِه     َع َلُموَن     ل     َما     ال  }    َتْع

: يآأمركم" أي"السوء على " معطوفتقولوا "وأأن
 .به " مفعول"ما . وأالله على وأالقول بالسوء
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ُلوا170:آ ِبُع َبْل  {َقا ّت َنا َما َنأ ْي ْلَف ْيِه َأ َل َنأا َع َء َبا َلْو آ َكاَن َأوَأ
َباُؤُهْم ُلوَن ل آ ًئا َيآْعِق ْي ُدوأَن وَأل َش َت  }َيآْه

ّتبع "بل جملة ""أوألو في وأالهمزة " مستأنأفة،نأ
ّدمت النأكاري للسإتفهام لها الهمزة لن الواوأ على تق

مقدرة، حأال على عاطفة حأالية وأالواوأ الصدارة،
"آباؤهم "كان وأجملة حأال، الحال على وأالمعطوف

كل في آباءهم يآتبعون :أي مقدرة حأال على معطوفة
 .منصوب به ": مفعول. "شيئايآعقلون ل كانأوا وألو حأال

َثُل  { 171:آ ّلِذيآَن     وَأَم َثِل     َكَفُروأا     ا ّلِذي     َكَم ْنِعُق     ا ل     ِبَما     َيآ
ًء     ِإل     َيآْسَمُع ًء     ُدَعا َدا ِنأ ْكٌم     ُصّم     وَأ ُلوَن     ل     َفُهْم     ُعْمٌي     ُب  }    َيآْعِق

: مثلهموأالتقديآر المقدر، بالخبر " متعلق"كمثل الجار
وأ هم، تقديآره محذوأف لمبتدأ ": خبر. "صمكمثل كائن
"يآعقلون ل "فهم وأجملة آخران، " خبرانوأعمي "بكم

 .لها محل " لصّم "هم جملة على معطوفة

ّيآَها    َ يآا  { 172:آ ّلِذيآَن     َأ ُنوا     ا ُلوا     آَم َباِت     ِمْن     ُك ّي ُكْم     َما     َط َنا َرَزْق
ُكُروأا ّلِه     وَأاْش ُتْم     ِإْن     ِل ْن ُه     ُك ّيآا ُدوأَن     ِإ ُب  }    َتْع
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ّيآاه وأ " مستأنأفة،تعبدوأن إيآاه كنتم "إن جملة " ضمير"إ
وأجملة للغائب، وأالهاء مقدم، به مفعول نأصب

عليه دّل محذوأف الشرط وأجواب كان، " خبر"تعبدوأن
 .قبله ما

ُطّر     َفَمِن  { 173:آ ْيَر     اْض ْثَم     َفل     َعاٍد     وَأل     َباٍغ     َغ ْيِه     ِإ َل ِإّن     َع
ّلَه  }    َرحِأيٌم     َغُفوٌر     ال

. وأجملةمبتدأ شرط " اسإم"منوأ اسإتئنافية، الفاء
"غفور الله "إن وأجملة " حأال،"غير وأ " خبر،"اضطر

 .مستأنأفة

ّلِذيآَن     ِإّن  { 174:آ ُتُموَن     ا ْك ّلُه     َأنأـزَل     َما     َيآ َتاِب     ِمَن     ال ِك ْل ا
َتُروأَن َيآْش ًنا     ِبِه     وَأ ِليل     َثَم ِئَك     َق َل ُلوَن     َما     ُأوأ ُك ْأ ِنأِهْم     ِفي     َيآ ُطو ُب

ّناَر     ِإل ّلُمُهُم     وَأل     ال َك ّلُه     ُيآ َياَمِة     َيآْوَم     ال ْلِق ّكيِهْم     وَأل     ا َلُهْم     ُيآَز وَأ
َذاٌب ِليٌم     َع  }    َأ

وأجملة "،"ما من بحال " متعلقالكتاب "من الجار
"وأل وأجملة لها، محّل ل " مستأنأفةيآأكلون ما "أوألئك
وأجملة "،يآأكلون "ما جملة على " معطوفةيآكلمهم
" فييآكلمهم "ل جملة على " معطوفةعذاب "وألهم

 .رفع محل

َبَرُهْم     َفَما  { 175:آ َلى     َأْص ّناِر     َع  }    ال

وأ مبتدأ، تعجبية تامة " نأكرة"ما وأ اسإتئنافية، الفاء
وأجملة مستأنأفة، وأالجملة ماٍض، " فعل"أصبرهم
 .خبر رفع محل " في"أصبرهم

ِلَك  { 176:آ َأّن     َذ ّلَه     ِب َتاَب     نأـزَل     ال ِك ْل ْلَحّق     ا ِإّن     ِبا ّلِذيآَن     وَأ ا
َلُفوا َت َتاِب     ِفي     اْخ ِك ْل  }    َبِعيٍد     ِشَقاٍق     َلِفي     ا

وأالجار بالباء، " مجروأرالله "بأن المؤوأل المصدر
"اختلفوا الذيآن "وأإن وأجملة بالخبر، متعلقان وأالمجروأر
 .لها محل ل اسإتئنافية
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ْيَس  { 177: ِبّر     َل ْل ّلوا     َأْن     ا ُكْم     ُتَو َبَل     وُأُجوَه ْلَمْشِرِق     ِق ا
ْلَمْغِرِب ِكّن     وَأا َل ِبّر     وَأ ْل ّلِه     آَمَن     َمْن     ا ِم     ِبال َيْو ْل الِخِر     وَأا
َكِة ِئ ْلَمل َتاِب     وَأا ِك ْل ّييَن     وَأا ِب ّن َتى     وَأال ْلَماَل     وَأآ َلى     ا ّبِه     َع َذوِأي     حُأ

َبى ْلُقْر َتاَمى     ا َي ْل ِكيَن     وَأا ْلَمَسا ْبَن     وَأا ِبيِل     وَأا ِليَن     الّس ِئ وَأالّسا
َأَقاَم     الّرَقاِب     وَأِفي َة     وَأ َتى     الّصل َة     وَأآ َكا ْلُموُفوَن     الّز وَأا

َذا     ِبَعْهِدِهْم ُدوأا     ِإ ِبِريآَن     َعاَه ْأسَإاِء     ِفي     وَأالّصا َب ْل وَأالّضّراِء     ا
ْأِس     وَأحِأيَن َب ْل ِئَك     ا َل ّلِذيآَن     ُأوأ َدُقوا     ا ِئَك     َص َل ُأوأ ّتُقوَن     ُهُم     وَأ ْلُم }    ا

ّلوا "أن المؤوأل المصدر ""ِقبل وأ "،"ليس " خبرُتَو
ُتَولوا بـ متعلق مكان ظرف من البّر "وألكن ". جملة"

محل " لتولوا أن البر "ليس جملة على " معطوفةآمن
ملحق لنأه بالياء منصوب ثان به ": مفعول. "ذوأيلها

بـ " متعلقالرقاب "في . وأالجارالسالم المذكر بجمع
": اسإم"الموفون". وأ"وأضع معنى تضمينه " على"آتى

":عاهدوأا . "إذابالواوأ " مرفوعآمن "من على معطوف
". وأ"الموفون بـ متعلق الشرط معنى من مجرد ظرف

: أمدح،تقديآره محذوأف لفعل به ": مفعول"الصابريآن
البر "ليس السإتئنافية على " معطوفة"وأأمدح وأجملة

وأجملة بالصابريآن، متعلق ": ظرف"حأين". وأآمن من
 ." مستأنأفةالذيآن "أوألئك

ّيآَها    َ يآا  { 178:آ ّلِذيآَن     َأ ُنوا     ا ِتَب     آَم ُكُم     ُك ْي َل ْلِقَصاُص     َع ِفي     ا
َلى ْت ْلَق ْلُحّر     ا ْلُحّر     ا ُد     ِبا ْب ْلَع ْبِد     وَأا ْلَع َثى     ِبا ْنأ َثى     وَأال ْنأ َفَمْن     ِبال

ٌء     َأِخيِه     ِمْن     َلُه     ُعِفَي َباٌع     َشْي ّت ْلَمْعُروأِف     َفا ٌء     ِبا َدا َأ ْيِه     وَأ َل ِإ
ِإحْأَساٍن ِلَك     ِب ُكْم     ِمْن     َتْخِفيٌف     َذ ّب  }    وَأَرحْأَمٌة     َر

"كتب ". جملة"أيآها من بدل موصول ": اسإم"الذيآن
"في . الجارالنداء جواب " مستأنأفةالقصاص عليكم

"بالحر "الحر وأجملة "،"كتب بـ " متعلقالقتلى
له عفي "فمن . وأجملةلها محل ل للقصاص تفسيريآة

": خبر"فاتباع وأقوله لها، محل ل " مستأنأفةشيء
" متعلق"بالمعروأف وأالجار : فالحكم،أي محذوأف لمبتدأ
محل ل " مستأنأفةتخفيف "ذلك وأجملة "،"اتباع لـ بنعت

 .لها
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ُكْم  { 179:آ َل ْلِقَصاِص     ِفي     وَأ ٌة     ا َيا ِلي    َ يآا     حَأ َباِب     ُأوأ ْل ُكْم     ال ّل َلَع
ّتُقوَن  }    َت

." مستأنأفتانتتقون "لعلكم وأ "،اللباب أوألي "يآا جملتا

ِتَب  { 180:آ ُكْم     ُك ْي َل َذا     َع ُكُم     حَأَضَر     ِإ َد ْلَمْوُت     َأحَأ َتَرَك     ِإْن     ا
ْيًرا ّيُة     َخ ْلَوِص ْيآِن     ا َد ِل ْلَوا ِبيَن     ِل ْلَمْعُروأِف     وَأالْقَر َلى     حَأّقا     ِبا َع

ّتِقيَن ْلُم  }    ا

"،"كتب بـ متعلق الشرط من مجرد ": ظرف"إذا
. جملةفاعل ": نأائب"الوصية وأ مؤخر، فاعل ""الموتوأ

محذوأف الشرط وأجواب " اعتراضية،خيرا ترك "إن
بحال " متعلق"بالمعروأف . وأالجارعليه السياق لدللة

مفعول " نأائبالمتقين على ". "حأقا"الوصية من
وأالجار حأقا، َكتبا :أي محذوأف لمصدر نأعت وأهو مطلق،
 "."حأقا لـ بنعت " متعلقالمتقين "على

َلُه     َفَمْن  { 181:آ ّد َدَما     َب ّنأَما     سَإِمَعُه     َبْع ِإ ْثُمُه     َف َلى     ِإ ّلِذيآَن     َع ا
َنأُه ُلو ّد َب ّلَه     ِإّن     ُيآ ِليٌم     سَإِميٌع     ال  }    َع

ّدله "فمن جملة عليكم "كتب جملة على " معطوفةب
وأجملة مبتدأ، " شرطية،"من وأ لها، محل " لالوصية

ّدله إليه، مضاف وأالمصدر " مصدريآة،"ما وأ " الخبر،"ب
"سإميع وأ الحرفي، الموصول " صلة"سإمعه وأجملة

 " الناسإخة"إّن لـ " خبرانعليم
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ّيآَها    َ يآا  { 183:آ ّلِذيآَن     َأ ُنوا     ا ِتَب     آَم ُكُم     ُك ْي َل َياُم     َع ِتَب     َكَما     الّص ُك
َلى ّلِذيآَن     َع ُكْم     ِمْن     ا ِل ْب ُكْم     َق ّل ّتُقوَن     َلَع  }    َت

ُكتبأي مطلق مفعول نأائب ": الكاف ُكتب "كما قوله  :
ًبا ْت ْتبه، مثل َك المؤوأل وأالمصدر " مصدريآة،"ما وأ َك

 .مستأنأفة "تتقون "لعلكم وأجملة إليه، مضاف

ّيآاًما  { 184:آ َداٍت     َأ ُدوأ ُكْم     َكاَن     َفَمْن     َمْع ْن َلى     َأوْأ     َمِريآًضا     ِم َع
ٌة     سَإَفٍر ّد ٍم     ِمْن     َفِع ّيآا َلى     ُأَخَر     َأ ّلِذيآَن     وَأَع َنأُه     ا ِطيُقو َيآٌة     ُيآ ْد ِف
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ِكيٍن     َطَعاُم َطّوَع     َفَمْن     ِمْس ْيًرا     َت ْيٌر     َفُهَو     َخ َأْن     َلُه     َخ وَأ
ْيٌر     َتُصوُموا ُكْم     َخ ُتْم     ِإْن     َل ْن َلُموَن     ُك زمان " ظرف "أيآاما}    َتْع
بالصيام يآنتصب وأل : صوموا،أي مقدر بفعل متعلق

وأمعموله، المصدر بين أجنبي فاصل لوجود السابق
يآعقل ل ما صفة جمع ". وأيآجوزكتب "كما قوله وأهو

معدوأدات : أيآامنأحو الفراد وأيآجوز وأالتاء، باللف
على بمعطوف " متعلقسإفر "على . وأالجاروأمعدوأدة
ّدة . وأقولهسإفر على كائنا : أوأأي " مقدر"مريآضا ":"فع

جواب وأالجملة عدة، : فالواجبأي محذوأف لمبتدأ خبر
ُأَخروأ الشرط، . وأجملةالصرف من ممنوع ليآام " نأعت"
"من جملة على " معطوفةفديآة يآطيقونأه الذيآن "وأعلى

وأ "،"فديآة من " بدل"طعام وأ "،مريآضا منكم كان
"وأأن المؤوأل . المصدرمطلق مفعول " نأائب"خيرا

. وأجملةالمبتدأ " خبر"خير وأ ": مبتدأ،لكم خير تصوموا
وأجواب لها، محل ل " مستأنأفةتعلمون كنتم "إن

 .قبله ما عليه دّل محذوأف الشرط

ّلِذي     َرَمَضاَن     َشْهُر  { 185:آ ْلُقْرآُن     ِفيِه     ُأنأـزَل     ا ًدى     ا ُه
ّناِس َناٍت     ِلل ّي َب َدى     ِمَن     وَأ ْلُه ْلُفْرَقاِن     ا َد     َفَمْن     وَأا ُكُم     َشِه ْن ِم
َيُصْمُه     الّشْهَر ْل َلى     َأوْأ     َمِريآًضا     َكاَن     وَأَمْن     َف ٌة     سَإَفٍر     َع ّد َفِع

ٍم     ِمْن ّيآا ُد     ُأَخَر     َأ ّلُه     ُيآِريآ ُكُم     ال ُيْسَر     ِب ْل ُد     وَأل     ا ُكُم     ُيآِريآ ْلُعْسَر     ِب ا
ُلوا ْكِم ُت ِل َة     وَأ ّد ْلِع ّبُروأا     ا َك ُت ِل ّلَه     وَأ َلى     ال ُكْم     َما     َع َدا ُكْم     َه ّل َلَع وَأ
ُكُروأَن  }    َتْش

وأ الموصول، السإم خبره مرفوع، ": مبتدأ"شهر
"شهد "فمن " وأجملة"القرآن من " حأال"هدى

وأالهاء الشرط، " جواب"فليصمه وأجملة مستأنأفة،
:أي الخافض نأـزع على نأصب محل في الظرف ضمير

باللم مجروأر المؤوأل المصدر ":"وألتكملوا . وأقولهفيه
" المقدرة"وأشرع . جملة: شرعتقديآره بمحذوأف متعلق

"وألعلكم . جملةلها محل " ل"يآريآد جملة على معطوفة
قبيل من "،"للتكبير المصدر على " معطوفةتشكروأن

 .المفرد على الجملة عطف
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َذا  { 186:آ ِإ َلَك     وَأ َأ َباِدي     سَإ ّني     ِع ّنأي     َع ِإ َة     ُأِجيُب     َقِريآٌب     َف َدْعَو
ّداِع َذا     ال ُبوا     َدَعاِن     ِإ َتِجي َيْس ْل ُنوا     ِلي     َف ُيْؤِم ْل ّلُهْم     ِبي     وَأ َلَع

ُدوأَن  }    َيآْرُش

لـ ثان " خبر"أجيب . وأجملةمستأنأفة الشرطية الجملة
من مجرد " ظرفدعان "إذا قوله " من"إذا وأ "."إن

ُأجيب بـ متعلق الشرط " مقولقريآب "فإنأي وأجملة "."
. وأجملةقريآب : إنأيلهم : فقلأي مقدر لقول القول
""فليستجيبوا . وأجملةالشرط جواب " المقدرة"فقل

 ." مستأنأفةيآرشدوأن "لعلهم وأجملة مستأنأفة،
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ُكْم     ُأحِأّل  { 187 َلَة     َل ْي ِم     َل َيا َلى     الّرَفُث     الّص ُكْم     ِإ ِئ ُهّن     ِنأَسا
َباٌس ُكْم     ِل ُتْم     َل ْنأ َأ َباٌس     وَأ ِلَم     َلُهّن     ِل ّلُه     َع ُكْم     ال ّنأ ُتْم     َأ ْن ُك

ُنأوَن َتا ُكْم     َتْخ ْنأُفَس َتاَب     َأ ُكْم     َف ْي َل ُكْم     وَأَعَفا     َع ْن َفالَن     َع
َتُغوا     َباِشُروأُهّن ْب َتَب     َما     وَأا ّلُه     َك ُكْم     ال ُلوا     َل ُك ُبوا     وَأ ّتى     وَأاْشَر حَأ

ّيَن َب َت ُكُم     َيآ ْيُط     َل ْلَخ َيُض     ا ْب ْيِط     ِمَن     ال ْلَخ ْلَفْجِر     ِمَن     السْإَوِد     ا ا
ِتّموا     ُثّم َياَم     َأ َلى     الّص ْيِل     ِإ ّل َباِشُروأُهّن     وَأل     ال ُتْم     ُت ْنأ َأ وَأ

ِكُفوَن ْلَمَساِجِد     ِفي     َعا ْلَك     ا ُد     ِت ُدوأ ّلِه     حُأ ُبوَها     َفل     ال ِلَك     َتْقَر َذ َك
ّيُن َب ّلُه     ُيآ ِتِه     ال َيآا ّناِس     آ ّلُهْم     ِلل ّتُقوَن     َلَع  }    َيآ

ُأحِأّل بـ " متعلق"ليلة الظرف " نأائب"الرفُث وأ "،"
""الرفث من بحال " متعلقنأسائكم "إلى وأالجار فاعل،
" مستأنأفة،لباس "ُهّن جملة .الفضاء معنى مضمنا
"علم وأجملة "،"لباس لـ بنعت " متعلق"لكم وأالجار

ّدكنتم "أنأكم المؤوأل . وأالمصدر" مستأنأفةالله ّد " سإ مس
ّدى عرف، بمعنى علم مفعول . وأقولهلواحأد فيتع
". وأالجار"باشروأهّن بـ متعلق زمان ": ظرف"فالن

ّين بـ " متعلقالخيط "من "الفجر "من وأالجار "،"يآتب
"وأأنأتم وأجملة "،البيض "الخيط من بحال متعلق

وأجملة "،"تباشروأهن في الواوأ من " حأاليةعاكفون
معطوفة "تقربوها "فل . وأجملة" مستأنأفةحأدوأد "تلك
مفعول نأائب وأالكاف " ،حأدوأد : "تلكالمستأنأفة على

ّينأي مطلق "لعلهم . وأجملةالتبيين ذلك مثل تبيينا : يآب
 .لها محل ل " مستأنأفةيآتقون
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ُلوا     وَأل  { 188:آ ُك ْأ ُكْم     َت َل ُكْم     َأْمَوا َن ْي ِطِل     َب َبا ْل ُلوا     ِبا ْد ُت ِبَها     وَأ
َلى ِم     ِإ ّكا ْلُح ُلوا     ا ُك ْأ َت ّناِس     َأْمَواِل     ِمْن     َفِريآًقا     ِل ِم     ال ْث ِبال

ُتْم ْنأ َأ َلُموَن     وَأ  }    َتْع

مضارع وأالفعل للمعية، ": الواوأبها "وأتدلوا قوله
المؤوأل وأالمصدر الواوأ، بعد وأجوبا مضمرة بأن منصوب
ّيد مصدر على معطوف السابق، الكلم من متص
وأالمصدر بها، وأإدلء للموال أكٌل يآكن : لالتقديآر
""بالثم ". وأالجار"تدلوا بـ متعلق " مجروأر"لتأكلوا

ملتبسين :" أي"تأكلوا في الضمير من بحال متعلق
 ." حأاليةتعلمون "وأأنأتم . جملةبالثم

ْيَس  { 189:آ َل ِبّر     وَأ ْل َأْن     ا ُتوا     ِب ْأ ُيوَت     َت ُب ْل ِكّن     ُظُهوِرَها     ِمْن     ا َل وَأ
ِبّر ْل ّتَقى     َمِن     ا ُتوا     ا ْأ ُيوَت     وَأ ُب ْل ِبَها     ِمْن     ا ْبَوا ّتُقوا     َأ ّلَه     وَأا ال

ُكْم ّل ِلُحوَن     َلَع  }    ُتْف

خبر المؤوأل وأالمصدر " زائدة،تأتوا "بأن في الباء
البر "وألكن وأجملة " مستأنأفة،البر "ليس وأجملة ليس،

".تأتوا بأن البر "ليس جملة على " معطوفةاتقى من
:أي المضاف حأذف تقديآر " على"لكن " خبر"َمْن وأقوله

 .لها محل ل " اسإتئنافيةتفلحون "لعلكم . وأجملةَمْن ِبّر

ُلوا  { 190:آ ِت ِبيِل     ِفي     وَأَقا ّلِه     سَإ ّلِذيآَن     ال ُكْم     ا َنأ ُلو ِت وَأل     ُيآَقا
ُدوأا َت  }    َتْع

ل الله "إن جملة وأكذلك " مستأنأفة،"وأقاتلوا جملة
َتِدوُأوأا، " أصله"تعتدوأا ". قولهالمعتديآن يآحب وأقعت َتْع
ُيآوا، فصار يآاء، فقلبت قبلها ما وأانأكسر لما الواوأ تعتِد

سإاكنان فالتقى فحذفت، الياء على الضمة وأاسإتثقلت
 الواوأ قبل ما وأُضّم اللم، فحذفت
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ُلوُهْم  { 191:آ ُت ْيُث     وَأاْق ُتُموُهْم     حَأ َأْخِرُجوُهْم     َثِقْف ِمْن     وَأ
ْيُث ُكْم     حَأ َنُة     َأْخَرُجو ْت ْلِف ّد     وَأا ْتِل     ِمَن     َأَش ْلَق ُلوُهْم     وَأل     ا ِت ُتَقا
َد ْن ْلَمْسِجِد     ِع ِم     ا ْلَحَرا ّتى     ا ُكْم     حَأ ُلو ِت ِإْن     ِفيِه     ُيآَقا ُكْم     َف ُلو َت َقا

ُلوُهْم ُت ِلَك     َفاْق َذ ُء     َك َكاِفِريآَن     َجَزا ْل ""ثقفتموهم  جملة}    ا
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الضم على مبني مكان " ظرف"حأيث وأ إليه، مضاف
ّد "وأالفتنة ". وأجملة"اقتلوهم بـ متعلق "القتل من أش

"قاتلوكم "فإن وأجملة المتعاطفين، بين معترضة
" جاّرة،"كذلك في . وأالكافلها محل ل مستأنأفة

وأجملة "،"جزاء المبتدأ بخبر متعلقان وأالمجروأر وأالجاّر
 ." اعتراضيةالكافريآن جزاء "كذلك

ِإِن  { 192:آ َتَهْوا     َف ْنأ ِإّن     ا ّلَه     َف  }    َرحِأيٌم     َغُفوٌر     ال

"قاتلوكم "فإن جملة على " معطوفةانأتهوا "فإن جملة
 ." الناسإخة"إّن لـ " خبرانرحأيم "غفور وأ لها، محل ل

ُلوُهْم  { 193:آ ِت ّتى     وَأَقا ُكوَن     ل     حَأ َنٌة     َت ْت ُكوَن     ِف َيآ ّديآُن     وَأ ّلِه     ال ِل
ِإِن َتَهْوا     َف ْنأ ْدوَأاَن     َفل     ا َلى     ِإل     ُع ِلِميَن     َع ّظا  }    ال

منصوب تام " مضارع"تكون وأ وأجر، غايآة " حأرف"حأتى
المؤوأل وأالمصدر "،"حأتى بعد وأجوبا مضمرة بأن

بـ متعلقان وأالمجروأر وأالجار "،"حأتى بـ مجروأر
جملة على " معطوفةانأتهوا "فإن ". وأجملة"قاتلوهم

 .لها محل " ل"وأقاتلوهم

ِتّموا  { 196:آ َأ ْلَحّج     وَأ َة     ا ْلُعْمَر ّلِه     وَأا ِإْن     ِل ُتْم     َف َفَما     ُأحْأِصْر
ْيَسَر َت ْدِي     ِمَن     اسْإ ْلَه ِلُقوا     وَأل     ا ُكْم     َتْح ُءوأسَإ ّتى     ُر ُلَغ     حَأ ْب َيآ

ْدُي ْلَه ّلُه     ا ُكْم     َكاَن     َفَمْن     َمِح ْن ًذى     ِبِه     َأوْأ     َمِريآًضا     ِم ْأسِإِه     ِمْن     َأ َر
َيآٌة ْد ٍم     ِمْن     َفِف َيا َدَقٍة     َأوْأ     ِص َذا     ُنأُسٍك     َأوْأ     َص ِإ ُتْم     َف ْن َفَمْن     َأِم

ّتَع ْلُعْمَرِة     َتَم َلى     ِبا ْلَحّج     ِإ ْيَسَر     َفَما     ا َت ْدِي     ِمَن     اسْإ ْلَه َفَمْن     ا
ْد     َلْم َياُم     َيآِج َثِة     َفِص ٍم     َثل ّيآا ْلَحّج     ِفي     َأ ْبَعٍة     ا َذا     وَأسَإ ُتْم     ِإ َرَجْع

ْلَك ٌة     ِت َلٌة     َعَشَر ِلَك     َكاِم ُكْن     َلْم     ِلَمْن     َذ ُلُه     َيآ حَأاِضِري     َأْه
ْلَمْسِجِد ِم     ا ْلَحَرا ّتُقوا     ا ّلَه     وَأا َلُموا     ال ّلَه     َأّن     وَأاْع ُد     ال َشِديآ
ْلِعَقاِب  }    ا

" ل"أتموا جملة على " معطوفةُأحأصرتم "فإن جملة
جواب في " وأاقعةاسإتيسر "فما في وأالفاء .لها محل

:أي محذوأف وأالخبر مبتدأ، موصول " اسإم. "ماالشرط
على " معطوفةمريآضا منكم كان "فمن . وأجملةفعليه
": مبتدأ،"أذى . وأقولهلها محل " لتحلقوا "ل جملة
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به "أوأ وأجملة بالخبر، متعلقان ""به وأالمجروأر وأالجار
نأصب، محل " في"مريآضا المفرد على " معطوفةأذى

"فإذا وأجملة جازم، شرط " جوابفديآة "فعليه وأجملة
". وأجملةمنكم كان "فمن جملة على " معطوفةأمنتم
ل جازم غير شرط " جواباسإتيسر فما تمتع "فمن
فاعل من بحال " متعلقالحج "إلى . وأالجارلها محل

ّتع :أي مقدر وأالخبر ": مبتدأ،"فصيام وأقوله "،"تم
ّلق الذي بالسإتقرار " متعلقالحج "في وأالجار فعليه، تع

عليه كائن أيآام ثلثة : فصياموأالتقديآر "،"صيام خبر به
الشرط من مجرد " ظرفرجعتم "إذا وأ الحج، في

"،"صيام خبر به تعلق الذي بالسإتقرار متعلق
. وأجملةرجع إذا عليه كائن أيآام سإبعة : وأصياموأالتقديآر
"وأاتقوا . وأجملةجر محل في إليه مضاف ""رجعتم

ّدالعقاب شديآد الله "أن وأالمصدر " مستأنأفة،الله " سإ
ّد  "."علم مفعولي مس
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ْلَحّج     ِفيِهّن     َفَرَض     َفَمْن  { 197: َق     وَأل     َرَفَث     َفل     ا وَأل     ُفُسو
َداَل ْلَحّج     ِفي     ِج ُلوا     وَأَما     ا ْيٍر     ِمْن     َتْفَع َلْمُه     َخ ّلُه     َيآْع ُدوأا     ال َتَزوّأ وَأ
ِإّن ْيَر     َف ّتْقَوى     الّزاِد     َخ ّتُقوِن     ال ِلي    َ يآا     وَأا َباِب     ُأوأ ْل  }    ال

""فرض وأجملة مبتدأ، " شرطية"َمْن وأ اسإتئنافية، الفاء
" شرطية"ما وأ " مستأنأفة،تفعلوا "وأما . وأجملةالخبر

"."ما لـ بصفة " متعلقخير "ِمْن وأالجار به، مفعول
وأ "،"تزوّأدوأا جملتا وأكذا " مستأنأفة،تفعلوا "وأما وأجملة

منصوب " منادى"أوألي وأ "،التقوى الزاد خير "إن
 .السالم المذكر بجمع ملحق لنأه بالياء،

ْيَس  { 198:آ ُكْم     َل ْي َل َناٌح     َع َتُغوا     َأْن     ُج ْب ُكْم     ِمْن     َفْضل     َت ّب َر
َذا ِإ ُتْم     َف ُكُروأا     َعَرَفاٍت     ِمْن     َأَفْض ْذ ّلَه     َفا َد     ال ْن ْلَمْشَعِر     ِع ا

ِم ْلَحَرا ُه     ا ُكُروأ ْذ ُكْم     َكَما     وَأا َدا ِإْن     َه ُتْم     وَأ ْن ِلِه     ِمْن     ُك ْب َلِمَن     َق
ّليَن  }    الّضا

نأـزع على " منصوبتبتغوا "أن المؤوأل المصدر
لـ بنعت " متعلقربكم "من وأالجار ).(في الخافض
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وأجملة ." مستأنأفةأفضتم "فإذا وأجملة "،"فضل
.لها محل " ل"فاذكروأا جملة على " معطوفة"وأاذكروأه

: وأاذكروأهأي مطلق مفعول " نأائب"كما في وأالكاف
""ما وأ حأسنة، هدايآة لكم هدايآته مثل حأسنا ذكرا

"وأإن . جملةإليه مضاف المؤوأل وأالمصدر مصدريآة،
" مخففة"إن وأ " مستأنأفة،الضالين لمن قبله من كنتم
النافية بين الفارقة بعدها وأاللم مهملة، الثقيلة من

على بالضالين " متعلققبله "من وأالجار وأالمخففة،
ُيْعِمل وأالمجروأر، الجار في يآتوسّإع َمْن قول بعد ما ف
ّلين في " الموصولة"أل  .قبلها " فيما"الضا

ْيُث     ِمْن     َأِفيُضوا     ُثّم  { 199:آ ّناُس     َأَفاَض     حَأ َتْغِفُروأا     ال وَأاسْإ
ّلَه ّلَه     ِإّن     ال  }    َرحِأيٌم     َغُفوٌر     ال

""وأاذكروأه جملة على " معطوفةأفيضوا "ثم جملة
على مبني ظرفي " اسإم"حأيث . وألها محل ل السابقة

". وأ"أفيضوا بـ متعلق "،"ِمْن بـ جر محل في الضم
 "."إّن لـ " خبرانرحأيم "غفور

َذا  { 200:آ ِإ ُتْم     َف ْي ُكْم     َقَض َك َناسِإ ُكُروأا     َم ْذ ّلَه     َفا ُكْم     ال ْكِر َكِذ
ُكْم َء َبا ّد     َأوْأ     آ ْكًرا     َأَش ّناِس     َفِمَن     ِذ َنا     َيآُقوُل     َمْن     ال ّب َنا     َر ِت ِفي     آ
َيا ْنأ ّد  }    َخلٍق     ِمْن     الِخَرِة     ِفي     َلُه     وَأَما     ال

الشرط، جواب في وأاقعة " الفاء"فاذكروأا قوله
: ذكراأي مطلق مفعول نأائب مثل بمعنى اسإم وأالكاف

":"آباءكم . قولهإليه " مضاف"ذكركموأ ذكركم، مثل
على معطوف " اسإم"أشد وأ "،"ذكر للمصدر به مفعول
ّد كذكر : أوأوأالتقديآر "،"ذكركم ""ذكرا وأ ذكرا، أش

""َمْن وأ . . . . " مستأنأفة، الناس "فمن . وأجملةتمييز
وأ " حأالية،الخرة في له "وأما وأجملة مبتدأ، موصول

 ." زائدة"من وأ " مبتدأ"خلق

َنا  { 201:آ ِت َيا     ِفي     آ ْنأ ّد َنًة     ال َنًة     الِخَرِة     وَأِفي     حَأَس َنا     حَأَس وَأِق
َذاَب ّناِر     َع  }    ال
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":حأسنة الخرة وأفي حأسنة الدنأيا في "آتنا قوله في
"في : عطفتمعمولين على معمولين الواوأ عطفت
" الثانأية"حأسنة وأعطفت "،الدنأيا "في " علىالخرة

النداء " جواب"آتنا وأجملة ، " الوألى"حأسنة على
 .مستأنأفة

ِئَك  { 202:آ َل ُبوا     ِمّما     َنأِصيٌب     َلُهْم     ُأوأ ّلُه     َكَس سَإِريآُع     وَأال
ْلِحَساِب  }    ا

"كسبوا "مما وأالمصدر المبتدأ، " خبرنأصيب "لهم جملة
لـ بصفة متعلق وأالمجروأر وأالجار من، بـ مجروأر
مستأنأفة "الحساب سإريآع "وأالله وأجملة "،"نأصيب
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ُكُروأا203: ْذ ّلَه  {وَأا ٍم ِفي ال ّيآا َداٍت َأ ُدوأ َتَعّجَل َفَمْن َمْع
ْيِن ِفي ْثَم َفل َيآْوَم ْيِه ِإ َل َأّخَر وَأَمْن َع ْثَم َفل َت ْيِه ِإ َل ِلَمِن َع

ّتَقى ّتُقوا ا ّلَه وَأا َلُموا ال ُكْم وَأاْع ّنأ ْيِه َأ َل  }ُتْحَشُروأَن ِإ

"تعّجل "فمن وأجملة " مستأنأفة،"وأاذكروأا جملة
": اللماتقى "لمن . قولهالمستأنأفة على معطوفة

الجر، بحرف جر محل في موصول " اسإم"من جارة،
الثم : انأتفاءأي محذوأف لمبتدأ محذوأف بخبر متعلق

.المريآة الفعال بين معترضة وأالجملة اتقى، لمن
ّد بعدها " وأما"أن من المؤوأل وأالمصدر ّد سإ مس
َلْي  .علم مفعو

ّناِس     وَأِمَن  { 204:آ ُبَك     َمْن     ال ُلُه     ُيآْعِج َياِة     ِفي     َقْو ْلَح َيا     ا ْنأ ّد ال
ُد ُيآْشِه ّلَه     وَأ َلى     ال ِبِه     ِفي     َما     َع ْل ّد     وَأُهَو     َق َل ِم     َأ ْلِخَصا  }    ا

". الجار"يآعجبك جملة على " معطوفة"وأيآشهد جملة
ّد "وأهو ". جملة"قوله من بحال " متعلقالحياة "في أل

 .نأصب محل في " حأاليةالخصام

َذا  { 205:آ ِإ ّلى     وَأ َد     الْرِض     ِفي     سَإَعى     َتَو ُيْفِس ِفيَها     ِل
ِلَك ُيآْه ْلَحْرَث     وَأ ّنْسَل     ا ّلُه     وَأال َد     ُيآِحّب     ل     وَأال ْلَفَسا  }    ا
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ّلى "وأإذا الشرط جملة ""يآشهد جملة على " معطوفةتو
ل " مستأنأفةالفساد يآحب ل "وأالله . جملةلها محل ل

 .لها محل

َذا  { 206:آ ِإ ّتِق     َلُه     ِقيَل     وَأ ّلَه     ا ْتُه     ال َذ ُة     َأَخ ْلِعّز ِم     ا ْث ِبال
ُبُه ّنُم     َفَحْس ْئَس     َجَه ِب َل ُد     وَأ ْلِمَها  }    ا

.القول : قيلأي المصدر " ضمير"قيل فاعل نأائب
وأاقعة وأاللم اسإتئنافية، ": الواوأالمهاد "وألبئس وأقوله

للذّم، جامد ماض " فعل"بئس القسم، جواب في
:أي محذوأف بالذم وأالمخصوص ": فاعل،"المهادوأ

 .جهنم

َيآْشِري 207:آ َء     َنأْفَسُه     { ِتَغا ْب ّلِه     َمْرَضاِة     ا  }    ال

 .لجله ": مفعول"ابتغاء

ّيآَها    َ يآا  { 208:آ ّلِذيآَن     َأ ُنوا     ا ُلوا     آَم ْدُخ ِم     ِفي     ا ْل وَأل     َكاّفًة     الّس
ِبُعوا ّت ُطَواِت     َت َطاِن     ُخ ْي ّنأُه     الّش ُكْم     ِإ ُدوّأ     َل ِبيٌن     َع  }    ُم

في الضم على مبني مقصودة نأكرة ": منادى"أيآها
موصول ": اسإم. "الذيآن" للتنبيه"ها وأ نأصب، محل
"."أي من بدل نأصب محل في الفتح على مبني
لكم "إنأه ". جملة"ادخلوا في الواوأ من ": حأال"كافة

 .النداء جواب حأيز في مستأنأفة "عدوأ

ِإْن  { 209:آ ُتْم     َف ْل َل ُكُم     َما     َبْعِد     ِمْن     َز ْت َء َناُت     َجا ّي َب ْل  }    ا

 .إليه مضاف المؤوأل وأالمصدر " مصدريآة،"ما

ُظُروأَن     َهْل  { 210:آ ْن َيُهُم     َأْن     ِإل     َيآ ِت ْأ ّلُه     َيآ َلٍل     ِفي     ال ِمَن     ُظ
ِم ْلَغَما َكُة     ا ِئ ْلَمل َلى     الْمُر     وَأُقِضَي     وَأا ِإ ّلِه     وَأ }    الُموُر     ُتْرَجُع     ال

"."يآنظروأن مفعول المؤوأل وأالمصدر " للحصر،"إل
" ل"يآأتيهم جملة على " معطوفةالمر "وأقضي جملة
 لها محل ل " مستأنأفةالمور "ترجع . وأجملةلها محل

33 

javascript:openquran(1,210,210)
javascript:openquran(1,210,210)
javascript:openquran(1,209,209)
javascript:openquran(1,208,208)
javascript:openquran(1,208,208)
javascript:openquran(1,207,207)
javascript:openquran(1,206,206)
javascript:openquran(1,206,206)


مكتبة                       الكريم القرآن إعراب مشكل
 السإلمية مشكاة

ِني     سَإْل  { 211:آ ِئيَل     َب َناُهْم     َكْم     ِإسْإَرا ْي َت َيآٍة     ِمْن     آ َنٍة     آ ّي وَأَمْن     َب
ّدْل َب ّلِه     ِنأْعَمَة     ُيآ ْتُه     َما     َبْعِد     ِمْن     ال َء ِإّن     َجا ّلَه     َف ُد     ال َشِديآ

ْلِعَقاِب  }    ا

محل في السكون على مبني اسإتفهام " اسإم"كم
" متعلقآيآة "من ". الجار"آتيناهم لـ ثاٍن مفعول نأصب
ثاٍن " مفعولآتيناهم "كم ". وأجملة"كم لـ بنعت

يآكن لم " وأإن"سإل وأالفعل نأصب، محل في للسؤال
ّلق وأالعلم للعلم، سإبب وألكنه قلبيا  .ُيآَع

ّيآَن  { 212:آ ّلِذيآَن     ُز ُة     َكَفُروأا     ِل َيا ْلَح َيا     ا ْنأ ّد َيآْسَخُروأَن     ال ِمَن     وَأ
ّلِذيآَن ُنوا     ا ّلِذيآَن     آَم ّتَقْوا     وَأا َياَمِة     َيآْوَم     َفْوَقُهْم     ا ْلِق  }    ا

ّيآن جملة على " معطوفة"وأيآسخروأن جملة محل " ل"ُز
.لها محل ل " مستأنأفةفوقهم اتقوا "الذيآن وأجملة .لها

َأنأـزَل 213:آ َتاَب     َمَعُهُم     {وَأ ِك ْل ْلَحّق     ا ُكَم     ِبا َيْح ْيَن     ِل ّناِس     َب ال
َلُفوا     ِفيَما َت َلَف     وَأَما     ِفيِه     اْخ َت ّلِذيآَن     ِإل     ِفيِه     اْخ ُه     ا ُتو ِمْن     ُأوأ
ْتُهُم     َما     َبْعِد َء َناُت     َجا ّي َب ْل ًيا     ا َنُهْم     َبْغ ْي َدى     َب ّلُه     َفَه ّلِذيآَن     ال ا

ُنوا َلُفوا     ِلَما     آَم َت ْلَحّق     ِمَن     ِفيِه     اْخ ِنأِه     ا ْذ ِإ  }    ِب

." معترضةأوأتوه الذيآن إل فيه اختلف "وأما جملة
":اختلفوا "لما . قولهمنصوب لجله مفعول ":"بغيا
وأالجار جر، محل في موصول " اسإم"ما جاّرة، اللم

"الله "فهدى ". وأجملة"هدى بـ متعلقان وأالمجروأر
 "."وأأنأـزل جملة على معطوفة

ُتْم     َأْم  { 214:آ ْب ُلوا     َأْن     حَأِس ْدُخ ّنَة     َت ْلَج َلّما     ا ُكْم     وَأ ِت ْأ َثُل     َيآ َم
ّلِذيآَن َلْوا     ا ُكْم     ِمْن     َخ ِل ْب ْتُهُم     َق ُء     َمّس ْأسَإا َب ْل ُء     ا ُلوا     وَأالّضّرا ْلِز وَأُز
ّتى ّلِذيآَن     الّرسُإوُل     َيآُقوَل     حَأ ُنوا     وَأا َتى     َمَعُه     آَم ّلِه     َنأْصُر     َم  }    ال

"وألما . قولهأحأسبتم : بلوأالتقديآر ": المنقطعة،"أم
بعدها وأالفعل جازم، " حأرف"لّما وأ حأالية، ": الواوأيآأتكم

. وأجملةحأالية وأالجملة العلة، حأرف بحذف مجزوأم
":"متى .لها محل ل للمثل " تفسيريآةالبأسإاء "مّستهم

.المحذوأف بالخبر متعلق زمان ظرف اسإتفهام اسإم
 .مجروأر إليه " مضاف"الله وأ مؤخر، " مبتدأالله "نأصر

javascript:openquran(1,214,214)
javascript:openquran(1,214,214)
javascript:openquran(1,214,214)
javascript:openquran(1,213,213)
javascript:openquran(1,213,213)
javascript:openquran(1,213,213)
javascript:openquran(1,212,212)
javascript:openquran(1,212,212)
javascript:openquran(1,211,211)
javascript:openquran(1,211,211)
javascript:openquran(1,211,211)


مكتبة                       الكريم القرآن إعراب مشكل
 السإلمية مشكاة

َنأَك  { 215:آ ُلو َأ َذا     َيآْس ْنِفُقوَن     َما ُتْم     َما     ُقْل     ُيآ ْنأَفْق ْيٍر     ِمْن     َأ َخ
ْيآِن َد ِل ْلَوا ِل ِبيَن     َف َتاَمى     وَأالْقَر َي ْل ِكيِن     وَأا ْلَمَسا ْبِن     وَأا وَأا

ِبيِل ُلوا     وَأَما     الّس ْيٍر     ِمْن     َتْفَع ِإّن     َخ ّلَه     َف ِليٌم     ِبِه     ال  }    َع

رفع محل في السكون على مبني اسإتفهام ": اسإم"ما
. وأجملةخبره الذي بمعنى موصول ": اسإم"ذا .مبتدأ

وأجملة لها، محل ل السإمي الموصول " صلة"يآنفقون
أنأفقتم "ما . قولهللسؤال ثاٍن " مفعوليآنفقون "ماذا

وأالجار مقدم، به مفعول شرط " اسإم": "ماخير من
""فللوالديآن ". الجار"ما لـ بصفة " متعلقخير "من

كائن : فمصرفهأي محذوأف لمبتدأ محذوأف بخبر متعلق
مفعول جازمة، " شرطية": "ماتفعلوا . "وأماللوالديآن

"وأما ". وأجملة"ما لـ بصفة " متعلقخير "من وأالجار به،
 لها محل ل " مستأنأفةتفعلوا
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ِتَب  { 216:آ ُكُم     ُك ْي َل َتاُل     َع ْلِق ٌه     وَأُهَو     ا ُكْم     ُكْر َأْن     وَأَعَسى     َل

ْكَرُهوا ًئا     َت ْي ْيٌر     وَأُهَو     َش ُكْم     َخ ّبوا     َأْن     وَأَعَسى     َل ًئا     ُتِح ْي وَأُهَو     َش
ُكْم     َشّر ّلُه     َل َلُم     وَأال ُتْم     َيآْع ْنأ َأ َلُموَن     ل     وَأ  }    َتْع

أن "وأعسى ". قوله"القتال من " حأاليةكره "وأهو جملة
ماض " فعل"عسى اسإتئنافية، ": الواوأ شيئا تكرهوا

"أن وأالمصدر للتعذر، المقدر الفتح على مبني تام
" فيلكم خير "وأهو وأجملة "،"عسى " فاعلتكرهوا

النكرة من الحال وأجازت "،"شيئا من حأال نأصب محل
لها، محل ل " مستأنأفةيآعلم "وأالله . جملةالواوأ لوجود
"وأالله جملة على " معطوفةتعلمون ل "وأأنأتم وأجملة

 .لها محل " ليآعلم

َنأَك  { 217:آ ُلو َأ ِم     الّشْهِر     َعِن     َيآْس ْلَحَرا َتاٍل     ا ُقْل     ِفيِه     ِق
َتاٌل ِبيٌر     ِفيِه     ِق ّد     َك ِبيِل     َعْن     وَأَص ّلِه     سَإ ُكْفٌر     ال ْلَمْسِجِد     ِبِه     وَأ وَأا

ِم ْلَحَرا ِإْخَراُج     ا ِلِه     وَأ ْنُه     َأْه َبُر     ِم ْك َد     َأ ْن ّلِه     ِع َنُة     ال ْت ْلِف َبُر     وَأا ْك ِمَن     َأ
ْتِل ْلَق ُلوَن     وَأل     ا ُكْم     َيآَزا َنأ ُلو ِت ّتى     ُيآَقا ُكْم     حَأ ّدوأ ُكْم     َعْن     َيآُر ِن ِإِن     ِديآ

َطاُعوا َت ْد     وَأَمْن     اسْإ َتِد ُكْم     َيآْر ْن ِنِه     َعْن     ِم َيُمْت     ِديآ َكاِفٌر     وَأُهَو     َف
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ِئَك َل ُأوأ َطْت     َف ِب ُلُهْم     حَأ َيا     ِفي     َأْعَما ْنأ ّد ِئَك     وَأالِخَرِة     ال َل ُأوأ وَأ
ّناِر     َأْصَحاُب ُدوأَن     ِفيَها     ُهْم     ال ِل  }    َخا

""فيه وأالجار بالكسرة، مجروأر اشتمال ": بدل"قتال
البتداء وأجاز ": مبتدأ،". "قتال"قتال لـ بنعت متعلق

": اسإم"المسجد". وأ"فيه بـ موصوفة لنأها بالنكرة
عن ": خبر"أكبر . وأقوله" مجروأر"سإبيل على معطوف

ّد أكبر "وأالفتنة وأجملة معه، التي " وأالمعطوفات"ص
الله سإبيل عن "وأصد جملة على " معطوفةالقتل

وأكذا لها، محل ل مستأنأفة "يآزالون "وأل ". وأجملةأكبر
دّل محذوأف الشرط ". وأجواباسإتطاعوا "إن جملة
"هم . وأجملة" حأاليةكافر "وأهو وأجملة قبله، ما عليه
" في"أوألئك الثانأي للمبتدأ ثاٍن " خبرخالدوأن فيها
 .رفع محل

ِئَك  { 218:آ َل ّلِه     َرحْأَمَة     َيآْرُجوَن     ُأوأ ّلُه     ال  }    َرحِأيٌم     َغُفوٌر     وَأال

"غفور "وأالله وأجملة "،"إن " خبريآرجون "أوألئك جملة
 .للجللة ثان " خبر. "رحأيممستأنأفة

َنأَك  { 219:آ ُلو َأ َيآْس َذا     وَأ ْنِفُقوَن     َما ْلَعْفَو     ُقِل     ُيآ ِلَك     ا َذ ّيُن     َك َب ُيآ
ّلُه ُكُم     ال َيآاِت     َل ُكْم     ال ّل ّكُروأَن     َلَع َتَف  }    َت

بمعنى موصول " اسإم"ذا وأ مبتدأ، اسإتفهام " اسإم"ما
.للسؤال ثان " مفعوليآنفقون "ماذا وأجملة خبر، الذي

العفو، : أنأفقواأي مقدر لفعل به ": مفعول"العفو
بمعنى اسإم ": الكاف. "كذلكالقول مقول وأالجملة

ّينأي مطلق مفعول نأائب نأصب محل في مثل : يآب
ّين . وأجملةالتبيين ذلك مثل تبيينا وأكذلك " مستأنأفة،"يآب
 ".تتفكروأن "لعلكم جملة
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َيا     ِفي  { 220: ْنأ ّد َنأَك     وَأالِخَرِة     ال ُلو َأ َيآْس َتاَمى     َعِن     وَأ َي ْل ُقْل     ا
ْيٌر     َلُهْم     ِإْصلٌح ِإْن     َخ ُطوُهْم     وَأ ِل ُكْم     ُتَخا ُنأ ِإْخَوا ّلُه     َف َلُم     وَأال َيآْع

َد ْلُمْفِس ِلِح     ِمَن     ا ْلُمْص  }    ا
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اليآة " في"تتفكروأن بـ " متعلقالدنأيا "في الجار
البتداء وأسإّوغ مرفوع، ": مبتدأ"إصلح .السابقة
": خبر"فإخوانأكم . قولهبعدها بالجار وأصفها بالنكرة
جواب وأالجملة إخوانأكم، : فهمأي محذوأف لمبتدأ

 ." مستأنأفةيآعلم "وأالله . وأجملةجزم محل في الشرط

ِكُحوا     وَأل  { 221:آ ْن َكاِت     َت ْلُمْشِر ّتى     ا َنٌة     وَألَمٌة     ُيآْؤِمّن     حَأ ُمْؤِم
ْيٌر َكٍة     ِمْن     َخ َلْو     ُمْشِر ُكْم     وَأ ْت َب ِكُحوا     وَأل     َأْعَج ْن ِكيَن     ُت ْلُمْشِر ا

ّتى ُنوا     حَأ ٌد     ُيآْؤِم ْب َلَع ْيٌر     ُمْؤِمٌن     وَأ َلْو     ُمْشِرٍك     ِمْن     َخ ُكْم     وَأ َب َأْعَج

ِئَك َل ْدُعوَن     ُأوأ َلى     َيآ ّناِر     ِإ ّلُه     ال ْدُعو     وَأال َلى     َيآ ّنِة     ِإ ْلَج ْلَمْغِفَرِة     ا وَأا
ِنأِه ْذ ِإ ّيُن     ِب َب ُيآ ِتِه     وَأ َيآا ّناِس     آ ّلُهْم     ِلل ّكُروأَن     َلَع َذ َت  }    َيآ

اعتراضية، ": الواوأمشركة من خيٌر مؤمنة "وألمة قوله
وأالجملة مرفوع، " مبتدأ"أمة وأ للبتداء، وأاللم

للعطف حأالية ": الواوأ"وألو .النهي أفعال بين اعتراضية
كل في مشركة من : خيروأالتقديآر محذوأفة، حأال على
الحأوال، لسإتقصاء وأهذا الحال، هذه في وألو حأال

. وأجملةنأصب محل في " حأاليةأعجبتكم "وألو وأجملة
 .لها محل ل " مستأنأفةيآتذكروأن "لعلهم

َنأَك  { 222:آ ُلو َأ َيآْس ْلَمِحيِض     َعِن     وَأ ًذى     ُهَو     ُقْل     ا ُلوا     َأ َتِز َفاْع
َء ّنَسا ْلَمِحيِض     ِفي     ال ُبوُهّن     وَأل     ا ّتى     َتْقَر ْطُهْرَن     حَأ َذا     َيآ ِإ َف

َطّهْرَن ُتوُهّن     َت ْأ ْيُث     ِمْن     َف ُكُم     حَأ ّلُه     َأَمَر ّلَه     ِإّن     ال ُيآِحّب     ال
ِبيَن ّتّوا ُيآِحّب     ال َطّهِريآَن     وَأ َت ْلُم  }    ا

" .أذى "هو جملة على " معطوفة"فاعتزلوا جملة
بالواوأ، لتصاله النون حأذف على مبني أمر وأالفعل
إليه مضاف ""أمركم . وأجملةفاعل متصل ضمير وأالواوأ

"يآحب الله "إن ". وأجملة"حأيث الظرف بعد لنأها
 .لها محل ل مستأنأفة

ُكْم  { 223:آ ُكْم     حَأْرٌث     ِنأَساُؤ ُتوا     َل ْأ ُكْم     َف َث ّنأى     حَأْر ُتْم     َأ ْئ ِش
ّدُموا ُكْم     وَأَق ْنأُفِس ّتُقوا     ل ّلَه     وَأا َلُموا     ال ُكْم     وَأاْع ّنأ ُه     َأ ُملُقو

َبّشِر ِنيَن     وَأ ْلُمْؤِم  }    ا
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"حأرثكم "فأتوا . جملة" مستأنأفةحأرث "نأساؤكم جملة
شرط " اسإم"أنأى وأ قبلها، المستأنأفة على معطوفة

مكان ظرف نأصب محل في السكون على مبني جازم
ما عليه دّل محذوأف الشرط وأجواب "،"شئتم بـ متعلق
ّنأىتقديآره قبله، ّنأى وأجملة فأتوا، شئتم : أ "شئتم "أ

ّد بعدها " وأما"أن من المؤوأل . المصدرمستأنأفة سإ
ّد " اسإتئنافيةالمؤمنين "وأبّشر . جملةعلم مفعولي مس

 .لها محل ل

ُلوا     وَأل  { 224:آ ّلَه     َتْجَع ُكْم     ُعْرَضًة     ال ِنأ ْيآَما َبّروأا     َأْن     ل ّتُقوا     َت َت وَأ
ِلُحوا ُتْص ْيَن     وَأ ّناِس     َب ّلُه     ال ِليٌم     سَإِميٌع     وَأال  }    َع

". المصدر"عرضة لـ بنعت " متعلق"ليآمانأكم الجار
أن : إرادةوأالتقديآر لجله، ": مفعول تبروأا "أن المؤوأل

محل ل الحرفي الموصول صلة ""تبروأا . جملةتبروأا
 .لها محل ل " مستأنأفةعليم سإميع "وأالله . وأجملةلها
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ِكْن  { 225: َل ُكْم     وَأ ُذ َبْت     ِبَما     ُيآَؤاِخ ُكْم     َكَس ُب ُلو ّلُه     ُق َغُفوٌر     وَأال
ِليٌم  }    حَأ

وأالمصدر " مصدريآة،"ما جارة، ": الباءكسبت "بما
بـ متعلق وأالمجروأر وأالجار ، بالباء مجروأر المؤوأل

.لها محل ل مستأنأفة "غفور "وأالله ". وأجملة"يآؤاخذكم

ّلِذيآَن  { 226:آ ُلوَن     ِل ِئِهْم     ِمْن     ُيآْؤ ّبُص     ِنأَسا َبَعِة     َتَر َأْشُهٍر     َأْر

ِإْن ُءوأا     َف ِإّن     َفا ّلَه     َف  }    َرحِأيٌم     َغُفوٌر     ال

يآؤلون "للذيآن جملة على " معطوفةفاؤوأا "فإن جملة
ّبص للجللة خبران "،رحأيم "غفور. وألها محل " لتر

 .مرفوعان

ّلَقاُت  { 228:آ َط ْلُم ّبْصَن     وَأا َتَر ْنأُفِسِهّن     َيآ َأ َثَة     ِب وَأل     ُقُروأٍء     َثل
ُتْمَن     َأْن     َلُهّن     َيآِحّل ْك َلَق     َما     َيآ ّلُه     َخ ُكّن     ِإْن     َأْرحَأاِمِهّن     ِفي     ال

ّلِه     ُيآْؤِمّن ِم     ِبال َيْو ْل ُتُهّن     الِخِر     وَأا َل ُبُعو ّدِهّن     َأحَأّق     وَأ ِفي     ِبَر
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ِلَك ُدوأا     ِإْن     َذ َلُهّن     ِإْصلحًأا     َأَرا ْثُل     وَأ ّلِذي     ِم ْيِهّن     ا َل َع
ْلَمْعُروأِف ِللّرَجاِل     ِبا ْيِهّن     وَأ َل  }    َدَرَجٌة     َع

ّبصَن بـ متعلق زمان ": ظرفقروأء "ثلثة قوله "."يآتر
الجملة على " معطوفةيآكتمن أن يآحل "وأل جملة

ّبصن "المطلقات السإمية "أن المؤوأل وأالمصدر ".يآتر
اعتراضية "يآؤمّن كّن "إن ". جملة"يآحّل " فاعليآكتمن

.قبله ما عليه دّل محذوأف الشرط وأجواب لها، محل ل
.لها محل ل " اعتراضيةإصلحأا أرادوأا "إن وأجملة
جملة على " معطوفةدرجة عليهن "وأللرجال وأجملة
 .لها محل " لمثُل "وألهّن

ُق  { 229:آ ّطل َتاِن     ال ِإْمَساٌك     َمّر َتْسِريآٌح     َأوْأ     ِبَمْعُروأٍف     َف
ِإحْأَساٍن ُكْم     َيآِحّل     وَأل     ِب ُذوأا     َأْن     َل ْأُخ ُتُموُهّن     ِمّما     َت ْي َت ًئا     آ ْي ِإل     َش

َد     ُيآِقيَما     َأل     َيآَخاَفا     َأْن ُدوأ ّلِه     حُأ ِإْن     ال ُتْم     َف َد     ُيآِقيَما     َأل     ِخْف ُدوأ حُأ
ّلِه َناَح     َفل     ال ْيِهَما     ُج َل َدْت     ِفيَما     َع َت ْلَك     ِبِه     اْف ُد     ِت ُدوأ ّلِه     حُأ َفل     ال

ُدوأَها َت ّد     وَأَمْن     َتْع َتَع َد     َيآ ُدوأ ّلِه     حُأ ِئَك     ال َل ُأوأ ِلُموَن     ُهُم     َف ّظا  }    ال

:أي محذوأف لمبتدأ ": خبربمعروأف "فإمساٌك قوله
"إمساك "فالواجب وأجملة بمعروأف، إمساك فالواجب
أن "إل ". وأقولهمرتان "الطلق جملة على معطوفة

لجله مفعول المؤوأل وأالمصدر " للحصر،": "إليآخافا
إل السإباب من بسبب تأخذوأا أن لكم يآحل : لوأالمعنى

.الخذ لكم المبيح فذلك الله حأدوأد إقامة عدم خوف
"فإن وأجملة خاف، " مفعوليآقيما "أل الخر وأالمصدر

"تعتدوأها "فل . جملةلها محل ل " مستأنأفةخفتم
" في"هم ". وأالله حأدوأد "تلك جملة على معطوفة

من له محل ل فصل " ضميرالظالمون "هم قوله
 .العراب

ِإْن  { 230:آ ّلَقَها     َف ُد     ِمْن     َلُه     َتِحّل     َفل     َط ّتى     َبْع ِكَح     حَأ ْن َزوْأًجا     َت
ُه ْيَر ِإْن     َغ ّلَقَها     َف َناَح     َفل     َط ْيِهَما     ُج َل َتَراَجَعا     َأْن     َع ّنا     ِإْن     َيآ َظ

َد     ُيآِقيَما     َأْن ُدوأ ّلِه     حُأ ْلَك     ال ِت ُد     وَأ ُدوأ ّلِه     حُأ ُنَها     ال ّي َب ٍم     ُيآ ِلَقْو
َلُموَن  }    َيآْع
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تحّل، ل : فهيأي محذوأف لمبتدأ " خبرتحّل "فل جملة
وأل جزم، محل في الشرط جواب السإمية وأالجملة

" ليست"ل لن جوابا؛ " نأفسهاتحّل "فل جملة تكون
""زوأجا لـ ": نأعت"غيره . وأقولهالفاء مواضع من

"يآتراجعا "أن المؤوأل . وأالمصدربالفتحة منصوب
أن ظنا "إن وأجملة ).(في الخافض نأـزع على منصوب

ّديآقيما "أن المؤوأل وأالمصدر " مستأنأفة،يآقيما " سإ
َلْي مسد ّينها . وأجملةظّن مفعو نأصب محل " في"يآب
 "الله "حأدوأد من حأال
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َذا  { 231: ِإ ُتُم     وَأ ّلْق َء     َط ّنَسا َلْغَن     ال َب َلُهّن     َف ُكوُهّن     َأَج َأْمِس َف
ُكوُهّن     وَأل     ِبَمْعُروأٍف     سَإّرحُأوُهّن     َأوْأ     ِبَمْعُروأٍف ِضَراًرا     ُتْمِس

ُدوأا َت َتْع ِلَك     َيآْفَعْل     وَأَمْن     ِل ْد     َذ َلَم     َفَق ُذوأا     وَأل     َنأْفَسُه     َظ ّتِخ َت
َيآاِت ّلِه     آ ُكُروأا     ُهُزوًأا     ال ْذ ّلِه     ِنأْعَمَة     وَأا ُكْم     ال ْي َل َأنأـزَل     وَأَما     َع

ُكْم ْي َل َتاِب     ِمَن     َع ِك ْل ْكَمِة     ا ْلِح ُكْم     وَأا ُظ  }    ِبِه     َيآِع

وأ عاطفة، ": الواوألتعتدوأا ضرارا ُتمِسكوهن "وأل قوله
النون بحذف مجزوأم مضارع وأالفعل جازمة، نأاهية ""ل

لجله، مفعول ". "ضراراالخمسة الفعال من لنأه
بـ متعلق باللم " مجروأر"لتعتدوأا المؤوأل وأالمصدر
"نأفسه ظلم فقد ذلك يآفعل "وأَمن جملة "."تمسكوا
ثاٍن ": مفعول"هزوأا . وأقولهالنهي أفعال بين معترضة
"."ما من بحال " متعلقالكتاب "من وأالجار منصوب،

محل " في"أنأـزل فاعل من " حأالية"يآعظكم وأجملة
 .نأصب

َذا  { 232:آ ِإ ُتُم     وَأ ّلْق َء     َط ّنَسا َلْغَن     ال َب َلُهّن     َف َفل     َأَج
ُلوُهّن ِكْحَن     َأْن     َتْعُض ْن َذا     َأْزوَأاَجُهّن     َيآ َنُهْم     َتَراَضْوا     ِإ ْي َب
ْلَمْعُروأِف ِلَك     ِبا ُكْم     َكاَن     َمْن     ِبِه     ُيآوَعُظ     َذ ْن ّلِه     ُيآْؤِمُن     ِم ِبال

ِم َيْو ْل ُكْم     الِخِر     وَأا ِل َكى     َذ ُكْم     َأْز ْطَهُر     َل َأ  }    وَأ

نأـزع على " منصوبيآنكحن "أن المؤوأل " المصدر
متعلق الشرط من مجرد " ظرف"إذا ". وأ"ِمن الخافض

الضم على مبني ماض ": فعل"تراضوا "."يآنكحن بـ
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بعد الساكنين للتقاء المحذوأفة الياء على المقدر
ُيوا، وأالصل الياء، تسكين متصل ضمير وأالواوأ تراَض
" نأائب": "َمْنمنكم كان من به يآوعظ "ذلك . قولهفاعل
حأال بمحذوأف " متعلق"منكم وأالجار "،"يآوعظ لـ فاعل

خبر نأصب محل " في"يآؤمن ". وأجملة"يآؤمن فاعل من
 .لها محل ل " مستأنأفةلكم أزكى "ذلكم . وأجملةكان

َداُت  { 233:آ ِل ْلَوا َدُهّن     ُيآْرِضْعَن     وَأا ْيِن     َأوْأل َل ْيِن     حَأْو َل ِلَمْن     َكاِم
َد ِتّم     َأْن     َأَرا َلى     الّرَضاَعَة     ُيآ ُلوِد     وَأَع ْلَمْو ِرْزُقُهّن     َلُه     ا

ُتُهّن ِكْسَو ْلَمْعُروأِف     وَأ ّلُف     ل     ِبا َك ُتَضاّر     ل     وُأسْإَعَها     ِإل     َنأْفٌس     ُت
ٌة َد ِل َلِدَها     وَأا ٌد     وَأل     ِبَو ُلو َلِدِه     َلُه     َمْو َلى     ِبَو ْلَواِرِث     وَأَع ْثُل     ا ِم
ِلَك ِإْن     َذ َدا     َف ْنُهَما     َتَراٍض     َعْن     ِفَصال     َأَرا َتَشاوُأٍر     ِم َناَح     َفل     وَأ ُج

ْيِهَما َل ِإْن     َع ُتْم     وَأ ْد َتْرِضُعوا     َأْن     َأَر ُكْم     َتْس َد َناَح     َفل     َأوْأل ُج
ُكْم ْي َل َذا     َع ُتْم     ِإ ّلْم ُتْم     َما     سَإ ْي َت ْلَمْعُروأِف     آ  }    ِبا

مثنى، لنأه بالياء منصوب زمان ": ظرف"حأولين
" اسإم"من جارة، ": اللم. "لمننأعت ""كاملينوأ

لمبتدأ محذوأف بخبر متعلق باللم جر محل في موصول
" مفعوليآتم "أن . وأالمصدرلمن كائن : ذلكأي محذوأف

"نأفس تكلف "ل . جملةإتمامها : أرادأي لراد به
". وأوأالدة تضاّر "ل جملة وأكذا لها، محل ل معترضة
""تضاّر وأالفعل منصوب، ثاٍن به " مفعول"وُأسإعها
وأحُأّرك السكون، جزمه وأعلمة للمجهول، مبني مجزوأم
ّلمتم . "إذاالساكنين للتقاء بالفتح ""إذا " تتعلقسإ
ما عليه دّل محذوأف الشرط وأجواب الجواب، بمعنى

ّلمتم : إذاأي قبله ""آتيتم . مفعولعليكم جناح فل سإ
 إيآاه آتيتموهن : ماأي محذوأفان
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ّلِذيآَن 234: َتَوّفْوَن     {وَأا ُكْم     ُيآ ْن َذُروأَن     ِم َيآ ّبْصَن     َأْزوَأاًجا     وَأ َتَر َيآ
ْنأُفِسِهّن َأ َبَعَة     ِب َذا     وَأَعْشًرا     َأْشُهٍر     َأْر ِإ َلْغَن     َف َلُهّن     َب َفل     َأَج

َناَح ُكْم     ُج ْي َل ْلَن     ِفيَما     َع ْنأُفِسِهّن     ِفي     َفَع ْلَمْعُروأِف     َأ  }    ِبا

ّبصن جملة :وأالتقديآر " ،"الذيآن المبتدأ " خبر"يآتر
ّبْصَن يآتوّفْون الذيآن وأأزوأاج ": منصوبأشهر . "أربعةيآتر
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". الجار"يآتربصن بـ متعلق الزمانأية الظرفية على
.الخبر به تعلق الذي بالسإتقرار " متعلقفعلن "فيما
"وأالذيآن جملة على " معطوفةبلغن "فإذا جملة

 .لها محل " ليآتوفون

ِكْن  { 235:آ َل ُدوأُهّن     ل     وَأ ُلوا     َأْن     ِإل     سِإّرا     ُتَواِع َقْول     َتُقو
َة     َتْعِزُموا     وَأل     َمْعُروأًفا َد َكاِح     ُعْق ّن ّتى     ال ُلَغ     حَأ ْب َتاُب     َيآ ِك ْل َلُه     ا َأَج

َلُموا ّلَه     َأّن     وَأاْع َلُم     ال ُكْم     ِفي     َما     َيآْع ْنأُفِس ُه     َأ َذُروأ َلُموا     َفاحْأ وَأاْع
ّلَه     َأّن ِليٌم     َغُفوٌر     ال  }    حَأ

:أي مقدر على " معطوفةتواعدوأُهّن ل "وألكن جملة
مفعول ": نأائب. "سإًراتواعدوأهن ل وألكن فاذكروأهن

":تقولوا أن "إل . المصدرسإًرا : مواعدةأي مطلق
تحت يآندرج ل لنأه المنقطع السإتثناء على منصوب

جملة على " معطوفة"فاحأذروأه ". وأجملة"سإرا قوله
الله "أن المؤوأل وأالمصدر .لها محل " ل"وأاعلموا

ّدغفور ّد " سإ َلْي مس  .علم مفعو

َناَح     ل  { 236:آ ُكْم     ُج ْي َل ُتُم     ِإْن     َع ّلْق َء     َط ّنَسا َلْم     َما     ال
ّتُعوُهّن     َفِريآَضًة     َلُهّن     َتْفِرُضوا     َأوْأ     َتَمّسوُهّن َلى     وَأَم َع
ْلُموسِإِع ُه     ا َدُر َلى     َق ِتِر     وَأَع ْلُمْق ُه     ا َدُر َتاًعا     َق ْلَمْعُروأِف     َم حَأّقا     ِبا

َلى ِنيَن     َع ْلُمْحِس  }    ا

وأجواب لها، محل ل " معترضةالنساء طلقتم "إن جملة
"ما قوله " في"ما . وأقبله ما عليه دّل محذوأف الشرط

المؤوأل وأالمصدر زمانأية، " مصدريآةتمّسوهن لم
متعلق المّس عدم ": مدة"أي الظرفية، على منصوب

ّلق الذي بالسإتقرار الموسإع "على . جملةالخبر به تع
ّتعوهن فاعل من " حأاليةقدره :أي مقدر وأالرابط ""م
 .بينكم

ِإْن  { 237:آ ُتُموُهّن     وَأ ّلْق ْبِل     ِمْن     َط ْد     َتَمّسوُهّن     َأْن     َق وَأَق
ُتْم ِنْصُف     َفِريآَضًة     َلُهّن     َفَرْض ُتْم     َما     َف َأوْأ     َيآْعُفوَن     َأْن     ِإل     َفَرْض

ّلِذي     َيآْعُفَو َيِدِه     ا ُة     ِب َد َكاِح     ُعْق ّن َأْن     ال ّتْقَوى     َأْقَرُب     َتْعُفوا     وَأ ِلل
ْنَسُوا     وَأل ْلَفْضَل     َت ُكْم     ا َن ْي ّلَه     ِإّن     َب ُلوَن     ِبَما     ال  }    َبِصيٌر     َتْعَم
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مضاف المؤوأل ": المصدرتمسوُهّن أن قبل "من قوله
من " حأاليةفرضتم "وأقد . جملةالمّس قبل من :أي إليه

وأالخبر ": مبتدأ،"فنصف ". قوله"تمّسوهن في الواوأ
أن "إل .إليه مضاف " موصول"ما وأ :عليكم، أي مقدر

لتصاله السكون على مبني المضارع ": الفعليآعفون
على منصوب وأالمصدر نأصب، محل في النسوة بنون

من ليس النصف عن عفوهن لن المنقطع؛ السإتثناء
. وأالمصدرعفوهن حأال :إلوأالتقديآر أخذهن، جنس
"عفوكم وأجملة " خبره،"أقرب وأ " مبتدأ،تعفوا "وأأن
"تنسوا "وأل وأجملة لها، محل ل " مستأنأفةأقرب

 ".أقرب "عفوكم السإمية على معطوفة
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ّلِه     وَأُقوُموا  { 238 ِتيَن     ِل ِنأ  }    َقا

 .منصوبة " حأال"قانأتين

ِإْن  { 239:آ ُتْم     َف ًنأا     َأوْأ     َفِرَجال     ِخْف َبا ْك َذا     ُر ِإ ُتْم     َف ْن ُكُروأا     َأِم ْذ َفا
ّلَه ُكْم     َكَما     ال ّلَم ُنأوا     َلْم     َما     َع ُكو َلُموَن     َت  }       َتْع

.رجال عليها : فحافظواأي مقدر عاملها ": حأال"فرجال
ّلمكم "كما وأقوله مفعول نأائب مثل بمعنى ": الكافع

ْكًراوأالتقديآر إليه مضاف موصول " اسإم"ما وأ مطلق، : ِذ
ّلمكم، الذي مثل مفعول موصول اسإم " الثانأية"ما وأ ع

ّلمكم وأجملة ثاٍن، به ل السإمي الموصول " صلة"ع
 .لها محل

ّلِذيآَن  { 240:آ َتَوّفْوَن     وَأا ُكْم     ُيآ ْن َذُروأَن     ِم َيآ ّيًة     َأْزوَأاًجا     وَأ وَأِص
َتاًعا     لْزوَأاِجِهْم َلى     َم ْلَحْوِل     ِإ ْيَر     ا ِإْن     ِإْخَراٍج     َغ َفل     َخَرْجَن     َف

َناَح ُكْم     ُج ْي َل ْلَن     َما     ِفي     َع ْنأُفِسِهّن     ِفي     َفَع َمْعُروأٍف     ِمْن     َأ
ّلُه ِكيٌم     َعِزيآٌز     وَأال  }    حَأ

مقدر عامله مطلق ": مفعوللزوأاجهم "وأصية قوله
المبتدأ خبر جملة هو المقدر وأهذا وأصية، : يآوصونأي

: متعوهنأي مطلق مفعول " نأائب"متاعا وأ "،"الذيآن
"."متاعا لـ " نأعت"غير وأ مصدر، اسإم وأهو متاعا،

javascript:openquran(1,240,240)
javascript:openquran(1,240,240)
javascript:openquran(1,240,240)
javascript:openquran(1,239,239)
javascript:openquran(1,239,239)
javascript:openquran(1,238,238)


مكتبة                       الكريم القرآن إعراب مشكل
 السإلمية مشكاة

السإمية الجملة على " معطوفةخرجن "فإن وأجملة
َتَوّفون "الذيآن "معروأف "من . وأالجارلها محل " لُيآ
ْلنهأي المقدر العائد من بحال متعلق ًنا : َفَع من كائ

لفظ للمبتدأ ": خبرانحأكيم "عزيآز وأقوله .معروأف
 .الجللة

ّلَقاِت  { 241:آ َط ْلُم ِل َتاٌع     وَأ ْلَمْعُروأِف     َم َلى     حَأّقا     ِبا َع
ّتِقيَن ْلُم  }    ا

"المتقين "علىالجار وأ منصوب، مطلق ": مفعول"حأقا
"متاع "وأللمطلقات ". وأجملة"حأقا لـ بنعت متعلق

 .لها محل " ليآتوفون "وأالذيآن جملة على معطوفة

ِلَك  { 242:آ َذ ّيُن     َك َب ّلُه     ُيآ ُكْم     ال ِتِه     َل َيآا ُكْم     آ ّل ُلوَن     َلَع  }    َتْعِق

ّينأي مطلق مفعول نأائب مثل بمعنى اسإم الكاف : يآب
.إليه مضاف الشارة وأاسإم التبيين، ذلك مثل تبيينا الله

 .لها محل ل " مستأنأفةتعقلون "لعلكم جملة

َلْم  { 243:آ َلى     َتَر     َأ ّلِذيآَن     ِإ َيآاِرِهْم     ِمْن     َخَرُجوا     ا ُلوٌف     وَأُهْم     ِد ُأ

َذَر ْلَمْوِت     حَأ ّلُه     َلُهُم     َفَقاَل     ا ُتوا     ال َياُهْم     ُثّم     ُمو ّلَه     ِإّن     َأحْأ ال
ُذوأ َلى     َفْضٍل     َل ّناِس     َع ِكّن     ال َل َثَر     وَأ ْك ّناِس     َأ ُكُروأَن     ل     ال  }    َيآْش

"."خرجوا في الواوأ من " حأاليةألوف "وأهم جملة
":أحأياهم "ثم . وأقولهمنصوب لجله مفعول ":"حأذر

.أحأياهم ثم : فماتواأي مقدرة جملة على معطوف
على " معطوفةيآشكروأن ل الناس أكثر "وألكن وأجملة
 ".لذوأ الله "إن جملة

َ ذا     َمْن  { 245:آ ّلِذي     ّلَه     ُيآْقِرُض     ا ًنا     َقْرًضا     ال ُيَضاِعَفُه     حَأَس َف
ًة     َأْضَعاًفا     َلُه ِثيَر ّلُه     َك ِبُض     وَأال ْبُسُط     َيآْق َيآ ْيِه     وَأ َل ِإ  }    ُتْرَجُعوَن     وَأ

خبره، إشارة " اسإم"ذا وأ مبتدأ، اسإتفهام " اسإم"من
مطلق مفعول ": نأائب". "قرضا"ذا من " بدل"الذيوأ

الثانأي وأالمفعول إقراضا، وأالمصدر مصدر، اسإم لنأه
للسببية، ": الفاء"فيضاعفه . وأقوله: مالأي محذوأف
وأالمصدر الفاء، بعد وأجوبا مضمرة بأن منصوب وأالفعل
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ّيد مصدر على معطوف المؤوأل السابق الكلم من متص
""أضعافاوأ ؟لكم منه فمضاعفة لله قرٌض : أثمةأي

وأجملة لها، محل ل " مستأنأفةيآقبض "وأالله . جملةحأال
""يآبسط جملة على " معطوفة"ترجعون
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َلْم246:آ َأ َلى َتَر  { ْلَمل ِإ ِني ِمْن ا ِئيَل َب َبْعِد ِمْن ِإسْإَرا
ْذ ُموسَإى ُلوا ِإ ِبّي َقا َن ْبَعْث َلُهُم ِل َنا ا ًكا َل ِل ِتْل َم ِفي ُنأَقا
ِبيِل ّلِه سَإ ُتْم َهْل َقاَل ال ْي ِتَب ِإْن َعَس ُكُم ُك ْي َل َتاُل َع ْلِق َأل ا

ُلوا ِت ُلوا ُتَقا َنا وَأَما َقا ِتَل َأل َل ِبيِل ِفي ُنأَقا ّلِه سَإ ْد ال وَأَق
َنا َنأا ِمْن ُأْخِرْج َيآاِر َنا ِد ِئ َنا ْب َأ َلّما وَأ ِتَب َف ْيِهُم ُك َل َتاُل َع ْلِق ّلْوا ا َتَو

ِليل ِإل ْنُهْم َق  }ِم

من بحال متعلقان "،بعد "من وأ "،بني : "منالجاّران
ّلق يآضّر وأل "،"المل لختلفهما وأاحأد بعامل الحرفين تع
الغايآة، لبتداء وأالثانأية للتبعيض، الوألى ""ِمْن فـ معنى،

""نأقاتل ". وأقوله"المل من اشتمال بدل " ظرف"إذ
. وأقولهمقدر شرط جواب في وأاقع لنأه مجزوأم

ُكتب "إن وأجملة اسإمه، وأالضمير نأاسإخ، ": فعل"عسيتم
ما عليه دّل محذوأف الشرط . وأجواب" معترضةعليكم
لنا "وأما . قولهعسى " خبرتقاتلوا "أل وأالمصدر قبله،

مقول هي مقدرة جملة على عاطفة ": الواوأنأقاتل أل
" اسإم"ما وأ نأقاتل، أل لنا وأما نأقاتل، :: قالواأي القول

بالخبر " متعلق"لنا وأالمجروأر وأالجار مبتدأ، اسإتفهام
على " منصوبنأقاتل "أل المؤوأل وأالمصدر المقدر،

" حأال،ُأخرجنا "وأقد وأجملة ) ،(في الخافض نأـزع
لها، محل ل " مستأنأفةالقتال عليهم ُكتب "فلما وأجملة
ّلوا وأجملة .لها محل ل جازم غير شرط " جواب"تو
 .الواوأ من " مستثنى"قليل

ّلَه     ِإّن  { 247:آ ْد     ال ُكْم     َبَعَث     َق ُلوَت     َل ًكا     َطا ِل ُلوا     َم ّنأى     َقا َأ

ُكوُن ْلُك     َلُه     َيآ ْلُم َنا     ا ْي َل َنأْحُن     َع ْلِك     َأحَأّق     وَأ ْلُم ْنُه     ِبا َلْم     ِم ُيآْؤَت     وَأ
ْلَماِل     ِمَن     سَإَعًة ّلَه     ِإّن     َقاَل     ا ُه     ال َطَفا ُكْم     اْص ْي َل ُه     َع َد وَأَزا

َطًة ِم     ِفي     َبْس ْل ْلِع ِم     ا ْلِجْس ّلُه     وَأا ِتي     وَأال َكُه     ُيآْؤ ْل ُء     َمْن     ُم  }    َيآَشا
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في اسإتفهام ": اسإم. "أنأى طالوت من " حأال"ملكا
. الجارنأاقص مضارع " فعل"يآكون وأ حأال، نأصب محل

وأالجار " اسإمها،"الملك وأ المقدر، بالخبر " متعلق"له
"أحأق "وأنأحن ". وأجملة"الملك من بحال " متعلق"علينا
". وأقوله"منه وأكذا بأحأق " متعلق"بالملك وأالجار حأالية،
ّدىالعلم في بسطة "زاده مفعولين، إلى الفعل ": تع
ّلق "،"بسطة لـ مقدر بنعت وأالمجروأر الجار وأتع

تقديآم بينهما " حأدثيآشاء من ": "ملكه"يآؤتي وأمفعول
 "."ملكه وأالثانأي "،"َمْن فالوأل وأتأخير،

َيآَة     ِإّن  { 248:آ ِكِه     آ ْل ُكُم     َأْن     ُم َي ِت ْأ ُبوُت     َيآ ّتا َنٌة     ِفيِه     ال ِكي ِمْن     سَإ
ُكْم ّب ّيٌة     َر َبِق ُلُه     َهاُروأَن     وَأآُل     ُموسَإى     آُل     َتَرَك     ِمّما     وَأ َتْحِم

َكُة ِئ ْلَمل ِلَك     ِفي     ِإّن     ا َيآًة     َذ ُكْم     ل ُتْم     ِإْن     َل ْن ِنيَن     ُك  }    ُمْؤِم

"سإكينة "فيه ". وأجملة"إّن " خبريآأتيكم "أن المصدر
لـ بنعت " متعلقترك "مّما ". وأالجار"التابوت من حأال

"."التابوت من " حأاليةالملئكة "تحمله وأجملة "،"بقية
محذوأف الشرط وأجواب " مستأنأفة،كنتم "إن وأجملة

 .قبله ما عليه دّل
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َلّما  { 249: ُلوُت     َفَصَل     َف ُنوِد     َطا ْلُج ّلَه     ِإّن     َقاَل     ِبا ُكْم     ال ِلي َت ْب ُم
َنَهٍر ْنُه     َشِرَب     َفَمْن     ِب ْيَس     ِم َل ّني     َف ْطَعْمُه     َلْم     وَأَمْن     ِم ّنأُه     َيآ ِإ َف
ّني َتَرَف     َمِن     ِإل     ِم َيِدِه     ُغْرَفًة     اْغ ُبوا     ِب ْنُه     َفَشِر ِليل     ِإل     ِم َق

ْنُهْم َلّما     ِم ُه     َف ّلِذيآَن     ُهَو     َجاوَأَز ُنوا     وَأا ُلوا     َمَعُه     آَم َطاَقَة     ل     َقا
َنا َيْوَم     َل ْل ُلوَت     ا ُنوِدِه     ِبَجا ّلِذيآَن     َقاَل     وَأُج ّنوَن     ا ُظ ّنأُهْم     َيآ ُملُقو     َأ

ّلِه َئٍة     ِمْن     َكْم     ال َلٍة     ِف ِلي َبْت     َق َل َئًة     َغ ًة     ِف ِثيَر ْذِن     َك ِإ ّلِه     ِب  }    ال

وأجوب ": حأرف. "لّما" مستأنأفةفصل "فلما جملة
مقول على " معطوفةشرب "فمن جملة .لوجوب
" اسإم"من ":غرفة اغترف من "إل . وأقولهالقول

منه شرب "فمن قوله من متصل مستثنى موصول
بمعنى ُفعلة وأهي به، " مفعول"ُغرَفة وأ "،مني فليس

من المتصل السإتثناء على " منصوب"قليل . وأمفعول
للضمير " تأكيد"هو ". وأالضمير"شربوا في الواوأ
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ّدالله ملقو "أنأهم ". وأالمصدر"جاوأز في المستتر " سإ
ّد َلْي مس مبتدأ، رفع محل في " خبريآة. "كمظّن مفعو

""غلبت ". وأجملة"كم لـ بصفة " متعلقفئة "من وأالجار
 "."كم خبر رفع محل في

َلّما  { 250:آ ُلوَت     َبَرُزوأا     وَأ ُنوِدِه     ِلَجا ُلوا     وَأُج َنا     َقا ّب َأْفِرْغ     َر

َنا ْي َل ْبًرا     َع  }    َص

" جواب"قالوا وأجملة لوجوب، وأجوب " حأرف"لما
 .مستأنأفة الشرط وأجملة الشرط،

ْذِن     َفَهَزُموُهْم  { 251:آ ِإ ّلِه     ِب َتَل     ال ُد     وَأَق ُلوَت     َداوُأ ُه     َجا َتا وَأآ
ّلُه ْلَك     ال ْلُم ْكَمَة     ا ْلِح ّلَمُه     وَأا ُء     ِمّما     وَأَع َلْول     َيآَشا ّلِه     َدْفُع     وَأ ال

ّناَس َبْعٍض     َبْعَضُهْم     ال َدِت     ِب ِكّن     الْرُض     َلَفَس َل ّلَه     وَأ ُذوأ     ال
َلى     َفْضٍل َلِميَن     َع ْلَعا  }    ا

"."هزموهم فاعل من بحال " متعلقالله "بإذن الجار
": الواوأببعض بعضهم الناس الله دفع "وألول قوله

" مبتدأ"دفع وأ لوجوب، امتناع " حأرف"لول وأ مستأنأفة،
" مفعول"الناس وأ موجود، تقديآره محذوأف خبره

", وأالجار"الناس من " بدل"بعضهم وأ "،"دفع للمصدر
َدْفع من بحال " متعلق"ببعض الله "وألكن ". وأجملة"

.لها محل " لالرض "لفسدت جملة على " معطوفةذوأ
 "."فضل لـ بنعت " متعلقالعالمين "على الجار

ْلَك  { 252:آ َيآاُت     ِت ّلِه     آ ُلوَها     ال ْت ْيَك     َنأ َل ْلَحّق     َع ّنأَك     ِبا ِإ َلِمَن     وَأ
ِليَن ْلُمْرسَإ  }    ا

معنى " عاملهاالله "آيآات من " حأالية"نأتلوها جملة
بحال " متعلق"بالحق ". وأالجار"تلك في الشارة
"لمن في وأاللم "."نأتلوها مفعول من محذوأفة

 "."إّن خبر في وأقعت لنأها " المزحألقةالمرسإلين
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ْلَك  { 253:آ َنا     الّرسُإُل     ِت ْل َلى     َبْعَضُهْم     َفّض ْنُهْم     َبْعٍض     َع َمْن     ِم
ّلَم ّلُه     َك َنا     َدَرَجاٍت     َبْعَضُهْم     وَأَرَفَع     ال ْي َت ْبَن     ِعيَسى     وَأآ َيآَم     ا َمْر
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َناِت ّي َب ْل ُه     ا َنأا ْد ّيآ َأ ُدِس     ِبُروأِح     وَأ ْلُق َلْو     ا َء     وَأ ّلُه     َشا َتَل     َما     ال َت اْق
ّلِذيآَن ْتُهُم     َما     َبْعِد     ِمْن     َبْعِدِهْم     ِمْن     ا َء َناُت     َجا ّي َب ْل ِكِن     ا َل وَأ

َلُفوا َت ْنُهْم     اْخ ْنُهْم     آَمَن     َمْن     َفِم  }    َكَفَر     َمْن     وَأِم

" خبر"فّضلنا وأجملة الشارة، اسإم من " بدل"الرسإل
ّلم من "منهم وأجملة ""تلك . وأ" مستأنأفةالله ك

ّلغ معنى الفعل تضمين على ثاٍن به " مفعول"درجات .ب
"الله شاء "وألو . وأجملةثان " مفعول"البينات

بـ " متعلقالبينات جاءتهم ما بعد "من وأالجار مستأنأفة،
وأجملة إليه، مضاف وأالمصدر " مصدريآة،"ما وأ "،"اقتتل
قبلها، الشرطية الجملة على " معطوفةاختلفوا "وألكن
جملة على " معطوفةآمن من "فمنهم وأجملة

 "."اختلفوا

ّيآَها    َ يآا  { 254:آ ّلِذيآَن     َأ ُنوا     ا ْنأِفُقوا     آَم ُكْم     ِمّما     َأ َنا ِمْن     َرَزْق
ْبِل ِتَي     َأْن     َق ْأ ْيٌع     ل     َيآْوٌم     َيآ ّلٌة     وَأل     ِفيِه     َب َشَفاَعٌة     وَأل     ُخ

َكاِفُروأَن ْل ِلُموَن     ُهُم     وَأا ّظا  }    ال

النداء " جواب"أنأفقوا وأجملة "،"أي من " بدل"الذيآن
بـ " متعلقانقبل من رزقناكم "مّما . الجاّرانمستأنأفة
ّلق وأجاز "،"أنأفقوا لختلف وأاحأد بعامل الحرفين تع

لبتداء وأالثانأية للتبعيض، " الوألى"من فإّن معنييهما،
بيع "ل وأجملة إليه، " مضافيآأتي "أن . وأالمصدرالغايآة

لتأكيد " زائدة": "لخلة "وأل قوله "،"يآوم لـ " نأعتفيه
هم "وأالكافروأن . وأجملةمعطوف " اسإم"خلة النفي،

 .له محل ل فصل ضمير ""هم وأ " مستأنأفة،الظالمون

ّلُه 255:آ َلَه     ل     {ال ْلَحّي     ُهَو     ِإل     ِإ ّيوُم     ا ْلَق ُه     ل     ا ُذ ْأُخ َنٌة     َت سِإ
َذا     َمْن     الْرِض     ِفي     وَأَما     الّسَماوَأاِت     ِفي     َما     َلُه     َنأْوٌم     وَأل

ّلِذي ُه     َيآْشَفُع     ا َد ْن ِنأِه     ِإل     ِع ْذ ِإ َلُم     ِب ْيَن     َما     َيآْع ْيآِديآِهْم     َب وَأَما     َأ
ْلَفُهْم ُطوَن     وَأل     َخ ْلِمِه     ِمْن     ِبَشْيٍء     ُيآِحي َء     ِبَما     ِإل     ِع وَأسِإَع     َشا
ّيُه ُه     وَأل     وَأالْرَض     الّسَماوَأاِت     ُكْرسِإ ُد ُئو ُظُهَما     َيآ وَأُهَو     حِأْف
ِلّي ْلَع ِظيُم     ا ْلَع  }    ا

" اسإم"إله وأ "،"إن عمل تعمل للجنس ": نأافية"ل
""إل . وأموجود تقديآره مقدر وأالخبر الفتح على مبني
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وأ الخبر، في المستتر الضمير من " بدل"هو وأ للحصر،
تأخذه "ل جملة . وأكذلكللجللة " خبرانالقيوم "الحّي

ذا "من ". قولهالسموات في ما "له وأجملة "،سإنة
إشارة " اسإم"ذا مبتدأ، اسإتفهام اسإم "": "منالذي

من بحال " متعلق"بإذنأه . الجار" بدل"الذي وأ خبره،
محل ل " مستأنأفةكرسإيه "وأسإع جملة "،"يآشفع فاعل

"ل جملة على " معطوفةالعلي "وأهو . وأجملةلها
 .لها محل " ليآؤوأده

َه     ل  { 256:آ ْكَرا ّديآِن     ِفي     ِإ ْد     ال ّيَن     َق َب ُد     َت ْلَغّي     ِمَن     الّرْش ا
ْكُفْر     َفَمْن ّطاُغوِت     َيآ ُيآْؤِمْن     ِبال ّلِه     وَأ َتْمَسَك     َفَقِد     ِبال اسْإ

ْلُعْروَأِة ْثَقى     ِبا ْلُو ْنأِفَصاَم     ل     ا ّلُه     َلَها     ا ِليٌم     سَإِميٌع     وَأال  }    َع

ّين "قد جملة "الغّي "من الجار " مستأنأفة،الرشد تب
":لها انأفصام . "لتميز معنى " مضمنا"تبين بـ متعلق

""انأفصام وأ "،"إّن عمل تعمل للجنس ": نأافية"ل
مستأنأفة، الفاء ":"فمن قوله الفتح، على مبني اسإمها

"عليم سإميع "وأالله . وأجملةمبتدأ شرط " اسإم"من
 مرفوعان خبران وأهما مستأنأفة،
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ّلُه  { 257: ِلّي     ال ّلِذيآَن     وَأ ُنوا     ا ُلَماِت     ِمَن     ُيآْخِرُجُهْم     آَم ّظ َلى     ال ِإ
ّنوِر ّلِذيآَن     ال َياُؤُهُم     َكَفُروأا     وَأا ِل ّطاُغوُت     َأوْأ َنأُهْم     ال ِمَن     ُيآْخِرُجو
ّنوِر َلى     ال ُلَماِت     ِإ ّظ ِئَك     ال َل ّناِر     َأْصَحاُب     ُأوأ ِفيَها     ُهْم     ال

ُدوأَن ِل  }    َخا

"أوألياؤهم وأجملة للجللة، ثاٍن " خبر"يآخرجهم جملة
ثاٍن " خبر"يآخرجونأهم ". وأجملة"الذيآن خبر "الطاغوت

." مستأنأفةأصحاب "أوألئك وأجملة "،كفروأا "للذيآن
محل في لوألئك ثان " خبرخالدوأن فيها "هم وأجملة

 .رفع

َلْم  { 258:آ َلى     َتَر     َأ ّلِذي     ِإ ْبَراِهيَم     حَأاّج     ا ّبِه     ِفي     ِإ ُه     َأْن     َر َتا آ
ّلُه ْلَك     ال ْلُم ْذ     ا ْبَراِهيُم     َقاَل     ِإ ّبَي     ِإ ّلِذي     َر ِيي     ا ُيآِميُت     ُيآْح َقاَل     وَأ
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َنأا ِيي     َأ ُأِميُت     ُأحْأ ْبَراِهيُم     َقاَل     وَأ ِإّن     ِإ ّلَه     َف ِتي     ال ْأ ِبالّشْمِس     َيآ
ْلَمْشِرِق     ِمَن ْأِت     ا ْلَمْغِرِب     ِمَن     ِبَها     َف  }    ا

":"آتاه مصدري، حأرف ": أنالملك الله آتاه "أن قوله
. وأالمصدروأالملك : الهاءمفعولين إلى متعد ماض فعل

": ظرف. "إذاللم :الخافض نأـزع على منصوب المؤوأل
وأاقعة الفاء ":يآأتي الله ". "فإّن"حأاّج بـ متعلق زمان

الله، فإن ذلك زعمت : إنأي مقدر شرط جواب في
.نأصب محل في القول مقول المقدرة وأالجملة

: إنأي مقدر شرط جواب في وأاقعة ": الفاء"فأِت
نأصب محل في المقدرة . وأالجملةبها فأت قادرا كنت

 .القول مقول

ّلِذي     َأوْأ  { 259:آ َلى     َمّر     َكا َيآٍة     َع َيآٌة     وَأِهَي     َقْر َلى     َخاوِأ َع
ّنأى     َقاَل     ُعُروأِشَها ِيي     َأ ّلُه     َهِذِه     ُيآْح َد     ال ِتَها     َبْع َتُه     َمْو َأَما ّلُه     َف ال

َئَة ٍم     ِما َثُه     ُثّم     َعا ْثَت     َكْم     َقاَل     َبَع ِب ْثُت     َقاَل     َل ِب َبْعَض     َأوْأ     َيآْوًما     َل
ٍم ْثَت     َبْل     َقاَل     َيآْو ِب َئَة     َل ٍم     ِما ُظْر     َعا ْنأ َلى     َفا َطَعاِمَك     ِإ

ِبَك ّنْه     َلْم     وَأَشَرا َتَس ُظْر     َيآ ْنأ َلى     وَأا َلَك     حِأَماِرَك     ِإ َنْجَع ِل َيآًة     وَأ آ
ّناِس ُظْر     ِلل ْنأ َلى     وَأا ِم     ِإ َظا ْلِع ْيَف     ا ْنِشُزَها     َك ْكُسوَها     ُثّم     ُنأ َنأ

َلّما     َلْحًما ّيَن     َف َب َلُم     َقاَل     َلُه     َت ّلَه     َأّن     َأْع َلى     ال َشْيٍء     ُكّل     َع
 }    َقِديآٌر

على معطوف مثل بمعنى اسإم ": الكافكالذي "أوأ
مثل أوأ حأاّج الذي إلى تر : ألمأي السابق الموصول

نأصب، محل في " حأاليةخاوأيآة "وأهي . جملةمّر الذي
ّنأى"خاوأيآة بـ " متعلقعروأشها "على وأالجار ": اسإم". "أ

به " مفعول"هذهوأ حأال، نأصب محل في اسإتفهام
":". "كم"أماته بـ متعلق زمان " ظرفعام . "مائةمقدم
وأمميزه "،"لبثت بـ متعلق زمان ظرف اسإتفهام اسإم

شرط ": جواب"فانأظر . وأقولهيآوما : كمأي محذوأف
ّنه "لم وأجملة فانأظر، شككت : فإنأي مقدر ." حأاليآتس
للتعليل، وأاللم اعتراضية، ": الواوأآيآة "وألنجعلك قوله

محذوأف بفعل متعلق باللم مجروأر المؤوأل وأالمصدر
.الفعلين بين اعتراضية وأالجملة ذلك، : فعلناتقديآره
"نأنشزها "كيف وأجملة حأال، اسإتفهام ": اسإم"كيف

"فلّما . وأجملةجر محل " في"العظام من اشتمال بدل
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ّين ّين وأفاعل مستأنأفة، "تب :تقديآره " مقدر،له "تب
ّد بعدها وأما أن من المؤوأل . وأالمصدرالحأياء كيفية سإ
ّد َلْي مس  "."قديآر بـ " متعلقكل "على الجار علم، مفعو
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ْذ   260 ِإ ْبَراِهيُم     َقاَل     {وَأ ِنأي     َرّب     ِإ ْيَف     َأِر َتى     ُتْحِي     َك ْلَمْو ا
َلْم     َقاَل َلى     َقاَل     ُتْؤِمْن     َأوَأ ِكْن     َب َل ِئّن     وَأ ْطَم َي ِبي     ِل ْل ْذ     َقاَل     َق َفُخ

َبَعًة ْيِر     ِمَن     َأْر ّط ْيَك     َفُصْرُهّن     ال َل َلى     اْجَعْل     ُثّم     ِإ َبٍل     ُكّل     َع َج
ْنُهّن ًءا     ِم ْدُعُهّن     ُثّم     ُجْز َنَك     ا ِتي ْأ ًيا     َيآ  }    سَإْع

لذكر مفعول ظرفي " اسإم"إذوأ مستأنأفة، ": الواوأ"وأإذ
ّدى َبَصريآة هنا " الرؤيآةتحيي كيف . "أرنأيمقدرا تتع
مفعول الفعل أكسبت النقل همزة دخلت وألّما لواحأد،

تحيي "كيف وأجملة حأال، اسإتفهام " اسإم"كيف وأ ثانأيا،
": الواوأتؤمن ". "أوألم"أرنأي لـ ثاٍن " مفعولالموتى
قوله ؟تؤمن وألم : أتسألأي مقدرة جملة على عاطفة
: بلىأي مقدر على عاطفة ": الواوأليطمئن "وألكن
"أن . وأالمصدرقلبي ليطمئن سإألتك وألكن آمنت،

: سإألتكأي بالمقدر، متعلق باللم " مجروأريآطمئن
" معطوفةليطمئن "سإألتك . وأجملةقلبي لطمئنان

": الفاءفخذ . "قالقبلها " المقدرة"آمنت جملة على
.فخذ ذلك أردت : إنأي مقدر شرط جواب في وأاقعة
بـ يآتعلق وأل أعني، تقديآره بمقدر " متعلق"إليك وأالجار

إلى المتصل المضمر فعل يآتعدى ل لنأه "َ؛"ُصرهّن
. قولهوأعدم وأفقد ظّن أبواب في إل المتصل ضميره
وأجملة : سإاعيات،أي بمشتق مقدرة ": حأال"سإعيا

: إنأي جزم محل في مقدر شرط " جواب"يآأتينك
 .يآأتينك تدعهن

َثُل 261:آ ّلِذيآَن     {َم ْنِفُقوَن     ا َلُهْم     ُيآ ِبيِل     ِفي     َأْمَوا ّلِه     سَإ ال
َثِل ّبٍة     َكَم َتْت     حَأ َب ْنأ ْبَع     َأ ِبَل     سَإ َنا َلٍة     ُكّل     ِفي     سَإ ُب ْن َئُة     سُإ ّبٍة     ِما حَأ
ّلُه ُء     ِلَمْن     ُيآَضاِعُف     وَأال ّلُه     َيآَشا ِليٌم     وَأاسِإٌع     وَأال  }    َع

كل "في وأجملة لجنة، صفة جر محل " في"أنأبتت جملة
"،"سإبع لـ صفة نأصب محل " فيحأبة مائة سإنبلة
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وأكذا لها، محل ل " مستأنأفةيآضاعف "وأالله وأجملة
 ".وأاسإع "وأالله جملة

ّلِذيآَن  { 262:آ ْنِفُقوَن     ا َلُهْم     ُيآ ِبيِل     ِفي     َأْمَوا ّلِه     سَإ ل     ُثّم     ال
ِبُعوَن ْت ْنأَفُقوا     َما     ُيآ ّنا     َأ ًذى     وَأل     َم َد     َأْجُرُهْم     َلُهْم     َأ ْن ّبِهْم     ِع وَأل     َر

ْيِهْم     َخْوٌف َل ُنأوَن     ُهْم     وَأل     َع  }    َيآْحَز

ّنا "لهم وأجملة "،"يآتبعون للفعل ثان به ": مفعول"م
وأالظرف "،"الذيآن المبتدأ خبر رفع محل " فيأجرهم

خوف "وأل ". وأقوله"أجرهم من بحال " متعلق"عند
""خوف وأ ليس، عمل " تعمل"ل عاطفة، ": الواوأعليهم

"."ل بخبر " متعلق"عليهم وأالمجروأر وأالجار اسإمها،
"وأل جملة على " معطوفةيآحزنأون هم "وأل وأجملة
 .رفع محل " فيعليهم خوف

ٌة     َمْعُروأٌف     َقْوٌل  { 263:آ ْيٌر     وَأَمْغِفَر َدَقٍة     ِمْن     َخ َبُعَها     َص ْت َيآ
ًذى  }    َأ

وأالخبر موصوفة، " لنأها"قول بالنكرة البتداء جاز
". وأجملة"خير بـ " متعلقصدقة "من وأالجار "،"خير

 .جر محل في لصدقة " نأعت"يآتبعها

ّيآَها    َ يآا  { 264:آ ّلِذيآَن     َأ ُنوا     ا ُلوا     ل     آَم ِط ْب ُكْم     ُت ِت َدَقا ْلَمّن     َص ِبا
َذى ّلِذي     وَأال ْنِفُق     َكا َلُه     ُيآ َء     َما َئا ّناِس     ِر ّلِه     ُيآْؤِمُن     وَأل     ال ِبال
ِم َيْو ْل ُلُه     الِخِر     وَأا َث َثِل     َفَم ْيِه     َصْفَواٍن     َكَم َل َبُه     ُتَراٌب     َع َأَصا َف

ِبٌل َكُه     وَأا َتَر ًدا     َف ْل َلى     َيآْقِدُروأَن     ل     َص ُبوا     ِمّما     َشْيٍء     َع  }    َكَس

. وأالجارمستأنأفة النداء " جوابتبطلوا "ل جملة
صدقاتكم تبطلوا : لأي الواوأ من بحال متعلق ""كالذي

.منصوب لجله مفعول ":"رئاء وأقوله الذي، مشبهين
" ليآؤمن "ل جملة على " معطوفةكمثل "فمثله وأجملة

" في"صفوان لـ " نأعتتراب "عليه وأجملة لها، محل
بمعنى وأترك ثان، به مفعول ":"صلدا وأقوله جر، محل
ّير، محل " في"الذي من " حأاليآقدروأن "ل وأجملة ص

 المعنى على حأمل الضمير وأُجمع نأصب،
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َتْت  { 265:آ َلَها     َفآِ ُك ْيِن     ُأ ِإْن     ِضْعَف ْبَها     َلْم     َف ِبٌل     ُيآِص َطّل     وَأا َف
ّلُه ُلوَن     ِبَما     وَأال  }    َبِصيٌر     َتْعَم

: أصحابها،أي مقدر وأالوأل لثنين، " متعٍد"آتت الفعل
من ": حأال"ضعفين . وأقولهثاٍن " مفعول"أكلهاوأ

في وأاقعة ": الفاء"فطل . وأقولهبالياء " منصوب"أكلها
:أي مقدر وأالخبر " مبتدأ،"طل وأ الشرط، جواب

في جازم شرط " جوابيآصيبها "فطل وأجملة يآصيبها،
 .جزم محل

ّد  { 266:آ َيآَو ُكْم     َأ ُد ُكوَن     َأْن     َأحَأ ّنٌة     َلُه     َت َناٍب     َنأِخيٍل     ِمْن     َج َأْع وَأ
ِتَها     ِمْن     َتْجِري ْنأَهاُر     َتْح ّثَمَراِت     ُكّل     ِمْن     ِفيَها     َلُه     ال ال

َبُه َأَصا َبُر     وَأ ِك ْل َلُه     ا ّيآٌة     وَأ ُء     ُذّر َبَها     ُضَعَفا َأَصا َنأاٌر     ِفيِه     ِإْعَصاٌر     َف
َتَرَقْت ِلَك     َفاحْأ َذ ّيُن     َك َب ّلُه     ُيآ ُكُم     ال َيآاِت     َل ُكْم     ال ّل ّكُروأَن     َلَع َتَف  }    َت

ّد " مفعولتكون "أن المؤوأل المصدر "له قوله ". في"وأ
فيها : وألهأي مقدر مبتدأ " ثمةالثمرات كل من فيها
بالخبر " متعلق"له وأالجار الثمرات، كل من رزق

ّلق الذي بالسإتقرار " متعلق"فيها وأالجار المحذوأف، تع
. وأجملةلرزق بنعت " متعلقكل "من وأالجار الخبر، به

.رفع محل " في"جنة لـ ثان " نأعت رزق فيها "له
الواوأ وأكذا حأالية، وأالجملة " حأالية،"وأأصابه في وأالواوأ

"."إعصار لـ " صفةنأار "فيه ". وأجملةذريآة "وأله في
ّينأي مطلق مفعول " نأائب"كذلك في وأالكاف : يآب

"تتفكروأن "لعلكم وأجملة التبيين، ذلك مثل تبيينا
 .لها محل ل مستأنأفة

َيّمُموا     وَأل  { 267:آ ِبيَث     َت ْلَخ ْنُه     ا ْنِفُقوَن     ِم ُتْم     ُت َلْس ِبآِِخِذيآِه     وَأ
َلُموا     ِفيِه     ُتْغِمُضوا     َأْن     ِإل ّلَه     َأّن     وَأاْع ِنّي     ال ٌد     َغ  }    حَأِمي

". قوله"تيمموا فاعل من " حأال"تنفقون جملة
خبر في زائدة وأالباء حأالية، ": الواوأبآِخذيآه "وألستم

على " منصوبتغمضوا "أن المؤوأل وأالمصدر ليس،
من " حأالبآِخذيآه "وألستم وأجملة الباء، الخافض نأـزع
 ." مستأنأفة"وأاعلموا وأجملة "،"تنفقون وأاوأ
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َطاُن  { 268:آ ْي ُكُم     الّش ُد ْلَفْقَر     َيآِع ُكْم     ا ْأُمُر َيآ ْلَفْحَشاِء     وَأ ِبا
ّلُه ُكْم     وَأال ُد ًة     َيآِع ْنُه     َمْغِفَر  }    ِم

بنعت " متعلق"منه "،الجار"وأعد لـ ثان " مفعول"الفقر
 "."مغفرة لـ

ِتي  { 269:آ ْكَمَة     ُيآْؤ ْلِح ُء     َمْن     ا ْكَمَة     ُيآْؤَت     وَأَمْن     َيآَشا ْلِح ْد     ا َفَق
ِتَي ْيًرا     ُأوأ ِثيًرا     َخ ّكُر     وَأَما     َك ّذ ُلو     ِإل     َيآ َباِب     ُأوأ ْل  }    ال

"يآؤت "وأمن جملة أوأل، مفعول موصول " اسإم"َمْن
ثان، " مفعول"خيرا مبتدأ، شرط " اسإم"َمْن .مستأنأفة

ّذكر "وأما جملة بالواوأ مرفوع " فاعل"أوألو ." مستأنأفةيآ
 السالم المذكر بجمع ملحق لنأه
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ُتْم     وَأَما  { 270:آ ْنأَفْق ُتْم     َأوْأ     َنأَفَقٍة     ِمْن     َأ َذْر ْذٍر     ِمْن     َنأ ِإّن     َنأ َف
ّلَه َلُمُه     ال ِلِميَن     وَأَما     َيآْع ّظا ْنأَصاٍر     ِمْن     ِلل  }    َأ

"نأفقة "من وأالجار مقدم، به مفعول شرط " اسإم"ما
"نأذر "من . وأالجار" بيانأية"ِمْن وأ "،"ما لـ بنعت متعلق
""من وأ ": مبتدأ،أنأصار "من ". وأ"ما لـ بصفة متعلق
 ." مستأنأفةأنأصار من للظالمين "وأما وأجملة زائدة،

ُدوأا     ِإْن  { 271:آ ْب َدَقاِت     ُت ِنِعّما     الّص ِإْن     ِهَي     َف ُتْخُفوَها     وَأ
ُتوَها ُتْؤ َء     وَأ ْلُفَقَرا ْيٌر     َفُهَو     ا ُكْم     َخ َكّفُر     َل ُيآ ُكْم     وَأ ْن ِمْن     َع
ُكْم ِت َئا ّي ّلُه     سَإ ُلوَن     ِبَما     وَأال ِبيٌر     َتْعَم  }    َخ

ِنِعّما ِنأْعم وأ الشرط جواب في وأاقعة ": الفاءهي "ف ""
وأقعت فلما السكون، عينها وأأصل للمدح، ماض فعل

العين ُكسرت " فيها"نأعم ميم " وأأدغمت"ما بعدها
ِنأْعمأي فاعل تامة " معرفة"ما وأ الساكنين، للتقاء  :
وأجملة مبتدأ، منفصل " ضمير"هي وأ هي، الشيء
جزم، محل في الشرط " جوابالشيء نأعم "فهي
"."هي المبتدأ عن مقدم " خبرالشيء "نأعم وأجملة
.الصل خلف متقدمة فعلية جملة المبتدأ خبر وأوأقوع
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جملة وأكذلك لها، محل ل " مستأنأفة،"وأيآكفر جملة
 ".خبير "وأالله

ْيَس  { 272:آ ْيَك     َل َل َداُهْم     َع ِكّن     ُه َل ّلَه     وَأ ُء     َمْن     َيآْهِدي     ال َيآَشا
ْنِفُقوا     وَأَما ْيٍر     ِمْن     ُت ُكْم     َخ ْنأُفِس ْنِفُقوَن     وَأَما     َفل َء     ِإل     ُت ِتَغا ْب ا
ّلِه     وَأْجِه ْنِفُقوا     وَأَما     ال ْيٍر     ِمْن     ُت ُكْم     ُيآَوّف     َخ ْي َل ُتْم     ِإ ْنأ َأ ل     وَأ

َلُموَن ْظ  }    ُت

"ليس جملة على " معطوفةيآهدي الله "وألكن جملة
"وأما قوله " في"ما. وألها محل " لهداهم عليك

"خير "من وأالجار به، مفعول جازم شرط " اسإمتنفقوا
بخبر " متعلق"فلنأفسكم وأالجار "،"ما لـ بنعت متعلق

في . وأالواوألنأفسكم : فهوأي محذوأف لمبتدأ محذوأف
وأ اعتراضية، وأالجملة " اعتراضية،تنفقون "وأما قوله

"تظلمون ل "وأأنأتم وأجملة لجله، " مفعول"ابتغاء
جملة على معطوفة " الثانأيةتنفقوا "وأما وأجملة حأالية،

 ." الوألىتنفقوا "وأما

ْلُفَقَراِء  { 273:آ ّلِذيآَن     ِل ِبيِل     ِفي     ُأحْأِصُروأا     ا ّلِه     سَإ ل     ال
ِطيُعوَن َت ًبا     َيآْس ُبُهُم     الْرِض     ِفي     َضْر ْلَجاِهُل     َيآْحَس َء     ا َيا ِن َأْغ

ّتَعّفِف     ِمَن ُلوَن     ل     ِبِسيَماُهْم     َتْعِرُفُهْم     ال َأ ّناَس     َيآْس ْلَحاًفا     ال ِإ
ْنِفُقوا     وَأَما ْيٍر     ِمْن     ُت ِإّن     َخ ّلَه     َف ِليٌم     ِبِه     ال  }    َع

محذوأف لمبتدأ محذوأف بخبر " متعلق"للفقراء الجار
" حأاليآستطيعون "ل . وأجملةللفقراء : الصدقاتأي
ُأحأِصروأا في الواوأ من وأجملة به، مفعول ""ضربا " وأ"

جملتا وأكذلك الواوأ، من ثانأية " حأال"يآحسبهم
" متعلقالتعفف "من ". وأالجاريآسألون "ل " وأ"تعرفهم

.الحال موضع في مصدر ""إلحافا وأ "،"يآحسبهم بـ
 ." مستأنأفةتنفقوا "وأما وأجملة

ّلِذيآَن  { 274:آ ْنِفُقوَن     ا َلُهْم     ُيآ ْيِل     َأْمَوا ّل ّنَهاِر     ِبال سِإّرا     وَأال
َيًة ِنأ َلُهْم     وَأَعل َد     َأْجُرُهْم     َف ْن ّبِهْم     ِع ْيِهْم     َخْوٌف     وَأل     َر َل وَأل     َع

ُنأوَن     ُهْم  }    َيآْحَز
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" خبر،أجرهم "فلهم وأجملة منصوبة، " حأال"سإرا
من بحال " متعلقربهم "عند وأالظرف .زائدة وأالفاء

على معطوفة "عليهم خوف "وأل وأجملة "،"أجرهم
"يآحزنأون هم "وأل ". وأجملةأجرهم "فلهم جملة

 عليهم خوف "وأل جملة على معطوفة
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ّلِذي     َيآُقوُم     َكَما     ِإل     َيآُقوُموَن     ل  { 275:آ ُطُه     ا ّب َتَخ َيآ
َطاُن ْي ْلَمّس     ِمَن     الّش ِلَك     ا ّنأُهْم     َذ َأ ُلوا     ِب ّنأَما     َقا ْيُع     ِإ َب ْل ْثُل     ا ِم

َبا َأحَأّل     الّر ّلُه     وَأ ْيَع     ال َب ْل َبا     وَأحَأّرَم     ا ُه     َفَمْن     الّر َء َظٌة     َجا َمْوِع
ّبِه     ِمْن َتَهى     َر ْنأ َلُه     َفا َلَف     َما     َف ُه     سَإ َأْمُر َلى     وَأ ّلِه     ِإ َد     وَأَمْن     ال َعا

ِئَك َل ُأوأ ّناِر     َأْصَحاُب     َف ُدوأَن     ِفيَها     ُهْم     ال ِل  }    َخا

""ما وأ مطلق، مفعول نأائب وأالكاف " للحصر،"إل
"قالوا " بأنأهم . وأالمصدرقيام مثل قياما :أي مصدريآة
"خالدوأن فيها "هم . وأجملةبالخبر متعلق بالباء مجروأر

 .رفع محل في لوألئك ثاٍن خبر

ّلُه  { 276:آ ٍم     َكّفاٍر     ُكّل     ُيآِحّب     ل     وَأال ِثي  }    َأ

 .لها محل ل " مستأنأفةكفار كل يآحب ل "وأالله جملة

ّلِذيآَن     ِإّن  { 277:آ ُنوا     ا ُلوا     آَم ِلَحاِت     وَأَعِم َأَقاُموا     الّصا وَأ
َة َتُوا     الّصل َة     وَأآ َكا َد     َأْجُرُهْم     َلُهْم     الّز ْن ّبِهْم     ِع َخْوٌف     وَأل     َر
ْيِهْم َل  }    َع

"عند وأ رفع، محل " في"إّن " خبرأجرهم "لهم جملة
". وأقوله"أجرهم من بحال متعلق مكان ظرف "ربهم
وأ ليس، عمل تعمل نأافية "": "لعليهم خوف "وأل

.المقدر بالخبر " متعلق"عليهم الجار وأ " اسإمها،"خوٌف

ّيآَها    َ يآا  { 278:آ ّلِذيآَن     َأ ُنوا     ا ّتُقوا     آَم ّلَه     ا َذُروأا     ال ِمَن     َبِقَي     َما     وَأ
َبا ُتْم     ِإْن     الّر ْن ِنيَن     ُك  }    ُمْؤِم
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". جملة"بقي فاعل من بحال " متعلقالربا "من الجار
محذوأف الشرط وأجواب " مستأنأفة،كنتم "إن الشرط

 .بقي ما فذروأا مؤمنين كنتم : إنأي قبله ما عليه دل

ِإْن 279:آ ُلوا     َلْم     {َف ُنأوا     َتْفَع َذ ْأ ّلِه     ِمَن     ِبَحْرٍب     َف ِلِه     ال وَأَرسُإو
ِإْن ُتْم     وَأ ْب ُكْم     ُت َل ُءوأُس     َف ُكْم     ُر ِل ِلُموَن     ل     َأْمَوا ْظ وَأل     َت

َلُموَن ْظ  }    ُت

"وأإن وأجملة "،"حأرب لـ بنعت " متعلقالله "من الجار
"ل وأجملة "،تفعلوا لم "إن جملة على معطوفة "تبتم

 "."لكم في الضمير من " حأالتظلمون

ِإْن  { 280:آ ٌة     ُعْسَرٍة     ُذوأ     َكاَن     وَأ ِظَر َن َلى     َف ْيَسَرٍة     ِإ َأْن     َم وَأ
ّدُقوا ْيٌر     َتَص ُكْم     َخ ُتْم     ِإْن     َل ْن َلُموَن     ُك  }    َتْع

لنأه بالواوأ مرفوع " فاعل"ذوأ وأ تام، ماض " فعل"كان
لمبتدأ ": خبر"فنظرة . وأقولهالخمسة السإماء من

" متعلقميسرة "إلى وأالجار : فالواجب،أي محذوأف
ّدقوا "أن ". وأالمصدر"نأظرة لـ بصفة وأجملة " مبتدأ،تص

محذوأف الشرط وأجواب " مستأنأفة،تعلمون كنتم "إن
 .قبله ما عليه دّل

ّتُقوا  { 281:آ َلى     ِفيِه     ُتْرَجُعوَن     َيآْوًما     وَأا ّلِه     ِإ ُكّل     ُتَوّفى     ُثّم     ال
َبْت     َما     َنأْفٍس َلُموَن     ل     وَأُهْم     َكَس ْظ  }    ُيآ

باتقاء المر لن ظرفا؛ وأليس به مفعول " هنا"يآوما
ُترجعون . جملةفيه التقاء وأليس اليوم، لـ " نأعت"
"كل من حأالية "يآظلمون ل "وأهم ". وأجملة"يآوما
 "نأفس
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ّيآَها َيآا{ 282:آ ّلِذيآَن َأ ُنوا ا َذا آَم ُتْم ِإ ْن َيآ َدا ْيآٍن َت َد َلى ِب َأَجٍل ِإ

ُه ُمَسّمى ُبو ُت ْك ُتْب َفا ْك َي ْل ُكْم وَأ َن ْي ِتٌب َب ْدِل َكا ْلَع ْأَب وَأل ِبا َيآ
ِتٌب ُتَب َأْن َكا ْك ّلَمُه َكَما َيآ ّلُه َع ُتْب ال ْك َي ْل ِلِل َف ُيْم ْل ّلِذي وَأ ا
ْيِه َل ْلَحّق َع ّتِق ا َي ْل ّلَه وَأ ّبُه ال ْبَخْس وَأل َر ْنُه َيآ ًئا ِم ْي ِإْن َش َكاَن َف
ّلِذي ْيِه ا َل ْلَحّق َع ِطيُع ل َأوْأ َضِعيًفا َأوْأ سَإِفيًها ا َت َأْن َيآْس
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ِلْل ُهَو ُيآِمّل ُيْم ْل ّيُه َف ِل ْدِل وَأ ْلَع ُدوأا ِبا َتْشِه ْيآِن وَأاسْإ َد ِمْن َشِهي
ُكْم ِل ِإْن ِرَجا َنأا َلْم َف ُكو ْيِن َيآ َل َتاِن َفَرُجٌل َرُج َأ ِمّمْن وَأاْمَر
َداِء ِمَن َتْرَضْوَن َداُهَما َتِضّل َأْن الّشَه ّكَر ِإحْأ َذ ُت َداُهَما َف ِإحْأ
ْأَب وَأل الْخَرى ُء َيآ َدا َذا الّشَه َأُموا وَأل ُدُعوا َما ِإ َأْن َتْس

ُه ُبو ُت ْك ِبيًرا َأوْأ َصِغيًرا َت َلى َك ِلِه ِإ ُكْم َأَج ِل َد َأْقَسُط َذ ْن ّلِه ِع ال
َأْقَوُم َدِة وَأ َنأى ِللّشَها ْد َأ ُبوا َأل وَأ َتا ُكوَن َأْن ِإل َتْر ًة َت ِتَجاَر
ًة َنأَها حَأاِضَر ُكْم ُتِديآُروأ َن ْي ْيَس َب َل ُكْم َف ْي َل َناٌح َع ُبوَها َأل ُج ُت ْك َت

ُدوأا َأْشِه َذا وَأ ُتْم ِإ َيآْع َبا ِتٌب ُيآَضاّر وَأل َت ٌد وَأل َكا ِإْن َشِهي وَأ
ُلوا ّنأُه َتْفَع ِإ ٌق َف ُكْم ُفُسو ّتُقوا ِب ّلَه وَأا ُكُم ال ّلُم ُيآَع ّلُه وَأ ّلُه ال وَأال

ُكّل ِليٌم َشْيٍء ِب  }َع

". "إذاللنداء جوابا وأقعت مستأنأفة الشرط جملة
: تلزموأالتقديآر الجواب، بمعنى متعلقة شرطية ظرفية
بعد ما لن "؛"اكتبوه بـ تتعلق وأل تدايآنتم، إذا الكتابة

المر " لم"ليكتب في . وأاللمقبلها فيما يآعمل ل الفاء
المصدر تخفيف، وأتسكينها الكسر، وأأصلها الجازمة،
ّلمه "كما ". قوله"يآأب " مفعوليآكتب "أن المؤوأل ":ع
""ما وأ مثل، : كتابةأي مطلق مفعول نأائب الكاف

": الفاء"فليكتب . وأقولهإليه مضاف وأالمصدر مصدريآة،
الكاتب اسإتكتب : إنأي مقدر شرط جواب في وأاقعة

خبر على " معطوفةيآستطيع ل "أوأ . جملةفليكتب
المستتر للضمير " توكيد. "هونأصب محل " في"كان
لـ بنعت " متعلقرجالكم "من وأالجار "."يآمل فاعل في

الشرط، جواب في وأاقعة ": الفاء". "فرجل"شهيديآن
. وأالجارفالشاهد تقديآره محذوأف لمبتدأ : خبررجل

. وأالمصدروأامرأتان لرجل بنعت متعلق "ترضون "ممن
.تضل أن : مخافةأي لجله " مفعولتضل "أن المؤوأل
": ظرفيةدعوا ما "إذا . وأقولهالهاء من " حأال"صغيرا
" ظرف. "عند" زائدة"ما وأ "،"يآأب بـ متعلقة محضة
بـ " متعلق"للشهادة ". الجار"أقسط بـ متعلق مكان

على " منصوبتكتبوه "أن المؤوأل ". وأالمصدر"أقوم
" متعلقأجله "إلى ". وأالجار"من الخافض نأـزع

" ظرف". "عند"تكتبوه في الهاء من حأال بمحذوأف
بـ " متعلق"للشهادة الجار "،"أقسط بـ متعلق مكان

على " منصوبترتابوا "أل المؤوأل ". وأالمصدر"أقوم
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" منصوبتكون أن "إل ". وأالمصدر"إلى الخافض نأـزع
"."تجارة لـ ثان " نأعت"تديآروأنأها . جملةمنقطع مستثنى

وأحُأّرك بالسكون، مجزوأم ": مضارعيآضاّر "وأل وأقوله
ُيآعلمكم . وأجملةالساكنين للتقاء بالفتح "الله "وأ

 لها محل ل مستأنأفة
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ِإْن  { 283:آ ُتْم     وَأ ْن َلى     ُك َلْم     سَإَفٍر     َع ُدوأا     وَأ ًبا     َتِج ِت َفِرَهاٌن     َكا
ُبوَضٌة ِإْن     َمْق ُكْم     َأِمَن     َف ّد     َبْعًضا     َبْعُض ُيَؤ ْل ّلِذي     َف ُتِمَن     ا اْؤ

َتُه َنأ ّتِق     َأَما َي ْل ّلَه     وَأ ّبُه     ال ُتُموا     وَأل     َر ْك َة     َت َد ُتْمَها     وَأَمْن     الّشَها ْك َيآ
ّنأُه ِإ ِثٌم     َف ُبُه     آ ْل ّلُه     َق ُلوَن     ِبَما     وَأال ِليٌم     َتْعَم  }    َع

. وأجملة: فالبديآلأي محذوأف لمبتدأ ": خبر"فرهان
"،كنتم "وأإن جملة على " معطوفةبعضكم أمن "فإن

الجللة، من " بدل"ربه "،"يآؤد لـ به " مفعول"أمانأته
جملة مرفوع، ""آثم بـ فاعل "،"قلبه "،"إن " خبر"آثم

" متعلق"بما .الجار" مستأنأفةعليم تعملون بما "وأالله
 "."عليم بـ

ِإْن  { 284:آ ُدوأا     وَأ ْب ُكْم     ِفي     َما     ُت ْنأُفِس ُه     َأوْأ     َأ ُكْم     ُتْخُفو ْب ُيآَحاسِإ
ّلُه     ِبِه َيْغِفُر     ال ُء     ِلَمْن     َف ّذُب     َيآَشا ُيآَع ُء     َمْن     وَأ ّلُه     َيآَشا َلى     وَأال َع

 }    َقِديآٌر     َشْيٍء     ُكّل

وأجملة " مستأنأفة،أنأفسكم في ما تبدوأا "وأإن جملة
 "."عليم بـ " متعلقكل "على . الجارمستأنأفة ""فيغفر

ْيِه     ُأنأـزَل     ِبَما     الّرسُإوُل     آَمَن  { 285:آ َل ّبِه     ِمْن     ِإ ُنوَن     َر ْلُمْؤِم وَأا
ّلِه     آَمَن     ُكّل ِتِه     ِبال َك ِئ ِبِه     وَأَمل ُت ُك ِلِه     وَأ ُق     ل     وَأُرسُإ ْيَن     ُنأَفّر َأحَأٍد     َب

ِلِه     ِمْن ُلوا     ُرسُإ َنا     وَأَقا َنا     سَإِمْع َطْع َأ َنأَك     وَأ َنا     ُغْفَرا ّب ْيَك     َر َل ِإ وَأ
ْلَمِصيُر  }    ا

"ل وأجملة لها، محل ل " مستأنأفةبالله آمن "كٌل جملة
: يآقولون،تقديآره محذوأف لقول القول مقول "نأفرق

.نأفرق ل قائلين :وأالتقديآر حأال، المضمر القول وأجملة
":"غفرانأك "."أحأد لـ بنعت " متعلقرسإله "من وأالجار

ّبنا . جملة: اغفرتقديآره مقدر لفعل مطلق مفعول ""ر
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"وأإليك وأجملة لها، محل ل القول أجزاء بين معترضة
وأإليك المبدأ، : منكأي مقدر على " معطوفةالمصير

 .نأصب محل في المصير،

ّلُف     ل  { 286:آ َك ّلُه     ُيآ َبْت     َما     َلَها     وُأسْإَعَها     ِإل     َنأْفًسا     ال َكَس
ْيَها َل َبْت     َما     وَأَع َتَس ْك َنا     ا ّب َنأا     ل     َر ْذ َنا     ِإْن     ُتَؤاِخ َنأا     َأوْأ     َنأِسي ْأ َط َأْخ

َنا ّب َنا     َتْحِمْل     وَأل     َر ْي َل َتُه     َكَما     ِإْصًرا     َع ْل َلى     حَأَم ّلِذيآَن     َع ِمْن     ا
َنا ِل ْب َنا     َق ّب َنا     وَأل     َر ْل َنا     َطاَقَة     ل     َما     ُتَحّم ّنا     وَأاْعُف     ِبِه     َل وَأاْغِفْر     َع

َنا َنا     َل ْنأَت     وَأاْرحَأْم َنأا     َأ َنأا     َمْول ْنأُصْر َلى     َفا ِم     َع ْلَقْو َكاِفِريآَن     ا ْل  }    ا

منصوب، ثاٍن به " مفعول"وأسإعها وأ حأصر، ": أداة"إل
وأجملة لها، محل ل " مستأنأفةكسبت ما "لها وأجملة

ّبنا ّبنا : قولواأي محذوأف لقول القول " مقول"ر .ر
. "كمامعترضتان وأالثالثة، " الثانأية،"ربنا وأجملة
:أي " مصدريآة"ما وأ مطلق مفعول نأائب ": الكافحأملته
وأجملة " مستأنأفة،مولنأا "أنأت . وأجملةحأملك مثل حأمل

 لها محل ل المستأنأفة على " معطوفة"فانأصرنأا
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 عمران آل سإورة

ّلُه  { 2:آ َلَه     ل     ال ْلَحّي     ُهَو     ِإل     ِإ ّيوُم     ا ْلَق  }    ا

وأ "،"إّن عمل تعمل للجنس " نأافية"ل " مبتدأ،"الله
تقديآره محذوأف وأالخبر الفتح، على مبني " اسإمها"إله

المستتر الضمير من " بدل"هو وأ " للحصر،"إل موجود،
للفظ " خبرانالقيوم "الحي وأ المحذوأف الخبر في

رفع محل " فيهو إل إله "ل وأجملة مرفوعان، الجللة
 .للجللة خبر

ْيَك     نأـزَل  { 3:آ َل َتاَب     َع ِك ْل ْلَحّق     ا ّدًقا     ِبا ْيَن     ِلَما     ُمَص ْيآِه     َب َد  }    َيآ

.الجاررفع محل في للجللة آخر " خبر"نأـزل جملة
بالحق، : ملتبساأي المفعول من بحال متعلق ""بالحق

ًا ّدق زائدة ": اللم". "لما"الكتاب من ثانأية " حأال"مص
""ما وأ فاعل، اسإم وأهو فرع، العامل لن للتقويآة
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" متعلق"بين وأالظرف "،"مصدقا مفعول الموصولة
 .المقدرة بالصلة

ْبُل     ِمْن  { 4:آ ًدى     َق ّناِس     ُه َأنأـزَل     ِلل ْلُفْرَقاَن     وَأ ّلِذيآَن     ِإّن     ا ا
َيآاِت     َكَفُروأا ّلِه     ِبآِ َذاٌب     َلُهْم     ال ٌد     َع ّلُه     َشِديآ ُذوأ     َعِزيآٌز     وَأال
ٍم ِتَقا ْنأ  }    ا

عن لقطعه الضم على مبني ظرفي " اسإم"قبل
 "."إن " خبرعذاب "لهم جملة " حأال،"هدى الضافة،

ّلَه     ِإّن  { 5:آ ْيِه     َيآْخَفى     ل     ال َل ٌء     َع  }    الْرِض     ِفي     َشْي

 .لشيء بنعت " متعلقالرض "في الجار

ّلِذي     ُهَو  { 6:آ ُكْم     ا ِم     ِفي     ُيآَصّوُر ْيَف     الْرحَأا ُء     َك َلَه     ل     َيآَشا ِإ
ْلَعِزيآُز     ُهَو     ِإل ِكيُم     ا ْلَح  }    ا

نأصب محل في جازم غير شرط ": اسإميآشاء "كيف
تصويآركم يآشاء : كيفأي محذوأف الشرط وأجواب حأال،

:تقديآره محذوأف لمبتدأ ": خبرالحكيم . "العزيآزُيآَصوركم
المحذوأف، للمبتدأ ثاٍن " خبر"الحكيم وأ العزيآز، هو

"ل قوله " في"هو الضمير من " بدلالعزيآز "هو وأجملة
 ".هو إل إله

ّلِذي     ُهَو  { 7:آ ْيَك     َأنأـزَل     ا َل َتاَب     َع ِك ْل ْنُه     ا َيآاٌت     ِم َكَماٌت     آ ُمْح
َتاِب     ُأّم     ُهّن ِك ْل ُأَخُر     ا ِبَهاٌت     وَأ َتَشا َأّما     ُم ّلِذيآَن     َف ِبِهْم     ِفي     ا ُلو ُق
ْيآٌغ ِبُعوَن     َز ّت َي َبَه     َما     َف ْنُه     َتَشا َء     ِم ِتَغا ْب َنِة     ا ْت ْلِف َء     ا ِتَغا ْب ِلِه     وَأا ْأوِأيآ َت
َلُم     وَأَما َلُه     َيآْع ْأوِأيآ ّلُه     ِإل     َت ِم     ِفي     وَأالّراسِإُخوَن     ال ْل ْلِع ُلوَن     ا َيآُقو
ّنا ْنِد     ِمْن     ُكّل     ِبِه     آَم َنا     ِع ّب ّكُر     وَأَما     َر ّذ ُلو     ِإل     َيآ َباِب     ُأوأ ْل  }    ال

ُأَخر وأ "،"آيآات على معطوف " اسإممتشابهات "وأ
" في"الذيآن " خبر"فيتبعون . وأجملةنأعت ""متشابهات

." مستأنأفةالله إل تأوأيآله يآعلم "وأما . جملةرفع محل
""الراسإخون " اسإتئنافية،"وأالراسإخون قوله في الواوأ

عند من "كل وأجملة " خبره،"يآقولون وأجملة مبتدأ،
ّكر "وأما جملة وأكذا القول، حأيز في " مستأنأفةربنا ّذ َيآ
 ".اللباب أوألو إل
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ّنأَك  { "8:آ ْنأَت     ِإ ْلَوّهاُب     َأ  }    ا

في مستأنأفة وأالجملة "،"إنأك في للكاف " توكيد"أنأت
ّيز  .النداء جواب حأ

َنا9:آ ّب ّنأَك  َر ّناِس َجاِمُع ِإ ٍم ال َيْو ْيآَب ل ِل ّلَه ِإّن ِفيِه َر ل ال
ِلُف َد ُيآْخ ْلِميَعا  ا

"فيه ريآب "ل جملة "،"جامع بـ " متعلق"ليوم الجار
سإكنت الوعد، من ِمْوعاد " أصله". "ميعاد"يآوم لـ نأعت
 يآاء فقلبت قبلها، ما وأانأكسر الواوأ
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ِنَي     َلْن  { 10: ْنُهْم     ُتْغ ُلُهْم     َع ُدُهْم     وَأل     َأْمَوا ّلِه     ِمَن     َأوْأل ال
ًئا ْي ِئَك     َش َل ُأوأ ُد     ُهْم     وَأ ّناِر     وَأُقو  }    ال

وأ "،"شيئا من حأال بمحذوأف " متعلقالله "من الجار
. كثيرا أوأ قليل : إغناءأي مطلق مفعول نأائب ""شيئا
"لن جملة على معطوفة "النار وأقود هم "وأأوألئك جملة
محل " فيوأقود "هم وأجملة رفع، محل " فيتغني
 .خبر رفع

ْأِب  { 11:آ َد ّلِذيآَن     ِفْرَعْوَن     آِل     َك ِلِهْم     ِمْن     وَأا ْب ُبوا     َق ّذ َنا     َك ِت َيآا ِبآِ
َذُهُم َأَخ ّلُه     َف ِبِهْم     ال ُنأو ُذ  }    ِب

في مثل بمعنى اسإم ":الكاففرعون آل "كدأب قوله
.دأب مثل : دأبهمأي محذوأف لمبتدأ خبر رفع محل

"الله "فأخذهم . وأجملة" مستأنأفةكدأب "دأبهم وأجملة
 .نأصب محل " في"كذبوا جملة على معطوفة

ْئَس12:آ ِب ُد  {وَأ ْلِمَها  }ا

ماض " فعل"بئس وأ مستأنأفة، ": الواوأالمهاد "وأبئس
بالذم وأالمخصوص " فاعله،"المهاد وأ للذم، جامد

 .مستأنأفة وأالجملة : جهنم،أي محذوأف
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ْد  { 13:آ ُكْم     َكاَن     َق َيآٌة     َل ْيِن     ِفي     آ َت َئ َتا     ِف َتَق ْل َئٌة     ا ِتُل     ِف ِفي     ُتَقا
ِبيِل ّلِه     سَإ ُأْخَرى     ال ٌة     وَأ َنأُهْم     َكاِفَر ْيِهْم     َيآَروْأ َل ْث ْأَي     ِم ْيِن     َر ْلَع  }    ا

لمبتدأ ": خبر". "فئة"فئتين لـ " نأعت"التقتا جملة
" نأعتفئة "إحأداهما وأجملة إحأداهما، تقديآره محذوأف

نأعت رفع محل " في"تقاتل وأجملة "،"فئتين لـ ثان
وأقوله " ."أخرى لـ " نأعت"يآروأنأهم وأجملة "،"فئة

بالضمة " مرفوع"فئة على معطوف ": اسإم"وأأخرى
لنأه بالياء منصوبة " حأال"مثليهم وأ للتعذر، المقدرة

 .بصريآة وأالرؤيآة مثنى؛

ّيآَن  { 14:آ ّناِس     ُز ّنَساِء     ِمَن     الّشَهَواِت     حُأّب     ِلل ِنيَن     ال َب ْل وَأا
ِطيِر َنا ْلَق َطَرِة     وَأا ْن ْلُمَق ّذَهِب     ِمَن     ا ْلِفّضِة     ال ْيِل     وَأا ْلَخ وَأا
ْلُمَسّوَمِة ِم     ا ْنأَعا ْلَحْرِث     وَأال ِلَك     وَأا َتاُع     َذ َياِة     َم ْلَح َيا     ا ْنأ ّد ّلُه     ال وَأال

ُه َد ْن ْلَمآِِب     حُأْسُن     ِع  }    ا

من حأال بمحذوأف " متعلقالذهب "منالجار
لها، محل ل " مستأنأفةمتاع "ذلك وأجملة "،"القناطير

"عنده وأجملة "،المآِب حأسن عنده "وأالله جملة وأكذا
 "."الله المبتدأ خبر رفع محل " فيحأسن

ُكْم     ُقْل  { 15:آ ُئ ّب َنأ ْيٍر     َأُؤ ُكْم     ِمْن     ِبَخ ِل ّلِذيآَن     َذ ّتَقْوا     ِل َد     ا ْن ِع
ّبِهْم ّناٌت     َر ِتَها     ِمْن     َتْجِري     َج ْنأَهاُر     َتْح ِلِديآَن     ال ِفيَها     َخا

َأْزوَأاٌج ٌة     وَأ َطّهَر ّلِه     ِمَن     وَأِرْضَواٌن     ُم ّلُه     ال َباِد     َبِصيٌر     وَأال ْلِع  }    ِبا

" حأرف"كم وأ "،"خير بـ " متعلقذلكم "من الجار
ل للخيريآة " تفسيريآةجنات اتقوا "للذيآن جملة .خطاب

"،"رضوان لـ بنعت متعلق "الله "من . الجارلها محل
 "بصير بـ " متعلق"بالعباد الجار
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ّلِذيآَن  { 16: ُلوَن     ا َنا     َيآُقو ّب َنا     َر ّنأ ّنا     ِإ َنا     َفاْغِفْر     آَم َنا     َل َب ُنأو  }    ُذ

""فاغفر . جملةللعباد نأعت موصول " اسإم"الذيآن
ّنا جملة على معطوفة  .رفع محل " في"آم
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ِبِريآَن  { 17:آ ِتيَن     وَأالّصاِدِقيَن     الّصا ِنأ ْلَقا ْنِفِقيَن     وَأا ْلُم وَأا
َتْغِفِريآَن ْلُمْس  }    ِبالسْإَحاِر     وَأا

جمع لنأه بالياء مجروأر يآقولون للذيآن " نأعت"الصابريآن
بعضها ُيآعطف أن جاز تكررت إذا وأالصفات سإالم، مذكر
ًا الموصوف كان وأإن بعض، على . الجاروأاحأد

 "."المستغفريآن الفاعل باسإم " متعلق"بالسإحار

َد  { 18:آ ّلُه     َشِه ّنأُه     ال َلَه     ل     َأ َكُة     ُهَو     ِإل     ِإ ِئ ْلَمل ُلو     وَأا ُأوأ ِم     وَأ ْل ْلِع ا
ِئًما ْلِقْسِط     َقا َلَه     ل     ِبا ْلَعِزيآُز     ُهَو     ِإل     ِإ ِكيُم     ا ْلَح  }    ا

نأـزع على " منصوبهو إل إله ل "أنأه المؤوأل المصدر
ّنأه خبر الوألى التنـزيآه . وأجملةالباء الخافض "،"أ
": خبرانالحكيم "العزيآز وأقوله مستأنأفة، وأالثانأية

"الله وأجملة العزيآز، : اللهتقديآره محذوأف لمبتدأ
" فيهو إل إله "ل قوله " في"هو من بدل "العزيآز
 .رفع محل

َلَف     وَأَما  { 19:آ َت ّلِذيآَن     اْخ ُتوا     ا َتاَب     ُأوأ ِك ْل َما     َبْعِد     ِمْن     ِإل     ا
َءُهُم ْلُم     َجا ْلِع ًيا     ا َنُهْم     َبْغ ْي  }    َب

في " مصدريآة"ما وأ ..." مستأنأفة،اختلف "وأما جملة
مضاف المؤوأل " وأالمصدرجاءهم ما بعد "من قوله
ًا وأ إليه،  .لجله " مفعول"بغي

ِإْن  { 20:آ َلْمُت     َفُقْل     حَأاّجوَك     َف ّلِه     وَأْجِهَي     َأسْإ َبَعِن     وَأَمِن     ِل ّت ا
ّلِذيآَن     وَأُقْل ُتوا     ِل َتاَب     ُأوأ ِك ْل ّييَن     ا ُتْم     وَأالّم َلْم َأسْإ ِإْن     َأ َلُموا     َف َأسْإ

َدوْأا     َفَقِد َت ِإْن     اْه ّلْوا     وَأ ّنأَما     َتَو ِإ ْيَك     َف َل َبلُغ     َع ْل  }    ا

في التاء على معطوف موصول ": اسإماتبعن "وأمن
وأالفعل الفاصل، لوجود العطف هذا وأجاز "،"أسإلمت

المقدرة وأالياء للوقايآة، الفتح،وأالنون على مبني ماض
ّلواهو ضمير وأالفاعل به، مفعول َتَو ماض " فعل. "

للتقاء المحذوأفة الياء على المقدر الضم على مبني
 .فاعل وأالواوأ الياء، تسكين بعد الساكنين
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ّلِذيآَن     ِإّن  { 21:آ ْكُفُروأَن     ا َيآاِت     َيآ ّلِه     ِبآِ ُلوَن     ال ُت َيآْق ّييَن     وَأ ِب ّن ال
ْيِر ُلوَن     حَأّق     ِبَغ ُت َيآْق ّلِذيآَن     وَأ ْأُمُروأَن     ا ْلِقْسِط     َيآ ّناِس     ِمَن     ِبا ال

َبّشْرُهْم َذاٍب     َف ٍم     ِبَع ِلي  }    َأ

في الواوأ من محذوأفة بحال " متعلق"بغير الجار
الواوأ من بحال " متعلقالناس " من الجار "،"يآقتلون

لتضّمن زائدة الفاء "بعذاب ". "فبّشرهم"يآأمروأن في
محل " في"إن خبر وأالجملة الشرط، معنى الموصول

 .رفع

ِئَك  { 22:آ َل ّلِذيآَن     ُأوأ َطْت     ا ِب ُلُهْم     حَأ َيا     ِفي     َأْعَما ْنأ ّد وَأالِخَرِة     ال
 }    َنأاِصِريآَن     ِمْن     َلُهْم     وَأَما

من لهم "وأما وأجملة وأخبر، " مبتدأالذيآن "أوألئك
""نأاصريآن وأ لها، محل ل الصلة على معطوفة "نأاصريآن

ًا بالياء مجروأر اسإم  مبتدأ محل مرفوع لفظ
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َلْم  { 23: َلى     َتَر     َأ ّلِذيآَن     ِإ ُتوا     ا ًبا     ُأوأ َتاِب     ِمَن     َنأِصي ِك ْل ْدَعْوَن     ا ُيآ
َلى َتاِب     ِإ ّلِه     ِك ُكَم     ال َيْح َنُهْم     ِل ْي ّلى     ُثّم     َب َتَو ْنُهْم     َفِريآٌق     َيآ وَأُهْم     ِم

 }    ُمْعِرُضوَن

ْدَعون جملة ُيآ "وأهم وأجملة "،أوأتوا "الذيآن من " حأال"
""فريآق النكرة من الحال وأجازت " حأال،معرضون
 "."فريآق وأوأصف بالواوأ لقترانأها

ِلَك  { 24:آ ّنأُهْم     َذ َأ ُلوا     ِب َنا     َلْن     َقا ّناُر     َتَمّس ّيآاًما     ِإل     ال َأ

َداٍت ُدوأ ِنِهْم     ِفي     وَأَغّرُهْم     َمْع ُنأوا     َما     ِديآ َتُروأَن     َكا  }    َيآْف

جر محل في بعدها " وأما"أّن من المؤوأل المصدر
موصول " اسإمكانأوا " "ما " ذلك المبتدأ بخبر متعلق
 "."غّر فاعل

ْيَف  { 25:آ َك َذا     َف َناُهْم     ِإ ٍم     َجَمْع َيْو ْيآَب     ل     ِل َيْت     ِفيِه     َر ُكّل     وَأوُأّف
َبْت     َما     َنأْفٍس َلُموَن     ل     وَأُهْم     َكَس ْظ  }    ُيآ
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عامله حأال، اسإتفهام " اسإم"كيف اسإتئنافية، الفاء
بالفعل متعلق محض، ": ظرف. "إذايآصنعون :أي مقدر

"نأفس كل "وأوُأّفيت ". وأجملة"يآصنعون المقدر
:أي مقدر " وأالرابطفيه ريآب "ل جملة على معطوفة

 ." حأاليةيآظلمون ل "وأهم .وأجملةفيه نأفس كل

ّلُهّم     ُقِل  { 26:آ ِلَك     ال ْلِك     َما ْلُم ِتي     ا ْلَك     ُتْؤ ْلُم ُء     َمْن     ا َتَشا
َتنـزُع ْلَك     وَأ ْلُم ُء     ِمّمْن     ا ُتِعّز     َتَشا ُء     َمْن     وَأ ُتِذّل     َتَشا ُء     َمْن     وَأ َتَشا

َيِدَك ْيُر     ِب ْلَخ  }    ا

عنه وأُعّوض النداء حأرف فُحذف الله، ": يآا"اللهم أصل
وأالميم الضم، على مبني منادى فهو المشددة، الميم

على " منصوب"اللهم من " بدل"مالك وأ للتعويآض،
جملة وأكذا لها، محل ل " مستأنأفة"تؤتي . وأجملةمحله

 ".الخير "بيدك

ّتِخِذ     ل  { 28:آ ُنوَن     َيآ ْلُمْؤِم َكاِفِريآَن     ا ْل َء     ا َيا ِل ُدوأِن     ِمْن     َأوْأ
ِنيَن ْلُمْؤِم ِلَك     َيآْفَعْل     وَأَمْن     ا ْيَس     َذ َل ّلِه     ِمَن     َف ِإل     َشْيٍء     ِفي     ال

ّتُقوا     َأْن ْنُهْم     َت ًة     ِم ُكُم     ُتَقا ّذُر ُيآَح ّلُه     وَأ َلى     َنأْفَسُه     ال ِإ ّلِه     وَأ ال
ْلَمِصيُر  }    ا

وأحُأّرك بالسكون، مجزوأم وأالفعل جازمة، " نأاهية"ل
بـ " متعلقدوأن "ِمن وأالجار الساكنين، للتقاء بالكسر

وأالجار " اعتراضية،ذلك يآفعل "وأمن وأجملة "،"يآتخذ
تتقوا أن "إل ". قوله"شيء من بحال " متعلقالله "من

مفعول المؤوأل وأالمصدر حأصر، " أداة": "إلتقاة منهم
ًا الكافر المؤمن يآتخذ : لأي لجله من لشيء وألي

ًء إل الشياء ًا، اتقا للمفعول مفرغ وأالمستثنى ظاهر
مفعول ": نأائب"تقاة وأقوله "،يآتخذ "ل وأعامله لجله،

ًء وأالمصدر مصدر، اسإم وأهو مطلق، . وأجملةاتقا
الله "وأإلى جملة وأكذا " مستأنأفة،الله "يآحذركم

 ".المصير

ُكْم     ِفي     َما     ُتْخُفوا     ِإْن     ُقْل  { 29:آ ُدوأِر ُه     َأوْأ     ُص ُدوأ ْب َلْمُه     ُت َيآْع
ّلُه َلُم     ال َيآْع ّلُه     الْرِض     ِفي     وَأَما     الّسَماوَأاِت     ِفي     َما     وَأ َلى     وَأال َع
 }    َقِديآٌر     َشْيٍء     ُكّل
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. جملةالمقدرة بالصلة " متعلقصدوأركم "في الجار
شيء كل على "وأالله جملة وأكذا مستأنأفة، ""وأيآعلم

 "."قديآر بـ " متعلقكل "على الجار "،قديآر
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ُد     َيآْوَم  { 30:آ َلْت     َما     َنأْفٍس     ُكّل     َتِج ْيٍر     ِمْن     َعِم وَأَما     ُمْحَضًرا     َخ
َلْت ّد     سُإوٍء     ِمْن     َعِم َنَها     َأّن     َلْو     َتَو ْي َنُه     َب ْي َب ًدا     وَأ ًدا     َأَم َبِعي

ُكُم ّذُر ُيآَح ّلُه     وَأ ّلُه     َنأْفَسُه     ال ُءوأٌف     وَأال َباِد     َر ْلِع  }    ِبا

: اذكرتقديآره محذوأف لفعل به ": مفعولتجد "يآوم
" متعلقخير "من . الجارمستأنأفة اذكر وأجملة يآوم،
ًا " وأ"ما من بحال "وأما ". وأقوله"ما من " حأال"محضر

موصول " اسإم"ما وأ اسإتئنافية، :الواوأ سإوء من عملت
""لو ". وأ"ما من بحال " متعلقسإوء "من وأالجار مبتدأ،
ّد بعد مصدريآة وأليست لمتناع، امتناع حأرف " لنوأ

المؤوأل وأالمصدر مثله، على يآدخل ل المصدري الحرف
ًا، بثبت فاعل بعدها " وأما"أّن من ""لو وأجواب مقدر

" مستأنأفة،عملت "وأما وأجملة َلُسّرت، :أي محذوأف
ّد وأجملة "الله "وأيآحذركم ". وأجملة"ما " خبر"تو

 ".بالعباد رؤوأف "وأالله جملة وأكذا مستأنأفة،

ّيآًة  { 34:آ ّلُه     َبْعٍض     ِمْن     َبْعُضَها     ُذّر ِليٌم     سَإِميٌع     وَأال  }    َع

ِطف " وأَمْن"آدم من ": بدل"ذريآة ""بعضها وأ عليه، ُع
وأجملة بالخبر، " متعلقبعض "من وأالجار مرفوع، مبتدأ

 "."ذريآة لـ " نأعتبعض من "بعضها

ْذ  { 35:آ َلِت     ِإ ُة     َقا َأ ّنأي     َرّب     ِعْمَراَن     اْمَر َذْرُت     ِإ ِفي     َما     َلَك     َنأ
ِني ْط ّبْل     ُمَحّرًرا     َب َتَق ّني     َف  }    ِم

محل في السكون على مبني ظرفي ": اسإمقالت "إذ
ًا"اذكر لـ به مفعول نأصب ًا" مقدر من ": حأال. "محّرر

ّبل وأجملة " منصوب،"ما جملة على " معطوفة"فتق
 .لها محل " لنأذرت "إنأي
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َلّما  { 36:آ ْتَها     َف َلْت     وَأَضَع ّنأي     َرّب     َقا ُتَها     ِإ َثى     وَأَضْع ْنأ ّلُه     ُأ وَأال
َلُم ْيَس     وَأَضَعْت     ِبَما     َأْع َل َكُر     وَأ ّذ َثى     ال ْنأ ّنأي     َكال ِإ ُتَها     وَأ ْي سَإّم
َيآَم  }    َمْر

الذكر "وأليس وأجملة " معترضة،أعلم "وأالله جملة
"وأإنأي وأجملة المعترضة، على معطوفة "كالنأثى
 ".وأضعتها "إنأي جملة على " معطوفةسإميتها

ّلَما  { 37:آ ْيَها     َدَخَل     ُك َل ّيآا     َع َكِر ْلِمْحَراَب     َز َد     ا َدَها     وَأَج ْن ِرْزًقا     ِع
َيآُم    َ يآا     َقاَل ّنأى     َمْر َذا     َلِك     َأ َلْت     َه ْنِد     ِمْن     ُهَو     َقا ّلِه     ِع  }    ال

""ما وأ "،"وأجد بـ متعلق منصوب زمان " ظرف"كل
مضاف جر محل في المؤوأل وأالمصدر زمانأية، مصدريآة

مستأنأفة، ""وأجد وأجملة دخول، وأقت : كّلأي إليه
محل ل الحرفي الموصول " صلة"دخل وأجملة

ّنأى وأقوله لها، محل ل " مستأنأفة"قال لها،وأجملة ":"أ
بخبر متعلق أيآن، من بمعنى مكان ظرف اسإتفهام اسإم

به تعلق الذي بالسإتقرار " متعلق"لك وأالجار مقدم،
 .مبتدأ وأالشارة الخبر،
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ِلَك38:آ َنا ّيآا َدَعا  {ُه َكِر ّبُه َز ِمْن ِلي َهْب َرّب َقاَل َر
ْنأَك ُد ّيآًة َل َبًة ُذّر ّي  }َط

وأاللم "،"دعا بـ متعلق مكان، ظرف إشارة " اسإم"هنا
للدعاء، " مفسرة"قال . وأجملةللخطاب وأالكاف للبعد،
 .لها محل ل النداء جواب " مستأنأفةلي "هب وأجملة

ْتُه  { 39:آ َد َنا َكُة     َف ِئ ْلَمل ِئٌم     وَأُهَو     ا ّلي     َقا ْلِمْحَراِب     ِفي     ُيآَص ا
ّلَه     َأّن َبّشُرَك     ال َيى     ُيآ َيْح ّدًقا     ِب ِلَمٍة     ُمَص َك ّلِه     ِمَن     ِب ًدا     ال ّي وَأسَإ

ّيا     وَأحَأُصوًرا ِب َنأ ِلِحيَن     ِمَن     وَأ  }    الّصا

"يآبشرك الله "أن . المصدرثان " خبر"يآصلي جملة
ًا وأ الباء، الخافض نأـزع على منصوب من " حأال"مصدق
ًا بـ " متعلق"بكلمةوأالجار "،"يآحيى ""كلمة"،لـ"مصدق
". وأقوله"كلمةلـ بنعت " متعلقالله "من وأالجار
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ًا ّيد ًا على ": معطوف"وأسإ "من وأالجار "،"مصدق
ًا لـ بنعت " متعلقالصالحين  "."نأبي

ّنأى     َرّب     َقاَل  { 40:آ ُكوُن     َأ ْد     ُغلٌم     ِلي     َيآ ِنَي     وَأَق َلَغ َبُر     َب ِك ْل ا
ِتي َأ ِلَك     َقاَل     َعاِقٌر     وَأاْمَر َذ ّلُه     َك ُء     َما     َيآْفَعُل     ال  }    َيآَشا

ّنأى نأصب محل في كيف، بمعنى اسإتفهام ": اسإم"أ
وأالمجروأر وأالجار نأاقص، مضارع " فعل"يآكون .حأال
يآكون ": اسإم"غلم "."يآكون بخبر " متعلقان"لي

"وأامرأتي وأجملة " حأالية،بلغني "وأقد . جملةمرفوع
. قولهنأصب محل في الحالية على " معطوفةعاقر

مفعول نأائب مثل بمعنى اسإم ": الكافالله "كذلك
.الفعل ذلك مثل ِفْعل يآشاء ما يآفعل : اللهأي مطلق

 .مبتدأ وأالجللة إليه، مضاف وأالشارة

ُتَك     َقاَل  { 41:آ َيآ ّلَم     َأل     آ َك ّناَس     ُت َثَة     ال ٍم     َثل ّيآا َرْمًزا     ِإل     َأ
ُكْر ْذ ّبَك     وَأا ِثيًرا     َر  }    َك

"ثلثة ". وأقوله"آيآتك " خبرتكلم "أل المؤوأل المصدر
ًا وأ "،"تكلم بـ متعلق زمان ": ظرفأيآام " مستثنى"رمز

"وأاذكر جملة الكلم، جنس من ليس الرمز لن منقطع؛
ًالها محل ل " مستأنأفةربك مفعول " نأائب."كثير

ًاأي مطلق، ًا : ذكر  .كثير

ْذ  { 42:آ ِإ َلِت     وَأ َكُة     َقا ِئ ْلَمل َيآُم    َ يآا     ا ّلَه     ِإّن     َمْر َطَفاِك     ال  }    اْص

ًا،"اذكر لـ مفعول ظرفي " اسإم"إذ وأالجملة " مضمر
 .مستأنأفة

ِلَك  { 44:آ َباِء     ِمْن     َذ ْنأ ْيِب     َأ ْلَغ ْيَك     ُنأوحِأيِه     ا َل ْنَت     وَأَما     ِإ ْيآِهْم     ُك َد َل
ْذ ْلُقوَن     ِإ ّيآُهْم     َأْقلَمُهْم     ُيآ ْكُفُل     َأ َيآَم     َيآ ْنَت     وَأَما     َمْر ْيآِهْم     ُك َد ْذ     َل ِإ

َتِصُموَن  }    َيآْخ

زمان ": ظرف". "إذ"الغيب من " حأال"نأوحأيه جملة
ّلق الذي بالسإتقرار متعلق ّيآهم وأقوله الخبر، به تع ":"أ

به " مفعوليآكفل "أيآهم وأجملة مبتدأ، اسإتفهام اسإم
ُيآلقون تضمين على "وأما . وأجملةيآنظروأن " معنى"
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أنأباء من "ذلك جملة على معطوفة " الوألىلديآهم كنت
جملة على معطوفة فهي الثانأية الجملة " وأأماالغيب

محل " في"يآختصمون وأجملة " الوألى،لديآهم كنت "ما
 .إليه مضاف جر

َيا     ِفي     وَأِجيًها  { 45:آ ْنأ ّد ِبيَن     وَأِمَن     وَأالِخَرِة     ال ْلُمَقّر  }    ا

ًا به، متعلق بعده وأالجار "،"عيسى من " حأال"وأجيه
معطوفة مقدرة بحال " متعلقالمقربين "من وأالجار

ًا على ًا" أي"وأجيه  .المقربين من : وأكائن
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ّلُم  { 46: َك ُيآ ّناَس     وَأ ْلَمْهِد     ِفي     ال َكْهل     ا ِلِحيَن     وَأِمَن     وَأ  }    الّصا

المقدرة المفردة الحال على " معطوفة"وأيآكلم جملة
الحال على معطوف ": اسإم"كهل وأقوله .السابقة
" متعلقالصالحين "وأمن وأالجار السابقة، المقدرة

ًا على معطوفة مقدرة بحال  "."وأجيه

َلْت  { 47:آ ّنأى     َرّب     َقا ُكوُن     َأ ٌد     ِلي     َيآ َل َلْم     وَأ ِني     وَأ َبَشٌر     َيآْمَسْس
ِلِك     َقاَل َذ ّلُه     َك ُلُق     ال ُء     َما     َيآْخ َذا     َيآَشا ّنأَما     َأْمًرا     َقَضى     ِإ ِإ َف

ُكوُن     ُكْن     َلُه     َيآُقوُل َي  }    َف

ّنأى بخبر " متعلق"لي وأالجار حأال، اسإتفهام " اسإم"أ
.نأصب محل في " حأاليةيآمسسني "وألم وأجملة "،"يآكون

أنأت، ضمير وأالفاعل تام، أمر ": فعلفيكون "كن
وأجملة تام، مضارع معها وأالفعل مستأنأفة، وأالفاء
وأجملة يآكون، :فهوأي محذوأف لمبتدأ خبر ""يآكون
 .لها محل ل " مستأنأفةيآكون "فهو

َلى     وَأَرسُإول  { 49:آ ِني     ِإ ِئيَل     َب ّنأي     ِإسْإَرا ْد     َأ ُكْم     َق ُت ْئ َيآٍة     ِج ِبآِ
ُكْم     ِمْن ّب ّنأي     َر ُلُق     َأ ُكْم     َأْخ ّطيِن     ِمَن     َل َئِة     ال ْي ْيِر     َكَه ّط ْنأُفُخ     ال َأ َف
ُكوُن     ِفيِه َي ْيًرا     َف ْذِن     َط ِإ ّلِه     ِب ْبِرُئ     ال ُأ ْكَمَه     وَأ ْبَرَص     ال وَأال

ِيي ُأحْأ َتى     وَأ ْلَمْو ْذِن     ا ِإ ّلِه     ِب ُكْم     ال ُئ ّب َنأ ُأ ُلوَن     ِبَما     وَأ ُك ْأ وَأَما     َت
ّدِخُروأَن ُكْم     ِفي     َت ِت ُيو ِلَك     ِفي     ِإّن     ُب َيآًة     َذ ُكْم     ل ُتْم     ِإْن     َل ْن ُك
ِنيَن  }    ُمْؤِم
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:تقديآره مضمر لفعل ثان به ": مفعول"وأرسإولقوله
المؤوأل وأالمصدر به، متعلق بعده وأالجار رسإول وأيآجعله

ّنأي .: الباءالخافض نأـزع على منصوب بعدها " وأما"أ
قوله من " بدلأخلق "أنأي الثانأي المؤوأل وأالمصدر

مثل بمعنى اسإم ": الكافالطير "كهيئة وأقوله "."آيآة
هيئة مثل هيئة لكم : أخلقأي محذوأف به لمفعول نأعت

وأجواب " مستأنأفة،مؤمنين كنتم "إن . وأجملةالطير
 .قبله ما عليه دّل محذوأف الشرط

ّدًقا  { 50:آ ْيَن     ِلَما     وَأُمَص َدّي     َب ّتْوَراِة     ِمَن     َيآ ُكْم     وَألحِأّل     ال َل
ّلِذي     َبْعَض ُكْم     حُأّرَم     ا ْي َل ُكْم     َع ُت ْئ َيآٍة     وَأِج ُكْم     ِمْن     ِبآِ ّب ّتُقوا     َر َفا
ّلَه ِطيُعوِن     ال َأ  }    وَأ

ًا قوله ّلق على معطوف ": اسإم"وأمصدق " في"بآِيآة متع
ًا : جئتكموأالتقديآر السابقة، اليآة ًا بآِيآة ملتبس .وأمصدق

لم بعد مضمرة بأن منصوب ": مضارع"لحأل وأقوله
مضمر بفعل متعلق مجروأر المؤوأل وأالمصدر التعليل،

على " معطوفة"جئتكم وأجملة لحأّل، وأجئتكم :أي
""فاتقوا وأجملة .رفع محل في " المقدرة"جئتكم

 "."جئتكم جملة على معطوفة

ّلَه     ِإّن  { 51:آ ّبي     ال ُكْم     َر ّب ُه     وَأَر ُدوأ ُب َذا     َفاْع ِصَراٌط     َه
َتِقيٌم  }    ُمْس

""فاعبدوأه وأجملة عاطفة، ": الفاء"فاعبدوأهقوله
صراط "هذا ". وأجملةربي الله "إن جملة على معطوفة

 .لها محل ل " مستأنأفة

ْنأَصاِري     َمْن     َقاَل  { 52:آ َلى     َأ ّلِه     ِإ ّيآوَن     َقاَل     ال ْلَحَواِر َنأْحُن     ا
ْنأَصاُر ّلِه     َأ ّنا     ال ّلِه     آَم  }    ِبال

في الياء من حأال بمحذوأف " متعلقالله "إلى الجار
 "نأحن لـ ثان " خبر"آمنا وأجملة "،"أنأصاري
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َنا  { 53 َبْع ّت َنا     الّرسُإوَل     وَأا ْب ُت ْك  }    الّشاِهِديآَن     َمَع     َفا
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محل " ل"وأاتبعنا جملة على " معطوفة"فاكتبنا جملة
 "."اكتبنا بـ متعلق للمصاحأبة مكان " ظرف"مع .لها

َكُروأا  { 54:آ َكَر     وَأَم ّلُه     وَأَم ّلُه     ال ْيُر     وَأال ِكِريآَن     َخ ْلَما  }    ا

 .لها محل ل " مستأنأفةخير "وأالله جملة

ّلِذيآَن     وَأَجاِعُل  { 55:آ َبُعوَك     ا ّت َق     ا ّلِذيآَن     َفْو َلى     َكَفُروأا     ا ِم     ِإ َيآْو
َياَمِة ْلِق َلّي     ُثّم     ا ُكْم     ِإ ُكُم     َمْرِجُع َأحْأ ُكْم     َف َن ْي  }    َب

. وأجملةلجاعل الثانأي بالمفعول " متعلق"فوق الظرف
"مرجعكم "إلّي جملة على " معطوفةبينكم "فأحأكم

 .نأصب محل في

 }    َنأاِصِريآَن     ِمْن     َلُهْم     وَأَما  { 56:آ

ًا مجروأر " اسإم"نأاصريآن وأهو مبتدأ، محل مرفوع لفظ
جملة على معطوفة وأالجملة " الزائدة،"من بـ مجروأر

ّذبهم ُأَع  .رفع محل " في"

َأّما  { 57:آ ّلِذيآَن     وَأ ُنوا     ا ُلوا     آَم ِلَحاِت     وَأَعِم ُيَوّفيِهْم     الّصا َف
ّلُه     ُأُجوَرُهْم ِلِميَن     ُيآِحّب     ل     وَأال ّظا  }    ال

رابطة وأالفاء "،"الذيآن المبتدأ " خبر"فيوفيهم جملة
ل "وأالله . جملةثان " مفعول"أجورهم الشرط، لجواب

 ." مستأنأفةالظالمين يآحب

ِلَك  { 58:آ ُه     َذ ُلو ْت ْيَك     َنأ َيآاِت     ِمَن     َعل  }    ال

 "."تتلوه في الهاء من بحال " متعلقاليآات "من الجار

َثِل  { 59:آ َدَم     َكَم َلَقُه     آ ُكْن     َلُه     َقاَل     ُثّم     ُتَراٍب     ِمْن     َخ
ُكوُن َي  }    َف

""فيكون وأجملة لها، محل ل " مفسرة"خلقه جملة
"يآكون "فهو وأجملة : هو،تقديآره محذوأف لمبتدأ خبر

 .لها محل ل مستأنأفة
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ْلَحّق  { 60:آ ّبَك     ِمْن     ا ُكْن     َفل     َر َتِريآَن     ِمَن     َت ْلُمْم  }    ا

وأالجملة عاطفة، ": الفاءالممتريآن من تكن "فل قوله
مقدر وأالرابط المتقدمة، المستأنأفة على معطوفة

متعلق "الممتريآن "من وأالجار به، الممتريآن :منأي
 .كان بخبر

َءَك     َما     َبْعِد     ِمْن     ِفيِه     حَأاّجَك     َفَمْن  { 61:آ ِم     ِمَن     َجا ْل ْلِع َفُقْل     ا
َلْوا ْدُع     َتَعا َنأا     َنأ َء َنا ْب ُكْم     َأ َء َنا ْب َأ َنأا     وَأ َء ِنأَسا ُكْم     وَأ َء ِنأَسا َنا     وَأ ْنأُفَس َأ وَأ

ُكْم ْنأُفَس َأ َتِهْل     ُثّم     وَأ ْب َنْجَعْل     َنأ َنَة     َف ّلِه     َلْع َلى     ال ِبيَن     َع َكاِذ ْل  }    ا

المؤوأل وأالمصدر " مصدريآة،": "ماجاءك "ما قوله
حأذف على مبني أمر ": فعل"تعالوا . وأقولهإليه مضاف
ْدُع وأالفعل .الفاعل وأالواوأ النون، َنأ مضارع ": فعل"
جزمه وأعلمة مقدر، شرط جواب في وأاقع لنأه مجزوأم

" متعلقالكاذبين "على . الجارالعلة حأرف حأذف
 "جعل لـ الثانأي بالمفعول
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َذا     ِإّن  { 62: ْلَقَصُص     َلُهَو     َه ْلَحّق     ا َلٍه     ِمْن     وَأَما     ا ّلُه     ِإل     ِإ ال
ِإّن ّلَه     وَأ ْلَعِزيآُز     َلُهَو     ال ِكيُم     ا ْلَح  }    ا

" نأافية"ما عاطفة، ": الواوأالله إل إله من " وأما قوله
ًا مجروأر " اسإم"إله " زائدة،"من مهملة، مرفوع لفظ

""الله " للحصر،"إل وأ "،"لنا مقدر وأالخبر مبتدأ، محل
إله من "وأما وأجملة " مرفوع،إله "من موضع من بدل

".القصص لهو هذا "إّن جملة على " معطوفةالله إل
"ما جملة على " معطوفةالعزيآز لهو الله "وأإن وأجملة

 .لها محل " لالله إل إله من

َتاِب     َأْهَل    َ يآا     ُقْل  { 64:آ ِك ْل َلْوا     ا َلى     َتَعا ِلَمٍة     ِإ َنا     سَإَواٍء     َك َن ْي َب
ُكْم َن ْي َب َد     َأل     وَأ ُب ّلَه     ِإل     َنأْع  }    ال

وأهو مجروأر، ": نأعت. "سإواء" مستأنأفة"تعالوا جملة
ّنأث لم وألذلك مصدر؛ الصل في ": ظرف. "بينناُيآَؤ
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" خبرنأعبد "أل ". وأالمصدر"سإواء لـ بنعت متعلق مكان
 "."هي بـ مقدر لمبتدأ

َتاِب     َأْهَل    َ يآا  { 65:آ ِك ْل ْبَراِهيَم     ِفي     ُتَحاّجوَن     ِلَم     ا وَأَما     ِإ
َلِت ُة     ُأنأـز ّتْوَرا ْنأِجيُل     ال ُلوَن     َأَفل     َبْعِدِه     ِمْن     ِإل     وَأال  }    َتْعِق

ِلَم قوله اسإتفهام " اسإم"ما جارة، ": اللمتحاجون "
في المحذوأفة اللف على المقدر السكون على مبني
اللف حأذف وأوأجب "،"تحاجون بـ متعلق جر محل

" حأاليةالتوراة أنأـزلت "وأما . جملةالجر حأرف لدخول
محل ل " مستأنأفةتعقلون "أفل . وأجملةنأصب محل في
 .لها

ُتْم  {َها66:آ ْنأ ُتْم َهُؤلِء َأ ُكْم ِفيَما حَأاَجْج ْلٌم ِبِه َل ِلَم ِع َف
ْيَس ِفيَما ُتَحاّجوَن ُكْم َل ْلٌم ِبِه َل ّلُه ِع َلُم وَأال ُتْم َيآْع ْنأ َأ ل وَأ
َلُموَن  }َتْع

منفصل رفع " ضمير"أنأتموأ " للتنبيه،": "ها"هاأنأتم
منصوب الكسر على مبني إشارة ": اسإم. "هؤلءمبتدأ
ِلَم . وأجملة" خبر"حأاججتم وأجملة الختصاص، على "ف

محل " لحأاججتم "هاأنأتم جملة على " معطوفةتحاّجون
جملة على " معطوفةتعلمون ل "وأأنأتم . وأجملةلها

 .لها محل " ليآعلم "وأالله

ْبَراِهيُم     َكاَن     َما  { 67:آ ّيآا     ِإ ّيا     وَأل     َيآُهوِد ِنأ ِكْن     َنأْصَرا َل َكاَن     وَأ
ِنيًفا ِلًما     حَأ  }    ُمْس

" لكان "ما جملة على " معطوفةكان "وألكن جملة
 .لها محل

ّدْت  { 69:آ ِئَفٌة     وَأ َتاِب     َأْهِل     ِمْن     َطا ِك ْل ُكْم     َلْو     ا َنأ ّلو وَأَما     ُيآِض
ّلوَن ْنأُفَسُهْم     ِإل     ُيآِض  }    َيآْشُعُروأَن     وَأَما     َأ

" مفعوليآضلونأكم "لو المؤوأل وأالمصدر " مصدريآة،"لو
"وأما جملة على " معطوفةيآشعروأن "وأما وأجملة .به

 .نأصب محل " فييآضلون
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ْكُفُروأَن     ِلَم  { 70:آ َيآاِت     َت ّلِه     ِبآِ ُتْم     ال ْنأ َأ ُدوأَن     وَأ  }    َتْشَه

جر محل في اسإتفهام " اسإم"ما جارة، ": اللم"لم
"وأأنأتم جملة لجرها، ألفها حأذفت "،"تكفروأن بـ متعلق

 " حأاليةتشهدوأن
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ِبُسوَن     ِلَم  { 71: ْل ْلَحّق     َت ِطِل     ا َبا ْل ُتُموَن     ِبا ْك َت ْلَحّق     وَأ ُتْم     ا ْنأ َأ وَأ
َلُموَن  }    َتْع

 "."تكتمون في الواوأ من " حأاليةتعلمون "وأأنأتم جملة

ُنوا  { 72:آ ّلِذي     آِم َلى     ُأنأـزَل     ِبا ّلِذيآَن     َع ُنوا     ا ّنَهاِر     وَأْجَه     آَم ال
ْكُفُروأا ُه     وَأا ّلُهْم     آِخَر  }    َيآْرِجُعوَن     َلَع

"."آمنوا بـ متعلق منصوب زمان ": ظرفالنهار "وأجه
 .لها محل ل " مستأنأفةيآرجعون "لعلهم وأجملة

ُنوا     وَأل  { 73:آ ِبَع     ِلَمْن     ِإل     ُتْؤِم ُكْم     َت َن َدى     ِإّن     ُقْل     ِديآ ْلُه َدى     ا ُه
ّلِه َتى     َأْن     ال ٌد     ُيآْؤ ْثَل     َأحَأ ُتْم     َما     ِم ِتي ُكْم     َأوْأ     ُأوأ َد     ُيآَحاّجو ْن ِع

ُكْم ّب  }    َر

. وأالمصدر" اعتراضيةالله هدى الهدى إّن "قل جملة
إيآتاء، : خشيةأي لجله " مفعولأحأد ُيآؤتى "أن المؤوأل

أن خشية ديآنكم بمثل جاء لمن إل تؤمنوا : وألوأالمعنى
ٌد ُيآؤتى أن وأخشية أوأتيتم، ما مثل النبوة من أحأ

 .ربهم عند إيآاهم بتصديآقكم يآحاجوكم

َتّص  { 74:آ ِتِه     َيآْخ ُء     َمْن     ِبَرحْأَم ّلُه     َيآَشا ْلَفْضِل     ُذوأ     وَأال ا
ِم ِظي ْلَع  }    ا

ذوأ "وأالله جملة للجللة، ثالث " خبر"يآختص جملة
 .مستأنأفة "الفضل

َتاِب     َأْهِل     وَأِمْن  { 75:آ ِك ْل ْنُه     ِإْن     َمْن     ا ْأَم َطاٍر     َت ْن ّدِه     ِبِق ْيَك     ُيآَؤ َل ِإ
ْنُهْم ْنُه     ِإْن     َمْن     وَأِم ْأَم َناٍر     َت ّدِه     ل     ِبِديآ ْيَك     ُيآَؤ َل ُدْمَت     َما     ِإل     ِإ

javascript:openquran(2,75,75)
javascript:openquran(2,75,75)
javascript:openquran(1,105,105)
javascript:openquran(1,105,105)
javascript:openquran(2,73,73)
javascript:openquran(2,73,73)
javascript:openquran(2,73,73)
javascript:openquran(2,72,72)
javascript:openquran(2,72,72)
javascript:openquran(2,71,71)
javascript:openquran(2,71,71)
javascript:openquran(2,70,70)


مكتبة                       الكريم القرآن إعراب مشكل
 السإلمية مشكاة

ْيِه َل ِئًما     َع ِلَك     َقا ّنأُهْم     َذ َأ ُلوا     ِب ْيَس     َقا َنا     َل ْي َل ّييَن     ِفي     َع الّم
ِبيٌل ُلوَن     سَإ َيآُقو َلى     وَأ ّلِه     َع َكِذَب     ال ْل َلُموَن     وَأُهْم     ا  }    َيآْع

صلة الشرطية وأالجملة مبتدأ، موصول " اسإم"من
""ما " للحصر،" : "إلمادمت "إل .السإمي الموصول

" منصوبدمت "ما المؤوأل وأالمصدر زمانأية، مصدريآة
ّده بـ متعلق الزمانأية الظرفية على ""عليه ".الجار"يآؤ

"قالوا "بأنأهم المؤوأل ". وأالمصدر"قائما بـ متعلق
"يآعلمون "وأهم . وأجملةبالخبر متعلق بالباء، مجروأر
 .نأصب محل في حأالية

َلى  { 76:آ ّتَقى     ِبَعْهِدِه     َأوْأَفى     َمْن     َب ِإّن     وَأا ّلَه     َف ُيآِحّب     ال
ّتِقيَن ْلُم  }    ا

وأجملة مبتدأ، شرط " اسإم"من وأ جواب، " حأرف"بلى
الشرط بين وأالرابط الشرط، " جوابيآحب الله "فإن

 .العموم وأالجواب

ّلِذيآَن     ِإّن  { 77:آ َتُروأَن     ا ّلِه     ِبَعْهِد     َيآْش ِنأِهْم     ال ْيآَما َأ ًنا     وَأ ِليل     َثَم َق
ِئَك َل َق     ل     ُأوأ ّلُمُهُم     وَأل     الِخَرِة     ِفي     َلُهْم     َخل َك ّلُه     ُيآ وَأل     ال
ُظُر ْن ْيِهْم     َيآ َل َياَمِة     َيآْوَم     ِإ ْلِق ّكيِهْم     وَأل     ا َلُهْم     ُيآَز َذاٌب     وَأ ِليٌم     َع  }    َأ

". وأجملة"إّن خبر رفع محل " فيخلق ل "أوألئك جملة
"وأل ". وأجملة"أوألئك المبتدأ " خبرلهم خلق "ل

". جملةلهم خلق "ل جملة على " معطوفةالله يآكلمهم
 "يآزكيهم جملة على " معطوفةعذاب "وألهم
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ِإّن  { 78 ْنُهْم     وَأ ْلُووأَن     َلَفِريآًقا     ِم َتُهْم     َيآ َن ْلِس َتاِب     َأ ِك ْل ِبا
ُه ُبو َتْحَس َتاِب     ِمَن     ِل ِك ْل َتاِب     ِمَن     ُهَو     وَأَما     ا ِك ْل ُلوَن     ا َيآُقو ُهَو     وَأ

ْنِد     ِمْن ّلِه     ِع ْنِد     ِمْن     ُهَو     وَأَما     ال ّلِه     ِع ُلوَن     ال َيآُقو َلى     وَأ ّلِه     َع ال
َكِذَب ْل َلُموَن     وَأُهْم     ا  }    َيآْع

":الكتاب من هو "وأما . قوله" للتوكيد"لفريآقا في اللم
وأالجملة ليس، عمل تعمل " نأافية"ما وأ حأالية الواوأ
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. وأجملة" حأاليةالله عند من هو "وأما . وأجملةحأالية
 ." حأاليةيآعلمون "وأهم

َبَشٍر     َكاَن     َما  { 79:آ َيُه     َأْن     ِل ِت ّلُه     ُيآْؤ َتاَب     ال ِك ْل ْكَم     ا ْلُح وَأا
َة ُبّو ّن ّناِس     َيآُقوَل     ُثّم     وَأال ُنأوا     ِلل ًدا     ُكو َبا ّلِه     ُدوأِن     ِمْن     ِلي     ِع ال

ِكْن َل ُنأوا     وَأ ّييَن     ُكو ِنأ ّبا ُتْم     ِبَما     َر ْن ّلُموَن     ُك َتاَب     ُتَع ِك ْل  }    ا

""لبشر وأالجار كان، " اسإميآؤتيه "أن المؤوأل المصدر
من بحال " متعلقدوأن "من . الجاركان بخبر متعلق

القول " مقولكونأوا "وألكن ". جملة"لي في الياء
"بما . وأالمصدر: كونأوايآقول : لكنأي مقدر لقول
 "."ربانأيينبـ متعلق مجروأر "كنتم

ُكْم     وَأل  { 80:آ ْأُمَر ُذوأا     َأْن     َيآ ّتِخ َكَة     َت ِئ ْلَمل ّييَن     ا ِب ّن ًبا     وَأال َبا َأْر

ُكْم ْأُمُر َيآ ُكْفِر     َأ ْل َد     ِبا ْذ     َبْع ُتْم     ِإ ْنأ ِلُموَن     َأ  }    ُمْس

نأـزع على " منصوبتتخذوأا "أن المؤوأل المصدر
بـ متعلق منصوب زمان " ظرف"بعد .الباء الخافض

مضاف السكون على مبني ظرفي " اسإم"إذ وأ "،"يآأمر
 .إليه " مضافمسلمون "أنأتم وأجملة إليه،

ْذ  { 81:آ ِإ َذ     وَأ ّلُه     َأَخ َق     ال َثا ّييَن     ِمي ِب ّن ُكْم     َلَما     ال ُت ْي َت َتاٍب     ِمْن     آ ِك
ْكَمٍة ُكْم     ُثّم     وَأحِأ َء ٌق     َرسُإوٌل     َجا ّد ُكْم     ِلَما     ُمَص ُنّن     َمَع ُتْؤِم ِبِه     َل

ّنأُه ْنُصُر َت َل ُتْم     َقاَل     وَأ َأْقَرْر ُتْم     َأ ْذ َأَخ َلى     وَأ ُكْم     َع ِل ُلوا     ِإْصِري     َذ َقا
َنأا ُدوأا     َقاَل     َأْقَرْر َنأا     َفاْشَه َأ ُكْم     وَأ  }    الّشاِهِديآَن     ِمَن     َمَع

""اذكر لـ مفعول ظرفي " اسإم"إذ مستأنأفة، الواوأ
جواب في وأاقعة ": اللم": "لماآتيتكم "لما .مقدرا

ّنأه"ميثاق قوله في المتضمن القسم وأ مجراه، جاٍر " ل
وأالعائد " صلة،"آتيتكم وأجملة مبتدأ، " موصولة"ما

من بحال " متعلقكتاب "من . الجار: آتيتكموهأي مقدر
""آتيتكم على " معطوفةجاءكم "ثّم وأجملة "."ما

وأهو بالظاهر حأصل قبلها بما يآربطها الذي وأالرابط
"". "لماأتيتكم "لما قوله على صادق فإنأه "،معكم "لما
به مفعول موصول " اسإم"ماوأ للتقويآة، زائدة اللم
ُنّن . وأقولهالفاعل لسإم جواب في وأاقعة ": اللم"لتؤم
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َنأّن الفعل وأأصل مقدر، قسم ُتؤمنو بثبوت مرفوع فهو :
الواوأ حأذفت ثم المثال، لتوالي المحذوأفة النون

. وأالجملةفاعل المقدرة وأالواوأ الساكنين، للتقاء
المبتدأ " خبرلتؤمنن "وأالله وأجملة مقدر، قسم جواب

شرط " جواب"فاشهدوأا . وأجملةرفع محل " في"لما
. وأجملةفاشهدوأا أقررتم : إنأي جزم، محل في مقدر
 ." حأاليةالشاهديآن من معكم "وأأنأا

ْيَر  { 83:آ ّلِه     ِديآِن     َأَفَغ ْبُغوَن     ال َلُه     َيآ َلَم     وَأ ِفي     َمْن     َأسْإ
َكْرًها     َطْوًعا     وَأالْرِض     الّسَماوَأاِت ْيِه     وَأ َل ِإ  }    ُيآْرَجُعوَن     وَأ

ّدمت مستأنأفة، وأالفاء للسإتفهام، الهمزة الهمزة وأتق
. وأجملةمقدم به " مفعول"غير وأ الصدارة للزوأمها

ًا" حأاليةأسإلم "وأله وأجملة منصوبة، ": حأال. "طوع
" فيأسإلم "وأله جملة على " معطوفةيآرجعون "وأإليه
 نأصب محل
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ُق     ل  { 84:آ ْيَن     ُنأَفّر ْنُهْم     َأحَأٍد     َب َنأْحُن     ِم ِلُموَن     َلُه     وَأ  }    ُمْس

له "وأنأحن وأجملة "،"النبيون من " حأاليةنأفّرق "ل جملة
محل " فينأفرق "ل جملة على " معطوفةمسلمون

 .نأصب

َتِغ     وَأَمْن  { 85:آ ْب ْيَر     َيآ ِم     َغ ًنا     السْإل َلْن     ِديآ َبَل     َف ْنُه     ُيآْق وَأُهَو     ِم
ْلَخاسِإِريآَن     ِمَن     الِخَرِة     ِفي  }    ا

":. "غيرمبتدأ شرط " اسإم"من مستأنأفة، " الواوأ"وأمن
ًاإليه ": مضاف"السإلم منصوب، به مفعول ". "ديآن

" معطوفةالخاسإريآن من "وأهو . وأجملةمنصوب تمييز
 .جزم محل في الشرط جواب جملة على

ْيَف  { 86:آ ّلُه     َيآْهِدي     َك َد     َكَفُروأا     َقْوًما     ال ِنأِهْم     َبْع ِإيآَما
ُدوأا َءُهُم     حَأّق     الّرسُإوَل     َأّن     وَأَشِه َناُت     وَأَجا ّي َب ْل ّلُه     ا َيآْهِدي     ل     وَأال

ْلَقْوَم ِلِميَن     ا ّظا  }    ال
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. وأجملةحأال نأصب محل في اسإتفهام ": اسإم"كيف
"حأق الرسإول "أن المؤوأل وأالمصدر مستأنأفة، ""يآهدي

"وأجاءهم . جملةالباء الخافض نأـزع على منصوب
ل "وأاللهوأجملة "،"شهدوأا جملة على " معطوفةالبينات

 .مستأنأفة "يآهدي

ِئَك  { 87:آ َل ْيِهْم     َأّن     َجَزاُؤُهْم     ُأوأ َل َنَة     َع ّلِه     َلْع َكِة     ال ِئ ْلَمل وَأا
ّناِس  }    َأْجَمِعيَن     وَأال

.للخطاب الكاف مبتدأ،وأ إشارة " اسإم"أوألئك
..." خبرعليهم "أن وأالمصدر ثان، " مبتدأ"جزاؤهم

" فيعليهم أّن "جزاؤهم وأجملة "،"جزاؤهم المبتدأ
": توكيد"أجمعين وأقوله "،"أوألئك خبر رفع محل

 .سإالم مذكر جمع لنأه بالياء مجروأر

ِلِديآَن  { 88:آ ْنُهُم     ُيآَخّفُف     ل     ِفيَها     َخا َذاُب     َع ْلَع ُهْم     وَأل     ا
َظُروأَن ْن  }    ُيآ

في الضمير من " حأاليةالعذاب عنهم يآخّفف "ل جملة
على " معطوفةيآنظروأن "وألهم ". وأجملة"خالديآن

 ".العذاب يآخفف "ل جملة

ّلِذيآَن     ِإّن  { 91:آ ُتوا     َكَفُروأا     ا َلْن     ُكّفاٌر     وَأُهْم     وَأَما َبَل     َف ِمْن     ُيآْق
ُء     َأحَأِدِهْم ًبا     الْرِض     ِمْل َلِو     َذَه َدى     وَأ َت ِئَك     ِبِه     اْف َل َذاٌب     َلُهْم     ُأوأ َع

ِليٌم  }    َنأاِصِريآَن     ِمْن     َلُهْم     وَأَما     َأ

ًا زائدة ": الفاءُيآقبل "فلن بالشرط، للموصول تشبيه
منصوب، للمجهول مبني بعدها وأالفعل نأاصبة، ""لن

ًاوأ فاعل، " نأائب"ملءوأ . "وألومنصوب " تمييز"ذهب
محذوأفة، حأال على عاطفة حأالية ": الواوأافتدى

في وألو حأال كل في أحأدهم من يآقبل : لنوأالتقديآر
الشرط . وأجوابالحأوال لسإتقصاء وأهذا الحال، هذه

"عذاب لهم "أوألئك . وأجملةقبله ما عليه دّل محذوأف
لهم "وأماوأجملة " خبر،عذاب "لهم . وأجملةمستأنأفة

" فيعذاب "لهم جملة على " معطوفةنأاصريآن من
 " زائدة"منوأ " مبتدأ،"نأاصريآن. وأرفع محل
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ُلوا     َلْن  { 92 َنا ِبّر     َت ْل ّتى     ا ْنِفُقوا     حَأ ّبوَن     ِمّما     ُت ْنِفُقوا     وَأَما     ُتِح ُت
ِإّن     َشْيٍء     ِمْن ّلَه     َف ِليٌم     ِبِه     ال  }    َع

""ما عاطفة، ": الواوأشيء من تنفقوا "وأما قوله
لـ بنعت " متعلقشيء "من الجار به، مفعول شرطية

"لن جملة على " معطوفةتنفقوا "وأما ". وأجملة"ما
 ".تنالوا

ِم     ُكّل  { 93:آ ّطَعا ِني     حِأل     َكاَن     ال َب ِئيَل     ِل حَأّرَم     َما     ِإل     ِإسْإَرا
ِئيُل َلى     ِإسْإَرا ْبِل     ِمْن     َنأْفِسِه     َع ُة     ُتنـزَل     َأْن     َق ّتْوَرا ُقْل     ال

ُتوا ْأ ّتْوَراِة     َف ُلوَها     ِبال ْت ُتْم     ِإْن     َفا ْن  }    َصاِدِقيَن     ُك

موصول " اسإم"ما اسإتثناء، " أداة": "إلحأّرم ما "إل
""فأتوا . وأجملةمتصل وأهو كان، اسإم من مستثنى

"إن . وأجملةفأتوا صدقتم : إنأي مقدر شرط جواب
دّل محذوأف الشرط وأجواب " مستأنأفة،صادقين كنتم
 .قبله ما عليه

ِئَك  { 94:آ َل ُأوأ ِلُموَن     ُهُم     َف ّظا  }    ال

 .لها محل ل فصل " ضمير"هم

َق     ُقْل  { 95:آ َد ّلُه     َص ِبُعوا     ال ّت ّلَة     َفا ْبَراِهيَم     ِم ِنيًفا     ِإ وَأَما     حَأ
ِكيَن     ِمَن     َكاَن ْلُمْشِر  }    ا

. وأقولهالقول حأيز في " مستأنأفة"فاتبعوا جملة
من الحال وأجازت "،"إبراهيم من حأال ":"حأنيفا

. جملةمنه الجزء بمنـزلة المضاف لن إليه؛ المضاف
ًا المفرد على " معطوفةكان "وأما محل " في"حأنيف
 .نأصب

ْيٍت     َأوّأَل     ِإّن  { 96:آ ّناِس     وُأِضَع     َب ّلِذي     ِلل ّكَة     َل َب ًكا     ِب َباَر ُم
ًدى َلِميَن     وَأُه ْلَعا  }    ِل
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ًا ًا"وُأِضع ضمير من ": حأال"مبارك "،"للذي بعد " مقدر
بين ُيآفصل ل حأتى المذكور ضميرالفعل من وأليس
". وأالجار"إّن خبر وأهو بأجنبي، وأصاحأبها الحال

 "."هدى لـ بنعت " متعلق"للعالمين

َيآاٌت     ِفيِه  { 97:آ َناٌت     آ ّي ْبَراِهيَم     َمَقاُم     َب َلُه     وَأَمْن     ِإ َكاَن     َدَخ
ًنا ّلِه     آِم ِل َلى     وَأ ّناِس     َع ْيِت     حِأّج     ال َب ْل َطاَع     َمِن     ا َت ْيِه     اسْإ َل ِإ

ِبيل  }    سَإ

.: منهاتقديآره محذوأف وأخبره " مبتدأ،إبراهيم "مقام
"دخله "وأمن . وأجملةليآات " نأعتمقام "منها وأجملة

".البيت حأج الناس على "وألله جملة وأكذا مستأنأفة،
وأالضمير كل، من بعض ": بدلاسإتطاع "من وأقوله
 .: منهمأي مقدر الرابط

َتاِب     َأْهَل    َ يآا     ُقْل  { 98:آ ِك ْل ْكُفُروأَن     ِلَم     ا َيآاِت     َت ّلِه     ِبآِ ّلُه     ال وَأال
ٌد َلى     َشِهي ُلوَن     َما     َع  }    َتْعَم

ِلَم جملة "وأالله .جملةالنداء جواب " مستأنأفةتكفروأن "
 ." حأاليةشهيد

ِلَم99:آ ّدوأَن  { ِبيِل َعْن َتُص ّلِه سَإ َنأَها آَمَن َمْن ال ْبُغو ِعَوًجا َت
ُتْم ْنأ َأ ُء وَأ َدا ّلُه وَأَما ُشَه ُلوَن َعّما ِبَغاِفٍل ال  }َتْعَم

ًا"تصدوأن فاعل من " حأالية"تبغونأها جملة "". "ِعَوج
"وأما وأجملة " حأالية،شهداء "وأأنأتم . جملةمنصوبة حأال
، ليس عمل تعمل " نأافية"ما وأ " مستأنأفة،بغافل الله

" متعلقتعملون "عّما وأقوله " زائدة،"بغافل في وأالباء
 "."غافل بـ

ّيآَها    َ يآا  { 100:آ ّلِذيآَن     َأ ُنوا     ا ِطيُعوا     ِإْن     آَم ّلِذيآَن     ِمَن     َفِريآًقا     ُت ا
ُتوا َتاَب     ُأوأ ِك ْل ُكْم     ا ّدوأ َد     َيآُر ُكْم     َبْع ِنأ  }    َكاِفِريآَن     ِإيآَما

على مبني مقصودة نأكرة " منادى"أيآها نأداء، ": أداة"يآا
" اسإم"الذيآن " للتنبيه،"ها وأ نأصب محل في الضم

.مستأنأفة الشرط ". وأجملة"أي من بدل موصول
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ْيَف101:آ َك ْكُفُروأَن  {وَأ ُتْم َت ْنأ َأ َلى وَأ ْت ُكْم ُت ْي َل َيآاُت َع ّلِه آ ال
ُكْم ُلُه وَأِفي َتِصْم وَأَمْن َرسُإو ّلِه َيآْع ْد ِبال َلى ُهِدَي َفَق ِصَراٍط ِإ

ٍم َتِقي  }ُمْس

نأصب محل في اسإتفهام " اسإم"كيف عاطفة، الواوأ
""تكفروأن ". جملة"تكفروأن في الواوأ من حأال

"وأأنأتم ". جملةالسابق النداء جواب على معطوفة
على " معطوفةرسإوله "وأفيكم وأجملة " حأالية،تتلى
"يآعتصم "من قوله " في"من وأ "،تتلى "وأأنأتم جملة

 ." خبر"يآعتصم وأجملة مبتدأ، شرطية

ّيآَها    َ يآا  { 102:آ ّلِذيآَن     َأ ُنوا     ا ّتُقوا     آَم ّلَه     ا ِتِه     حَأّق     ال وَأل     ُتَقا
ُتّن ُتْم     ِإل     َتُمو ْنأ َأ ِلُموَن     وَأ  }    ُمْس

ُتّن "وأل مطلق مفعول " نأائب"حأق عاطفة، ": الواوأتمو
بحذف مجزوأم مضارع وأالفعل جازمة، " نأاهية"لوأ

فاعل، الساكنين للتقاء المحذوأفة وأالواوأ النون،
في " حأاليةمسلمون "وأأنأتم . جملةللتوكيد وأالنون

 .نأصب محل

ُكُروأا  { 103:آ ْذ ّلِه     ِنأْعَمَة     وَأا ُكْم     ال ْي َل ْذ     َع ُتْم     ِإ ْن ًء     ُك َدا ّلَف     َأْع َأ َف
ْيَن ُكْم     َب ِب ُلو ُتْم     ُق َبْح َأْص ِتِه     َف ِنْعَم ًنأا     ِب ُتْم     ِإْخَوا ْن ُك َلى     وَأ َشَفا     َع

ّناِر     ِمَن     حُأْفَرٍة ُكْم     ال َذ ْنأَق َأ ْنَها     َف ِلَك     ِم َذ ّيُن     َك َب ّلُه     ُيآ ُكْم     ال ِتِه     َل َيآا آ
ُكْم ّل ُدوأَن     َلَع َت  }    َتْه

"،"نأعمة من بحال " متعلقان"عليكم وأالمجروأر الجار
.السابقة بالحال متعلق زمان ": ظرفكنتم "إذ وأقوله
مطلق مفعول نأائب مثل بمعنى اسإم ": الكاف"كذلك

ّينأي ًا الله : يآب إشارة " اسإم"ذا وأ ذلك، مثل تبيين
"لعلكم . وأجملة" مستأنأفة"يآبين . وأجملةإليه مضاف

 .لها محل ل " مستأنأفةتهتدوأن
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ِئَك  { 104:آ َل ُأوأ ِلُحوَن     ُهُم     وَأ ْلُمْف  }    ا

 ." مستأنأفةالمفلحون هم "أوألئك جملة

ِئَك  { 105:آ َل ُأوأ َذاٌب     َلُهْم     وَأ ِظيٌم     َع  }    َع

 .رفع محل " في"أوألئك " خبرعذاب "لهم جملة

َيّض     َيآْوَم  { 106:آ ْب ٌه     َت ّد     وُأُجو َتْسَو ٌه     وَأ َأّما     وُأُجو ّلِذيآَن     َف ا
ّدْت ُتْم     وُأُجوُهُهْم     اسْإَو َكَفْر َد     َأ ُكْم     َبْع ِنأ ُذوأُقوا     ِإيآَما َذاَب     َف ْلَع ا

ُتْم     ِبَما ْن ْكُفُروأَن     ُك  }    َت

:تقديآره بمضمر متعلق منصوب زمان ": ظرف"يآوم
ّذبون، وأجملة موصوف " لنأه"عذاب العامل وأليس ُيآَع
ّذبون " مقول"أكفرتم . وأجملةمستأنأفة " المقدرة"يآع

:أي "،"الذيآن المبتدأ خبر هو محذوأف لقول القول
"كنتم "بما المؤوأل . وأالمصدرأكفرتم لهم فيقال
في " مستأنأفة"فذوأقوا ". جملة"ذوأقوابـ متعلق مجروأر

 .المقدر القول حأيز

َأّما  { 107:آ ّلِذيآَن     وَأ َيّضْت     ا ْب ّلِه     َرحْأَمِة     َفِفي     وُأُجوُهُهْم     ا ال
ُدوأَن     ِفيَها     ُهْم ِل  }    َخا

بخبر متعلق وأالجار رابطة، ": الفاءرحأمة "ففي قوله
من " حأاليةخالدوأن فيها "هم ". وأجملة"الذيآن المبتدأ
 "."مستقروأن الخبر في المستتر الضمير

ْلَك  { 108:آ َيآاُت     ِت ّلِه     آ ُلوَها     ال ْت ْيَك     َنأ َل ْلَحّق     َع ّلُه     وَأَما     ِبا ُد     ال ُيآِريآ
ْلًما َلِميَن     ُظ ْلَعا  }    ِل

الله "وأما ". وأجملةالله "آيآات من " حأال"نأتلوها جملة
مقويآة ": اللم. "للعالمينلها محل ل " مستأنأفةيآريآد

محل منصوب لفظا مجروأر ": اسإم"العالمين زائدة،
 "ظلما للمصدر به مفعول
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ُتْم  { 110 ْن ْيَر     ُك ّناِس     ُأْخِرَجْت     ُأّمٍة     َخ ْأُمُروأَن     ِلل ْلَمْعُروأِف     َت ِبا
ْنَهْوَن َت َكِر     َعِن     وَأ ْن ْلُم ُنوَن     ا ُتْؤِم ّلِه     وَأ َلْو     ِبال َتاِب     َأْهُل     آَمَن     وَأ ِك ْل ا

َكاَن ْيًرا     َل ْنُهُم     َلُهْم     َخ ُنوَن     ِم ْلُمْؤِم َثُرُهُم     ا ْك َأ ْلَفاسِإُقوَن     وَأ  }    ا

". وأاسإم"كان لـ ثاٍن خبر رفع محل " في"تأمروأن جملة
:أي بفعله عليه المدلول المصدر على يآعود ضمير كان

ل " مستأنأفةالمؤمنون "منهم . وأجملةاليآمان لكان
على " معطوفةالفاسإقون "وأأكثرهم . وأجملةلها محّل
 ".المؤمنون "منهم جملة

ُكْم     َلْن  { 111:آ ًذى     ِإل     َيآُضّروأ ِإْن     َأ ُكْم     وَأ ُلو ِت ُكُم     ُيآَقا ّلو ُيآَو
َباَر ْد ْنَصُروأَن     ل     ُثّم     ال  }    ُيآ

. وأقولهأذى ضرَر : إلأي مطلق مفعول ": نأائبأذى "إل
اسإتئناف، " حأرف"ثم. وأمنصوب ثان ": مفعول"الدبار
.مستأنأفة وأالجملة النون، بثبوت مرفوع بعدها وأالفعل
 .مرفوع بعدها الفعل لن " عاطفة"ثم وأليست

َبْت  { 112:آ ْيِهُم     ُضِر َل ّلُة     َع ّذ ْيآَن     ال ْبٍل     ِإل     ُثِقُفوا     َما     َأ ِمَن     ِبَح
ّلِه ْبٍل     ال ّناِس     ِمَن     وَأحَأ ُءوأا     ال َبا ّلِه     ِمَن     ِبَغَضٍب     وَأ َبْت     ال وَأُضِر

ْيِهُم َل َنُة     َع َك ْلَمْس ِلَك     ا ّنأُهْم     َذ َأ ُنأوا     ِب ْكُفُروأَن     َكا َيآاِت     َيآ ّلِه     ِبآِ ال
ُلوَن ُت َيآْق َء     وَأ َيا ِب ْنأ ْيِر     ال ِلَك     حَأّق     ِبَغ ُنأوا     َعَصْوا     ِبَما     َذ َكا وَأ
ُدوأَن َت  }    َيآْع

في السكون على مبني شرط ": اسإمُثقفوا "أيآنما
ُثقفوا بـ متعلق مكان ظرف نأصب محل ""ما وأ "،"

.قبله ما عليه دّل محذوأف الشرط وأجواب زائدة،
ّلوا ُثقفوا "أيآنما وأجملة . وأقولهلها محل ل " مستأنأفةذ

وأالجار الحأوال، أعم من اسإتثناء أداة ":بحبل "إل
ّلوا :أي بكائنين مقدرة بحال متعلقان وأالمجروأر في َذ

.الله بعهد تمّسكهم حأال في كائنين إل الحأوال كل
مجروأر المؤوأل وأالمصدر " مستأنأفة،بأنأهم "ذلك وأجملة
الواوأ من بحال متعلق "حأق "بغير . وأالجاربالخبر متعلق

" مصدريآة،عصوا "بما قوله " في"ما ". وأ"يآقتلون في
. وأجملةبالخبر متعلق بالباء مجروأر المؤوأل وأالمصدر

 .لها محل ل الحرفي الموصول " صلة"عصوا
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ْيُسوا  { 113:آ ًء     َل َتاِب     َأْهِل     ِمْن     سَإَوا ِك ْل ِئَمٌة     ُأّمٌة     ا ُلوَن     َقا ْت َيآ
َيآاِت ّلِه     آ َء     ال َنأا ْيِل     آ ّل ُدوأَن     وَأُهْم     ال  }    َيآْسُج

ًء أن جاز لذا مصدر؛ الصل في وأهو ليس، " خبر"سإوا
الكتاب أهل "من . وأجملةفوقه فما الواحأد عن به يآخبر
لمة،وأالجمع ثان نأعت ""يآتلون . وأجملة" مستأنأفةأمة

فاعل من " حأاليآسجدوأن "هم . وأجملةالمة باعتبار
"،"يآتلون بـ متعلق زمان ": ظرف"آنأاء ". وأقوله"يآتلون

َنأى مفردها  .َأ

ُنوَن  { 114:آ ّلِه     ُيآْؤِم ِم     ِبال َيْو ْل ْأُمُروأَن     الِخِر     وَأا َيآ ْلَمْعُروأِف     وَأ ِبا
ْنَهْوَن َيآ َكِر     َعِن     وَأ ْن ْلُم ُيآَساِرُعوَن     ا ْيَراِت     ِفي     وَأ ْلَخ ِئَك     ا َل ُأوأ وَأ

ِلِحيَن     ِمَن  }    الّصا

"."يآتلون في الواوأ من ثانأية " حأال"يآؤمنون جملة
 .لها محل ل " مستأنأفةالصالحين من "وأأوألئك وأجملة

ُلوا     وَأَما  { 115:آ ْيٍر     ِمْن     َيآْفَع َلْن     َخ ُه     َف ْكَفُروأ  }    ُيآ

وأالفعل به، مفعول شرط " اسإم"ما عاطفة، الواوأ
لـ بنعت "متعلقخير "من . الجارالنون بحذف مجزوأم

جواب في وأاقعة الفاء ":يآكفروأه "فلن ". وأقوله"ما
ّدى أجره، ُيآْحَرموا معنى متضمن وأالفعل الشرط، فتع

 الهاء الفاعل،وأالثانأي نأائب : الوألمفعولين إلى
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ّلِذيآَن     ِإّن  { 116 ِنَي     َلْن     َكَفُروأا     ا ْنُهْم     ُتْغ ُلُهْم     َع وَأل     َأْمَوا
ُدُهْم ّلِه     ِمَن     َأوْأل ًئا     ال ْي ِئَك     َش َل ُأوأ ّناِر     َأْصَحاُب     وَأ ِفيَها     ُهْم     ال
ُدوأَن ِل  }    َخا

: كائنين" أي"أوألدهم من بحال " متعلقالله "من الجار
ًا وأ الله، بدل : إغناء. أيمطلق مفعول " نأائب"شيئ

" معطوفةالنار أصحاب "وأأوألئك . وأجملةكثيرا أوأ قليل
فيها "هم . وأجملةرفع محل " فيُتغني "لن جملة على

 ".النار "أصحاب من " حأاليةخالدوأن
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َثُل  { 117:آ ْنِفُقوَن     َما     َم َياِة     َهِذِه     ِفي     ُيآ ْلَح َيا     ا ْنأ ّد َثِل     ال َكَم
َبْت     ِصّر     ِفيَها     ِريآٍح ٍم     حَأْرَث     َأَصا َلُموا     َقْو ْنأُفَسُهْم     َظ َأ

ْتُه َك َل َأْه َلَمُهُم     وَأَما     َف ّلُه     َظ ِكْن     ال َل ْنأُفَسُهْم     وَأ ِلُموَن     َأ ْظ  }    َيآ

وأجملة "،"مثل المبتدأ بخبر " متعلقريآح "كمثل الجار
أنأفسهم "وألكن ". قوله"ريآح لـ " نأعتصر "فيها

اسإتدراك، " حأرف"لكن عاطفة، ": الواوأيآظلمون
"وأما وأجملة "،"يآظلمون لـ مقدم ": مفعول"أنأفسهم

أنأفسهم "وألكن وأجملة " مستأنأفة،الله ظلمهم
" لالله ظلمهم "ما جملة على " معطوفةيآظلمون

 .لها محل

ُذوأا     ل  { 118:آ ّتِخ َنأًة     َت َطا ُكْم     ِمْن     ِب ِنأ ُكْم     ل     ُدوأ َنأ ُلو ْأ َبال     َيآ َخ
ّدوأا ّتْم     َما     وَأ ِن ْد     َع َدِت     َق ُء     َب َبْغَضا ْل ُتْخِفي     وَأَما     َأْفَواِهِهْم     ِمْن     ا

ُدوأُرُهْم َبُر     ُص ْك ْد     َأ ّنا     َق ّي ُكُم     َب َيآاِت     َل ُتْم     ِإْن     ال ْن ُلوَن     ُك  }    َتْعِق

ّدوأا جمل وأكذا " مستأنأفة،يآألونأكم "ل جملة وأ "،"وأ
ّنا " وأالبغضاء "بدت ّي نأعتا الجمل هذه َجْعُل وأيآضعف "،"ب
بالوصف وأالتقييد كافرة، بطانأة اتخاذ عن نأهوا لنأهم
"إن . وأجملةالشياء هذه انأتفاء عند التخاذ بجواز يآؤذن
ّتم "ما . وأالمصدر" مستأنأفةتعقلون كنتم " مفعولعن

ّدوأاأي به َتكم : وأ َن "تخفي "ما قوله " في"ما . وأَع
 ." مستأنأفةتعقلون كنتم "إن. وأجملةمبتدأ موصوله

ُتْم     َها  { 119:آ ْنأ َنأُهْم     ُأوألِء     َأ ّبو ُكْم     وَأل     ُتِح َنأ ّبو ُنوَن     ُيآِح ُتْؤِم وَأ
َتاِب ِك ْل ّلِه     ِبا َذا     ُك ِإ ُكْم     وَأ ُلوا     َلُقو ّنا     َقا َذا     آَم ِإ َلْوا     وَأ َعّضوا     َخ
ُكُم ْي َل َنأاِمَل     َع ْيِظ     ِمَن     ال ْلَغ ُتوا     ُقْل     ا ُكْم     ُمو ِظ ْي ّلَه     ِإّن     ِبَغ ال
ِليٌم َذاِت     َع ُدوأِر     ِب  }    الّص

إشارة " اسإم"أوألء وأ " مبتدأ،"أنأتم وأ " للتنبيه،"ها
وأجملة أعني، تقديآره محذوأف لفعل به مفعول

َلوا . وأقوله" خبر"تحبونأهم على مبني ماض ": فعل"َخ
الساكنين، للتقاء المحذوأفة اللف على المقدر الضم

َلوا "وأإذا . وأجملةفاعل وأالواوأ على " معطوفةعّضوا َخ
 .السابقة الشرطية الجملة
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ِإْن  { 120:آ ِبُروأا     وَأ ّتُقوا     َتْص َت ُكْم     ل     وَأ ُدُهْم     َيآُضّر ْي ًئا     َك ْي  }    َش

الضم وأهذا بالسكون، مجزوأم ": الفعليآضركم "ل قوله
َيآُضْرْركم،بالفك وأالصل إتباع، حأركة الراء على  :

إليه، الحركات بأقرب تحّرك ثّم للجزم، الثانأي وأالسكون
ًا، مجزوأم فهو السابق، الحرف على الضمة وأهي تقديآر

أوأجه من وأجه وأهو الساكنين، للتقاء بالضم وأحُأّرك
. وأقولهالمجزوأم المضعف في تجري ثلث حأركات
ًا  .كثيرا أوأ قليل " ضررا. أيمطلق مفعول ": نأائب"شيئ

ْذ  { 121:آ ِإ َدوْأَت     وَأ ِلَك     ِمْن     َغ َبّوُئ     َأْه ِنيَن     ُت ْلُمْؤِم َد     ا َمَقاِع
َتاِل ْلِق  }    ِل

السكون على مبني ظرفي " اسإم"إذ مستأنأفة، الواوأ
ًا،"اذكر لـ به مفعول نأصب محل في وأجملة " مقدر

في التاء من " حأال"تبوئ وأجملة إليه، " مضاف"غدوأت
 ""تبوئ للفعل ثان ": مفعول"مقاعد ". وأقوله"غدوأت
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ْذ  { 122: َتاِن     َهّمْت     ِإ ِئَف ُكْم     َطا ْن ّلُه     َتْفَشل     َأْن     ِم ّيُهَما     وَأال ِل وَأ
َلى ّلِه     وَأَع ّكِل     ال َتَو َي ْل ُنوَن     َف ْلُمْؤِم  }    ا

." السابقةغدوأت "إذ من ": بدلهّمت "إذ قوله
"وأالله وأقوله به، " مفعولتفشل "أن وأالمصدر

"وأعلى . وأقولهحأالية وأالجملة وأخبر، ": مبتدأوأليهما
وأالجار اسإتئنافية، ": الواوأالمؤمنون فليتوكل الله

ّدم بعده، بالفعل متعلقان وأالمجروأر الجار وأُق
وأجملة للمر، وأاللم زائدة، وأالفاء للختصاص،

 ." مستأنأفة"فليتوكل

ْد  { 123:آ َلَق ُكُم     وَأ ّلُه     َنأَصَر ْدٍر     ال َب ُتْم     ِب ْنأ َأ ّلٌة     وَأ ّتُقوا     َأِذ ّلَه     َفا ال
ُكْم ّل ُكُروأَن     َلَع  }    َتْش

"لقد وأجملة " مستأنأفة،الله نأصركم "وألقد جملة
" حأالية،أذلة "وأأنأتم وأجملة مقدر، قسم " جوابنأصركم
 ." مستأنأفةتشكروأن "لعلكم وأجملة
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ْذ  { 124:آ ِنيَن     َتُقوُل     ِإ ْلُمْؤِم َلْن     ِل ُكْم     َأ َي ْكِف ُكْم     َأْن     َيآ ّد ُكْم     ُيآِم ّب َر
َثِة َثل َكِة     ِمَن     آلٍف     ِب ِئ ْلَمل ِليَن     ا  }    ُمنـز

. وأالمصدر" السابقةهّمت "إذ من ": بدلتقول "إذ
ّدكم "أن المؤوأل ":"منـزلين وأقوله "،"يآكفي " فاعليآم

 .الملئكة من حأال

َلى  { 125:آ ِبُروأا     ِإْن     َب ّتُقوا     َتْص َت ُكْم     وَأ ُتو ْأ َيآ َفْوِرِهْم     ِمْن     وَأ
َذا ُكْم     َه ْد ُكْم     ُيآْمِد ّب َكِة     ِمَن     آلٍف     ِبَخْمَسِة     َر ِئ ْلَمل }    ُمَسّوِميَن     ا

لـ نأعت الشارة ": اسإمهذا فورهم "من قوله
لـ بنعت " متعلقالملئكة "من وأالجار "."فورهم
 "."الملئكة من " حأال"مسومين ". وأقوله"خمسة

َلُه     وَأَما  { 126:آ ّلُه     َجَع ُكْم     ُبْشَرى     ِإل     ال ِئّن     َل ْطَم َت ِل ُكْم     وَأ ُب ُلو ُق
ّنْصُر     وَأَما     ِبِه ْنِد     ِمْن     ِإل     ال ّلِه     ِع ْلَعِزيآِز     ال ِم     ا ِكي ْلَح  }    ا

":"وألتطمئن . وأقولهثان ": مفعول"بشرى قوله
وأُجّر "،"بشرى على معطوف باللم مجروأر المصدر
الله، هو الجعل فاعل فإّن الفاعل، اتحاد شرط لختلل
المجروأر المؤوأل وأالمصدر القلوب، الطمئنان وأفاعل
"الله عند من إل النصر "وأما ". وأجملة"جعلبـ متعلق

 .لها محل ل مستأنأفة

َطَع  { 127:آ َيْق ّلِذيآَن     ِمَن     َطَرًفا     ِل َتُهْم     َأوْأ     َكَفُروأا     ا ِب ْك َيآ
ُبوا ِل ْنَق َي ِبيَن     َف ِئ  }    َخا

مضمرة بأن منصوب وأالفعل للتعليل، ": اللم"ليقطع
ًا، متعلقان المؤوأل المصدر من وأالمجروأر وأالجار وأجوب
ّدكمتقديآره محذوأف بفعل ّدكم .وأجملة: أم ""أم

بنعت " متعلقالذيآن "من . وأالجارلها محل ل مستأنأفة
ًا لـ ""يآكبتهم على ": معطوف"فينقلبوا ". وأقوله"طرف

 .الواوأ من ": حأال"خائبين وأقوله النون، بحذف منصوب

ْيَس  { 128:آ ٌء     الْمِر     ِمَن     َلَك     َل ُتوَب     َأوْأ     َشْي ْيِهْم     َيآ َل َأوْأ     َع

َبُهْم ّذ ّنأُهْم     ُيآَع ِإ ِلُموَن     َف  }    َظا
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"أوأ . وأجملة" اعتراضيةشيء المر من لك "ليس جملة
.لها محل " ل"فينقلبوا جملة على معطوفة "يآتوب

 ." مستأنأفةظالمون "فإنأهم وأجملة

ُء     ِلَمْن     َيآْغِفُر  { 129:آ ّذُب     َيآَشا ُيآَع ُء     َمْن     وَأ ّلُه     َيآَشا َغُفوٌر     وَأال
 }    َرحِأيٌم

"وأالله جملة وأكذلك لها، محل ل " مستأنأفة"يآغفر جملة
 ".غفور

ُلوا  ل130:آ ُك ْأ َبا َت ّتُقوا ُمَضاَعَفًة َأْضَعاًفا الّر ّلَه وَأا ُكْم ال ّل َلَع
ِلُحوَن  ُتْف

"لعلكم . وأجملة" نأعت"مضاعفة " حأال،"أضعافا
 .مستأنأفة "تفلحون

ّتُقوا  { 131:آ ّناَر     وَأا ِتي     ال ّل ّدْت     ا َكاِفِريآَن     ُأِع ْل  }    ِل

 "."النار لـ " نأعت"التي

ِطيُعوا  { 132:آ َأ ّلَه     وَأ ُكْم     وَأالّرسُإوَل     ال ّل  }    ُتْرحَأُموَن     َلَع

 " مستأنأفةترحأمون "لعلكم جملة
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َلى     وَأسَإاِرُعوا  { 133 ُكْم     ِمْن     َمْغِفَرٍة     ِإ ّب ّنٍة     َر َعْرُضَها     وَأَج
ّدْت     وَأالْرُض     الّسَماوَأاُت ّتِقيَن     ُأِع ْلُم  }    ِل

ّدت وأجملة " نأعت،السموات "عرضها جملة " نأعت"أع
 "."جنة لـ ثان

ّلِذيآَن  { 134:آ ْنِفُقوَن     ا ِظِميَن     وَأالّضّراِء     الّسّراِء     ِفي     ُيآ َكا ْل وَأا
ْيَظ ْلَغ ْلَعاِفيَن     ا ّناِس     َعِن     وَأا  }    ال

مجروأر الموصول على معطوف ": اسإم"وأالكاظمين
"عن . وأالجارالفاعل لسإم به " مفعول"الغيظ وأ بالياء،
 "."العافين بـ " متعلقالناس
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ّلِذيآَن  { 135:آ َذا     وَأا ُلوا     ِإ َلُموا     َأوْأ     َفاحِأَشًة     َفَع ْنأُفَسُهْم     َظ َأ

َكُروأا ّلَه     َذ َتْغَفُروأا     ال ِبِهْم     َفاسْإ ُنأو ُذ ُنأوَب     َيآْغِفُر     وَأَمْن     ِل ّذ ِإل     ال
ّلُه َلْم     ال َلى     ُيآِصّروأا     وَأ ُلوا     َما     َع َلُموَن     وَأُهْم     َفَع  }    َيآْع

يآغفر "وأمن . وأجملةالموصول صلة الشرطية الجملة
اسإتفهام " اسإم"منوأ " اعتراضية،الله إل الذنأوب

" بدل"الله وأ " للحصر،"إل وأ " خبر،"يآغفر . وأجملةمبتدأ
"ُيآِصّروأا "وألم ". وأجملة"يآغفر في المستتر الضمير من

. وأجملةلها محل " ل"اسإتغفروأا جملة على معطوفة
ُيآِصروأا في الواوأ من " حأاليةيآعلمون "وأهم  "."

ِئَك  { 136:آ َل ٌة     َجَزاُؤُهْم     ُأوأ ّبِهْم     ِمْن     َمْغِفَر ّناٌت     َر َتْجِري     وَأَج
ِتَها     ِمْن ْنأَهاُر     َتْح ِلِديآَن     ال ِنأْعَم     ِفيَها     َخا ِليَن     َأْجُر     وَأ ْلَعاِم  }    ا

"مغفرة "جزاؤهم وأجملة مبتدأ، إشارة ": اسإم"أوألئك
"."مغفرة لـ بنعت " متعلقربهم "من وأالجار خبر،

""جزاؤهم في الضمير من ": حأال"خالديآن وأقوله
. جملةبخالديآن " متعلق"فيها . الجاربالياء منصوبة

 ." مستأنأفةالعاملين أجر "وأنأعم

ُظروأا     الْرِض     ِفي     َفِسيُروأا  { 137:آ ْنأ ْيَف     َفا َبُة     َكاَن     َك َعاِق
ِبيَن ّذ َك ْلُم  }    ا

": اسإم"كيف . وأقوله" مستأنأفة"فسيروأا جملة
ّلق وأهو كان، خبر اسإتفهام ". وأجملة"انأظروأا لـ ُمع

" المضّمن"انأظروأا لـ به " مفعولعاقبة كان "كيف
 .اعلموا معنى

َذا  { 138:آ َياٌن     َه ّناِس     َب ًدى     ِلل َظٌة     وَأُه ّتِقيَن     وَأَمْوِع ْلُم  }    ِل

""للمتقين الجار "،"بيان لـ بنعت " متعلق"للناس الجار
 "."موعظة لـ بنعت متعلق

ُتُم  { 139:آ ْنأ َأ َلْوَن     وَأ ُتْم     ِإْن     الْع ْن ِنيَن     ُك  }    ُمْؤِم
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كنتم "إن وأجملة " حأالية،العلون "وأأنأتم جملة
ما عليه دّل محذوأف الشرط وأجواب مستأنأفة، "مؤمنين

 .قبله

ْلَك  { 140:آ ِت ّيآاُم     وَأ ُلَها     ال َداوِأ ْيَن     ُنأ ّناِس     َب َلَم     ال َيْع ِل ّلُه     وَأ ال
ّلِذيآَن ُنوا     ا َذ     آَم ّتِخ َيآ ُكْم     وَأ ْن َء     ِم َدا ّلُه     ُشَه ُيآِحّب     ل     وَأال

ِلِميَن ّظا  }    ال

". قوله"تلك " خبر"نأداوألها وأجملة " بدل،"اليآام
وأالفعل للتعليل، وأاللم عاطفة، ": الواوأالله "وأليعلم
ًا، مضمرة بأن منصوب مجروأر المؤوأل وأالمصدر جواز

"وأتلك . وأجملةليعلم : نأداوألهاأي مضمر بفعل متعلق
" المقدرة"نأداوألها . وأجملة" مستأنأفةنأداوألها اليآام

"وأالله . جملة" السابقة"نأداوألها الجملة على معطوفة
 " معترضةالظالمين يآحب ل

68 

ُيَمّحَص  { 141:آ ِل ّلُه     وَأ ّلِذيآَن     ال ُنوا     ا  }    آَم

بأن منصوب المضارع ": الفعلالله "وأليمحص قوله
المصدر على معطوف المؤوأل وأالمصدر مضمرة،
 "."وأليعلم السابق المؤوأل

ُتْم     َأْم  { 142:آ ْب ُلوا     َأْن     حَأِس ْدُخ ّنَة     َت ْلَج َلّما     ا ِم     وَأ َل ّلُه     َيآْع ال
ّلِذيآَن ُدوأا     ا ُكْم     َجاَه ْن َلَم     ِم َيآْع ِبِريآَن     وَأ  }    الّصا

"أن وأالمصدر وأالهمزة، بل بـ المقدرة " المنقطعة"أم
ّد "تدخلوا ّد سإ ""لّما حأالية، وأالواوأ حأسب، مفعولي مس
وأالفعل للمعية، الواوأ ":"وأيآعلم . وأقولهجازم حأرف

ًا مضمرة بأن منصوب وأالمصدر المعية، وأاوأ بعد وأجوب
.السابق الكلم من متصيد مصدر على معطوف المؤوأل

 .صبر بمن وأعلٌم جاهد بمن ِعلٌم ثمة : وأليسأي

ْد  { 143:آ َلَق ُتْم     وَأ ْن ّنْوَن     ُك ْلَمْوَت     َتَم ْبِل     ِمْن     ا ُه     َأْن     َق ْلَقْو َت
ْد ُه     َفَق ُتُمو ْيآ َأ ُتْم     َر ْنأ َأ ُظُروأَن     وَأ ْن  }    َت
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جملة على " معطوفةتمنون كنتم "وألقد جملة
القسم، " جوابكنتم "لقد وأجملة ." السابقة"حأسبتم

"وأأنأتم . وأجملةالحرفي الموصول " صلة"تلقوه وأجملة
 .نأصب محل في " حأاليةتنظروأن

ٌد     وَأَما  { 144:آ ْد     َرسُإوٌل     ِإل     ُمَحّم َلْت     َق ِلِه     ِمْن     َخ ْب الّرسُإُل     َق
ِإْن ِتَل     َأوْأ     َماَت     َأَف ُتْم     ُق ْب َل ْنأَق َلى     ا ُكْم     َع ِب ِلْب     وَأَمْن     َأْعَقا ْنَق َيآ
َلى ْيِه     َع َب َلْن     َعِق ّلَه     َيآُضّر     َف ًئا     ال ْي َيْجِزي     َش ّلُه     وَأسَإ ال

ِكِريآَن  }    الّشا

بـ نأفيها لنأتقاض مهملة " نأافية"ما اسإتئنافية، الواوأ
" خبر"رسإول وأ " للحصر،"إل وأ " مبتدأ،"محمد .إل

"أفإن . جملةلرسإول نأعت "خلت "قد وأجملة مرفوع،
" لرسإول إل محمد "وأما جملة على " معطوفةمات
ًا" مستأنأفةيآنقلب "وأمن . وأجملةلها محل " نأائب."شيئ

 ." مستأنأفةالله "وأسإيجزي وأجملة مطلق، مفعول

َنْفٍس     َكاَن     وَأَما  { 145:آ ْذِن     ِإل     َتُموَت     َأْن     ِل ِإ ّلِه     ِب ًبا     ال َتا ِك
ْد     وَأَمْن     ُمَؤّجل َيا     َثَواَب     ُيآِر ْنأ ّد ِتِه     ال ْنَها     ُنأْؤ ْد     وَأَمْن     ِم َثَواَب     ُيآِر
ِتِه     الِخَرِة ْنَها     ُنأْؤ َنْجِزي     ِم ِكِريآَن     وَأسَإ  }    الّشا

وأالجار كان، " اسإمتموت "أن المؤوأل المصدر
"الله "بإذن وأالجار كان، بخبر متعلقان وأالمجروأر

ًا ". وأقوله"تموت في الضمير من بحال متعلق ":"كتاب
: كتبتقديآره محذوأف لفعل منصوب مطلق مفعول

ًا ذلك وأجملة مبتدأ، شرط ": اسإميآرد "من , وأقولهكتاب
 ." مستأنأفةالشاكريآن "وأسإنجزي

ّيآْن  { 146:آ َأ َك ِبّي     ِمْن     وَأ َتَل     َنأ ّيوَن     َمَعُه     َقا ّب ِثيٌر     ِر َفَما     َك
ُنوا َبُهْم     ِلَما     وَأَه ِبيِل     ِفي     َأَصا ّلِه     سَإ وَأَما     َضُعُفوا     وَأَما     ال

ُنأوا َكا َت ّلُه     اسْإ ِبِريآَن     ُيآِحّب     وَأال  }    الّصا

ّيآن مستأنأفة، الواوأ .مبتدأ كثير عن كنايآة " اسإم"كأ
ّيآن لـ بصفة " متعلقنأبي "من الجار نأابت ". وأقد"كأ

ّيآن لـ بنعت بعدها الجملة شبه تعلقت لذا نأكرة؛ " عن"كأ
. وأجملةالمبتدأ " خبرربيون معه "قاتل ".وأجملة"كأيآن
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". وأجملة"قاتل جملة على " معطوفةوأهنوا "فما
قوله لّن لها، محل ل " اعتراضيةالصابريآن يآحب "وأالله

جملة على " معطوفقولهم كان : "وأماالتالية اليآة في
 ".اسإتكانأوا "وأما

َلُهْم     َكاَن     وَأَما  { 147:آ ُلوا     َأْن     ِإل     َقْو َنا     َقا ّب َنا     اْغِفْر     َر َل
َنا َب ُنأو َنا     ُذ ِإسْإَراَف َنأا     ِفي     وَأ  }    َأْمِر

وأالجار مؤخر، كان " اسإمقالوا "أن المؤوأل المصدر
 "."إسإرافنا من بحال متعلق "أمرنأا "في

َتاُهُم  { 148:آ ّلُه     َفآِ َيا     َثَواَب     ال ْنأ ّد  }    ال

على " معطوفة"فآِتاهم وأجملة ثان، " مفعول"ثواب
 لها محل " ل"انأصرنأا جملة
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ّيآَها    َ يآا  { 149 ّلِذيآَن     َأ ُنوا     ا ِطيُعوا     ِإْن     آَم ّلِذيآَن     ُت َكَفُروأا     ا
ُكْم ّدوأ َلى     َيآُر ُكْم     َع ِب ُبوا     َأْعَقا ِل ْنَق َت  }    َخاسِإِريآَن     َف

". "خاسإريآنمستأنأفة النداء جواب الشرطية الجملة
 "."تنقلبوا في الواوأ من حأال

ّلُه     َبِل  { 150:آ ُكْم     ال ْيُر     وَأُهَو     َمْول ّناِصِريآَن     َخ  }    ال

على " معطوفةخير "وأهو وأجملة إضراب، ": حأرف"بل
 .لها محل " لمولكم "الله جملة

ْلِقي  { 151:آ ُن ُلوِب     ِفي     سَإ ّلِذيآَن     ُق ِبَما     الّرْعَب     َكَفُروأا     ا
ُكوا ّلِه     َأْشَر ًنأا     ِبِه     ُيآنـزْل     َلْم     َما     ِبال َطا ْل ْأوَأاُهُم     سُإ ّناُر     وَأَم ال
ْئَس ِب ْثَوى     وَأ ِلِميَن     َم ّظا  }    ال

" مصدريآة،"ما جارة، ": الباءأشركوا "بما قوله
:" وأالتقديآر"سإنلقي بـ متعلق مجروأر المؤوأل وأالمصدر
مفعول موصول ": اسإميآنـزل لم "ما . وأقولهبشركهم

جملة على " معطوفةالنار "وأمأوأاهم وأجملة به،
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" مستأنأفةمثوى "وأبئس وأجملة لها، محل " ل"سإنلقي
 .: النارأي محذوأف بالذم . وأالمخصوصلها محل ل

ْد  { 152:آ َلَق ُكُم     وَأ َدَق ّلُه     َص ُه     ال َد ْذ     وَأْع َنأُهْم     ِإ ِنأِه     َتُحّسو ْذ ِإ ِب
ّتى َذا     حَأ ُتْم     ِإ ْل ُتْم     َفِش َناَزْع َت ُتْم     الْمِر     ِفي     وَأ ْي َما     َبْعِد     ِمْن     وَأَعَص

ُكْم ّبوَن     َما     َأَرا ُكْم     ُتِح ْن ُد     َمْن     ِم َيا     ُيآِريآ ْنأ ّد ُكْم     ال ْن ُد     َمْن     وَأِم ُيآِريآ
َة ُكْم     ُثّم     الِخَر ْنُهْم     َصَرَف ُكْم     َع َي ِل َت ْب َي ْد     ِل َلَق ُكْم     َعَفا     وَأ ْن ّلُه     َع وَأال

َلى     َفْضٍل     ُذوأ ِنيَن     َع ْلُمْؤِم  }    ا

"،"صدقكم بـ متعلق زمان ": ظرفتّحّسونأهم "إذ قوله
فاعل من حأال بمحذوأف " متعلق"بإذنأه وأالجار

إذا "حأتى . قولهإليه مضاف وأالهاء "،"تحسونأهم
متعلقة " ظرفية"إذا وأ " ابتدائية،": "حأتىفشلتم
الشرطية . وأالجملة: انأقسمتمالمقدر بجوابها

" مصدريآة،"ما ":أراكم ما بعد "من . وأقولهمستأنأفة
"منكم . جملةإراءتكم بعد : منأي إليه مضاف وأالمصدر

"فضل ذوأ "وأالله . جملةلها محل ل " مستأنأفةيآريآد من
 .مستأنأفة

ْذ 153:آ ِإ ُدوأَن     { ْلُووأَن     وَأل     ُتْصِع َلى     َت وَأالّرسُإوُل     َأحَأٍد     َع
ُكْم ْدُعو ُكْم     ِفي     َيآ ُكْم     ُأْخَرا َب َثا َأ ْيل     ِبَغّم     َغّما     َف َك ُنأوا     ِل َلى     َتْحَز َع

ُكْم     َما َت ُكْم     َما     وَأل     َفا َب ّلُه     َأَصا ِبيٌر     وَأال ُلوَن     ِبَما     َخ  }َتْعَم

مفعول السكون على مبني ظرفي " اسإمتصعدوأن "إذ
ًا، ""اذكر لـ به ." حأاليةيآدعوكم "وأالرسإول وأجملة مقدر

فاعل من بحال " متعلقأخراكم "في وأالجار
" نأاصبة"كي وأ جارة، ": اللم"لكيل ". وأقوله"يآدعوكم
"."أثابكم بـ متعلق باللم مجروأر وأالمصدر مصدريآة،

 " مستأنأفةخبير "وأالله وأجملة
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ُكْم َأنأـزَل ُثّم{ 154 ْي َل ْلَغّم َبْعِد ِمْن َع َنًة ا ُنأَعاسًإا َأَم
ِئَفًة َيآْغَشى ُكْم َطا ْن ِئَفٌة ِم َطا ْد وَأ ْتُهْم َق ْنأُفُسُهْم َأَهّم َأ

ّنوَن ُظ ّلِه َيآ ْيَر ِبال ْلَحّق َغ ّيِة َظّن ا ِل ْلَجاِه ُلوَن ا َنا َهْل َيآُقو َل
ّلُه الْمَر ِإّن ُقْل َشْيٍء ِمْن الْمِر ِمَن ّلِه ُك ِفي ُيآْخُفوَن ِل
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ْنأُفِسِهْم ُدوأَن ل َما َأ ْب ُلوَن َلَك ُيآ َنا َكاَن َلْو َيآُقو الْمِر ِمَن َل
ٌء َنا َما َشْي ْل ِت َنا َها ُق ُتْم َلْو ُقْل ُه ْن ُكْم ِفي ُك ِت ُيو َبَرَز ُب َل
ّلِذيآَن ِتَب ا ْيِهُم ُك َل ْتُل َع ْلَق َلى ا ِلَي َمَضاِجِعِهْم ِإ َت ْب َي ِل ّلُه وَأ َما ال

ُكْم ِفي ُدوأِر ُيَمّحَص ُص ِل ُكْم ِفي َما وَأ ِب ُلو  }ُق

ًا قوله في " نأعت"يآغشى وأجملة منصوب، ": بدل"نأعاسإ
حأالية، ": الواوأأهمتهم قد "وأطائفة . وأقولهنأصب محل

على لعتمادها بالنكرة البتداء وأجاز " مبتدأ،"طائفة وأ
وأجملة .غيركم من : وأطائفةأي المقدر وأالوصف الواوأ،

" خبر"يآظنون وأجملة "،"طائفة لـ " خبرأهمتهم "قد
في الواوأ من " حأالية"يآقولون وأجملة "،"طائفة لـ ثاٍن

ل " معترضةلله كله المر إن "قل وأجملة "،"يآظنون
""يآقولون ضمير من " حأالية"يآخفون . وأجملةلها محل
ضمير من " حأالية"يآقولون وأجملة نأصب، محل في

:وأالتقديآر أوأل، ": مفعولالحق "غير ". وأقوله"يآخفون
ًا الحق غير يآظنون ":الجاهلية "ظن وأقوله بالله، كائن
":شيء من المر من لنا "هل . قولهمطلق مفعول

"من وأالجار بالخبر، " متعلق"لناوأ اسإتفهامية، ""هل
وأ " مبتدأ،"شيء وأ "،شيء "من بحال " متعلقالمر
بأن منصوب ": مضارع "وأليبتلي . وأقوله" زائدة"من

ًا مضمرة المؤوأل وأالمصدر التعليل، لم بعد جواز
القتال : وأفرضأي مقدر بفعل متعلق باللم، مجروأر
بأن منصوب ": مضارع"وأليمّحص . وأقولهليبتلي

المصدر على معطوف وأالمجروأر وأالجار مضمرة،
وأالفاعل وأالتمحيص، للبتلء : فرضوأالتقديآر السابق،

 .هو ضمير

ّلِذيآَن     ِإّن  { 155:آ ّلْوا     ا ُكْم     َتَو ْن َتَقى     َيآْوَم     ِم ْل ْلَجْمَعاِن     ا ّنأَما     ا ِإ
ّلُهُم َتَز َطاُن     اسْإ ْي َبْعِض     الّش ُبوا     َما     ِب ْد     َكَس َلَق ّلُه     َعَفا     وَأ ال

ْنُهْم ّلَه     ِإّن     َع ِليٌم     َغُفوٌر     ال  }    حَأ

ّلهم جملة "الله عفا "وألقد وأجملة "،"إن " خبر"اسإتز
وأجملة مقدر، قسم " جوابعفا "لقد جملة مستأنأفة،

 ." مستأنأفةغفور الله "إن
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ُلوا  { 156:آ ِنأِهْم     وَأَقا َذا     لْخَوا ُبوا     ِإ ُنأوا     َأوْأ     الْرِض     ِفي     َضَر َكا
ُنأوا     َلْو     ُغّزى َنأا     َكا َد ْن ُتوا     َما     ِع ُلوا     وَأَما     َما ِت َيْجَعَل     ُق ّلُه     ِل ِلَك     ال َذ

ًة ِبِهْم     ِفي     حَأْسَر ُلو  }    ُق

". وأقوله"قالوا بـ متعلقة محضة ": ظرفيةضربوا "إذا
بأن منصوب مضارع وأالفعل للتعليل، ": اللم"ليجعل

المقدر بالفعل متعلق باللم مجروأر وأالمصدر مضمرة،
 .لها محل ل مستأنأفة المقدرة وأالجملة أوأقع،

ِئْن  { 157:آ َل ُتْم     وَأ ْل ِت ِبيِل     ِفي     ُق ّلِه     سَإ ّتْم     َأوْأ     ال ٌة     ُم ِمَن     َلَمْغِفَر
ّلِه ْيٌر     وَأَرحْأَمٌة     ال  }    َيآْجَمُعوَن     ِمّما     َخ

""إن وأ للقسم، الموطئة وأاللم مستأنأفة، الواوأ
وأجواب القسم، " جوابخير "لمغفرة وأجملة شرطية،
 القسم جواب عليه دّل محذوأف الشرط
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ِئْن  { 158 َل ّتْم     وَأ ُتْم     َأوْأ     ُم ْل ِت َلى     ُق ّلِه     ل  }    ُتْحَشُروأَن     ال

وأالجار القسم، " جوابتحشروأن الله "للى جملة
 "."تحشروأن بـ متعلق

ِبَما  { 159:آ ّلِه     ِمَن     َرحْأَمٍة     َف ْنَت     ال َلْو     َلُهْم     ِل ْنَت     وَأ ّظا     ُك َف
ِليَظ ْلِب     َغ ْلَق ْنأَفّضوا     ا ِلَك     ِمْن     ل ْنُهْم     َفاْعُف     حَأْو َتْغِفْر     َع وَأاسْإ

َذا     الْمِر     ِفي     وَأَشاوِأْرُهْم     َلُهْم ِإ ّكْل     َعَزْمَت     َف َتَو َلى     َف ّلِه     َع }    ال

""رحأمةوأ " زائدة"ما وأ جارة، وأالباء مستأنأفة، الفاء
"فاعف قوله في ". وأالفاء"لنت بـ متعلق مجروأر اسإم

جملة على معطوفة الشرط وأجملة " مستأنأفة،عنهم
 "."شاوأرهم

ِإْن  { 160:آ ُكْم     وَأ ْل ُذ َ ذا     َفَمْن     َيآْخ ّلِذي     ُكْم     ا ْنُصُر َبْعِدِه     ِمْن     َيآ
َلى ّلِه     وَأَع ّكِل     ال َتَو َي ْل ُنوَن     َف ْلُمْؤِم  }    ا

الشرط، جواب في وأاقعة ": الفاءالذي ذا "فمن قوله
وأ خبره، إشارة " اسإم"ذا مبتدأ، اسإتفهام " اسإم"من
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":المؤمنون فليتوكل الله "وأعلى . قوله" بدل"الذي
"،"يآتوكل بـ متعلقان وأالمجروأر وأالجار ، مستأنأفة الواوأ

مجزوأم وأالمضارع للمر، وأاللم زائدة، وأالفاء
"فليتوكل وأجملة " فاعل،"المؤمنون وأ بالسكون،
 ." مستأنأفةالمؤمنون

ِبّي     َكاَن     وَأَما  { 161:آ َن ُلْل     وَأَمْن     َيآُغّل     َأْن     ِل ْأِت     َيآْغ َغّل     ِبَما     َيآ
َياَمِة     َيآْوَم ْلِق َبْت     َما     َنأْفٍس     ُكّل     ُتَوّفى     ُثّم     ا ل     وَأُهْم     َكَس

َلُموَن ْظ  }    ُيآ

""َمْن وأ مؤخر، كان " اسإمَيآُغّل "أن المؤوأل المصدر
ل "وأهم وأجملة مبتدأ، " شرطيةيآغلل "وأمن قوله في

 .نأصب محل في " حأاليةيآظلمون

َبَع     َأَفَمِن  { 162:آ ّت ّلِه     ِرْضَواَن     ا َء     َكَمْن     ال ِمَن     ِبَسَخٍط     َبا
ّلِه ُه     ال ْأوَأا ّنُم     وَأَم ْئَس     َجَه ِب ْلَمِصيُر     وَأ  }    ا

وأالجار مبتدأ، " موصول"من وأ للسإتفهام، الهمزة
"وأمأوأاه . وأجملةبالخبر " متعلقان"كمن وأالمجروأر

وأجملة لها، محل " ل"باء جملة على " معطوفةجهنم
وأالمخصوص لها، محل ل " مستأنأفةالمصير "وأبئس

 .جهنم :أي محذوأف بالذم

َد     َدَرَجاٌت     ُهْم  { 163:آ ْن ّلِه     ِع  }    ال

 "."درجات لـ بنعت متعلق " ظرفالله "عند

ْد  { 164:آ ّلُه     َمّن     َلَق َلى     ال ِنيَن     َع ْلُمْؤِم ْذ     ا ِفيِهْم     َبَعَث     ِإ
ْنأُفِسِهْم     ِمْن     َرسُإول ُلو     َأ ْت ْيِهْم     َيآ َل ِتِه     َع َيآا ّكيِهْم     آ ُيآَز ّلُمُهُم     وَأ ُيآَع وَأ
َتاَب ِك ْل ْكَمَة     ا ْلِح ِإْن     وَأا ُنأوا     وَأ ْبُل     ِمْن     َكا ِبيٍن     َضلٍل     َلِفي     َق  }    ُم

" ظرف"إذ مقدر، قسم " جوابالله مّن "لقد جملة
بـ " متعلقأنأفسهم "من الجار "،"َمّن بـ متعلق زمان

في الهاء من " حأالكانأوا "وأإن ". وأجملة"رسإول
ّلمهم بعدها وأاللم الثقيلة، من " مخففة"إن "،"يآع
 .الفارقة
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َلّما  { 165:آ ُكْم     َأوَأ ْت َب َبٌة     َأَصا ْد     ُمِصي ُتْم     َق ْب ْيَها     َأَص َل ْث ُتْم     ِم ْل ُق
ّنأى َذا     َأ  }    َه

ّدمت للسإتفهام الهمزة السإتفهام لن الواوأ على تق
وأجوب " حأرف"لّما وأ مستأنأفة، وأالواوأ الصدارة، له

.مثنى لنأه بالياء منصوب به " مفعول. "مثليهالوجوب
ّنأى قوله ظرف نأصب محل في اسإتفهام ": اسإمهذا "أ
وأاسإم مقدم، بخبر متعلق أيآن، ِمْن بمعنى مكان

محل في القول مقول وأالجملة مؤخر، مبتدأ الشارة
 نأصب
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ُكْم     وَأَما  { 166 َب َتَقى     َيآْوَم     َأَصا ْل ْلَجْمَعاِن     ا ْذِن     ا ِإ ِب ّلِه     َف ال
َلَم َيْع ِل ِنيَن     وَأ ْلُمْؤِم  }    ا

"التقى وأجملة مبتدأ، شرط " اسإم"ما مستأنأفة، الواوأ
":"فبإذن قوله في . وأالفاءإليه مضاف "الجمعان

متعلقان وأالمجروأر وأالجار الشرط، جواب في وأاقعة
. وأقولهالله بإذن : فهوأي محذوأف لمبتدأ محذوأف بخبر

مضمرة بأن منصوب وأالفعل للتعليل، اللم ":"وأليعلم
ًا باللم مجروأر المؤوأل . وأالمصدرالتعليل لم بعد جواز
معطوف المقدر وأهذا ذلك، : فعلأي بمقدر متعلق

 ".أصابكم "وأما جملة على

َلْوا     َلُهْم     وَأِقيَل  { 167:آ ُلوا     َتَعا ِت ِبيِل     ِفي     َقا ّلِه     سَإ َأوِأ     ال

ْدَفُعوا ُلوا     ا َلُم     َلْو     َقا َتال     َنأْع ُكْم     ِق َنا َبْع ّت ُكْفِر     ُهْم     ل ْل ِئٍذ     ِل َيآْوَم
ْنُهْم     َأْقَرُب ُلوَن     ِلليآَماِن     ِم َأْفواِهِهْم     َيآُقو ْيَس     َما     ِب ِفي     َل

ِبِهْم ُلو  }    ُق

وأالواوأ النون، حأذف على مبني أمر ": فعل"تعالوا
" في"تعالوا جملة من " بدل"قاتلوا وأجملة فاعل،

.لها محل ل " مستأنأفةأقرب "هم وأجملة نأصب، محل
""إٍذ وأ "،"أقرب بـ متعلق زمان ": ظرف"يآومئذ وأقوله

مضاف جر محل في السكون على مبني ظرفي اسإم
:وأالجاّران .محذوأفة جملة من عوض وأتنويآنه إليه،
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". وأالجار"أقرب بـ " متعلقانلليآمان "منهم
 "."يآقولون في الواوأ من بحال متعلق ""بأفواههم

ُءوأا     "ُقْل  { 168:آ ْدَر ُكُم     َعْن     َفا ْنأُفِس ْلَمْوَت     َأ ُتْم     ِإْن     ا ْن ُك
 }    َصاِدِقيَن

صدقتم : إنأي مقدر شرط " جواب"فادرؤوأا جملة
 .فادرؤوأا

َبّن     وَأل  { 169:آ ّلِذيآَن     َتْحَس ُلوا     ا ِت ِبيِل     ِفي     ُق ّلِه     سَإ ًتا     ال َأْمَوا

ٌء     َبْل َيا َد     َأحْأ ْن ّبِهْم     ِع  }    ُيآْرَزُقوَن     َر

:أي محذوأف لمبتدأ " خبر"أحأياء إضراب، ": حأرف"بل
هم "بل بأحأياء،وأجملة متعلق وأالظرف أحأياء، هم

" خبر"يآرزقون . وأجملةلها محل ل " مستأنأفةأحأياء
 .ثان

َتاُهُم     ِبَما     َفِرحِأيَن  { 170:آ ّلُه     آ ِلِه     ِمْن     ال ْبِشُروأَن     َفْض َت َيآْس وَأ
ّلِذيآَن ْلَحُقوا     َلْم     ِبا ْلِفِهْم     ِمْن     ِبِهْم     َيآ ْيِهْم     َخْوٌف     َأل     َخ َل وَأل     َع

ُنأوَن     ُهْم  }    َيآْحَز

في الضمير من ": حأالآتاهم بما "فرحأين قوله
". قوله"فرحأين بـ متعلق وأالمجروأر وأالجار "،"يآرزقون

ضمير وأاسإمها الثقيلة، من " مخففة": "أنخوف "أل
وأالمجروأر وأالجار ليس، عمل تعمل " نأافية"ل . وأالشأن

بدل المؤوأل وأالمصدر "،"ل بخبر " متعلقان"عليهم
بعدم : يآستبشروأن" أييآلحقوا لم "الذيآن من اشتمال
جملة على " معطوفةيآحزنأون هم "وأل وأجملة خوفهم،

 .رفع محل " فيعليهم خوف "ل

ْبِشُروأَن  { 171:آ َت ِنْعَمٍة     َيآْس ّلِه     ِمَن     ِب َأّن     وَأَفْضٍل     ال ّلَه     وَأ ل     ال
ِنيَن     َأْجَر     ُيآِضيُع ْلُمْؤِم  }    ا

:" أي"نأعمة على " معطوفالله "أن المؤوأل المصدر
 .أجرهم إضاعة وأعدم بنعمٍة يآستبشروأن

ّلِذيآَن  { 172:آ ُنوا     ِل ْنُهْم     َأحْأَس ّتَقْوا     ِم ِظيٌم     َأْجٌر     وَأا  }    َع
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""منهم الجار " مستأنأفة،أجر أحأسنوا "للذيآن جملة
 "."أحأسنوا في الضمير من بحال متعلق

ّناُس     َلُهُم     َقاَل  { 173:آ ّناَس     ِإّن     ال ْد     ال ُكْم     َجَمُعوا     َق َل
َدُهْم     َفاْخَشْوُهْم ًنأا     َفَزا ُلوا     ِإيآَما َنا     وَأَقا ُب ّلُه     حَأْس ِنأْعَم     ال وَأ

ِكيُل ْلَو  }    ا

"جمعوا "قد جملة على " معطوف"فاخشوهم جملة
جملة على " معطوفة"فزادهم وأجملة .رفع محل في

"حأسبنا . وأقولهثان " مفعول"إيآمانأا لها، محل " ل"قال
" معطوفةالوكيل "وأنأعم وأجملة وأخبر، ": مبتدأالله

محذوأف بالمدح " وأالمخصوصالله "حأسبنا جملة على
 "الله أي
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ُبوا  { 174: َل ْنأَق ِنْعَمٍة     َفا ّلِه     ِمَن     ِب َيآْمَسْسُهْم     َلْم     وَأَفْضٍل     ال
ٌء  }    سُإو

الواوأ من حأال نأصب محل " فييآمسسهم "لم جملة
 "."انأقلبوا في

ّنأَما  { 175:آ ُكُم     ِإ ِل َطاُن     َذ ْي ُه     ُيآَخّوُف     الّش َء َيا ِل َفل     َأوْأ
ُتْم     ِإْن     وَأَخاُفوِن     َتَخاُفوُهْم ْن ِنيَن     ُك  }    ُمْؤِم

إشارة " اسإم"ذا وأ لها، محل ل وأمكفوفة ": كافة"إنأما
": خبر. "الشيطانللخطاب وأالكاف للبعد، وأاللم مبتدأ

". جملة"الشيطان من " حأال"يآخّوف وأجملة مرفوع،
ذلكم "إنأما جملة على " معطوفةتخافوهم "فل

" مستأنأفة،مؤمنين كنتم "إن وأجملة "،الشيطان
 .قبله ما عليه دّل محذوأف الشرط وأجواب

ْنأَك     وَأل  { 176:آ ّلِذيآَن     َيآْحُز ُكْفِر     ِفي     ُيآَساِرُعوَن     ا ْل ّنأُهْم     ا َلْن     ِإ
ّلَه     َيآُضّروأا ًئا     ال ْي ُد     َش ّلُه     ُيآِريآ ّظا     َلُهْم     َيآْجَعَل     َأل     ال ِفي     حَأ
َلُهْم     الِخَرِة َذاٌب     وَأ ِظيٌم     َع  }    َع
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تضمينه " على"يآسارعون بـ " متعلقالكفر "في الجار
" مستأنأفة،يآضروأا لن "إنأهم . جملةيآقعون معنى
كثيرا، أوأ قليل ضررا :أي مطلق مفعول ": نأائب"شيئا

""لهم . الجاربه " مفعوليآجعل "أل المؤوأل وأالمصدر
"الله "يآريآد جملة "،"يآجعل لـ الثانأي بالمفعول متعلق

"لن جملة على " معطوفةعذاب "وألهم . جملةمعترضة
 ".يآضروأا

ّلَه     َيآُضّروأا     َلْن  { 177:آ ًئا     ال ْي َلُهْم     َش َذاٌب     وَأ ِليٌم     َع  }    َأ

 ".يآضروأا "لن جملة على " معطوفةعذاب "وألهم جملة

َبّن     وَأل  { 178:آ ّلِذيآَن     َيآْحَس ّنأَما     َكَفُروأا     ا ِلي     َأ ْيٌر     َلُهْم     ُنأْم َخ
ْنأُفِسِهْم ّنأَما     ل ِلي     ِإ ُدوأا     َلُهْم     ُنأْم َدا َيْز ْثًما     ِل َلُهْم     ِإ َذاٌب     وَأ َع

 }    ُمِهيٌن

" اسإم"ما " نأاسإخة،": "أّنخير لهم نأملي ما "أّن قوله
ّد مصدر تأوأيآل في بعدها وأما وأأّن اسإمها، موصول سإ

ّد َلْي مس ليزدادوأا لهم نأملي "إنأما . قولهحأسب مفعو
ًا ": فعل"نأملي .لها محل ل وأمكفوفة " كافة": "إنأماإثم

ضمير وأالفاعل للثقل، المقدرة بالضمة مرفوع مضارع
مضمرة، بأن منصوب ": مضارع"ليزدادوأا .نأحن

بصيغة ". وأازداد"نأملي بـ متعلق باللم مجروأر وأالمصدر
ًا وأ لزم، افتعل "عذاب "وألهم . وأجملة" تمييز"إثم

 ." الثانأية"نأملي جملة على معطوفة

ّلُه     َكاَن     َما  { 179:آ َذَر     ال َي ِنيَن     ِل ْلُمْؤِم َلى     ا ُتْم     َما     َع ْنأ ْيِه     َأ َل  }    َع

بأن منصوب وأالفعل للجحود، ": اللمليذر الله كان "ما
ًا مضمرة المؤوأل وأالمصدر الجحود، لم بعد وأجوب
ًا المقدر كان بخبر متعلق باللم مجروأر  "."مريآد

َبّن     وَأل  { 180:آ ّلِذيآَن     َيآْحَس ُلوَن     ا ْبَخ َتاُهُم     ِبَما     َيآ ّلُه     آ ِمْن     ال
ِلِه ْيًرا     ُهَو     َفْض َطّوُقوَن     َلُهْم     َشّر     ُهَو     َبْل     َلُهْم     َخ ُي َما     سَإ
ُلوا َياَمِة     َيآْوَم     ِبِه     َبِخ ْلِق  }    ا
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ًا "هو ًا له، محل ل فصل " ضمير": "هوخير ""خير
.: بخلهمأي مقدر ". وأالوأل"يآحسبّن لـ الثانأي المفعول

 "سإيطوقون جملة وأكذا " مستأنأفة،شر هو "بل وأجملة
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ُتُب  { 181 ْك َن ُلوا     َما     سَإ َلُهُم     َقا ْت َء     وَأَق َيا ِب ْنأ ْيِر     ال  }    حَأّق     ِبَغ

عاطفة، ": الواوأحأق بغير النأبياء "وأقتلهم قوله
""النأبياء " منصوب،"ما على معطوف اسإم ""قتلهم
بمحذوأف " متعلق"بغير وأالجار "،"قتل للمصدر مفعول

 "."قتلهم في الضمير من حأال

ِلَك 182:آ َذ ّدَمْت     ِبَما     { ُكْم     َق ْيآِديآ َأّن     َأ ّلَه     وَأ ْيَس     ال ٍم     َل َظل ِب
ِبيِد ْلَع  }    ِل

وأ عاطفة، ": الواوأللعبيد بظلم ليس الله "وأأّن قوله
وأاسإمها نأاسإخ " فعل. "ليس" اسإمها"الله نأاسإخة، ""أّن

َظلم وأ زائدة، وأالباء هو، ضمير ًا مجروأر " اسإم" لفظ
معطوف المؤوأل وأالمصدر ليس، خبر محل منصوب

إن حأيث للتقويآة، زائدة " اللم". "للعبيد"ما على
فتقّوى الفعل عن فرًعا صار عندما َضُعَف العامل
محل منصوب لفظا مجروأر " اسإم"العبيدوأ باللم،

 .به مفعول

ّلَه     ِإّن  { 183:آ َد     ال َنا     َعِه ْي َل ّتى     ِلَرسُإوٍل     ُنأْؤِمَن     َأل     ِإ َنا     حَأ َي ِت ْأ َيآ
َباٍن ُلُه     ِبُقْر ُك ْأ ّناُر     َت ْد     ُقْل     ال ُكْم     َق َء ِلي     ِمْن     ُرسُإٌل     َجا ْب َق

َناِت ّي َب ْل ّلِذي     ِبا ِبا ُتْم     وَأ ْل ِلَم     ُق ُتُموُهْم     َف ْل َت ُتْم     ِإْن     َق ْن ُك
 }    َصاِدِقيَن

المؤوأل وأالمصدر " نأاصبة،": "أننأؤمن "أل قوله
ِلَم: "فيالخافض نأـزع على منصوب "قتلتموهم ". "ف

كنتم : إنأي مقدر شرط جواب في وأاقعة الفاء
ِلَم صادقين " اسإم"ما وأ جارة وأاللم ؟قتلتموهم ف

الجار، لتصال ألفه وأحُأذفت جر، محل في اسإتفهام
 "."قتلتموهم بـ متعلقان وأالمجروأر وأالجار
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ْد  { 184:آ ّذَب     َفَق ِلَك     ِمْن     ُرسُإٌل     ُك ْب ُءوأا     َق َناِت     َجا ّي َب ْل  }    ِبا

 .رسإل " نأعت"جاؤوأا جملة

ّنأَما  { 185:آ ِإ ُكْم     ُتَوّفْوَن     وَأ َياَمِة     َيآْوَم     ُأُجوَر ْلِق ُزحْأِزَح     َفَمْن     ا
ّناِر     َعِن ْدِخَل     ال ُأ ّنَة     وَأ ْلَج ْد     ا  }    َفاَز     َفَق

"زحأزح "فمن وأجملة " مستأنأفة،توّفون "وأإنأما جملة
 .المستأنأفة على معطوفة

َلُوّن  { 186:آ ْب ُت ُكْم     ِفي     َل ِل  }    َأْمَوا

ُتبلُوّن قوله مقدر قسم جواب في وأاقعة ": اللم"ل
َنأّن وأأصله َلُووأ ُتب المثال، لجتماع الوألى النون حأذفت ل

فالتقى فحذفت الوألى، الواوأ على الضمة وأاسإتثقلت
الجماعة وأاوأ وأحُأّركت الكلمة، لم فحذفت سإاكنان
مبني مضارع وأالفعل المحذوأف، على دللة بالضم

نأائب وأالواوأ المحذوأفة، النون بثبوت مرفوع للمجهول
 للتوكيد وأالنون فاعل،
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ْذ  { 187 ِإ َذ     وَأ ّلُه     َأَخ َق     ال َثا ّلِذيآَن     ِمي ُتوا     ا َتاَب     ُأوأ ِك ْل ّنُه     ا ُن ّي َب ُت َل
ّناِس َنأُه     وَأل     ِلل ُتُمو ْك ُه     َت ُذوأ َب َن َء     َف َتَروْأا     ُظُهوِرِهْم     وَأَرا ِبِه     وَأاْش

ًنا ِليل     َثَم ْئَس     َق ِب َتُروأَن     َما     َف  }    َيآْش

السكون على مبني ظرفي ": اسإم"إذاسإتئنافية، الواوأ
ًا"اذكر لـ به مفعول مبني ماض ": فعل. "أوأتوا" مضمر

وأ فاعل، نأائب وأالواوأ الضم، على مبني للمجهول
ّنهثان " مفعول"الكتاب ُن ّي َب ُت مرفوع مضارع : فعل. "ل

وأالواوأ المثال، لتوالي المحذوأفة النون بثبوت
لها، محل ل وأالنون فاعل، الساكنين للتقاء المحذوأفة

": الفاءيآشتروأن ما "فبئس . قولهبه مفعول وأالهاء
موصول " اسإم"ما للذم، جامد ماض وأالفعل مستأنأفة،

 .شراؤهم :أي محذوأف وأالمخصوص فاعل،
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َبّن     " ل  { 188:آ ّلِذيآَن     َتْحَس َتْوا     ِبَما     َيآْفَرحُأوَن     ا ّبوَن     َأ ُيآِح َأْن     وَأ

ُدوأا ُلوا     َلْم     ِبَما     ُيآْحَم ّنُهْم     َفل     َيآْفَع َب َذاِب     ِمَن     ِبَمَفاَزٍة     َتْحَس ْلَع ا
َلُهْم َذاٌب     وَأ ِليٌم     َع  }    َأ

ّنهم "فل قوله وأالفعل عاطفة، ": الفاءبمفازة تحسب
لطول " وأتكررتحسبن "ل السابق للفعل توكيد

.الثانأي بالمفعول متعلقان وأالمجروأر وأالجار الفاصل،
".تحسبن "ل جملة على " معطوفةتحسبنهم "ل وأجملة
في الهاء من " حأاليةأليم عذاب "وألهم وأجملة

 "."تحسبنهم

ّلُه  { 189:آ َلى     وَأال  }    َقِديآٌر     َشْيٍء     ُكّل     َع

 ." مستأنأفةقديآر شيء كل على "وأالله جملة

َيآاٍت  { 190:آ ِلي     ل َباب     لوأ ْل  ِ}    ال

 "."آيآات لـ بنعت " متعلق"لوألي الجار

ّلِذيآَن  { 191:آ ُكُروأَن     ا ْذ ّلَه     َيآ َياًما     ال ًدا     ِق َلى     وَأُقُعو وَأَع
ِبِهْم ُنو ّكُروأَن     ُج َتَف َيآ ْلِق     ِفي     وَأ َنا     وَأالْرِض     الّسَماوَأاِت     َخ ّب َما     َر
َلْقَت َذا     َخ ِطل     َه َنأَك     َبا ْبَحا َنا     سُإ َذاَب     َفِق ّناِر     َع  }    ال

محل " فياللباب "أوألي لـ نأعت موصول ": اسإم"الذيآن
ًا .جّر "جنوبهم "وأعلى . وأالجارمنصوبة ": حأال"قيام

بمعنى جنوبهم، على كائنين :أي مقدرة بحال متعلق
على معطوفة المؤوألة الحال وأهذه مضطجعين،

:أي محذوأف لقول القول " مقول"ربنا . جملةالصريآحة
." حأالية"يآقولون وأجملة نأصب، محل في ربنا، يآقولون
نأائب وأهي " معترضة"سإبحانأك وأجملة " حأال،"باطل

. وأجملةإليه مضاف وأالكاف منصوب، مطلق مفعول
 .النداء جواب على " معطوفة"فقنا

َنا 192:آ ّب ّنأَك     {َر ْدِخِل     َمْن     ِإ ّناَر     ُت ْد     ال َتُه     َفَق ْيآ وَأَما     َأْخَز
ِلِميَن ّظا ْنأَصاٍر     ِمْن     ِلل  }    َأ
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"."إّن خبر الشرط وأجملة به، مفعول شرط " اسإم"من
""ما حأالية، ": الواوأأنأصار من للظالمين "وأما وأقوله
وأ بالخبر، متعلقان وأالمجروأر وأالجار مهملة، نأافية
 .حأالية وأالجملة " مبتدأ،"أنأصار وأ " زائدة،"من

َناِدي  { 193:آ ُنوا     َأْن     ِلليآَماِن     ُيآ ُكْم     آِم ّب ّنا     ِبَر َنا     َفآَِم ّب َفاْغِفْر     َر
َنا َنا     َل َب ُنأو  }    ُذ

." تفسيريآة"آمنوا وأجملة " تفسيريآة،": "أنآمنوا "أن
 .المتعاطفين بين " معترضة"ربنا وأجملة

َنا  { 194:آ ّب َنا     َر ِت َنا     َما     وَأآ َت ْد َلى     وَأَع ِلَك     َع  }    ُرسُإ

جملة على " معطوفة"وأآتنا جملة " معترضة،"ربنا جملة
 "توّفنا
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َتَجاَب  { 195 ّبُهْم     َلُهْم     َفاسْإ ّنأي     َر َعاِمٍل     َعَمَل     ُأِضيُع     ل     َأ
ُكْم ْن َكٍر     ِمْن     ِم َثى     َأوْأ     َذ ْنأ ُكْم     ُأ ّلِذيآَن     َبْعٍض     ِمْن     َبْعُض َهاَجُروأا     َفا

ُأْخِرُجوا َيآاِرِهْم     ِمْن     وَأ ُذوأا     ِد ُأوأ ِلي     ِفي     وَأ ِبي ُلوا     سَإ َت ُلوا     وَأَقا ِت وَأُق
َكّفَرّن ْنُهْم     ل ِتِهْم     َع َئا ّي ّنُهْم     سَإ َل ْدِخ ّناٍت     وَأل ِمْن     َتْجِري     َج

ِتَها ْنأَهاُر     َتْح ًبا     ال ْنِد     ِمْن     َثَوا ّلِه     ِع ّلُه     ال ُه     وَأال َد ْن حُأْسُن     ِع
ّثَواِب  }    ال

ّنأي المؤوأل المصدر نأـزع على " منصوبأضيع ل "أ
ًا وأقوله .الباء الخافض لعامل مطلق ": مفعول"ثواب

قسم " جواب"لكفرن . وأجملة: لثيبنهمتقديآره مقدر
". وأجملة"الذيآن المبتدأ خبر وأجوابه وأالقسم مقدر،
 .الجللة خبر رفع محل " فيالثواب حأسن "عنده

ّنأَك     ل  { 196:آ ّلُب     َيآُغّر ّلِذيآَن     َتَق ِبلِد     ِفي     َكَفُروأا     ا ْل  }    ا

 "."تقلب من بحال " متعلقالبلد "في الجار

َتاٌع  { 197:آ ِليٌل     َم ْأوَأاُهْم     ُثّم     َق ّنُم     َم ْئَس     َجَه ِب ُد     وَأ ْلِمَها  }    ا
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ّلبهمأي محذوأف لمبتدأ " خبر"متاع ""قليل وأ متاع، : تق
وأ عطف، " حأرف. "ثّممستأنأفة وأالجملة نأعت،

معطوفة وأالجملة خبره، ""جهنم وأ " مبتدأ،"مأوأاهم
" مستأنأفة،المهاد "وأبئس . وأجملةالمستأنأفة على

 .: جهنمأي محذوأف وأالمخصوص

ِكِن  { 198:آ ّلِذيآَن     َل ّتَقْوا     ا ّبُهْم     ا ّناٌت     َلُهْم     َر ِمْن     َتْجِري     َج
ِتَها ْنأَهاُر     َتْح ِلِديآَن     ال ْنِد     ِمْن     نأـزل     ِفيَها     َخا ّلِه     ِع َد     وَأَما     ال ْن ِع

ّلِه ْيٌر     ال ْبَراِر     َخ  }    ِلل

" خبرجنات "لهم وأجملة مهمل، اسإتدراك " حأرف"لكن
:أي مطلق ": مفعولالله عند من ". "نأـزل"الذيآن

"."نأـزل لـ بنعت " متعلقعند "من وأالجار نأـزل ُنأنـزلهم
" موصول"ما وأ مستأنأفة، ": الواوأالله عند "وأما وأقوله
مرفوع، ": خبر"خير. وأبالصلة متعلق وأالظرف مبتدأ،
 .به متعلق بعده وأالجار

ِإّن  { 199:آ َتاِب     َأْهِل     ِمْن     وَأ ِك ْل ّلِه     ُيآْؤِمُن     َلَمْن     ا ُأنأـزَل     وَأَما     ِبال

ُكْم ْي َل ْيِهْم     ُأنأـزَل     وَأَما     ِإ َل ّلِه     َخاِشِعيَن     ِإ َتُروأَن     ل     ِل َيآاِت     َيآْش ِبآِ
ّلِه ًنا     ال ِليل     َثَم ِئَك     َق َل َد     َأْجُرُهْم     َلُهْم     ُأوأ ْن ّبِهْم     ِع  }    َر

موصول " اسإم"من وأ للتأكيد، ": اللميآؤمن "لمن قوله
فاعل من " حأاليآشتروأن "ل ". وأجملة"إّن اسإم

. وأجملة" مستأنأفةأجرهم لهم "أوألئك ". وأجملة"يآؤمن
 .خبر رفع محل " فيأجرهم "لهم

ّيآَها    َ يآا  { 200:آ ّلِذيآَن     َأ ُنوا     ا ِبُروأا     آَم ِبُروأا     اْص ُطوا     وَأَصا ِب وَأَرا
ّتُقوا ّلَه     وَأا ُكْم     ال ّل ِلُحوَن     َلَع  }    ُتْف

ل النداء " جواب"اصبروأا وأجملة "،"أي من " بدل"الذيآن
 لها محل ل " مستأنأفةتفلحون "لعلكم . جملةلها محل
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 النساء سإورة

ّتُقوا  { 1:آ ّلَه     وَأا ّلِذي     ال ُلوَن     ا َء  }    وَأالْرحَأاَم     ِبِه     َتَسا

javascript:openquran(3,1,1)
javascript:openquran(2,200,200)
javascript:openquran(2,200,200)
javascript:openquran(2,199,199)
javascript:openquran(2,199,199)
javascript:openquran(2,199,199)
javascript:openquran(2,198,198)
javascript:openquran(2,198,198)
javascript:openquran(2,198,198)
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=369&CID=13#TOP%23TOP
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=369&CID=13#TOP%23TOP


مكتبة                       الكريم القرآن إعراب مشكل
 السإلمية مشكاة

": اسإم. "وأالرحأامللجللة نأعت موصول ": اسإم"الذي
 .منصوب الجللة على معطوف

ُلوا     وَأل  { 2:آ ُك ْأ َلُهْم     َت َلى     َأْمَوا ُكْم     ِإ ِل  }    َأْمَوا

 "."أموالهم من بحال " متعلقأموالكم "إلى الجار

ِإْن  { 3:آ ُتْم     وَأ ُطوا     َأل     ِخْف َتاَمى     ِفي     ُتْقِس َي ْل ِكُحوا     ا ْنأ َما     َفا
ُكْم     َطاَب ّنَساِء     ِمَن     َل َنى     ال ْث ُثلَث     َم َباَع     وَأ ِإْن     وَأُر ُتْم     َف َأل     ِخْف

ُلوا ًة     َتْعِد َد َكْت     َما     َأوْأ     َفَواحِأ َل ُكْم     َم ُنأ ْيآَما ِلَك     َأ َنأى     َذ ْد َأل     َأ

ُلوا  }    َتُعو

""ما ": اسإتعملت النساء من لكم طاب "ما قوله
"النساء "من . الجارالنوع على وأاقعة لنأها للعاقل
وأهو "،"ما من " حأال" "مثنى"ما من بحال متعلق
""اثنين عن وأالعدل للوصفية الصرف من ممنوع

وأعدل وأالمؤنأث، المذكر على جاٍر وأاللفظ المكرر،
ُثلث ًةالمكرر َثلث " عن" رابطة الفاء ":. "فواحأد

:أي مقدر لفعل به " مفعول"وأاحأدة وأ الشرط، لجواب
"أل . وأالمصدر" مستأنأفةأدنأى "ذلك . وأجملةفانأكحوا

 "."إلى الخافض نأـزع على " منصوبتعولوا

ُتوا  { 4:آ َء     وَأآ ّنَسا ِتِهّن     ال ُدَقا َلًة     َص ِإْن     ِنأْح ْبَن     َف ُكْم     ِط َعْن     َل
ْنُه     َشْيٍء ُه     َنأْفًسا     ِم ُلو ُك ًئا     َف ِني ًئا     َه  }    َمِريآ

"فإن . قولهلعامله مرادف مطلق مفعل ": نأائب"نأحلة
وأالجاران عاطفة، ": الفاء شيء عن لكم ِطبَن

لـ بنعت " متعلق"منه وأالجار "،"طبن بالفعل متعلقان
مطلق، مفعول " نأائب"هنيئا " تمييز،"نأفسا وأ "،"شيء

ًئا، : أكلأي للمصدر نأعت ًئا وأمثله هني ". وأجملة"مريآ
 .لها محل " ل"آتوا جملة على معطوفة "طبن "فإن

ّتى  { 6:آ َذا     حَأ َلُغوا     ِإ َكاَح     َب ّن ِإْن     ال ُتْم     َف َنأْس ْنُهْم     آ ًدا     ِم ُرْش
ْدَفُعوا ْيِهْم     َفا َل َلُهْم     ِإ ُلوَها     وَأل     َأْمَوا ُك ْأ َداًرا     ِإسْإَراًفا     َت ِب َأْن     وَأ

َبُروأا ْك ّيا     َكاَن     وَأَمْن     َيآ ِن َتْعِفْف     َغ َيْس ْل َفِقيًرا     َكاَن     وَأَمْن     َف
ُكْل ْأ َي ْل ْلَمْعُروأِف     َف َذا     ِبا ِإ ُتْم     َف ْيِهْم     َدَفْع َل َلُهْم     ِإ ُدوأا     َأْمَوا َأْشِه َف
ْيِهْم َل َكَفى     َع ّلِه     وَأ ًبا     ِبال  }    حَأِسي
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" ظرفية"إذا وأ " ابتدائية،": "حأتىبلغوا إذا "حأتى قوله
"بلغوا إذا "حأتى وأجملة الجواب، بمعنى متعلقة شرطية

لها، محل " ل"إذا " جوابآنأستم "فإن . وأجملةمستأنأفة
.جزم محل " في"إن " جواب"فادفعوا وأجملة

" معطوف"وأبدارا وأ الحال، موقع في ": مصدر"إسإرافا
لجله " مفعوليآكبروأا "أن ". وأالمصدر"إسإرافا على

": الواوأحأسيبا بالله "وأكفى .يآكبروأا أن : مخافةأي
وأالباء " فاعل،"بالله وأ ماض، " فعل"كفىوأ مستأنأفة،

 " تمييز"حأسيبا وأ زائدة،

78 

َداِن     َتَرَك     ِمّما     َنأِصيٌب     ِللّرَجاِل  { 7 ِل ْلَوا ُبوَن     ا وَأالْقَر
ّنَساِء ِلل َداِن     َتَرَك     ِمّما     َنأِصيٌب     وَأ ِل ْلَوا ُبوَن     ا َقّل     ِمّما     وَأالْقَر

ْنُه ُثَر     َأوْأ     ِم ًبا     َك  }    َمْفُروأًضا     َنأِصي

"منه قّل ". "مّما"نأصيب لـ بنعت " متعلق"مما الجار
": حأال. "نأصيبا" المتقدم"مما من ": بدل"مما الجار

 .منصوبة

َيْخَش  { 9:آ ْل ّلِذيآَن     وَأ ُكوا     َلْو     ا ْلِفِهْم     ِمْن     َتَر ّيآًة     َخ ِضَعاًفا     ُذّر
ْيِهْم     َخاُفوا َل ّتُقوا     َع َي ْل ّلَه     َف ُلوا     ال َيُقو ْل ًدا     َقْول     وَأ  }    سَإِديآ

وأالصل تخفيف، وأإسإكانأها للمر وأاللم مستأنأفة، الواوأ
" . وأجملة: اللهأي " مقدر"يآخش وأمفعول كسرها،

وأجوابه الجازم غير الشرط وأجملة لو، " جوابخافوا
" معطوفة"فليتقوا . وأجملةالسإمي الموصول صلة
 ".الذيآن "وأليخش جملة على

ّلِذيآَن     ِإّن  { 10:آ ُلوَن     ا ُك ْأ َتاَمى     َأْمَواَل     َيآ َي ْل ْلًما     ا ّنأَما     ُظ ِإ
ُلوَن ُك ْأ ِنأِهْم     ِفي     َيآ ُطو  }    َنأاًرا     ُب

"يآأكلون "إنأما . وأجملةالحال موضع في " مصدر"ظلما
محل ل مكفوفة " كافة"إنأما. وأإّن خبر رفع محل في
 .لها
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ُكُم  { 11:آ ّلُه     ُيآوِصي ُكْم     ِفي     ال َكِر     َأوْألِد ّذ ْثُل     ِلل حَأّظ     ِم
ْيِن َي َث ْنأ ِإْن     ال ًء     ُكّن     َف َق     ِنأَسا ْيِن     َفْو َت َن ْث َلُهّن     ا َثا     َف ُل َتَرَك     َما     ُث

ِإْن َنأْت     وَأ ًة     َكا َد َلَها     وَأاحِأ ّنْصُف     َف ْيآِه     ال َبَو ُكّل     وَأل ْنُهَما     وَأاحِأٍد     ِل ِم
ُدُس ٌد     َلُه     َكاَن     ِإْن     َتَرَك     ِمّما     الّس َل ِإْن     وَأ ُكْن     َلْم     َف ٌد     َلُه     َيآ َل وَأ

َثُه ُه     وَأوَأِر َبَوا ُلُث     َفلّمِه     َأ ّث ِإْن     ال ٌة     َلُه     َكاَن     َف َفلّمِه     ِإْخَو
ُدُس ّيٍة     َبْعِد     ِمْن     الّس ْيآٍن     َأوْأ     ِبَها     ُيآوِصي     وَأِص ُكْم     َد َباُؤ آ

ُكْم َناُؤ ْب َأ ْدُروأَن     ل     وَأ ّيآُهْم     َت ُكْم     َأْقَرُب     َأ ِمَن     َفِريآَضًة     َنأْفًعا     َل
ّلِه ّلَه     ِإّن     ال ِليًما     َكاَن     ال ِكيًما     َع  }    حَأ

.لها محل ل " تفسيريآةالنأثيين حأظ مثل "للذكر جملة
بنعت متعلق مكان ": ظرفاثنتين "فوق وأقوله

وأجواب " مستأنأفة،وألد له كان "إن ". وأجملة"نأساءلـ
" متعلق"مما . الجارقبله ما عليه دّل محذوأف الشرط

" متعلقوأصية بعد "من ". وأالجار"السدس من بحال
"يآستحقون وأجملة ذلك، : يآستحقونأي مقدر بفعل

أقرب أيآهم تدروأن "ل . وأقولهمستأنأفة " المقدرةذلك
وأالضمير مبتدأ، اسإتفهام ": اسإم": "أيآهمنأفعا لكم

وأ بأقرب، متعلق . وأالجارخبره ""أقرب وأ إليه، مضاف
لـ به " مفعولأقرب "أيآهم وأجملة ": تمييز،"نأفعا

:أي مقدر لعامل مطلق ": مفعول". "فريآضة"تدروأن
لـ بنعت " متعلقالله "من . الجارفريآضة ذلك الله فرض

" مستأنأفة،عليما كان الله "إن جملة "،"فريآضة
 "كان لـ ثان " خبر"حأكيما
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ُكْم  { 12 َل ُكْم     َتَرَك     َما     ِنأْصُف     وَأ ُكْن     َلْم     ِإْن     َأْزوَأاُج ٌد     َلُهّن     َيآ َل وَأ
ِإْن ٌد     َلُهّن     َكاَن     َف َل ُكُم     وَأ َل ُبُع     َف ْكَن     ِمّما     الّر ّيٍة     َبْعِد     ِمْن     َتَر وَأِص

ْيآٍن     َأوْأ     ِبَها     ُيآوِصيَن َلُهّن     َد ُبُع     وَأ ُتْم     ِمّما     الّر ْك ُكْن     َلْم     ِإْن     َتَر َيآ
ُكْم ٌد     َل َل ِإْن     وَأ ُكْم     َكاَن     َف ٌد     َل َل َلُهّن     وَأ ّثُمُن     َف ُتْم     ِمّما     ال ْك ِمْن     َتَر
ّيٍة     َبْعِد ْيآٍن     َأوْأ     ِبَها     ُتوُصوَن     وَأِص ِإْن     َد َلًة     ُيآوَرُث     َرُجٌل     َكاَن     وَأ َكل
ٌة     َأوِأ َأ َلُه     اْمَر ُكّل     ُأْخٌت     َأوْأ     َأٌخ     وَأ ِل ْنُهَما     وَأاحِأٍد     َف ُدُس     ِم ِإْن     الّس َف

ُنأوا َثَر     َكا ْك ِلَك     ِمْن     َأ ُء     َفُهْم     َذ َكا ُلِث     ِفي     ُشَر ّث َبْعِد     ِمْن     ال
ّيٍة ْيآٍن     َأوْأ     ِبَها     ُيآوَصى     وَأِص ْيَر     َد ّيًة     ُمَضاّر     َغ ّلِه     ِمَن     وَأِص ّلُه     ال وَأال
ِليٌم ِليٌم     َع  }    حَأ
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موصول " اسإم"ما " مستأنأفة،نأصف "وألكم جملة
وأجواب " مستأنأفة،يآكن لم "إن وأجملة إليه، مضاف
متعلق ""مما . الجارقبله ما عليه دّل محذوأف الشرط

" متعلقوأصية بعد "من ". الجار"الربع من بحال
ًا، بيستحقون ." مستأنأفة"يآستحقون وأجملة مقدر

". جملة"يآورث في الضمير من ": حأال"كللة وأقوله
من " حأال"غير " وأ"يآورث ضمير من " حأالأخ "وأله

": مفعولالله من "وأصية ". وأقوله"يآوصي في الفاعل
"من وأالجار وأصية، : يآوصيكمأي محذوأف لعامل مطلق

 .ثان " خبر". "حأليم"وأصية لـ بنعت " متعلقالله

ِلَك  { 13:آ َذ ْلَفْوُز     وَأ ِظيُم     ا ْلَع  }    ا

" خبره،"الفوز وأ مبتدأ، وأالشارة مستأنأفة، الواوأ
 .مستأنأفة وأالجملة

ّلَه     َيآْعِص     وَأَمْن  { 14:آ َلُه     ال ّد     وَأَرسُإو َتَع َيآ ُه     وَأ َد ُدوأ ْلُه     حُأ ْدِخ َنأاًرا     ُيآ
ًدا ِل َلُه     ِفيَها     َخا َذاٌب     وَأ  }    ُمِهيٌن     َع

" فييآطع "من جملة على " معطوفةيآعص "وأمن جملة
مجزوأم مضارع ": فعل"يآعص . وأقولهالسابقة اليآات
"."خالدا بـ متعلق ""فيها . الجارالعلة حأرف بحذف
""يآدخله جملة على " معطوفةمهين عذاب "وأله جملة

 لها محل ل
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ِتي  { 15 ِتيَن     وَأالل ْأ ْلَفاحِأَشَة     َيآ ُكْم     ِمْن     ا ِئ ُدوأا     ِنأَسا َتْشِه َفاسْإ
ْيِهّن َل َبَعًة     َع ُكْم     َأْر ْن ِإْن     ِم ُدوأا     َف ُكوُهّن     َشِه َأْمِس ُيوِت     ِفي     َف ُب ْل ا

ّتى َتَوّفاُهّن     حَأ ْلَمْوُت     َيآ ّلُه     َيآْجَعَل     َأوْأ     ا ِبيل     َلُهّن     ال  }    سَإ

فاعل من حأال بمحذوأف " متعلقنأسائكم "من الجار
". جملة"أربعة لـ بنعت " متعلق"منكم الجار "،"يآأتين
" لّنيآأتين "اللتي جملة على " معطوفةشهدوأا "فإن

""فاسإتشهدوأا وأجملة "،آتين "إن قوة في الموصول
الخبر على . وأدخلتزائدة وأالفاء خبر، رفع محل في

على مبني أمر وأالفعل بالشرط، للموصول تشبيها
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لـ الثانأي بالمفعول " متعلق"لهن . الجارالنون حأذف
 "."جعل

َذاِن  { 16:آ ّل ِنأَها     وَأال َيا ِت ْأ ُكْم     َيآ ْن ُذوأُهَما     ِم ِإْن     َفآِ َبا     َف َلَحا     َتا َأْص وَأ
َأْعِرُضوا ْنُهَما     َف ّلَه     ِإّن     َع ًبا     َكاَن     ال  }    َرحِأيًما     َتّوا

. وأجملةزائدة " وأالفاء"اللذان " خبر"فآِذوأهما جملة
" لنيآأتيانأها "اللذان جملة على " معطوفةتابا "فإن

 .أتياها إن قوة في الموصول

ّنأَما  { 17:آ َبُة     ِإ ّتْو َلى     ال ّلِه     َع ّلِذيآَن     ال ُلوَن     ِل َء     َيآْعَم الّسو
َلٍة ُبوَن     ُثّم     ِبَجَها ُتو ِئَك     َقِريآٍب     ِمْن     َيآ َل ُأوأ ُتوُب     َف ّلُه     َيآ ْيِهْم     ال َل َع
َكاَن ّلُه     وَأ ِليًما     ال ِكيًما     َع  }    حَأ

.الخبر به تعلق الذي بالسإتقرار " متعلق"للذيآن الجار
"."يآعملون فاعل من بحال " متعلق"بجهالة الجار

التوبة "إنأما جملة على " معطوفةيآتوب "فأوألئك وأجملة
 .لها محل " لالله على

ّتى  { 18:آ َذا     حَأ َدُهُم     حَأَضَر     ِإ ْلَمْوُت     َأحَأ ّنأي     َقاَل     ا ْبُت     ِإ الَن     ُت
ّلِذيآَن     وَأل ُتوَن     ا ِئَك     ُكّفاٌر     وَأُهْم     َيآُمو َل َنأا     ُأوأ ْد َت ًبا     َلُهْم     َأْع َذا َع

ِليًما  }    َأ

متعلقة شرطية " ظرفية"إذا وأ ": ابتدائية،"حأتى
"الذيآن . "وألمؤخر " فاعل"الموت " وأ"قال بجوابها

الشرطية وأالجملة السابق، الموصول على معطوف
"أوألئك وأجملة " حأالية،كفار "وأهم . جملةمعترضة

 .لها محل ل مستأنأفة "أعتدنأا

ُكْم     َيآِحّل     ل  { 19:آ ُثوا     َأْن     َل َء     َتِر ّنَسا ُلوُهّن     وَأل     َكْرًها     ال َتْعُض
ُبوا ْذَه َت َبْعِض     ِل ُتُموُهّن     َما     ِب ْي َت ِتيَن     َأْن     ِإل     آ ْأ َنٍة     ِبَفاحِأَشٍة     َيآ ّي َب ُم

ْلَمْعُروأِف     وَأَعاِشُروأُهّن ِإْن     ِبا ُتُموُهّن     َف َأْن     َفَعَسى     َكِرْه

ْكَرُهوا ًئا     َت ْي َيآْجَعَل     َش ّلُه     وَأ ْيًرا     ِفيِه     ال ِثيًرا     َخ  }    َك

": حأال". "كرها"يآحل " فاعلترثوا "أن المؤوأل المصدر
نأـزع على " منصوبيآأتين "أن ". وأالمصدر"النساء من

فل الفاحأشة، إتيان حأال في إل :أي "،"في الخافض
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. وأجملةالحال هذه في إل حأال كل في العضل يآحل
" ل"تعضلوهن جملة على " معطوفةكرهتموهن "فإن
رابطة، ": الفاء تكرهوا أن "فعسى . قولهلها محل

فاعل المؤوأل وأالمصدر تام، جامد ماض " فعل"عسىوأ
بأن منصوب وأالفعل للمعية، ": الواوأ". "وأيآجعل"عسى
متصيد مصدر على معطوف وأالمصدر وأجوبا، مضمرة

وأَجْعل منكم كرٍه رجاء يآكون : قدأي المتقدم الكلم من
 الله من خيٍر
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ِإْن  { 20: ُتُم     وَأ ْد َداَل     َأَر ْب ِت َكاَن     َزوْأٍج     اسْإ ُتْم     َزوْأٍج     َم ْي َت وَأآ
َداُهّن َطاًرا     ِإحْأ ْن ُذوأا     َفل     ِق ْأُخ ْنُه     َت ًئا     ِم ْي َنأُه     َش ُذوأ ْأُخ َت ًنأا     َأ َتا ُبْه

ْثًما ِإ ًنا     وَأ ِبي  }    ُم

"،"اسإتبدال لـ بنعت متعلق مكان ": ظرفزوأج "مكان
" مستأنأفة،"أتأخذوأنأه . جملة" حأالية"وأآتيتم وأجملة
 .منصوب لجله ": مفعول"بهتانأا وأقوله

ْيَف  { 21:آ َك َنأُه     وَأ ُذوأ ْأُخ ْد     َت ُكْم     َأْفَضى     وَأَق َلى     َبْعُض  }    َبْعٍض     ِإ

"تأخذوأنأه "وأكيف وأجملة حأال، اسإتفهام " اسإم"كيف
في " حأاليةأفضى "وأقد . وأجملةلها محل ل مستأنأفة

 "."أتأخذوأنأه في الواوأ من نأصب محل

ِكُحوا     وَأل  { 22:آ ْن َكَح     َما     َت ُكْم     َنأ َباُؤ ّنَساِء     ِمَن     آ ْد     َما     ِإل     ال َق
َلَف ّنأُه     سَإ ًتا     َفاحِأَشًة     َكاَن     ِإ َء     وَأَمْق ِبيل     وَأسَإا  }     سَإ

ما "إل قوله "،"ما من بحال " متعلقالنساء "من الجار
موصول " اسإم"ما اسإتثناء، " أداة": "إلسإلف قد

.المستقبل يآجامع ل الماضي لن منقطع مستثنى
" فعل"سإاء اسإتئنافية، ": الواوأسإبيل "وأسإاء وأقوله
منصوبة بنكرة مفّسر ضمير . وأالفاعلللذم جامد ماض
:تقديآره محذوأف بالذم وأالمخصوص التمييز، على

 .النكاح ذلك سإبيل
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ُكْم  { 23:آ ُت َأَخَوا ُأّمَهاُت     الّرَضاَعِة     ِمَن     وَأ ُكْم     وَأ ِئ ِنأَسا
ُكُم ُب ِئ َبا ِتي     وَأَر ُكْم     ِفي     الل ُكُم     ِمْن     حُأُجوِر ِئ ِتي     ِنأَسا ُتْم     الل ْل َدَخ

ِإْن     ِبِهّن ُنأوا     َلْم     َف ُكو ُتْم     َت ْل َناَح     َفل     ِبِهّن     َدَخ ُكْم     ُج ْي َل ِئُل     َع وَأحَأل
ُكُم ِئ َنا ْب ّلِذيآَن     َأ ُكْم     ِمْن     ا ِب َأْن     َأْصل ْيَن     َتْجَمُعوا     وَأ ْيِن     َب َت ِإل     الْخ

ْد     َما َلَف     َق  }    سَإ

". قوله"أخواتكم من بحال " متعلقالرضاعة "من الجار
وأالجملة اعتراضية، ": الفاءدخلتم تكونأوا لم "فإن

"وأأن وأقوله .المتعاطفين بين اعترضت اعتراضية،
"."حألئل على معطوف المؤوأل ": المصدرتجمعوا
لن منقطع؛ ": السإتثناءسإلف قد ما "إل وأقوله

 المستقبل يآجامع ل الماضي
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َناُت  { 24 ْلُمْحَص ّنَساِء     ِمَن     وَأا َكْت     َما     ِإل     ال َل ُكْم     َم ُنأ ْيآَما َتاَب     َأ ِك
ّلِه ُكْم     ال ْي َل ُأحِأّل     َع ُكْم     وَأ َء     َما     َل ُكْم     وَأَرا ِل َتُغوا     َأْن     َذ ْب ُكْم     َت ِل َأْمَوا ِب

ِنيَن ْيَر     ُمْحِص ُتْم     َفَما     ُمَساِفِحيَن     َغ َتْع َتْم ْنُهّن     ِبِه     اسْإ ِم
ُتوُهّن َناَح     وَأل     َفِريآَضًة     ُأُجوَرُهّن     َفآِ ُكْم     ُج ْي َل ُتْم     ِفيَما     َع ْي َتَراَض

ْلَفِريآَضِة     َبْعِد     ِمْن     ِبِه  }     ا

المصدر على معطوف ": اسإم"وأالمحصنات قوله
.وأالمحصنات الختين بين وأجمعكم :أي السابق المؤوأل
محذوأف لعامل مطلق ": مفعولعليكم الله "كتاب

من بحال متعلقان وأالمجروأر وأالجار : كتب،تقديآره
. وأالمصدرمستأنأفة المقدرة ""كتب ". وأجملة"كتاب

":"محصنين وأقوله "،"ما من اشتمال " بدلتبتغوا "أن
.ثانأية ": حأال"غير وأقوله "،"تبتغوا فاعل من حأال

""ما وأ مستأنأفة، ": الفاءاسإتمتعتم "فما وأقوله
""منهن . وأالجار" خبر"اسإتمتعتم وأجملة مبتدأ، شرطية
":"فريآضة ". وأقوله"به في الهاء من بحال متعلق

"من . وأالجارفريآضة ذلك الله : فرضأي مطلق مفعول
 "."به في الهاء من بحال " متعلقالفريآضة بعد

ِطْع     َلْم     {وَأَمْن 25:آ َت ُكْم     َيآْس ْن ِكَح     َأْن     َطْول     ِم ْن َناِت     َيآ ْلُمْحَص ا
َناِت ْلُمْؤِم َكْت     َما     َفِمْن     ا َل ُكْم     َم ُنأ ْيآَما ُكُم     ِمْن     َأ ِت َيا َت َناِت     َف ْلُمْؤِم ا
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ّلُه َلُم     وَأال ُكْم     َأْع ِنأ ِإيآَما ُكْم     ِب ِكُحوُهّن     َبْعٍض     ِمْن     َبْعُض ْنأ ْذِن     َفا ِإ ِب
ِلِهّن ُتوُهّن     َأْه ْلَمْعُروأِف     ُأُجوَرُهّن     وَأآ َناٍت     ِبا ْيَر     ُمْحَص َغ

َذاِت     وَأل     ُمَساِفَحاٍت ّتِخ َداٍن     ُم َذا     َأْخ ِإ ِإْن     ُأحْأِصّن     َف ْيَن     َف َت َأ

ْيِهّن     ِبَفاحِأَشٍة َل َلى     َما     ِنأْصُف     َفَع َناِت     َع ْلُمْحَص َذاِب     ِمَن     ا ْلَع ا
ِلَك َنَت     َخِشَي     ِلَمْن     َذ ْلَع ُكْم     ا ْن َأْن     ِم ِبُروأا     وَأ ْيٌر     َتْص ُكْم     َخ  }     َل

"."يآستطع فاعل من بحال " متعلق"منكم الجار
"يآنكح "أن وأالمصدر "،"يآستطعلـ به مفعول ":"طول

ما "فمن وأقوله "،"طول المنون للمصدر به مفعول
بنعت متعلق وأالجار للجواب، رابطة ": الفاءملكت

من كائنة امرأة : فلينكحأي محذوأف لمنعوت محذوأف
العائد من بحال " متعلقفتياتكم "من ". وأالجار"ما

"وأالله . وأجملةفتياتكم من كائنا : ملكتهأي المقدر
من " حأالبعض من "بعضكم وأجملة " معترضة،أعلم

""فانأكحوهن وأجملة "،"أيآمانأكم في المخاطب ضمير
. الجارفلينكح المقدر الفعل جملة على معطوفة

"غير "محصنات "،"هّن الضمير من بحال " متعلق"بإذن
"أحأصّن "فإذا وأجملة "."آتوهن في الضمير من حأالن

بمعنى متعلقة شرطية " ظرفية"إذاوأ مستأنأفة،
ّذبنأي الجواب ُيآَع "بفاحأشة أتين "فإن وأجملة إذا، بكذا : 

الشرط " جوابنأصف "فعليهن وأجملة إذا، جواب
." خبره"خير وأ " مبتدأ،تصبروأا "أن . وأالمصدرالثانأي
 .مستأنأفة المصدر وأجملة

ُد  { 26:آ ّلُه     ُيآِريآ ّيَن     ال َب ُي ُكْم     ِل ُكْم     َل َيآ َيآْهِد َنَن     وَأ ّلِذيآَن     سُإ ِمْن     ا
ُكْم ِل ْب  }    َق

وأاللم حأّرم، ما : تحريآمأي " محذوأف"يآريآد مفعول
وأالمصدر " جوازا،"أن بإضمار منصوب وأالفعل للتعليل،
ما تحريآم الله : يآريآدأي ""يآريآد بـ متعلق باللم مجروأر

":"الذيآن .منصوب ثاٍن ": مفعول. "سإننللتبيين حأّرم
بالصلة متعلق وأالجار إليه، مضاف موصول اسإم

 المقدرة
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ّلُه  { 27: ُد     وَأال ُتوَب     َأْن     ُيآِريآ ُكْم     َيآ ْي َل ُد     َع ُيآِريآ ّلِذيآَن     وَأ ِبُعوَن     ا ّت َيآ
ُلوا     َأْن     الّشَهَواِت ْيل     َتِمي ِظيًما     َم  }    َع

".يآريآد "وأالله جملة على " معطوفةالذيآن "وأيآريآد جملة
 .به " مفعولتميلوا "أن المؤوأل وأالمصدر

ِلَق  { 28:آ ْنأَساُن     وَأُخ  }    َضِعيًفا     ال

من " حأال. "ضعيفا" مستأنأفةالنأسان "وأخلق جملة
 "."النأسان

ُلوا     ل  { 29:آ ُك ْأ ُكْم     َت َل ُكْم     َأْمَوا َن ْي ِطِل     َب َبا ْل ُكوَن     َأْن     ِإل     ِبا َت
ًة ُكْم     َتَراٍض     َعْن     ِتَجاَر ْن ُلوا     وَأل     ِم ُت ُكْم     َتْق ْنأُفَس ّلَه     ِإّن     َأ َكاَن     ال

ُكْم  }    َرحِأيًما     ِب

.منقطع مستثنى المؤوأل وأالمصدر اسإتثناء، ": أداة"إل
". وأجملة"تراض لـ بنعت " متعلقتراض "عن وأالجار

 .مستأنأفة "رحأيما بكم كان الله "إن

ِلَك     َيآْفَعْل     وَأَمْن  { 30:آ ًنأا     َذ ْدوَأا ْلًما     ُع ُظ ِليِه     َفَسْوَف     وَأ ُنأْص
َكاَن     َنأاًرا ِلَك     وَأ َلى     َذ ّلِه     َع  }    َيآِسيًرا     ال

ذلك "وأكان . جملةمنصوب لجله ": مفعول"عدوأانأا
بـ " متعلقالله "على وأالجار " مستأنأفة،يآسيرا الله على

 "."يآسيرا

ِإْن 31:آ ُبوا     { ِن َت ِئَر     َتْج َبا ْنَهْوَن     َما     َك ْنُه     ُت َكّفْر     َع ُكْم     ُنأ ْن َع
ُكْم ِت َئا ّي ُكْم     سَإ ْل ْدِخ ُنأ ْدَخل     وَأ  }    َكِريآًما     ُم

مفعول " نأائب"مدخل إليه، مضاف موصول " اسإم"ما
 .إدخال وأالمصدر مطلق،

ُبوا     ِمّما     َنأِصيٌب     ِللّرَجاِل  { 32:آ َتَس ْك ّنَساِء     ا ِلل ِمّما     َنأِصيٌب     وَأ
ْبَن َتَس ْك ُلوا     ا َأ ّلَه     وَأاسْإ ِلِه     ِمْن     ال ّلَه     ِإّن     َفْض ُكّل     َكاَن     ال َشْيٍء     ِب

ِليًما  }    َع

. وأالجارلها محل "ل " مستأنأفةنأصيب "للرجال جملة
"من ". وأالجار"نأصيب لـ بنعت " متعلقاكتسبوا "مما

javascript:openquran(3,32,32)
javascript:openquran(3,32,32)
javascript:openquran(3,32,32)
javascript:openquran(3,31,31)
javascript:openquran(3,31,31)
javascript:openquran(3,30,30)
javascript:openquran(3,30,30)
javascript:openquran(3,29,29)
javascript:openquran(3,29,29)
javascript:openquran(3,29,29)
javascript:openquran(3,28,28)
javascript:openquran(3,27,27)
javascript:openquran(3,27,27)


مكتبة                       الكريم القرآن إعراب مشكل
 السإلمية مشكاة

:أي المحذوأف الثانأي للمفعول بنعت " متعلقفضله
 "."عليما بـ " متعلق"بكل . الجارفضله من كائنا شيئا

ُكّل  { 33:آ ِل َنا     وَأ ْل ِلَي     َجَع َداِن     َتَرَك     ِمّما     َمَوا ِل ْلَوا ُبوَن     ا وَأالْقَر
ّلِذيآَن َدْت     وَأا ُكْم     َعَق ُنأ ْيآَما ُتوُهْم     َأ َبُهْم     َفآِ ّلَه     ِإّن     َنأِصي َكاَن     ال

َلى ًدا     َشْيٍء     ُكّل     َع  }    َشِهي

جعل بمفعول " متعلق"لكل مستأنأفة،الجار الواوأ
إليه مضاف عن للتعويآض وأالتنويآن المقدر، الثانأي

الوأل، جعل ": مفعول. "مواليإنأسان : لكلأي محذوأف
" المقدر،"يآرثون بفعل " متعلق"مما الجار

": فعلالوالدان "ترك نأعت، المقدر وأجملةالفعل
تشبيها زائدة ": الفاء"فآِتوهم . وأقولهوأفاعل

.به وأمفعول وأفاعل أمر وأفعل بالشرط، للموصول
. الجاررفع محل في المبتدأ " خبر"فآِتوهم وأجملة
 "شهيدا بـ " متعلقكل "على
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َلى     َقّواُموَن     {الّرَجاُل 34 ّنَساِء     َع ّلُه     َفّضَل     ِبَما     ال ال
َلى     َبْعَضُهْم ِبَما     َبْعٍض     َع ْنأَفُقوا     وَأ ِلِهْم     ِمْن     َأ ِلَحاُت     َأْمَوا َفالّصا
َتاٌت ِنأ َظاٌت     َقا ْيِب     حَأاِف ْلَغ ّلُه     حَأِفَظ     ِبَما     ِل ِتي     ال َتَخاُفوَن     وَأالل

ُظوُهّن     ُنأُشوَزُهّن ْلَمَضاِجِع     ِفي     وَأاْهُجُروأُهّن     َفِع ا
ُبوُهّن ِإْن     وَأاْضِر ُكْم     َف َن َطْع ْبُغوا     َفل     َأ ْيِهّن     َت َل ِبيل     َع  }    سَإ

". قوله"قوامين بـ " متعلقان"بما " وأ"على الجاران
المجروأر وأالمصدر " مصدريآة،": "ماأنأفقوا "بما

"حأافظات وأقوله السابق، المصدر على معطوف
"."حأافظات " مفعول"الغيب وأ زائدة، " : اللمللغيب
.خبر وأالجملة " زائدة،"فعظوهن قوله في وأالفاء
""اضربوهّن جملة على " معطوفةأطعنكم "فإن وأجملة

""سإبيل من بحال " متعلق"عليهن .الجاررفع محل في
ّدم نأعت لنأه  .منعوت على تق

ِإْن  { 35:آ ُتْم     وَأ َق     ِخْف ِنِهَما     ِشَقا ْي ُثوا     َب ْبَع َكًما     َفا ِلِه     ِمْن     حَأ َأْه

َكًما ِلَها     ِمْن     وَأحَأ َدا     ِإْن     َأْه ّلُه     ُيآَوّفِق     ِإْصلحًأا     ُيآِريآ َنُهَما     ال ْي  }    َب
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"من وأالجار إليه، وأمضاف به " مفعولبينهما "شقاق
"يآريآدا "إن جملة "،"حأكما لـ بنعت " متعلقأهله

 .مستأنأفة

ُكوا     وَأل  { 36:آ ًئا     ِبِه     ُتْشِر ْي ْيآِن     َش َد ِل ْلَوا ِبا ًنأا     وَأ ِبِذي     ِإحْأَسا وَأ
َبى ْلُقْر َتاَمى     ا َي ْل ِكيِن     وَأا ْلَمَسا ْلَجاِر     وَأا َبى     ِذي     وَأا ْلُقْر ْلَجاِر     ا وَأا
ُنِب ْلُج ْنِب     وَأالّصاحِأِب     ا ْلَج ْبِن     ِبا ِبيِل     وَأا َكْت     وَأَما     الّس َل َم

ُكْم ُنأ ْيآَما ّلَه     ِإّن     َأ َتال     َكاَن     َمْن     ُيآِحّب     ل     ال  }    َفُخوًرا     ُمْخ

متعلق وأالجار عاطفة، ": الواوأإحأسانأا "وأبالوالديآنقوله
مطلق، " مفعول"إحأسانأا. وأ: أحأسنواأي مقدر بفعل

"ل جملة على معطوفة المقدرة أحأسنوا وأجملة
"يآحب ل الله "إن . وأجملةلها محل " لتشركوا

 .لها محل ل مستأنأفة

ّلِذيآَن 37:آ ُلوَن     {ا ْبَخ ْأُمُروأَن     َيآ َيآ ّناَس     وَأ ُبْخِل     ال ْل ُتُموَن     ِبا ْك َيآ وَأ
َتاُهُم     َما ّلُه     آ ِلِه     ِمْن     ال َنأا     َفْض ْد َت َأْع َكاِفِريآَن     وَأ ْل ًبا     ِل َذا ًنا     َع  }    ُمِهي

ّذبونمقدر خبره " مبتدأيآبخلون "الذيآن . وأالجار: مع
"وأأعتدنأا . جملةالعائد من بحال " متعلقفضله "من

فاعل ُمَؤْهِونأااسإم " أصله"ُمهينا . وأ" مستأنأفةللكافريآن
على قياسإا الهمزة حأذفت أهان، المزيآد الثلثي من

ًنأا فصار المتكلم، المضارع من حأذفها كسرة نأقلت ُمْهِو
لسكونأها يآاء الواوأ فقلبت ُمِهْونأا، فصار الهاء إلى الواوأ

 قبلها ما وأانأكسار
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ّلِذيآَن  { 38: ْنِفُقوَن     وَأا َلُهْم     ُيآ َء     َأْمَوا َئا ّناِس     ِر ُنوَن     وَأل     ال ُيآْؤِم
ّلِه ِم     وَأل     ِبال َيْو ْل ُكِن     وَأَمْن     الِخِر     ِبا َطاُن     َيآ ْي ًنا     َلُه     الّش َقِريآ

َء ًنا     َفَسا  }    َقِريآ

" متعلق"له .الجارمنصوب مرائين، بتأوأيآل " حأال"رئاء
رابطة ": الفاءقريآنا "فساء ". وأقوله"قريآنا من بحال

وأفاعلها بئس، مجرى جرت ""سإاء وأ الشرط، لجواب
التمييز، على المنصوبة بالنكرة مفسر مستتر

"فساء . وأجملة: الشيطانأي محذوأف وأالمخصوص
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جرى الفعل لن وأاجبة؛ وأالفاء الشرط " جوابقريآنا
 .الجامد مجرى

َذا  { 39:آ ْيِهْم     وَأَما َل ُنوا     َلْو     َع ّلِه     آَم ِم     ِبال َيْو ْل ْنأَفُقوا     الِخِر     وَأا َأ وَأ
ّلُه     َرَزَقُهُم     ِمّما  }    ال

" اسإم"ذا مبتدأ، " اسإتفهام"ما مستأنأفة، الواوأ
وأجواب المقدرة، بالصلة متعلق وأالجار خبره، موصول
.مستأنأفة الشرط وأجملة : لسعدوأا،أي محذوأف الشرط

ِإّن 40:آ ّلَه     { ِلُم     ل     ال ْظ ْثَقاَل     َيآ ِإْن     َذّرٍة     ِم َنًة     َتُك     وَأ حَأَس
 }    ُيآَضاِعْفَها

وأزن : ظلماأي مطلق مفعول ": نأائبذرة "مثقال
" شرطية،"إن عاطفة، ": الواوأحأسنة تك . "وأإنمثقال

المقدر بالسكون مجزوأم نأاقص " مضارع"تك وأالفعل
" ضمير"تك وأاسإم للتخفيف، المحذوأفة النون على

"تك "وأإن وأجملة "،"تك " خبر"حأسنة وأ الذرة، تقديآره
 ".يآظلم ل الله "إن جملة على معطوفة

ْيَف  { 41:آ َك َذا     َف َنا     ِإ ْئ َنا     ِبَشِهيٍد     ُأّمٍة     ُكّل     ِمْن     ِج ْئ َلى     ِبَك     وَأِج َع
ًدا     َهُؤلِء  }    َشِهي

: فكيفأي حأال اسإتفهام " اسإم"كيف اسإتئنافية، الفاء
المقدر هذا عامله محض " ظرف"إذا وأ ؟يآصنعون

 .": حأال). "شهيدا(يآصنعون

ِئٍذ  { 42:آ ّد     َيآْوَم ّلِذيآَن     َيآَو َلْو     الّرسُإوَل     وَأَعَصُوا     َكَفُروأا     ا
ُتُموَن     وَأل     الْرُض     ِبِهُم     ُتَسّوى ْك ّلَه     َيآ ًثا     ال  }    حَأِديآ

ّد "يآومئذ ّد بـ متعلق زمان ": ظرفيآو اسإم ""إٍذ وأ "،"يآو
وأتنويآنه إليه، مضاف السكون على مبني ظرفي

مفعول وأالمصدر " مصدريآة،. "لوجملة عن للتعويآض
ّد ّد جملة على " معطوفةيآكتمون "وأل ". وأجملة"وأ ""يآو

 .لها محل ل

javascript:openquran(3,42,42)
javascript:openquran(3,42,42)
javascript:openquran(3,41,41)
javascript:openquran(3,41,41)
javascript:openquran(3,40,40)
javascript:openquran(3,40,40)
javascript:openquran(3,39,39)
javascript:openquran(3,39,39)


مكتبة                       الكريم القرآن إعراب مشكل
 السإلمية مشكاة

ُبوا     ل  { 43:آ َة     َتْقَر ُتْم     الّصل ْنأ َأ َكاَرى     وَأ ّتى     سُإ َلُموا     حَأ َما     َتْع
ُلوَن ًبا     وَأل     َتُقو ُن ِبِري     ِإل     ُج ِبيٍل     َعا ّتى     سَإ ُلوا     حَأ َتِس ِإْن     َتْغ وَأ

ُتْم ْن َلى     َأوْأ     َمْرَضى     ُك َء     َأوْأ     سَإَفٍر     َع ٌد     َجا ُكْم     َأحَأ ْن ِئِط     ِمَن     ِم ْلَغا ا
ُتُم     َأوْأ َء     لَمْس ّنَسا َلْم     ال ُدوأا     َف ًء     َتِج َيّمُموا     َما َت ًدا     َف ًبا     َصِعي ّي }    َط

": حأالجنبا "وأل وأقوله " حأال،سإكارى "وأأنأتم جملة
وأجملة "،سإكارى "وأأنأتم جملة على معطوفة مفردة

" لتقربوا "ل جملة على " معطوفةمرضى كنتم "وأإن
""عابري وأ " للحصر،": "إلعابري "إل . وأقولهلها محل
" متعلقسإفر "على . وأالجاربالياء منصوبة حأال

"". "صعيدا"مرضى كان خبر على معطوف بمحذوأف
 .اقصدوأا معنى الفعل تضمين على به مفعول

ُتوا  { 44:آ ًبا     ُأوأ َتاِب     ِمَن     َنأِصي ِك ْل َتُروأَن     ا َلَة     َيآْش الّضل
ُدوأَن ُيآِريآ ّلوا     َأْن     وَأ ِبيَل     َتِض  }    الّس

الجماعة، وأاوأ من حأال نأصب محل " في"يآشتروأن جملة
ّدر به وأالمشترى "تضلوا "أن وأالمصدر : بالهدى،أي مق

 به مفعول
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َكَفى 45 ّلِه {وَأ  }َنأِصيًرا ِبال

وأ زائدة، وأالباء وأفاعل، ": فعلنأصيرا بالله "وأكفى
المستأنأفة على معطوفة وأالجملة تمييز، ""نأصيرا
 .لها محل " ل"وأكفى

ّلِذيآَن     ِمَن  { 46:آ ُدوأا     ا ِلَم     ُيآَحّرُفوَن     َها َك ْل َمَواِضِعِه     َعْن     ا
ُلوَن َيآُقو َنا     وَأ َنا     سَإِمْع ْي ْيَر     وَأاسْإَمْع     وَأَعَص َنا     ُمْسَمٍع     َغ ّيا     وَأَراِع َل
ِتِهْم َن ْلِس َأ ًنا     ِب َطْع ّديآِن     ِفي     وَأ َلْو     ال ّنأُهْم     وَأ ُلوا     َأ َنا     َقا سَإِمْع

َنا َطْع َأ َنأا     وَأاسْإَمْع     وَأ ُظْر ْنأ َكاَن     وَأا ْيًرا     َل َأْقَوَم     َلُهْم     َخ ِكْن     وَأ َل وَأ
َنُهُم ّلُه     َلَع ُكْفِرِهْم     ال ُنوَن     َفل     ِب ِليل     ِإل     ُيآْؤِم  }    َق

محذوأف لمبتدأ مقدم بخبر " متعلقالذيآن "من الجار
"."قوم لـ " نأعت"يآحرفون . وأجملةيآحرفون : قومأي

""مسمع وأ "،"اسإمع فاعل من ": حأالمسمع "غير
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ّيا . وأقولهإليه مضاف َل وأالمصدر .لوأيآن بتأوأيآل ": حأال"
ًا بثبت " فاعل"لو بعد "لعنهم "لكن . جملةمقدر

"فل جملة "،"لو بعد " المقدرة"ثبت على معطوفة
.لها محل " لالله "لعنهم جملة على " معطوفةيآؤمنون

ّدًقا  { 47:آ ُكْم     ِلَما     ُمَص ْبِل     ِمْن     َمَع ْطِمَس     َأْن     َق وُأُجوًها     َنأ
ّدَها َنُر َلى     َف َباِرَها     َع ْد َنُهْم     َأوْأ     َأ ْلَع ّنا     َكَما     َنأ َأْصَحاَب     َلَع

ْبِت  }    الّس

""ما وأ زائدة بعدها وأاللم منصوبة، ": حأال"مصدّقا
. وأقولهمنصوب الفاعل لسإم به مفعول موصول اسإم
ّنا "كما مفعول نأائب مثل بمعنى اسإم ": الكافلع

إليه، مضاف المؤوأل وأالمصدر " مصدريآة،"ما وأ مطلق
ًنا نألعنهم :وأالتقديآر  .لعننا مثل لع

َيآْغِفُر  { 48:آ ِلَك     ُدوأَن     َما     وَأ ُء     ِلَمْن     َذ  }    َيآَشا

 .المقدرة بالصلة متعلق " ظرف"دوأن

ّلُه     َبِل  { 49:آ ّكي     ال ُء     َمْن     ُيآَز َلُموَن     وَأل     َيآَشا ْظ ِتيل     ُيآ  }    َف

": نأائب"فتيل وأقوله " مستأنأفة،يآزكي الله "بل جملة
"وأل وأجملة فتيل، مقدار : ظلماأي مطلق مفعول

 ".يآزكي الله "بل جملة على " معطوفةيآظلمون

ُظْر 50:آ ْنأ ْيَف     {ا َتُروأَن     َك َلى     َيآْف ّلِه     َع َكِذَب     ال ْل َكَفى     ا ِبِه     وَأ
ْثًما ًنا     ِإ ِبي  }    ُم

وأجملة "،"يآفتروأن عامله حأال اسإتفهام ": اسإم"كيف
علم معنى انأظر تضمين على به " مفعول"يآفتروأن
زائدة، وأالباء مستأنأفة، "به "وأكفى وأجملة القلبية،

 .منصوب ": تمييز"إثما وأ فاعل وأالهاء

َلْم 51:آ َأ َلى     َتَر     { ّلِذيآَن     ِإ ُتوا     ا ًبا     ُأوأ َتاِب     ِمَن     َنأِصي ِك ْل ُنوَن     ا ُيآْؤِم
ْبِت ْلِج ّطاُغوِت     ِبا ُلوَن     وَأال َيآُقو ّلِذيآَن     وَأ َدى     َهُؤلِء     َكَفُروأا     ِل َأْه

ّلِذيآَن     ِمَن ُنوا     ا ِبيل     آَم  }    سَإ
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". جملة"نأصيبا لـ بنعت " متعلقالكتاب "من الجار
. وأالجارالجماعة وأاوأ من حأال نأصب محل " في"يآؤمنون

 منصوب " تمييز"سإبيل وأ بأهدى، " متعلقالذيآن "من
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َأْم 53 ْلِك     ِمَن     َنأِصيٌب     َلُهْم     { ْلُم ًذا     ا ِإ ُتوَن     ل     َف ّناَس     ُيآْؤ ال
 }    َنأِقيًرا

. وأقولهمستأنأفة وأالجملة للضراب، " منقطعة"أم
ًا : إذاأي مقدر شرط جواب في وأاقعة الفاء ":"فإذ

ًذا وأ يآؤتون، ل فهم أعطوا "الناسوأ جواب، " حأرف"إ
ًا " جوابيآؤتون ل "فهم ". وأجملة"يآؤتون " مفعولنأقير
" خبريآؤتون "ل وأجملة محل، لها ليس مقدر شرط

 .المقدر المبتدأ

َأْم54:آ ُدوأَن  { ّناَس َيآْحُس َلى ال َتاُهُم َما َع ّلُه آ ِلِه ِمْن ال َفْض
ْد َنا َفَق ْي َت ْبَراِهيَم آَل آ َتاَب ِإ ِك ْل ْكَمة ا ْلِح  }وَأا

"فقد . وأجملةلها محل ل " مستأنأفةيآحسدوأن "أم جملة
 .لها محل " ل"يآحسدوأن جملة على معطوفة "آتينا

ْنُهْم  { 55:آ ْنُهْم     ِبِه     آَمَن     َمْن     َفِم ّد     َمْن     وَأِم ْنُه     َص  }    َع

جملة على " معطوفةبه آمن من "فمنهم جملة
 "."يآحسدوأن

ِليِهْم     سَإْوَف  { 56:آ ّلَما     َنأاًرا     ُنأْص ُدُهْم     َنأِضَجْت     ُك ُلو َناُهْم     ُج ْل ّد َب
ًدا ُلو ْيَرَها     ُج ُذوأُقوا     َغ َي َذاَب     ِل ْلَع  }    ا

ّدلناهم جلودهم نأضجت "كلما زمان " ظرف": "كلب
ّدلناهم بـ متعلق وأالمصدر زمانأية، " مصدريآة"ما وأ "،"ب
ّدلناهمأي إليه مضاف ًا : ب جلودهم، نأضج وأقت كل جلود
وأجملة الحرفي، الموصول " صلة"نأضجت وأجملة

ّدلناهم ". وأقوله"نأصليهم في الضمير من " حأال"ب
": اللم"ليذوأقوا . وأقولهمنصوب ": نأعت"غيرها

بعد جوازا مضمرة بأن منصوب مضارع وأالفعل للتعليل،
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ّدلناهم بـ متعلق باللم مجروأر وأالمصدر اللم، ""ب
 .فاعل وأالواوأ

ّلِذيآَن  { 57:آ ُنوا     وَأا ُلوا     آَم ِلَحاِت     وَأَعِم ُلُهْم     الّصا ْدِخ ُن ّناٍت     سَإ َج
ِتَها     ِمْن     َتْجِري ْنأَهاُر     َتْح ِلِديآَن     ال ًدا     ِفيَها     َخا َب ِفيَها     َلُهْم     َأ
ٌة     َأْزوَأاٌج َطّهَر ُلُهْم     ُم ْدِخ ُنأ ِليل     ِظل     وَأ  }    َظ

وأالجار "،"سإندخلهم في الهاء من ": حأال"خالديآن
بـ متعلق زمان ": ظرف"أبدا وأقوله به، متعلق ""فيها

في الهاء من " حأالأزوأاج "لهم وأجملة "،"خالديآن
""وأنأدخلهم وأجملة نأصب، محل " في"سإندخلهم

 .نأصب محل " فيأزوأاج "لهم جملة على معطوفة

ِإّن 58:آ ّلَه     { ُكْم     ال ْأُمُر ّدوأا     َأْن     َيآ َنأاِت     ُتَؤ َلى     الَما ِلَها     ِإ َذا     َأْه ِإ وَأ
ُتْم َكْم ْيَن     حَأ ّناِس     َب ُكُموا     َأْن     ال ْدِل     َتْح ْلَع ّلَه     ِإّن     ِبا ِنأِعّما     ال
ُكْم ُظ  }     ِبِه     َيآِع

الباء، الخافض نأـزع على " منصوبتؤدوأا "أن المصدر
": الواوأتحكموا أن الناس بين حأكمتم "وأإذا وأقوله

بـ متعلق الشرط، معنى من مجرد " ظرف"إذا عاطفة،
المصدر على " معطوفتحكموا "أن " وأالمصدر"يآأمركم
ّدوأا "أْن السابق وأبالحكم المانأات بتأديآة : يآأمركم" أيُتَؤ
وأالمعطوف العطف حأرف بين فصل قد فيكون بالعدل،

ماض " فعل": "نأْعم"نأعّما . وأقولهجائز وأهذا بالظرف،
""ما بعدها وأقعت فلما السكون، العين وأأصل للمدح

الساكنين، للتقاء العين كسرت فيها نأعم ميم وأأدغمت
محذوأف وأالمخصوص "،"نأعم فاعل موصول ": اسإم"ما
 .المانأة تأديآة :أي

ّيآَها    َ يآا  { 59:آ ّلِذيآَن     َأ ُنوا     ا ِطيُعوا     آَم ّلَه     َأ ِطيُعوا     ال َأ الّرسُإوَل     وَأ
ِلي ُأوأ ُكْم     الْمِر     وَأ ْن ِإْن     ِم ُتْم     َف َناَزْع ُه     َشْيٍء     ِفي     َت ّدوأ َلى     َفُر ِإ

ّلِه ُتْم     ِإْن     وَأالّرسُإوِل     ال ْن ُنوَن     ُك ّلِه     ُتْؤِم ِم     ِبال َيْو ْل  }    الِخِر     وَأا

"فإن . وأجملةمستأنأفة النداء " جواب"أطيعوا جملة
.لها محل " ل"أطيعوا جملة على معطوفة "تنازعتم
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الشرط . وأجوابلها محل ل " مستأنأفةكنتم "إن وأجملة
 قبله ما عليه دّل محذوأف
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َلْم  { 60 َلى     َتَر     َأ ّلِذيآَن     ِإ ّنأُهْم     َيآْزُعُموَن     ا ُنوا     َأ ُأنأـزَل     ِبَما     آَم

ْيَك َل ِلَك     ِمْن     ُأنأـزَل     وَأَما     ِإ ْب ُدوأَن     َق َكُموا     َأْن     ُيآِريآ َتَحا َلى     َيآ ِإ
ّطاُغوِت ْد     ال ْكُفُروأا     َأْن     ُأِمُروأا     وَأَق  }     ِبِه     َيآ

محل " في"يآزعمون فاعل من " حأال"يآريآدوأن جملة
"وأقد . جملةبه " مفعوليآتحاكموا "أن . وأالمصدرنأصب
"،"يآريآدوأن فاعل من حأال نأصب محل " فيأمروأا

الخافض نأـزع على " منصوبيآكفروأا "أن وأالمصدر
 .الباء

َذا  { 61:آ ِإ َلْوا     َلُهْم     ِقيَل     وَأ َلى     َتَعا ّلُه     َأنأـزَل     َما     ِإ َلى     ال ِإ وَأ
ْيآَت     الّرسُإوِل َأ َناِفِقيَن     َر ْلُم ّدوأَن     ا ْنَك     َيآُص ًدا     َع ُدوأ  }    ُص

وأالواوأ النون، حأذف على مبني أمر ": فعل"تعالوا
إليه، مضاف جر محل " في"قيل . وأجملةفاعل

ل الشرط " جواب"رأيآت . وأجملة" بجوابها"إذا وأتعلقت
 .حأال نأصب محل " في"يآصدوأن وأجملة لها، محل

ْيَف  { 62:آ َك َذا     َف ْتُهْم     ِإ َب َبٌة     َأَصا ّدَمْت     ِبَما     ُمِصي ْيآِديآِهْم     َق ُثّم     َأ
ُءوأَك ِلُفوَن     َجا ّلِه     َيآْح َنأا     ِإْن     ِبال ْد ًنأا     ِإل     َأَر َتْوِفيًقا     ِإحْأَسا  }    وَأ

في اسإتفهام " اسإم"كيف وأ مستأنأفة، ": الفاء"فكيف
""فكيف وأجملة ؟يآصنعون : كيفأي حأال نأصب محل

من حأال نأصب محل " في"يآحلفون . وأجملةمستأنأفة
. وأجملة" للحصر"إل وأ " نأافية،". "إن"جاؤوأك في الواوأ
 .القسم " جوابأردنأا "إن

َأْعِرْض 63:آ ْنُهْم     {َف  }    َع

 ." مستأنأفة"فأعرضجملة
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َنا     وَأَما  { 64:آ ْل َطاَع     ِإل     َرسُإوٍل     ِمْن     َأْرسَإ ُي ْذِن     ِل ِإ ّلِه     ِب َلْو     ال وَأ
ّنأُهْم ْذ     َأ َلُموا     ِإ ْنأُفَسُهْم     َظ ُءوأَك     َأ َتْغَفُروأا     َجا ّلَه     َفاسْإ ال

َتْغَفَر ُدوأا     الّرسُإوُل     َلُهُم     وَأاسْإ ّلَه     َلَوَج ًبا     ال  }    َرحِأيًما     َتّوا

وأالفعل للتعليل، وأاللم " للحصر": "إلليطاع "إل قوله
باللم، مجروأر وأالمصدر جوازا، مضمرة بأن منصوب
":أنأهم "وألو ".قوله"أرسإلنا بـ متعلق وأالمجروأر وأالجار

" نأاسإخة،"أّن لمتناع، امتناع " حأرف"لو مستأنأفة، الواوأ
"أنأهم ثبت "وألو وأجملة بثبت، فاعل المؤوأل وأالمصدر
". وأجملة"جاؤوأك بـ متعلق " ظرف. "إذمستأنأفة
 .لها محل ل الشرط " جواب"لوجدوأا

ّبَك     {َفل 65:آ ُنوَن     ل     وَأَر ّتى     ُيآْؤِم ّكُموَك     حَأ َشَجَر     ِفيَما     ُيآَح
َنُهْم ْي ُدوأا     ل     ُثّم     َب ْنأُفِسِهْم     ِفي     َيآِج ْيَت     ِمّما     حَأَرًجا     َأ  }    َقَض

وأ وأجر، قسم حأرف وأالواوأ " نأافية،"ل مستأنأفة، الفاء
زائدة " الثانأية"ل وأ بأقسم، متعلق مجروأر ""ربك

"يآؤمنون "ل وأجملة معترضة، القسم وأجملة للتأكيد،
لـ بنعت " متعلق"مما . الجارلها محل ل القسم جواب
 "جرحًأا
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َلْو  { 66: ّنأا     وَأ َنا     َأ ْب َت ْيِهْم     َك َل ُلوا     َأِن     َع ُت ُكْم     اْق ْنأُفَس اْخُرُجوا     َأوِأ     َأ
ُكْم     ِمْن َيآاِر ُه     َما     ِد ُلو ِليٌل     ِإل     َفَع ْنُهْم     َق َلْو     ِم ّنأُهْم     وَأ ُلوا     َأ َما     َفَع

ُظوَن َكاَن     ِبِه     ُيآوَع ْيًرا     َل ّد     َلُهْم     َخ َأَش ًتا     وَأ ِبي ْث  }    َت

.مفسرة بعدها وأالجملة " مفسرة،": "أناقتلوا "أن
من " بدل"قليل وأ " للحصر،": "إلقليل "إل وأقوله
مقدرا، بثبت " فاعلفعلوا "أنأهم . وأالمصدرالواوأ

ّنأا "وألو جملة على معطوفة وأالجملة كان وأاسإم "،كتبنا أ
 "."فعلوا من المستفاد الفعل على يآعود ضمير

ًذا  { 67:آ ِإ َناُهْم     وَأ ْي َت ّنأا     ِمْن     ل ُد ِظيًما     َأْجًرا     َل  }    َع

ًذا عاطفة، الواوأ في وأاقعة . وأاللمجواب " حأرف"إ
ًذا . وأجملةلتيناهم ثبتوا : لوأي مقدرة ""لو جواب "وأإ
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ّنأا "وألو جملة على " معطوفةثبتوا لو ". وأجملةكتبنا أ
 .لها محل ل المقدر الشرط " جواب"لتيناهم

َناُهْم  { 68:آ ْيآ َد َلَه ًطا     وَأ َتِقيًما     ِصَرا  }    ُمْس

السابق الشرط جواب في وأاقعة وأاللم عاطفة، الواوأ
جملة على " معطوفة"وألهديآناهم وأجملة المقدر،
ًا . وأقولهلها محل " ل"آتيناهم  .ثاٍن ": مفعول"صراط

ِئَك  { 69:آ َل ُأوأ ّلِذيآَن     َمَع     َف ْنأَعَم     ا ّلُه     َأ ْيِهْم     ال َل ّييَن     ِمَن     َع ِب ّن ال
ّديآِقيَن َداِء     وَأالّص ِلِحيَن     وَأالّشَه ِئَك     وَأحَأُسَن     وَأالّصا َل ُأوأ

 }    َرِفيًقا

"من وأالجار أنأعم، بالفعل " متعلق"عليهم الجار
". وأجملة"عليهم ضمير من بحال متعلق "النبيين
 ." تمييز"رفيًقاوأ " مستأنأفة،رفيًقا أوألئك "حأسن

ِلَك  { 70:آ ْلَفْضُل     َذ ّلِه     ِمَن     ا َكَفى     ال ّلِه     وَأ ِليًما     ِبال  }    َع

وأالجار " بدل،"الفضلوأ مبتدأ إشارة ": اسإم"ذلك
وأالباء " مستأنأفة،بالله "وأكفى . وأجملةبالخبر متعلق
 ." تمييز"عليما وأ "،"كفى فاعل وأالجللة زائدة،

ّيآَها    َ يآا  { 71:آ ّلِذيآَن     َأ ُنوا     ا ُذوأا     آَم ُكْم     ُخ ْذَر ْنأِفُروأا     حِأ َباٍت     َفا َأوِأ     ُث

ْنأِفُروأا  }    َجِميًعا     ا

" حأال. "ثباتمستأنأفة النداء " جواب"خذوأا جملة
""جميعا . وأسإالم مؤنأث جمع لنأها بالكسرة، منصوبة

 .منصوبة حأال

ِإّن  { 72:آ ُكْم     وَأ ْن َئّن     َلَمْن     ِم ّط َب ُي ِإْن     َل ُكْم     َف ْت َب َبٌة     َأَصا َقاَل     ُمِصي
ْد ْنأَعَم     َق ّلُه     َأ َلّي     ال ْذ     َع ُكْن     َلْم     ِإ ًدا     َمَعُهْم     َأ  }    َشِهي

للتأكيد، ": اللم. "لمنبالخبر " متعلق"منكم الجار
جواب في وأاقعة ". وأاللم"إّن اسإم موصول " اسإم"من

. وأجملةالفتح على مبني مضارع وأالفعل مقدر، قسم
".لمن منكم "إّن جملة على " معطوفةأصابتكم "فإن
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"،"أنأعم بـ متعلق زمان ": ظرفأكن لم "إذ وأقوله
 .جر محل في إليه " مضافأكن "لم وأجملة

ِئْن  { 73:آ َل ُكْم     وَأ َب ّلِه     ِمَن     َفْضٌل     َأَصا َلّن     ال َيُقو َأْن     َل ُكْن     َلْم     َك َت
ُكْم َن ْي َنُه     َب ْي َب ٌة     وَأ ّد ِني    َ يآا     َمَو َت ْي ْنُت     َل َأُفوَز     َمَعُهْم     ُك َفْوًزا     َف

ِظيًما  }    َع

" شرطية،"إن للقسم، موطئة وأاللم عاطفة، الواوأ
". قولهلمن منكم "إن جملة على معطوفة وأالجملة

ضمير وأاسإمها عاملة، الثقيلة من ": مخففة"كأن
"لم وأجملة معترضة، وأالجملة كأنأه، تقديآره الشأن،

"ليتني "يآا " في"يآاوأ كأن، خبر رفع محل " فيتكن
منصوب الفعل للسببية، ": الفاء"فأفوز . وأقولهللتنبيه

مصدر على معطوف المؤوأل . وأالمصدرمضمرة بأن
 .ففوز لوجودي تمّن ثمة :أي السابق الكلم من متصيد

ِتْل  { 74:آ ُيَقا ْل ِبيِل     ِفي     َف ّلِه     سَإ ّلِذيآَن     ال َة     َيآْشُروأَن     ا َيا ْلَح ا
َيا ْنأ ّد ِتْل     وَأَمْن     ِبالِخَرِة     ال ِبيِل     ِفي     ُيآَقا ّلِه     سَإ َتْل     ال ُيْق َأوْأ     َف

ِلْب ِتيِه     َفَسْوَف     َيآْغ ِظيًما     َأْجًرا     ُنأْؤ  }    َع

وأتسكينها الكسر وأأصلها للمر، وأاللم مستأنأفة، الفاء
 "يآقاتل جملة على " معطوفة"فيقتل . وأجملةتخفيف
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ُكْم     وَأَما  { 75 ُلوَن     ل     َل ِت ِبيِل     ِفي     ُتَقا ّلِه     سَإ َتْضَعِفيَن     ال ْلُمْس وَأا
ّنَساِء     الّرَجاِل     ِمَن َداِن     وَأال ْل ْلِو ّلِذيآَن     وَأا ُلوَن     ا َنا     َيآُقو ّب َر

َنا َيآِة     َهِذِه     ِمْن     َأْخِرْج ْلَقْر ِم     ا ِل ّظا ُلَها     ال َنا     وَأاْجَعل     َأْه ِمْن     َل
ْنأَك ُد ّيا     َل ِل  }    وَأ

وأالجملة عاطفة، ": الواوأتقاتلون ل لكم "وأما قوله
" اسإم. "مالها محل " ل"فليقاتل جملة على معطوفة
"ل وأجملة بالخبر، متعلق وأالجار مبتدأ، اسإتفهام
"الظالم " وأقوله"لكم في الضمير من " حأالتقاتلون

. وأقولهالفاعل باسإم " فاعل"أهلها وأ ": نأعت،أهلها
جر محل في السكون على مبني ظرفي ": اسإم"لدنأك
ّيا من بحال متعلق  "."وأل
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َلْم  { 77:آ َلى     َتَر     َأ ّلِذيآَن     ِإ ُكْم     ُكّفوا     َلُهْم     ِقيَل     ا َيآ ْيآِد َأِقيُموا     َأ وَأ
َة ُتوا     الّصل َة     وَأآ َكا َلّما     الّز ِتَب     َف ْيِهُم     ُك َل َتاُل     َع ْلِق َذا     ا َفِريآٌق     ِإ
ْنُهْم ّناَس     َيآْخَشْوَن     ِم َيِة     ال ّلِه     َكَخْش ّد     َأوْأ     ال َيًة     َأَش ُلوا     َخْش وَأَقا

َنا ّب ْبَت     ِلَم     َر َت َنا     َك ْي َل َتاَل     َع ْلِق َنا     َلْول     ا َت َلى     َأّخْر َقِريآٍب     َأَجٍل     ِإ
َتاُع     ُقْل َيا     َم ْنأ ّد ِليٌل     ال ُة     َق ْيٌر     وَأالِخَر ّتَقى     ِلَمِن     َخ وَأل     ا

َلُموَن ْظ ِتيل     ُت  }    َف

الفاعل وأنأائب للمجهول، مبني ماض ": فعل"قيل
. وأجملةبالفعل متعلق وأالجار مصدره، على يآعود ضمير
"ألم جملة على " معطوفةالقتال عليهم كتب "فلما

""إذا لوجوب، وأجوب " حأرف"لّما وأ لها، محل " لتر
"."إذا وأالمسّوغ نأكرة، وأهو " مبتدأ،"فريآق وأ فجائية
"فريآق "إذا وأجملة لفريآق بصفة " متعلق"منهم وأالجار
نأائب الكاف ":الله "كخشية ". وأقوله"لما الشرط جواب

""خشية وأ خشية، مثل : خشيةأي مطلق مفعول
ّد "أوأ . وأقولهإليه مضاف على معطوف " اسإمأش
ّد، كخشية : أوأوأالتقديآر "،"خشية .تمييز ""خشيةوأ أش

ِلَم محل في اسإتفهام " اسإم"ماوأ جارة، ": اللمكتبت "
.به الجار لتصال ألفه وأحأذفت بالفعل، متعلق جر

مفعول ": نأائب"فتيل . وأقولهتحضيض " حأرف"لولوأ
"تظلمون "وأل وأجملة فتيل، مقدار : ظلماأي مطلق

 .نأصب محل " فيخير "وأالخرة جملة على معطوفة

َنَما 78:آ ْيآ َأ ُنأوا     { ُكو ُكُم     َت ُك ْدِر ْلَمْوُت     ُيآ َلْو     ا ُتْم     وَأ ْن ُبُروأٍج     ِفي     ُك
َدٍة ّي ِإْن     ُمَش ْبُهْم     وَأ َنٌة     ُتِص ُلوا     حَأَس ْنِد     ِمْن     َهِذِه     َيآُقو ّلِه     ِع ِإْن     ال وَأ
ْبُهْم َئٌة     ُتِص ّي ُلوا     سَإ ْنِدَك     ِمْن     َهِذِه     َيآُقو ْنِد     ِمْن     ُكّل     ُقْل     ِع ِع

ّلِه ِم     َهُؤلِء     َفَماِل     ال ْلَقْو ُدوأَن     ل     ا َكا ًثا     َيآْفَقُهوَن     َيآ  }    حَأِديآ

" زائدة،"ما وأ مكان، ظرف جازم شرط ": اسإم"أيآنما
مضارع، " فعل"تكونأوا وأ " التامة،"تكونأوا بـ متعلق

حأالية ": الواوأكنتم "وألو . وأقولهالنون بحذف مجزوأم
كل في : يآدرككموأالتقديآر محذوأفة، حأال على للعطف

لسإتقصاء وأهذا الحال، هذه في كنتم وألو حأال،
الشرط وأجواب جازم، غير شرط " حأرف"لو الحأوال،
بروأج في كنتم : وألوأي قبله ما عليه دّل محذوأف
"فما . قوله" حأاليةكنتم "وألو وأجملة لدرككم، مشيدة
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اسإتفهام " اسإم"ما وأ مستأنأفة، ": الفاءالقوم لهؤلء
"ل وأجملة " بدل،"القوم وأ بالخبر، متعلق وأالجار مبتدأ،

 "."هؤلء من حأالية "يآكادوأن

َبَك     َما  { 79:آ َنٍة     ِمْن     َأَصا ّلِه     َفِمَن     حَأَس َبَك     وَأَما     ال ِمْن     َأَصا
َئٍة ّي َناَك     َنأْفِسَك     َفِمْن     سَإ ْل َأْرسَإ ّناِس     وَأ َكَفى     َرسُإول     ِلل ّلِه     وَأ ِبال

ًدا  }    َشِهي

رفع محل " في"أصابك وأجملة مبتدأ، ": شرطية"ما
" وأقوله"ما لـ بنعت " متعلقحأسنة "من وأالجار خبر،

بخبر متعلق وأالجار للجواب، رابطة ": الفاءالله "فمن
وأجملة الله، من : فهوأي محذوأف لمبتدأ محذوأف

,": حأال"رسإول . وأقولهالشرط جواب "الله "فمن
. الباءلها محل ل " مستأنأفةشهيدا بالله "وأكفى وأجملة
 " تمييز. "شهيدافاعل وأالجللة زائدة،
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ّلى {وَأَمْن 80 َناَك َفَما َتَو ْل ْيِهْم َأْرسَإ َل ًظا َع  }حَأِفي

. وأقوله" نأافية"ما رابطة، ": الفاءأرسإلناك "فما قوله
" جوابأرسإلناك "فما وأجملة منصوب، ": حأال"حأفيظا
 .جزم محل في الشرط

ُلوَن  { 81:آ َيآُقو َذا     َطاَعٌة     وَأ ِإ ْنِدَك     ِمْن     َبَرُزوأا     َف ّيَت     ِع ِئَفٌة     َب َطا
ْنُهْم ْيَر     ِم ّلِذي     َغ ّلُه     َتُقوُل     ا ُتُب     وَأال ْك ُتوَن     َما     َيآ ّي َب َأْعِرْض     ُيآ َف
ْنُهْم ّكْل     َع َتَو َلى     وَأ ّلِه     َع َكَفى     ال ّلِه     وَأ ِكيل     ِبال  }    وَأ

وأقوله " مستأنأفة،"يآقولون وأجملة مستأنأفة، الواوأ
". وأجملة"أمرنأا تقديآره محذوأف لمبتدأ خبر ":"طاعة

". وأقوله"يآقولون جملة على " معطوفةبرزوأا "فإذا
. وأجملةإليه مضاف بعده وأالموصول به، ": مفعول"غير

""فأعرض . وأجملة" حأاليةيآبيتون ما يآكتب "وأالله
زائدة وأالباء " مستأنأفة،بالله "وأكفى وأجملة مستأنأفة،
 .تمييز ""وأكيل "،"كفى فاعل لفظا وأالمجروأر
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ّبُروأَن     َأَفل  { 82:آ َد َت ْلُقْرآَن     َيآ َلْو     ا ْنِد     ِمْن     َكاَن     وَأ ْيِر     ِع ّلِه     َغ ال
ُدوأا ِتلًفا     ِفيِه     َلَوَج ِثيًرا     اْخ  }    َك

" نأافية،"ل وأ مستأنأفة، وأالفاء للسإتفهام، الهمزة
". وأجملةكان "وألو جملة . وأكذامستأنأفة وأالجملة
 .لها محل ل الشرط " جواب"لوجدوأا

َلْول  { 83:آ ّلِه     َفْضُل     وَأ ُكْم     ال ْي َل ُتُه     َع ُتُم     وَأَرحْأَم َبْع ّت ل
َطاَن ْي ِليل     ِإل     الّش  }    َق

"،"فضل لوجود، امتناع "حأرف"لول مستأنأفة، الواوأ
""عليكم وأالجار موجود، تقديآره محذوأف وأخبره مبتدأ

" فاعل من مستثنى "". "قليل"فضل من بحال متعلق
 " . اتبعتم

ِتْل  { 84:آ ِبيِل     ِفي     َفَقا ّلِه     سَإ ّلُف     ل     ال َك وَأحَأّرِض     َنأْفَسَك     ِإل     ُت
ِنيَن ْلُمْؤِم ّلُه     َعَسى     ا ُكّف     َأْن     ال ْأَس     َيآ ّلِذيآَن     َب ّلُه     َكَفُروأا     ا وَأال

ّد ْأسًإا     َأَش ّد     َب َأَش ِكيل     وَأ ْن  }    َت

.المتعاطفين بين " معترضةنأفسك إل تكلف "ل جملة
. "عسىنأفسه عمل إل محمدا الله يآكلف : لوأالصل

وأالمصدر اسإمه، وأالجللة نأاقص ماض ": فعلالله
ّد "وأالله . وأجملةعسى " خبريآكّف "أن المؤوأل "أش

 ." تمييز"بأسإا .مستأنأفة

َنًة     َشَفاَعًة     َيآْشَفْع     َمْن  { 85:آ ُكْن     حَأَس ْنَها     َنأِصيٌب     َلُه     َيآ  }    ِم

لـ بنعت " متعلق"منها مطلق،الجار " مفعول"شفاعة
 "."نأصيب

َذا  { 86:آ ِإ ُتْم     وَأ ّيي ّيٍة     حُأ َتِح ّيوا     ِب َأحْأَسَن     َفَح ْنَها     ِب ّدوأَها     َأوْأ     ِم ُر
ّلَه     ِإّن َلى     َكاَن     ال ًبا     َشْيٍء     ُكّل     َع  }    حَأِسي

بمعنى متعلقة شرطية " ظرفية"إذا مستأنأفة، الواوأ
ّيوا بـ تتعلق وأل الجواب، يآعمل ل الفاء بعد ما " لن"حأ

.إذا بأحأسن التحية عليكم : وأجبتوأالتقديآر قبلها، فيما
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.فاعله وأنأائب للمجهول مبني ماض " فعل"حأييتم وأ
 "حأسيبا بالخبر " متعلقكّل "على وأالجار
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ّلُه  { 87: َلَه     ل     ال ُكْم     ُهَو     ِإل     ِإ ّن َيْجَمَع َلى     َل ِم     ِإ َياَمِة     َيآْو ْلِق ل     ا
ْيآَب ُق     وَأَمْن     ِفيِه     َر َد ّلِه     ِمَن     َأْص ًثا     ال  }    حَأِديآ

" اسإمها"إله للجنس، " نأافية": "لهو إل إله "ل قوله
""إل موجود تقديآره محذوأف وأالخبر الفتح، على مبني

الخبر في المستتر الضمير من " بدل"هو وأ للحصر،
خبر رفع محل " فيهو إل إله "ل . وأجملةالمحذوأف

. وأجملةمقدر قسم " جواب"ليجمعنكم وأجملة الجللة،
".القيامة "يآوم من حأال نأصب محل " فيفيه ريآب "ل

وأ مستأنأفة، ": الواوأحأديآثا الله من أصدق "وأمن وأقوله
وأالجار " خبر،"أصدق وأ مبتدأ، اسإتفهام " اسإم"من

 ." تمييز"حأديآثا وأ "،"أصدق بـ متعلق

ُكْم     َفَما  { 88:آ َناِفِقيَن     ِفي     َل ْلُم ْيِن     ا َت َئ ّلُه     ِف َكَسُهْم     وَأال َأْر

ُبوا     ِبَما  }    َكَس

بعده وأالجار مبتدأ اسإتفهام " اسإم"ما مستأنأفة، الفاء
ّلق الذي بالسإتقرار متعلق الثانأي وأالجاّر الخبر، به تع
في وأالميم الكاف من ": حأال"فئتين . وأقولهالخبر
 ." حأاليةأركسهم "وأالله ". وأجملة"لكم

ّدوأا  { 89:آ ْكُفُروأَن     َلْو     وَأ ُنأوَن     َكَفُروأا     َكَما     َت ُكو َت ًء     َف َفل     سَإَوا
ُذوأا ّتِخ ْنُهْم     َت َء     ِم َيا ِل ّتى     َأوْأ ِبيِل     ِفي     ُيآَهاِجُروأا     حَأ ّلِه     سَإ ِإْن     ال َف
ّلْوا ُذوأُهْم     َتَو ُلوُهْم     َفُخ ُت ْيُث     وَأاْق ُتُموُهْم     حَأ ْد  }    وَأَج

ّدوأا مفعول وأالمصدر " مصدريآة،"لو ": الكاف". "كما"وأ
ًاوأالتقديآر " مصدريآة"ما وأ مطلق، مفعول نأائب : كفر
.الحرفي الموصول " صلة"كفروأا . وأجملةكفرهم مثل

"حأيث . وأقوله" مستأنأفةتتخذوأا "فل جملة
باقتلوهم، متعلق مكان " ظرف": "حأيثوأجدتموهم

وأالميم فاعل، وأالتاء السكون، على مبني ماض وأالفعل
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به، مفعول وأالضمير الميم، حأركة إشباع وأالواوأ للجمع،
 .إليه مضاف جر محل في وأالجملة

ّلِذيآَن     ِإل  { 90:آ ُلوَن     ا َلى     َيآِص ٍم     ِإ ُكْم     َقْو َن ْي َنُهْم     َب ْي َب ٌق     وَأ َثا ِمي
ُكْم     َأوْأ ُءوأ ُدوأُرُهْم     حَأِصَرْت     َجا ُكْم     َأْن     ُص ُلو ِت ُلوا     َأوْأ     ُيآَقا ِت ُيآَقا

َلْو     َقْوَمُهْم َء     وَأ ّلُه     َشا َطُهْم     ال ّل ُكْم     َلَس ْي َل ُكْم     َع ُلو َت َلَقا ِإِن     َف َف
ُكْم ُلو َتَز َلْم     اْع ُكْم     َف ُلو ِت ْلَقْوا     ُيآَقا َأ ُكُم     وَأ ْي َل َلَم     ِإ َجَعَل     َفَما     الّس

ّلُه ُكْم     ال ْيِهْم     َل َل ِبيل     َع  }    سَإ

.جر محل في لقوم " نأعتميثاق وأبينهم "بينكم جملة
في الواوأ من " حأالصدوأرهم "حأصرت وأجملة

نأـزع على " منصوبيآقاتلوكم "أن ". وأالمصدر"جاؤوأكم
على عاطفة ": الفاء"فلقاتلوكم ). وأقوله(عن الخافض
الربط، " لتأكيد"لو جواب في وأاقعة وأاللم الجواب،

.لها محل ل " مستأنأفةالله شاء "وألو وأجملة
شاء "لو جملة على " معطوفةاعتزلوكم "فإنوأجملة

في الشرط " جوابجعل " فماوأجملة .لها محل " لالله
 .جزم محل

ُدوأَن  { 91:آ َتِج ُدوأَن     آَخِريآَن     سَإ ُكْم     َأْن     ُيآِريآ ُنو ْأَم ُنوا     َيآ ْأَم َيآ وَأ
ّلَما     َقْوَمُهْم ّدوأا     ُك َلى     ُر َنِة     ِإ ْت ْلِف ِكُسوا     ا ِإْن     ِفيَها     ُأْر َلْم     َف

ُكْم ُلو َتِز ْلُقوا     َيآْع ُيآ ُكُم     وَأ ْي َل َلَم     ِإ ُكّفوا     الّس َيآ َيآُهْم     وَأ ْيآِد ُذوأُهْم     َأ َفُخ
ُلوُهْم ُت ْيُث     وَأاْق ُتُموُهْم     حَأ ُكْم     َثِقْف ِئ َل ُأوأ َنا     وَأ ْل ُكْم     َجَع ْيِهْم     َل َل َع

ًنأا َطا ْل ًنا     سُإ ِبي  }    ُم

"": "كلردوأا ". "كلما"آخريآن " نأعت"يآريآدوأن جملة
زمانأية، " مصدريآة"ما "،"أركسوا بـ متعلق زمان ظرف

. وأجملةالفتنة إلى رٍد وأقت كّل : أركسواوأالتقديآر
""أركسوا . وأجملةالحرفي الموصول " صلة"ردوّأا

".يآعتزلوكم لم "فإن جملة وأكذا لها، محل ل مستأنأفة
.جزم محل في الشرط " جواب"فخذوأهم وأجملة
"يآعتزلوكم جملة على " معطوفةجعلنا "وأأوألئكم وأجملة
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ُتَل     َأْن     ِلُمْؤِمٍن     َكاَن     وَأَما  { 92 ًنا     َيآْق ًأ     ِإل     ُمْؤِم َط َتَل     وَأَمْن     َخ َق
ًنا ًأ     ُمْؤِم َط َتْحِريآُر     َخ َبٍة     َف َنٍة     َرَق َيآٌة     ُمْؤِم ّلَمٌة     وَأِد َلى     ُمَس ِلِه     ِإ َأْه

ّدُقوا     َأْن     ِإل ِإْن     َيآّص ٍم     ِمْن     َكاَن     َف ُدوّأ     َقْو ُكْم     َع ُمْؤِمٌن     وَأُهَو     َل
َتْحِريآُر َبٍة     َف َنٍة     َرَق ِإْن     ُمْؤِم ٍم     ِمْن     َكاَن     وَأ ُكْم     َقْو َن ْي َنُهْم     َب ْي َب وَأ

ٌق َثا َيآٌة     ِمي ّلَمٌة     َفِد َلى     ُمَس ِلِه     ِإ َتْحِريآُر     َأْه َبٍة     وَأ َنٍة     َرَق َفَمْن     ُمْؤِم
ْد     َلْم َياُم     َيآِج ْيآِن     َفِص ْيِن     َشْهَر ِبَع َتا َت َبًة     ُم ّلِه     ِمَن     َتْو  }    ال

""كان ". وأخبريآقتل "أن المؤوأل المصدر كان اسإم
ّلق ": نأائبخطأ "إل". قوله"لمؤمن وأالمجروأر الجار متع

ْتل : إلأي مطلق مفعول ":"فتحريآر . وأقولهخطأ َق
:. أيمحذوأف وأالخبر " مبتدأ،"تحريآر وأ رابطة، الفاء

". وأالمصدر"مسلمة بـ " متعلقأهله "إلى وأالجاّر فعليه،
ّدقوا "أن من ليست الديآة لن منقطع؛ " مستثنىيآّص

جملة على " معطوفةكان "فإن . وأجملةالتصدق جنس
يآكون أن ": يآجوز"عدوأ . وأقولهلها محل " لقتل "من
قوله " حأاليةمؤمن "هو . وأجملةوأالجمع للمفرد صفة

رابطة وأالفاء : فعليه،أي مقدر خبره ": مبتدأ،"فتحريآر
لـ " نأعتميثاق وأبينهم "بينكم . وأجملةالشرط لجواب
.: عليهأي مقدر وأالخبر ": مبتدأ،"فديآة ". قوله"قوم
""توبةوأ : عليه،أي مقدر خبره ": مبتدأ،"فصيام قوله

 .لجله مفعول

ُتْل     وَأَمْن  { 93:آ ًنا     َيآْق ًدا     ُمْؤِم َتَعّم ُه     ُم ّنُم     َفَجَزاُؤ ًدا     َجَه ِل َخا
ّلُه     وَأَغِضَب     ِفيَها ْيِه     ال َل َنُه     َع َلَع ّد     وَأ َأَع ًبا     َلُه     وَأ َذا ِظيًما     َع  }    َع

":"خالدا ". قوله"يآقتل فاعل من ": حأال"متعمدا قوله
الهاء من حأال وأليست خالدا، : جازاهأي مقدر من حأال
وأصاحأبها الحال بين يآفصل ل لنأه "؛"فجزاؤه قوله في

". وأجملة"خالدا بـ متعلق وأالجار الخبر، وأهو بأجنبي،
.لها محل " ل"جازاه جملة على " معطوفةالله "وأغضب

ّيآَها    َ يآا  { 94:آ ّلِذيآَن     َأ ُنوا     ا َذا     آَم ُتْم     ِإ ْب ِبيِل     ِفي     َضَر ّلِه     سَإ ال
ُنوا ّي َب َت ُلوا     وَأل     َف ْلَقى     ِلَمْن     َتُقو ُكُم     َأ ْي َل ًنا     َلْسَت     الّسلَم     ِإ ُمْؤِم
َتُغوَن ْب َياِة     َعَرَض     َت ْلَح َيا     ا ْنأ ّد َد     ال ْن ّلِه     َفِع ِنأُم     ال ٌة     َمَغا ِثيَر ِلَك     َك َذ َك

ُتْم ْن ْبُل     ِمْن     ُك ّلُه     َفَمّن     َق ُكْم     ال ْي َل ُنوا     َع ّي َب َت  }    َف
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""تبتغون . جملةمستأنأفة النداء جواب الشرط جملة
"مغانأم الله "فعند ". وأجملة"تقولوا فاعل من حأال

. وأجملةجزم محل " فيتقولوا "ل جملة على معطوفة
ّينوا  "فمّن جملة على معطوفة " الثانأية"فتب
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َتِوي     ل  { 95: ُدوأَن     َيآْس ْلَقاِع ِنيَن     ِمَن     ا ْلُمْؤِم ْيُر     ا ِلي     َغ ُأوأ

ُدوأَن     الّضَرِر ْلُمَجاِه ِبيِل     ِفي     وَأا ّلِه     سَإ ِلِهْم     ال َأْمَوا ْنأُفِسِهْم     ِب َأ وَأ
ّلُه     َفّضَل ْلُمَجاِهِديآَن     ال ِلِهْم     ا َأْمَوا ْنأُفِسِهْم     ِب َأ َلى     وَأ َع

ْلَقاِعِديآَن ُكل     َدَرَجًة     ا َد     وَأ ّلُه     وَأَع َنى     ال ْلُحْس ّلُه     وَأَفّضَل     ا ال
ْلُمَجاِهِديآَن َلى     ا ْلَقاِعِديآَن     َع ِظيًما     َأْجًرا     ا  }    َع

. وأجملة" مرفوع"القاعدوأن من ": بدل"غير قوله
": نأائب"درجة وأ لها، محل ل " مستأنأفةالله "فّضل
": الواوأ"وأكل قوله درجة : تفضيلأي مطلق مفعول

وأالجملة مقدم، أوأل به " مفعول"كل اعتراضية،
ملٍق لنأه مطلق؛ مفعول " نأائب"أجرا. وأاعتراضية

 .: آجرفّضل معنى لن المعنى؛ في لفعله

ْنُه     َدَرَجاٍت  { 96:آ ًة     ِم  }    وَأَرحْأَمًة     وَأَمْغِفَر

""منه وأالجار " منصوب،"أجرا من " بدل "درجات
 .لدرجات بنعت متعلق

ِإّن 97:آ ّلِذيآَن     { َكُة     َتَوّفاُهُم     ا ِئ ْلَمل ِلِمي     ا ْنأُفِسِهْم     َظا ُلوا     َأ َقا
ُتْم     ِفيَم ْن ُلوا     ُك ّنا     َقا َتْضَعِفيَن     ُك ُلوا     الْرِض     ِفي     ُمْس َلْم     َقا َأ

ُكْن ّلِه     َأْرُض     َت ُتَهاِجُروأا     وَأاسِإَعًة     ال ِئَك     ِفيَها     َف َل ُأوأ ْأوَأاُهْم     َف َم
ّنُم َءْت     َجَه  }    َمِصيًرا     وَأسَإا

" وأ"توّفاهم ضمير من ": حأالأنأفسهم "ظالمي
لن محضة؛ غير الضافة وأهذه إليه، مضاف ""أنأفسهم
" جاّرة،"في ":كنتم "فيم . قولهفاعل اسإم المضاف

وأجوبا اللف وأحُأذفت جر، محل في اسإتفهام " اسإم"ما
بخبر متعلقان وأالمجروأر وأالجار الجر، بحرف لتصالها

بأن منصوب وأالفعل سإببية، ": الفاء. "فتهاجروأاكان
متصيد مصدر على معطوف المؤوأل وأالمصدر مضمرة،
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في سإعة ثمة : أليسوأالتقديآر السابق، الكلم من
عاطفة، ": الواوأمصيرا "وأسإاءت ؟منكم فهجرة الرض

وأ هي، ضمير وأالفاعل للتأنأيث، وأالتاء ماض، وأالفعل
وأجملة : هي،أي محذوأف وأالمخصوص ." تمييز"مصيرا
"مأوأاهم السإمية على " معطوفةمصيرا "سإاءت

 ".جهنم

ِإل 98:آ َتْضَعِفيَن     { ْلُمْس ّنَساِء     الّرَجاِل     ِمَن     ا َداِن     وَأال ْل ْلِو وَأا
ِطيُعوَن     ل َت َلًة     َيآْس  }    حِأي

" في"المستضعفين من " حأاليآستطيعون "ل جملة
 .نأصب محل

ْيَس  { 101:آ َل ُكْم     َف ْي َل َناٌح     َع ِإْن     الّصلِة     ِمَن     َتْقُصُروأا     َأْن     ُج
ُتْم ُكُم     َأْن     ِخْف َن ِت ّلِذيآَن     َيآْف َكاِفِريآَن     ِإّن     َكَفُروأا     ا ْل ُنأوا     ا ُكْم     َكا َل
ُدوّأا ًنا     َع ِبي  }    ُم

نأـزع على " منصوبتقصروأا "أن المؤوأل المصدر
.به " مفعوليآفتنكم "أن وأالمصدر ).(في الخافض

أشبه لنأه جمعا، به المراد كان " وأإن"عدوأا لفظ وأأفرد
"خفتم "إن . وأجملةكالَقبول الوزن في المصادر

 قبله ما عليه دّل محذوأف الشرط وأجواب مستأنأفة،
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َذا  { 102 ِإ ْنَت     وَأ َأَقْمَت     ِفيِهْم     ُك َة     َلُهُم     َف َتُقْم     الّصل ْل َف
ِئَفٌة ْنُهْم     َطا ُذوأا     َمَعَك     ِم ْأُخ َي ْل َتُهْم     وَأ ِلَح َذا     َأسْإ ِإ ُدوأا     َف سَإَج

ُنأوا ُكو َي ْل ُكْم     ِمْن     َف ِئ ْأِت     وَأَرا َت ْل ِئَفٌة     وَأ ّلوا     َلْم     ُأْخَرى     َطا ُيآَص
ّلوا ُيَص ْل ُذوأا     َمَعَك     َف ْأُخ َي ْل ْذَرُهْم     وَأ َتُهْم     حِأ ِلَح َأسْإ ّد     وَأ ّلِذيآَن     وَأ ا

ُلوَن     َلْو     َكَفُروأا ُكْم     َعْن     َتْغُف ِت ِلَح ُكْم     َأسْإ ِت ِتَع َأْم ُلوَن     وَأ َيِمي َف
ُكْم ْي َل َلًة     َع ْي ًة     َم َد َناَح     وَأل     وَأاحِأ ُكْم     ُج ْي َل ُكْم     َكاَن     ِإْن     َع ًذى     ِب ِمْن     َأ
َطٍر ُتْم     َأوْأ     َم ْن ُكْم     َتَضُعوا     َأْن     َمْرَضى     ُك َت ِلَح  }    َأسْإ

: تبقىأي الجواب معنى من " مقدر"إذا في العامل
""منهم وأالجار " للمر،"فلتقم قوله في وأاللم .طائفة
"."تقم بـ متعلق ": ظرف"معك وأ لطائفة، بنعت متعلق

ّدوأاوأالتقديآر .به مفعول وأالمصدر " مصدريآة،"لو وأ : وأ
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" ل"تغفلون على " معطوفة" فيميلون. جملةغفلتكم
نأـزع على " منصوبتضعوا "أن . وأالمصدرلها محل

 ).(في الخافض

َذا  { 103:آ ِإ ُتُم     َف ْي َة     َقَض ُكُروأا     الّصل ْذ ّلَه     َفا َياًما     ال ًدا     ِق وَأُقُعو
َلى ُكْم     وَأَع ِب ُنو َذا     ُج ِإ ُتْم     َف ْن َنأ ْأ ْطَم َأِقيُموا     ا َة     َف َة     ِإّن     الّصل الّصل
َنأْت َلى     َكا ِنيَن     َع ْلُمْؤِم ًبا     ا َتا ًتا     ِك  }    َمْوُقو

.الواوأ من ": حأال"قياما وأقوله مستأنأفة، الشرط جملة
: وأكائنينأي مقدرة بحال " متعلقجنوبكم "على وأالجار

من بحال " متعلقالمؤمنين "على . وأالجارجنوبكم على
 "."كتابا

ُنوا     وَأل  { 104:آ ِتَغاِء     ِفي     َتِه ْب ِم     ا ْلَقْو ُنأوا     ِإْن     ا ُكو َلُموَن     َت ْأ َت
ّنأُهْم ِإ َلُموَن     َف ْأ َلُموَن     َكَما     َيآ ْأ َتْرُجوَن     َت ّلِه     ِمَن     وَأ ل     َما     ال

َكاَن     َيآْرُجوَن ّلُه     وَأ ِليًما     ال ِكيًما     َع  }    حَأ

من حأال نأصب محل " فيتألمون تكونأوا "إن جملة
مطلق، مفعول نأائب ": الكاف". "كما"تهنوا في الواوأ

:وأالتقديآر إليه، مضاف وأالمصدر " مصدريآة،"ما وأ
"عليما الله "وأكان . جملةألمكم مثل ألًما يآألمون

 .لها محل ل مستأنأفة

ّنأا 105:آ ِإ َنا     { ْل ْيَك     َأنأـز َل َتاَب     ِإ ِك ْل ْلَحّق     ا ُكَم     ِبا َتْح ْيَن     ِل ّناِس     َب ال
ّلُه     َأَراَك     ِبَما ُكْن     وَأل     ال ِنيَن     َت ِئ ْلَخا  }       َخِصيًما     ِل

"."الكتاب من بحال " متعلق"بالحقالجار
 "خصيما بالخبر " متعلق"للخائنينالجار
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ّلِذيآَن     َعِن     ُتَجاِدْل     وَأل  { 107 ُنأوَن     ا َتا ْنأُفَسُهْم     َيآْخ ّلَه     ِإّن     َأ ل     ال
ًنأا     َكاَن     َمْن     ُيآِحّب ِثيًما     َخّوا  }    َأ

.وأصاحأبها الحال بين ..." معترضةيآحب ل الله "إن جملة
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َتْخُفوَن  { 108:آ ّناِس     ِمَن     َيآْس َتْخُفوَن     وَأل     ال ّلِه     ِمَن     َيآْس ال
ْذ     َمَعُهْم     وَأُهَو ُتوَن     ِإ ّي َب ْلَقْوِل     ِمَن     َيآْرَضى     ل     َما     ُيآ َكاَن     ا ّلُه     وَأ ال
ُلوَن     ِبَما ًطا     َيآْعَم  }    ُمِحي

"."يآختانأون في الواوأ من " حأالية"يآستخفون جملة
"."يآستخفون في الضمير من " حأاليةمعهم "وأهو جملة

ّلق الذي بالسإتقرار متعلق زمان ": ظرفيآبيتون "إذ تع
"من . وأالجارإليه " مضاف"يآبيتون وأجملة الخبر، به

" المحذوأف،"يآرضى مفعول من بحال " متعلقالقول
 .القول من كائنا يآرضاه ل : ماوأالتقديآر

ُتْم     َها  { 109:آ ْنأ ُتْم     َهُؤلِء     َأ ْل َد ْنُهْم     َجا َياِة     ِفي     َع ْلَح َيا     ا ْنأ ّد ال
ّلَه     ُيآَجاِدُل     َفَمْن ْنُهْم     ال َياَمِة     َيآْوَم     َع ْلِق ُكوُن     َمْن     َأْم     ا ْيِهْم     َيآ َل َع
ِكيل  }    وَأ

""أنأتم وأ " للتنبيه،": "هاجادلتم هؤلء أنأتم "ها قوله
""أوألء للتنبيه، ": الهاء. "هؤلءمبتدأ منفصل ضمير
على نأصب محل في الكسر على مبني اسإم

"أخّص وأجملة المبتدأ، " خبر"جادلتم . وأجملةالختصاص
لجواب رابطة ": الفاءيآجادل . "فمن" اعتراضيةهؤلء
؟يآجادل فمن كذلك المر كان : إنأي مقدر شرط

 .لها محل ل " مستأنأفةيآكون من "أم وأجملة

ًءا     َيآْعَمْل     وَأَمْن  { 110:آ ِلْم     َأوْأ     سُإو ْظ َتْغِفِر     ُثّم     َنأْفَسُه     َيآ َيآْس
ّلَه ّلَه     َيآِجِد     ال  }    َرحِأيًما     َغُفوًرا     ال

". "غفورا" خبر"يآعمل جملة مبتدأ، " شرطية"َمْن
الثانأي، المفعول تعدد باب ": من"رحأيما ثان، مفعول
ّدد على قياسًإا  .الخبر تع

َكاَن 111:آ ّلُه     {وَأ ِليًما     ال ِكيًما     َع  }    حَأ

 ." مستأنأفةعليما الله "وأكان جملة

ْكِسْب     وَأَمْن  { 112:آ َئًة     َيآ ِطي ْثًما     َأوْأ     َخ ِم     ُثّم     ِإ ًئا     ِبِه     َيآْر  }    َبِريآ
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" وأعلمة"يآكسب على معطوف مجزوأم " مضارع"يآرم
 .العلة حأرف حأذف جزمه

َلْول  { 113:آ ّلِه     َفْضُل     وَأ ْيَك     ال َل ُتُه     َع ِئَفٌة     َلَهّمْت     وَأَرحْأَم َطا
ْنُهْم ّلوَك     َأْن     ِم ّلوَن     وَأَما     ُيآِض ْنأُفَسُهْم     ِإل     ُيآِض َنأَك     وَأَما     َأ َيآُضّروأ

َأنأـزَل     َشْيٍء     ِمْن ّلُه     وَأ ْيَك     ال َل َتاَب     َع ِك ْل ْكَمَة     ا ْلِح ّلَمَك     وَأا َما     وَأَع
ُكْن     َلْم َلُم     َت َكاَن     َتْع ّلِه     َفْضُل     وَأ ْيَك     ال َل ِظيًما     َع  }    َع

"أن ". المصدر"فضل من بحال " متعلق"عليكالجار
"وأما وأجملة الباء، الخافض نأـزع على منصوب "يآضلوك
ّلون مفعول ": نأائبشيء "من وأقوله " حأالية،يآض
أوأ قليل ضرًرا يآضروأنأك : ماأي " زائدة"من وأ مطلق،

ّلمك قوله " في"ما . وأكثيًرا .ثاٍن " مفعولما "وأع
 لها محل ل " مستأنأفةالله فضل "وأكان وأجملة
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ْيَر     {ل 114: ِثيٍر     ِفي     َخ َدَقٍة     َأَمَر     َمْن     ِإل     َنأْجَواُهْم     ِمْن     َك ِبَص
ْيَن     ِإْصلٍح     َأوْأ     َمْعُروأٍف     َأوْأ ّناِس     َب ِلَك     َيآْفَعْل     وَأَمْن     ال َء     َذ ِتَغا ْب ا

ّلِه     َمْرَضاِة ِتيِه     َفَسْوَف     ال ِظيًما     َأْجًرا     ُنأْؤ  }    َع

الفتح، على مبني وأاسإمها للجنس، ": نأافيةخير "ل
"نأجواهم "من وأالمجروأر . وأالجاربالخبر متعلق وأالجار

منقطع، ": مستثنىمن ". "إل"كثير لـ بنعت متعلقان
 "."إصلح لـ بنعت " متعلقالناس "بين وأالظرف

ّيَن     َما     َبْعِد     ِمْن     الّرسُإوَل     ُيآَشاِقِق     وَأَمْن  { 115:آ َب َدى     َلُه     َت ْلُه ا
ِبْع ّت َيآ ْيَر     وَأ ِبيِل     َغ ِنيَن     سَإ ْلُمْؤِم ّلِه     ا ّلى     َما     ُنأَو ِلِه     َتَو ُنأْص ّنَم     وَأ َجَه

َءْت  }    َمِصيًرا     وَأسَإا

. جملةإليه مضاف المؤوأل وأالمصدر " مصدريآة،"ما
 ." تمييز"مصيرا وأ " مستأنأفة،مصيرا "وأسإاءت

َيآْغِفُر  { 116:آ ِلَك     ُدوأَن     َما     وَأ ُء     ِلَمْن     َذ  }     َيآَشا

 "."يآغفر بـ " متعلق"لمن الجار
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ِإْن 117:آ ْدُعوَن     { ِنأِه     ِمْن     َيآ ًثا     ِإل     ُدوأ َنأا  }    ِإ

 .به " مفعول"إنأاثا وأ " نأافية،": "إنيآدعون "إن

َنُه  { 118:آ ّلُه     َلَع َذّن     وَأَقاَل     ال ّتِخ َباِدَك     ِمْن     ل ًبا     ِع َنأِصي
 }    َمْفُروأًضا

. وأجملةنأصب محل في لشيطان " نأعتالله "لعنه جملة
القول مقول وأجوابه وأالقسم القسم، " جواب"لتخذّن

 .نأصب محل في

ّنُهْم  { 119:آ ّل ّنُهْم     وَألِض َي ّن ّنأُهْم     وَألَم ُكّن     وَألُمَر ّت َب ُي َل َذاَن     َف آ
ِم ْنأَعا ّنأُهْم     ال ّيُرّن     وَألُمَر ُيَغ َل ْلَق     َف ّلِه     َخ ّتِخِذ     وَأَمْن     ال َيآ

َطاَن ْي ّيا     الّش ِل ّلِه     ُدوأِن     ِمْن     وَأ ْد     ال ًنأا     َخِسَر     َفَق ًنا     ُخْسَرا ِبي  }    ُم

ّنهم جملة "،"لتخذن جملة على " معطوفة"وألضل
ّكنجديآد قسم ثمة وأليس عاطفة، ": الفاء. "فليبت
مضارع وأالفعل القسم، جواب في وأاقعة وأاللم

وأالواوأ المثال، لتوالي المحذوأفة النون بثبوت مرفوع
.للتوكيد وأالنون فاعل، الساكنين للتقاء المحذوأفة

 "."وأليا لـ بنعت " متعلقدوأن "منالجار

ُدُهْم  { 120:آ ّنيِهْم     َيآِع ُيآَم ُدُهُم     وَأَما     وَأ َطاُن     َيآِع ْي ِإل     الّش
 }    ُغُروأًرا

يآعدهم "ما جملة وأكذا " مستأنأفة،"يآعدهم جملة
: وأعدأي مطلق مفعول ": نأائب"غروأرا ".الشيطان

 .غروأر

ِئَك 121:آ َل ُأوأ ْأوَأاُهْم     { ّنُم     َم ُدوأَن     وَأل     َجَه ْنَها     َيآِج  }    َمِحيًصا     َع

"وأل وأجملة "،"أوألئك " خبرجهنم "مأوأاهم جملة
 جهنم "مأوأاهم جملة على معطوفة "يآجدوأن

98 

َد  { 122 ّلِه     وَأْع ُق     وَأَمْن     حَأّقا     ال َد ّلِه     ِمَن     َأْص  }    ِقيل     ال
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"."حأقا وأكذا منصوب، مطلق ": مفعولحأقا الله "وأعد
""قيل وأ لها، محل ل " مستأنأفةأصدق "وأمن جملة
 .تمييز

ْيَس 123:آ َل ُكْم     { ّي ِنأ َأَما ِنأّي     وَأل     ِب َتاِب     َأْهِل     َأَما ِك ْل َيآْعَمْل     َمْن     ا
ًءا ْد     وَأل     ِبِه     ُيآْجَز     سُإو ّلِه     ُدوأِن     ِمْن     َلُه     َيآِج ّيا     ال ِل  }    َنأِصيًرا     وَأل     وَأ

وأهو اللفظ، عليه يآدل ما على يآعود " ضمير"ليس اسإم
"من ". وأالجارآمنوا "وأالذيآن قوله من المفهوم اليآمان

 "."وأليا من بحال " متعلقدوأن

ِلَحاِت     ِمَن     َيآْعَمْل     وَأَمْن  { 124:آ َكٍر     ِمْن     الّصا َثى     َأوْأ     َذ ْنأ وَأُهَو     ُأ
ِئَك     ُمْؤِمٌن َل ُأوأ ُلوَن     َف ْدُخ ّنَة     َيآ ْلَج َلُموَن     وَأل     ا ْظ  }    َنأِقيًرا     ُيآ

". جملة"يآعمل فاعل من بحال " متعلقذكر "منالجار
مفعول ": نأائب"نأقيرا . وأقوله" حأاليةمؤمن "وأهو

 .نأقير مقدار : ظلماأي مطلق

ًنا     َأحْأَسُن     وَأَمْن  { 125:آ َلَم     ِمّمْن     ِديآ ّلِه     وَأْجَهُه     َأسْإ وَأُهَو     ِل
َبَع     ُمْحِسٌن ّت ّلَة     وَأا ْبَراِهيَم     ِم ِنيًفا     ِإ َذ     حَأ ّتَخ ّلُه     وَأا ْبَراِهيَم     ال ِإ

ِليل  }    َخ

"."أحأسن بـ " متعلق"ممن. الجار": تمييز"ديآنا قوله
من الحال وأجازت "،"إبراهيم من ": حأال"حأنيفا وأقوله

المضاف من الجزء بمنـزلة المضاف لن إليه؛ المضاف
في الضمير من " حأاليةمحسن "وأهو . وأجملةإليه

 .ثان " مفعول". "خليل"أسإلم

ّلِه  { 126:آ ِل َكاَن     الْرِض     ِفي     وَأَما     الّسَماوَأاِت     ِفي     َما     وَأ وَأ
ّلُه ُكّل     ال ًطا     َشْيٍء     ِب  }    ُمِحي

. الجارالمقدرة بالصلة " متعلقالسموات "فيالجار
 "."محيطا بـ متعلق ""بكل

ّلُه     ُقِل  { 127:آ ُكْم     ال ِتي َلى     وَأَما     ِفيِهّن     ُيآْف ْت ُكْم     ُيآ ْي َل ِفي     َع
َتاِب ِك ْل َتاَمى     ِفي     ا ّنَساِء     َيآ ِتي     ال َنأُهّن     ل     الل ُتو ِتَب     َما     ُتْؤ ُك

ُبوَن     َلُهّن َتْرَغ ِكُحوُهّن     َأْن     وَأ ْن َتْضَعِفيَن     َت ْلُمْس َداِن     ِمَن     وَأا ْل ْلِو ا
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َأْن َتاَمى     َتُقوُموا     وَأ َي ْل ْلِقْسِط     ِل ُلوا     وَأَما     ِبا ْيٍر     ِمْن     َتْفَع ِإّن     َخ َف
ّلَه ِليًما     ِبِه     َكاَن     ال  }    َع

على معطوف موصول ": اسإمعليكم يآتلى "وأماقوله
نأـزع على " منصوبتنكحوهن "أن وأالمصدر .الجللة

على معطوف " اسإم". "وأالمستضعفين"في الخافض
على " معطوفتقوموا "أن ". وأالمصدر"يآتامى

من بحال " متعلق"بالقسطالجار "."المستضعفين
"وأما .بالقسط : ملتبسين" أي"تقوموا في الواوأ

" شرطية"ما وأ مستأنأفة، ": الواوأخير من تفعلوا
 "ما لـ بصفة " متعلقخير "من وأالجار به، مفعول
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ِإِن  { 128: ٌة     وَأ َأ ِلَها     ِمْن     َخاَفْت     اْمَر ِإْعَراًضا     َأوْأ     ُنأُشوًزا     َبْع
َناَح     َفل ْيِهَما     ُج َل ِلَحا     َأْن     َع َنُهَما     ُيآْص ْي ْلًحا     َب ْلُح     ُص ْيٌر     وَأالّص َخ

ُأحْأِضَرِت ْنأُفُس     وَأ ِإْن     الّشّح     ال ُنوا     وَأ ّتُقوا     ُتْحِس َت ِإّن     وَأ ّلَه     َف ال
ُلوَن     ِبَما     َكاَن ِبيًرا     َتْعَم  }    َخ

بفعل " فاعل"امرأة " شرطية،"إن وأ مستأنأفة، الواوأ
من بحال متعلق وأالجار بعده، ما يآفسره محذوأف
نأـزع على " منصوبيآصلحا "أن ". وأالمصدر"نأشوزا

لنأه مطلق مفعول ": نأائب"صلحا ). وأ(في الخافض
وأجملة " اعتراضية،خير "وأالصلح وأجملة .مصدر اسإم

. وأجملةالمعترضة على " معطوفةالنأفس "وأأحأضرت
 ".خافت امرأة "وأإن جملة على " معطوفةتحسنوا "إن

َلْن  { 129:آ ِطيُعوا     وَأ َت ُلوا     َأْن     َتْس ْيَن     َتْعِد ّنَساِء     َب َلْو     ال وَأ
ُتْم ُلوا     َفل     حَأَرْص ْيِل     ُكّل     َتِمي ْلَم َذُروأَها     ا َت ّلَقِة     َف ْلُمَع  }       َكا

وأالواوأ نأصب، محل في " حأاليةحأرصتم "وألو جملة
في تستطيعوا : لنأي مقدرة حأال على للعطف حأالية

لسإتقصاء وأهذا الحرص، حأال في وألو حأال كل
.قبله ما عليه دّل محذوأف الشرط وأجواب الحأوال،

"فتذروأها .مطلق مفعول ": نأائبالميل "كل وأقوله
مضمرة بأن منصوب وأالفعل سإببية، ": الفاءكالمعلقة
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متصيد مصدر على معطوف وأالمصدر الفاء، بعد وأجوبا
وأالجار فترك، ميل منكم يآكن : لأي السابق الكلم من

 "."تذروأها في الهاء من بحال متعلق

ّلُه     ُيآْغِن  { 130:آ ِتِه     ِمْن     ُكل     ال  }    سَإَع

ُيآْغِن بـ " متعلقسإعته "من الجار  "."

ْد 131:آ َلَق َنا     {وَأ ْي ّلِذيآَن     وَأّص ُتوا     ا َتاَب     ُأوأ ِك ْل ُكْم     ِمْن     ا ِل ْب َق
ُكْم ّيآا ِإ ّتُقوا     َأِن     وَأ ّلَه     ا َكاَن     ال ّلُه     وَأ ّيا     ال ِن ًدا     َغ  }    حَأِمي

"لقد وأجملة " مستأنأفة،الذيآن وأّصينا "وألقد جملة
نأصب ": ضمير"وأإيآاكم وأقوله القسم، " جوابوأصينا

.للخطاب ""كم وأ " ،"الذيآن على معطوف منفصل
" مفسرة"أوأتوا وأجملة " مفسرة،اتقوا "أن " في"أن

 .لها محل ل للوصية

ِإْن 133:آ ْأ     { ُكْم     َيآَش ْب ْذِه ّيآَها     ُيآ ّناُس     َأ ْأِت     ال َيآ  }    ِبآَِخِريآَن     وَأ

""الناس وأ لها، محل ل " معترضةالناس "أيآها جملة
 "."أي من بدل

ُد     َكاَن     َمْن  { 134:آ َيا     َثَواَب     ُيآِريآ ْنأ ّد َد     ال ْن ّلِه     َفِع َيا     َثَواُب     ال ْنأ ّد ال
 }    وَأالِخَرِة

رفع محل " في"كان وأجملة مبتدأ، شرط " اسإم"َمْن
 خبر
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ّيآَها    َ يآا  { 135: ّلِذيآَن     َأ ُنوا     ا ُنأوا     آَم ْلِقْسِط     َقّواِميَن     ُكو ِبا
َء َدا ّلِه     ُشَه َلْو     ِل َلى     وَأ ُكْم     َع ْنأُفِس ْيآِن     َأوِأ     َأ َد ِل ْلَوا ِبيَن     ا ِإْن     وَأالْقَر

ُكْن ّيا     َيآ ِن ّلُه     َفِقيًرا     َأوْأ     َغ َلى     َفال ِبُعوا     َفل     ِبِهَما     َأوْأ ّت ْلَهَوى     َت ا
ُلوا     َأْن  }    َتْعِد

""لله الجار "،"قوامين بـ " متعلق"بالقسط الجار
": الواوأأنأفسكم على "وألو ". وأقوله"شهداء بـ متعلق
في كذلك : كونأواأي محذوأفة حأال على للعطف حأالية
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على مستقرة الشهادة كون حأال في وألو حأال، كل
:أي مقدرة كان خبر بمحذوأف متعلق وأالجار أنأفسكم،

وأجواب أنأفسكم، على مستقرة الشهادة كانأت وألو
أوألى "فالله . وأقولهقبله ما عليه دّل محذوأف الشرط

:أي المحذوأف الشرط جواب على عاطفة ": الفاءبهما
عليه، فليشهد فقيرا أوأ غنيا عليه المشهود يآكن وأإن

...""فالله وأقوله وأالفقير، الغني بجنسي أوألى فالله
العطف لن وأذلك عليه؛ داّل هو بل للشرط جوابا ليس

عمروأ أوأ : زيآدتقول المطابقة يآجوز فل "،"أوأ بـ
": جوابتتبعوا "فل . وأقوله: أكرمتهمايآجوز وأل أكرمته،

تتبعوا، فل كذلك المر كان : إنأي مقدر شرط
أن : محبةأي لجله " مفعولتعدلوا "أن وأالمصدر

 .تعدلوا

ِإّن 137:آ ّلِذيآَن     { ُنوا     ا ُنوا     ُثّم     َكَفُروأا     ُثّم     آَم ُثّم     َكَفُروأا     ُثّم     آَم
ُدوأا َدا ُكِن     َلْم     ُكْفًرا     اْز ّلُه     َيآ َيْغِفَر     ال  }    َلُهْم     ِل

. قولهلزمة زاد ِمْن افتعل صيغة لن ": تمييز"كفرا
بعد وأجوبا المضمرة بأن منصوب ": الفعللهم "ليغفر

:المقدر كان بخبر متعلق المؤوأل وأالمصدر الجحود، لم
محل ل الحرفي الموصول " صلة"يآغفر . وأجملةمريآدا

 .لها

ّلِذيآَن 139:آ ُذوأَن     {ا ّتِخ َكاِفِريآَن     َيآ ْل َء     ا َيا ِل ُدوأِن     ِمْن     َأوْأ
ِنيَن ْلُمْؤِم َتُغوَن     ا ْب َيآ َدُهُم     َأ ْن َة     ِع ْلِعّز ِإّن     ا َة     َف ْلِعّز ّلِه     ا  }     َجِميًعا     ِل

". وأقوله"أوألياء بـ " متعلقالمؤمنين دوأن "من الجار
شرط لجواب رابطة ": الفاءجميعا لله العزة "فإّن
من " حأال"جميعا وأ كذلك، المر كان : إنأي مقدر

 .خبرا الواقع السإتقرار في المستتر الضمير

ْد  { 140:آ ُكْم     نأـزَل     وَأَق ْي َل َتاِب     ِفي     َع ِك ْل َذا     َأْن     ا ُتْم     ِإ سَإِمْع
َيآاِت ّلِه     آ ْكَفُر     ال ُأ     ِبَها     ُيآ َتْهَز ُيآْس ُدوأا     َفل     ِبَها     وَأ ّتى     َمَعُهْم     َتْقُع حَأ

ْيِرِه     حَأِديآٍث     ِفي     َيآُخوُضوا ُكْم     َغ ّنأ ًذا     ِإ ُلُهْم     ِإ ْث  }    ِم
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الثقيلة، من " مخففة": "أنسإمعتم إذا "أن قوله
وأجملة "،"نأـزل مفعول وأالمصدر الشأن، ضمير وأاسإمها
"بها "يآكفر ". وأجملة"أن خبر رفع محل في الشرط

": نأعت"غيره . وأقولهنأصب محل " في"آيآات من حأالية
ًذا "إنأكم وأجملة لحديآث، ًذا . وأ" مستأنأفةمثلهم إ ""إ

 لها محل ل جواب حأرف
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ّلِذيآَن 141 ّبُصوَن {ا َتَر ُكْم َيآ ِإْن ِب ُكْم َكاَن َف ْتٌح َل ِمَن َف
ّلِه ُلوا ال َلْم َقا ُكْن َأ ُكْم َنأ ِإْن َمَع َكاِفِريآَن َكاَن وَأ ْل َنأِصيٌب ِل

ُلوا َلْم َقا ْذ َأ َتْحِو ُكْم َنأْس ْي َل ُكْم َع َنْع َنأْم ِنيَن ِمَن وَأ ْلُمْؤِم ّلُه ا َفال
ُكُم ُكْم َيآْح َن ْي َياَمِة َيآْوَم َب ْلِق َلْن ا ّلُه َيآْجَعَل وَأ َكاِفِريآَن ال ْل َلى ِل َع

ِنيَن ْلُمْؤِم ِبيل ا  }سَإ

"فإن . جملة" المتقدم"الكافريآن قوله من " بدل"الذيآن
". وأجملة"يآتربصون جملة على " معطوفةلكم كان

"المؤمنين "على وأالجار " مستأنأفة،بينكم يآحكم "فالله
 "."سإبيل من بحال متعلق

ِإّن 142:آ َناِفِقيَن     { ْلُم ّلَه     ُيآَخاِدُعوَن     ا َذا     َخاِدُعُهْم     وَأُهَو     ال ِإ وَأ
َلى     َقاُموا َلى     َقاُموا     الّصلِة     ِإ ُءوأَن     ُكَسا ّناَس     ُيآَرا وَأل     ال

ُكُروأَن ْذ ّلَه     َيآ ِليل     ِإل     ال  }    َق

وأقوله الجللة، من " حأاليةخادعهم "وأهو جملة
من " حأالية"يآراؤوأن وأجملة الواوأ، من ": حأال"كسالى
الشرط . وأجملةنأصب محل " في"كسالى في الضمير

.رفع محل " في"يآخادعون جملة على معطوفة
 .صفته عنه نأابت مطلق، مفعول ": نأائب"قليل

ِبيَن  { 143:آ َذ ْب َذ ْيَن     ُم ِلَك     َب َلى     ل     َذ َلى     وَأل     َهُؤلِء     ِإ  }    َهُؤلِء     ِإ

""بين وأالظرف "،"يآراؤوأن فاعل من " حأال"مذبذبين
بحال " متعلقهؤلء "إلى وأالجار "،"مذبذبين بـ متعلق
 .هؤلء إلى منسوبين : لأي مقدرة
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ّيآَها    َ يآا  { 144:آ ّلِذيآَن     َأ ُنوا     ا ُذوأا     ل     آَم ّتِخ َكاِفِريآَن     َت ْل َء     ا َيا ِل َأوْأ

ِنيَن     ُدوأِن     ِمْن ْلُمْؤِم ُدوأَن     ا ُتِريآ ُلوا     َأْن     َأ ّلِه     َتْجَع ُكْم     ِل ْي َل َع
ًنأا َطا ْل ًنا     سُإ ِبي  }    ُم

بـ " متعلقدوأن "من الجار ثان، " مفعول"أوألياء
. الجارلها محل ل " مستأنأفة"أتريآدوأن جملة "،"أوألياء

" متعلق"عليكم . وأالجارالثانأي بالمفعول " متعلق"لله
 "."سإلطانأا من بحال

ِإّن 145:آ َناِفِقيَن     { ْلُم ّدْرِك     ِفي     ا ّناِر     ِمَن     السْإَفِل     ال ال
َلْن َد     وَأ  }    َنأِصيًرا     َلُهْم     َتِج

من " المقدر"إّن خبر على " معطوفةتجد "وألن جملة
 .رفع محل في مفرد على جملة عطف قبيل

ّلُه     ُيآْؤِت     وَأسَإْوَف  { 146:آ ِنيَن     ال ْلُمْؤِم ِظيًما     َأْجًرا     ا  }    َع

الياء على المقدرة بالضمة مرفوع مضارع ": فعل"يآؤت
"وأسإوف . وأجملةالساكنين للتقاء رسإما المحذوأفة

 .قبلها المستأنأفة على " معطوفةيآؤت

ّلُه     َيآْفَعُل     {َما 147:آ ُكْم     ال ِب َذا ُتْم     ِإْن     ِبَع َكْر ُتْم     َش ْن  }    وَأآَم

"إن وأجملة مقدم، به مفعول اسإتفهام " اسإم"ما
ما عليه دّل محذوأف الشرط وأجواب " مستأنأفة،شكرتم

 قبله
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ّلُه     ُيآِحّب     ل  { 148: ْلَجْهَر     ال ْلَقْوِل     ِمَن     ِبالّسوِء     ا َمْن     ِإل     ا
ِلَم  }     ُظ

"من وأالجار "،"الجهرمن بحال " متعلق"بالسوء الجار
":ظلم "من . وأقولهالسوء من بحال " متعلقالقول

 .ُظلم َمْن َجْهَر : إلأي مستثنى موصول اسإم

ِإْن {149:آ ُدوأا     { ْب ْيًرا     ُت ُه     َأوْأ     َخ سُإوٍء     َعْن     َتْعُفو     َأوْأ     ُتْخُفو
ِإّن ّلَه     َف  }    َقِديآًرا     َعُفّوا     َكاَن     ال
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 .عنكم : َعُفًواأي مقدر وأالجواب الشرط بين الرابط

ُدوأَن  { 150:آ ُيآِريآ ْيَن     ُيآَفّرُقوا     َأْن     وَأ ّلِه     َب ِله     ال  }    وَأُرسُإ

 .به " مفعوليآفرقوا "أن المؤوأل المصدر

ِئَك 151:آ َل ُأوأ َكاِفُروأَن     ُهُم     { ْل َنأا     حَأّقا     ا ْد َت َأْع َكاِفِريآَن     وَأ ْل ِل
ًبا َذا ًنا     َع  }    ُمِهي

""هم وأ "،"الكافروأن وأخبره مبتدأ إشارة ": اسإم"أوألئك
مؤكد مطلق ": مفعول. "حأقاله محل ل فصل ضمير

 ." مستأنأفة"وأأعتدنأا . وأجملةالجملة لمضمون

ّلِذيآَن  { 152:آ ُنوا     وَأا ّلِه     آَم ِلِه     ِبال َلْم     وَأُرسُإ ْيَن     ُيآَفّرُقوا     وَأ َأحَأٍد     َب

ْنُهْم ِئَك     ِم َل ِتيِهْم     سَإْوَف     ُأوأ  }    ُأُجوَرُهْم     ُيآْؤ

"،"الذيآن الموصول  خبر}    يآؤتيهم     سإوف     أوألئك  { جملة
 .ثان " مفعول"أجورهم

ُلَك  { 153:آ َأ َتاِب     َأْهُل     َيآْس ِك ْل ْيِهْم     ُتنـزَل     َأْن     ا َل ًبا     َع َتا ِمَن     ِك
ْد     الّسَماِء ُلوا     َفَق َأ َبَر     ُموسَإى     سَإ ْك ِلَك     ِمْن     َأ ُلوا     َذ َنأا     َفَقا َأِر

ّلَه ًة     ال ْتُهُم     َجْهَر َذ َأَخ ْلِمِهْم     الّصاِعَقُة     َف ُظ ُذوأا     ُثّم     ِب ّتَخ ْلِعْجَل     ا ا
ْتُهُم     َما     َبْعِد     ِمْن َء َناُت     َجا ّي َب ْل  }    ا

"السماء "من وأالجار ثاٍن، " مفعولتنـزل "أن المصدر
" جوابسإألوا "فقد ". وأجملة"كتابا لـ بنعت متعلق
. وأقولهسإؤالهم من عجبت : إنأي مقدر شرط

""ما . وأجهرة : رؤيآةأي مطلق مفعول ": نأائب"جهرة
وأالمصدر "،جاءتهم ما بعد "من قوله في مصدريآة
 .إليه مضاف

ُلوا  { 154:آ ْدُخ َباَب     ا ْل ًدا     ا  }    سُإّج

 "ادخلوا في الواوأ من " حأال"سإّجدا
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ِبَما  { 155 َثاَقُهْم     َنأْقِضِهْم     َف ُكْفِرِهْم     ِمي َيآاِت     وَأ ّلِه     ِبآِ ال
ِلِهُم ْت َء     وَأَق َيا ِب ْنأ ْيِر     ال ِلِهْم     حَأّق     ِبَغ َنا     وَأَقْو ُب ُلو ْلٌف     ُق َبَع     َبْل     ُغ َط

ّلُه ْيَها     ال َل ُكْفِرِهْم     َع ُنوَن     َفل     ِب ِليل     ِإل     ُيآْؤِم  }    َق

""نأقضهموأ " زائدة،"ما وأ جارة، وأالباء مستأنأفة، الفاء
ّناهم،أي مقدر بفعل متعلق مجروأر اسإم وأ : لع

وأجملة "،"نأقض للمصدر به " مفعول"ميثاقهم
ّناهم " متعلقحأق "بغير . الجارمستأنأفة " المقدرة"لع

": نأائب. "قليلإليه " مضاف"حأق " وأ"قتلهم من بحال
"يآؤمنون "فل . وأجملةقليل إيآمانأا : إلأي مطلق مفعول

 "."طبع جملة على معطوفة

ُكْفِرِهْم  { 156:آ ِب ِلِهْم     وَأ َلى     وَأَقْو َيآَم     َع ًنأا     َمْر َتا ِظيًما     ُبْه  }    َع

وأ "،"قولهم من بحال " متعلقمريآم "على الجار
 .للمصدر مفعول ""بهتانأا

ُه     وَأَما  { 157:آ ُلو َت ُه     وَأَما     َق ُبو َل ِكْن     َص َل ّبَه     وَأ ِإّن     َلُهْم     ُش وَأ
ّلِذيآَن َلُفوا     ا َت ْنُه     َشّك     َلِفي     ِفيِه     اْخ ٍم     ِمْن     ِبِه     َلُهْم     َما     ِم ْل ِإل     ِع
َباَع ّت ّظّن     ا ُه     وَأَما     ال ُلو َت ًنا     َق  }    َيآِقي

ّبه "وألكن . جملة" مستأنأفةقتلوه "وأما جملة "ُش
وأجملة نأصب، محل " في"صلبوه جملة على معطوفة

ّبه جملة على ..." معطوفة الذيآن "وأإن "ما ". وأجملة"ُش
""علم وأ المتعاطفين، بين " معترضةعلم من به لهم

. وأجملةمنقطع " مستثنى"اتباع وأ " زائدة"منوأ مبتدأ
وأ " الوألى،قتلوه "ما جملة على " معطوفةقتلوه "وأما

ْتلأي مطلق مفعول " نأائب"يآقينا  .يآقينا : َق

ِإْن  { 159:آ َتاِب     َأْهِل     ِمْن     وَأ ِك ْل َنّن     ِإل     ا ُيْؤِم ْبَل     ِبِه     َل ِتِه     َق َمْو
َيآْوَم َياَمِة     وَأ ْلِق ُكوُن     ا ْيِهْم     َيآ َل ًدا     َع  }    َشِهي

بصفة متعلق وأالجار " نأافية،"إن وأ مستأنأفة، الواوأ
الكتاب أهل من كائن أحأد : وأماوأالتقديآر محذوأف لمبتدأ

"يآوم وأالظرف .خبر القسم وأجملة به، ليؤمنن وأالله إل
" معطوفة"يآكون ". وأجملة"شهيدا بـ " متعلقالقيامة
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أهل من : "وأإنالمستأنأفة السإمية الجملة على
 ".الكتاب

ٍم  { 160:آ ْل ُظ ِب ّلِذيآَن     ِمَن     َف ُدوأا     ا َنا     َها ْيِهْم     حَأّرْم َل َباٍت     َع ّي َط
ّلْت ّدِهْم     َلُهْم     ُأحِأ ِبَص ِبيِل     َعْن     وَأ ّلِه     سَإ ِثيًرا     ال  }    َك

بـ متعلق وأالجار عاطفة، ": الفاء"فبظلم قوله
ّناهم جملة على " معطوفة"حأّرمنا وأجملة "،"حأّرمنا ""لع

مفعول ": نأائب"كثيرا وأقوله ).155(اليآة في المقدرة
ّد وأمفعول مطلق،  .: الناسأي مقدر الص

َأْخِذِهُم  { 161:آ َبا     وَأ ْد     الّر ْنُه     ُنأُهوا     وَأَق  }    َع

 "."الربا من " حأاليةنأهوا "وأقد جملة

ِكِن  { 162:آ ِم     ِفي     الّراسِإُخوَن     َل ْل ْلِع ْنُهْم     ا ُنوَن     ِم ْلُمْؤِم وَأا
ُنوَن ْيَك     ُأنأـزَل     ِبَما     ُيآْؤِم َل ِلَك     ِمْن     ُأنأـزَل     وَأَما     ِإ ْب ْلُمِقيِميَن     َق وَأا
َة ُتوَن     الّصل ْلُمْؤ َة     وَأا َكا ُنوَن     الّز ْلُمْؤِم ّلِه     وَأا ِم     ِبال َيْو ْل الِخِر     وَأا
ِئَك َل ِتيِهْم     ُأوأ ُنْؤ ِظيًما     َأْجًرا     سَإ   }    َع

"،"الراسإخون بـ " متعلقالعلم "في " مبتدأ،"الراسإخون
"،"الراسإخون من بحال " متعلق"منهم الجار

جملة "،"الراسإخون على معطوف " اسإم"وأالمؤمنون
":وأالمقيمين ". قوله"الراسإخون " خبر"يآؤمنون
ًة، لمدح مفعول بين معترضة وأالجملة مقدر

""وأالمؤمنون مبتدأ، ":"وأالمؤتون . قولهالمتعاطفين
"أوألئك وأجملة "،"المؤتون على معطوف اسإم

أوألئك "وأالمؤتون وأجملة "،"المؤتون خبر "سإنؤتيهم
الراسإخون "لكن جملة على " معطوفةسإنؤتيهم

 يآؤمنون
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ّنأا 163 ِإ َنا     { ْي ْيَك     َأوْأحَأ َل َنا     َكَما     ِإ ْي َلى     َأوْأحَأ   }    ُنأوٍح     ِإ

""ما وأ مطلق، مفعول نأائب ": الكافأوأحأينا "كما
 .إيآحائنا مثل : إيآحاءأي إليه مضاف وأالمصدر ، مصدريآة
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ْد     وَأُرسُإل  { 164:آ َناُهْم     َق ْيَك     َقَصْص َل ْبُل     ِمْن     َع َلْم     وَأُرسُإل     َق
ْيَك     َنأْقُصْصُهْم َل ّلَم     َع َك ّلُه     وَأ ِليًما     ُموسَإى     ال ْك  }    َت

به " مفعول"رسإل وأ عاطفة، ": الواوأ"وأرسإل قوله
""وأقصصنا وأجملة : وأقصصنا،تقديآره محذوأف لفعل

لها، محل " ل"وأآتينا جملة على معطوفة المقدرة
وأ لها، محل ل تفسيريآة " المذكورة"قصصنا وأجملة
ّلم . وأجملةكذلك "نأقصصهم لم "رسإل "الله "وأك

محل " لنأقصص "لم المقدرة الجملة على معطوفة
 .لها

َبّشِريآَن     ُرسُإل  { 165:آ ْنِذِريآَن     ُم َئل     وَأُم ُكوَن     ِل ّناِس     َيآ َلى     ِلل َع
ّلِه َد     حُأّجٌة     ال َكاَن     الّرسُإِل     َبْع ّلُه     وَأ ِكيًما     َعِزيآًزا     ال  }    حَأ

"يآكون "لئل . وأالمصدر" السابق"رسإل من ": بدل"رسإل
"الله "على ". وأالجار"منذريآن بـ متعلق باللم مجروأر
" ظرف"بعد وأ يآكون، " اسإم"حأجة من بحال متعلق
 "."حأجة لـ بنعت متعلق

ِكِن  { 166:آ ّلُه     َل ُد     ال ْيَك     َأنأـزَل     ِبَما     َيآْشَه َل َلُه     ِإ ْلِمِه     َأنأـز ِبِع
َكُة ِئ ْلَمل ُدوأَن     وَأا َكَفى     َيآْشَه ّلِه     وَأ ًدا     ِبال  }    َشِهي

""أنأـزله جملة له، عمل ل اسإتدراك " حأرف"لكن
"يآشهدوأن "وأالملئكة جملة المتعاطفين، بين اعتراضية
لفظ في وأالباء "،يآشهد "الله جملة على معطوفة

 .زائدة الجللة

َيآُهْم     وَأل  { 168:آ َيْهِد  }    َطِريآًقا     ِل

 "."يآهدي لـ ثان " مفعول"طريآقا

ّنَم     َطِريآَق     ِإل  { 169:آ ِلِديآَن     َجَه ًدا     ِفيَها     َخا َب َكاَن     َأ ِلَك     وَأ َذ
َلى ّلِه     َع  }    َيآِسيًرا     ال

." مستأنأفةذلك "وأكان وأجملة متصل، " مستثنى"طريآق
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ّيآَها    َ يآا  { 170:آ ّناُس     َأ ْد     ال ُكُم     َق َء ْلَحّق     الّرسُإوُل     َجا ِمْن     ِبا
ُكْم ّب ُنوا     َر ْيًرا     َفآِِم ُكْم     َخ ِإْن     َل ْكُفُروأا     وَأ ِإّن     َت ّلِه     َف ِفي     َما     ِل

َكاَن     وَأالْرِض     الّسَماوَأاِت ّلُه     وَأ ِليًما     ال ِكيًما     َع   }    حَأ

وأقوله النداء، جواب على " معطوفة"فآِمنوا جملة
ْأتواأي محذوأف لفعل به مفعول ":"خيرا خيرا، : وَأ

": أفعل"خيرا وأقوله "."خيرا بـ " متعلق"لكم وأالجار
". وأجملة"شر وأمثله تخفيفا همزته حُأذفت تفضيل
ُتوا ْأ  "آمنوا جملة على " معطوفة"وأ
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ُلوا     وَأل  { 171 َلى     َتُقو ّلِه     َع ْلَحّق     ِإل     ال ّنأَما     ا ْلَمِسيُح     ِإ ا
ْبُن     ِعيَسى َيآَم     ا ّلِه     َرسُإوُل     َمْر ُتُه     ال ِلَم َك ْلَقاَها     وَأ َلى     َأ َيآَم     ِإ َمْر
ْنُه     وَأُروأٌح ُنوا     ِم ّلِه     َفآِِم ِلِه     ِبال ُلوا     وَأل     وَأُرسُإ َثٌة     َتُقو َتُهوا     َثل ْنأ ا
ْيًرا ُكْم     َخ ّنأَما     َل ّلُه     ِإ َلٌه     ال ٌد     ِإ َنأُه     وَأاحِأ ْبَحا ُكوَن     َأْن     سُإ ٌد     َلُه     َيآ َل َلُه     وَأ

َكَفى     الْرِض     ِفي     وَأَما     الّسَماوَأاِت     ِفي     َما ّلِه     وَأ ِكيل     ِبال  }    وَأ

جملة الحق، القول : إلأي مطلق مفعول " نأائب"الحق
مبتدأ ": خبر"ثلثة ". قوله"كلمة من " حأال"ألقاها
لفعل به ": مفعول"خيرا وأقوله :هم،تقديآره محذوأف

ْأتواأي مقدر ل " مستأنأفةالمسيح "إنأما وأجملة " ،: "وَأ
لفعل مطلق ": مفعول"سإبحانأه . وأقولهلها محل

له يآكون "أن . وأالمصدرمستأنأفة . وأالجملةمحذوأف
" فاعل). "بالله(عن الخافض نأـزع على " منصوبوألد

 .زائدة وأالباء كفى،

ِكَف     َلْن  { 172:آ ْن َت ْلَمِسيُح     َيآْس ُكوَن     َأْن     ا ًدا     َيآ ْب ّلِه     َع وَأل     ِل
َكُة ِئ ْلَمل ُبوَن     ا ْلُمَقّر ِكْف     وَأَمْن     ا ْن َت ِتِه     َعْن     َيآْس َد َبا ِبْر     ِع ْك َت َيآْس وَأ

َيْحُشُرُهْم ْيِه     َفَس َل   }    َجِميًعا     ِإ

).(عن الخافض نأـزع على " منصوبيآكون "أن المصدر
 "."يآحشرهم في الضمير من ": حأال"جميعا وأقوله

َأّما  { 173:آ ّلِذيآَن     َف ُنوا     ا ُلوا     آَم ِلَحاِت     وَأَعِم ُيَوّفيِهْم     الّصا َف
ُدُهْم     ُأُجوَرُهْم َيآِزيآ ِلِه     ِمْن     وَأ َأّما     َفْض ّلِذيآَن     وَأ َكُفوا     ا ْن َت اسْإ
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َبُروأا ْك َت ُبُهْم     وَأاسْإ ّذ ُيَع ًبا     َف َذا ِليًما     َع ُدوأَن     وَأل     َأ ِمْن     َلُهْم     َيآِج
ّلِه     ُدوأِن ّيا     ال ِل   }    َنأِصيًرا     وَأل     وَأ

مفعول " نأائب. "عذاباوأتفصيل شرط " حأرف"أّما
"من وأالجار تعذيآب، وأالمصدر مصدر، اسإم لنأه مطلق؛

 "."وأليا من بحال " متعلقالله دوأن

ّيآَها    َ يآا  { 174:آ ّناُس     َأ ْد     ال ُكْم     َق َء ُكْم     ِمْن     ُبْرَهاٌن     َجا ّب َر
َنا ْل َأنأـز ُكْم     وَأ ْي َل ًنا     ُنأوًرا     ِإ ِبي  }    ُم

""أنأـزلنا ". وأجملة"برهان بنعت " متعلقربكم "منالجار
 "."جاءكم جملة على معطوفة

َأّما  { 175:آ ّلِذيآَن     َف ُنوا     ا ّلِه     آَم َتَصُموا     ِبال ُلُهْم     ِبِه     وَأاْع ْدِخ ُي َفَس
ْنُه     َرحْأَمٍة     ِفي َيآْهِديآِهْم     وَأَفْضٍل     ِم ْيِه     وَأ َل ًطا     ِإ َتِقيًما     ِصَرا  }    ُمْس

. وأقولهخبر رفع محل " في"فسيدخلهم جملة
لـ بنعت " متعلق"منه الجار ثان، ": مفعول"صراطا
 "رحأمة
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ّلُه     ُقِل  { 176 ُكْم     ال ِتي َلِة     ِفي     ُيآْف َكل ْل َلَك     اْمُرٌؤ     ِإِن     ا ْيَس     َه َل
ٌد     َلُه َل َلُه     وَأ َلَها     ُأْخٌت     وَأ ُثَها     وَأُهَو     َتَرَك     َما     ِنأْصُف     َف َلْم     ِإْن     َيآِر

ُكْن ٌد     َلَها     َيآ َل ِإْن     وَأ َتا     َف َنأ ْيِن     َكا َت َن ْث َلُهَما     ا َثاِن     َف ُل ّث َتَرَك     ِمّما     ال
ِإْن ُنأوا     وَأ ًة     َكا ًء     ِرَجال     ِإْخَو ِنأَسا َكِر     وَأ ّذ ِلل ْثُل     َف ْيِن     حَأّظ     ِم َي َث ْنأ ال
ّيُن َب ّلُه     ُيآ ُكْم     ال ّلوا     َأْن     َل ّلُه     َتِض ُكّل     وَأال ِليٌم     َشْيٍء     ِب  }    َع

" فاعل"امرؤ وأ " شرطية،": "إنهلك امرؤ "إن قوله
في مستأنأفة وأالجملة بعده، ما يآفسره محذوأف بفعل

"،"امرؤ لـ " نأعتوألد له "ليس وأجملة القول، حأيز
الشرط وأجواب " مستأنأفة،وألد لها يآكن لم "إن وأجملة

": بدل"رجال . وأقولهقبله ما عليه دّل محذوأف
"إن جملة على " معطوفةيآرثها "وأهو وأجملة منصوب،

"أن . وأالمصدر" مستأنأفة"يآبين ". جملةامرؤ هلك
ّلوا "عليم "وأالله . وأجملة: كراهةأي لجله " مفعولتض

 "."عليم بـ " متعلق"بكل . وأالجارلها محل ل مستأنأفة
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 المائدة سإورة

ّلْت{ 1:آ ُكْم ُأحِأ ِم َبِهيَمُة َل ْنأَعا َلى َما ِإل ال ْت ُكْم ُيآ ْي َل ْيَر َع َغ
ّلي ْيِد ُمِح ُتْم الّص ْنأ َأ  }حُأُرٌم وَأ

الضمير من ": حأال"غير وأ مستثنى، موصول " اسإم"ما
. وأجملةبالياء مجروأر إليه ": مضاف"محلي "،"لكم في

 "."لكم في الضمير من " حأاليةحأرم "وأأنأتم

َد     وَأل  { 2:آ ِئ ْلَقل ْيَت     آّميَن     وَأل     ا َب ْل ْلَحَراَم     ا َتُغوَن     ا ْب َفْضل     َيآ
ّبِهْم     ِمْن ًنأا     َر َذا     وَأِرْضَوا ِإ ُتْم     وَأ ْل َل ُدوأا     حَأ َطا ُكْم     وَأل     َفاْص ّن َيآْجِرَم

َنآُِن ٍم     َش ُكْم     َأْن     َقْو ّدوأ ْلَمْسِجِد     َعِن     َص ِم     ا ْلَحَرا ُدوأا     َأْن     ا َت َتْع
ُنأوا َتَعاوَأ َلى     وَأ ِبّر     َع ْل ّتْقَوى     ا ُنأوا     وَأل     وَأال َلى     َتَعاوَأ ِم     َع ْث ال

ْدوَأاِن ْلُع ّتُقوا     وَأا ّلَه     وَأا ّلَه     ِإّن     ال ُد     ال ْلِعَقاِب     َشِديآ  }    ا

حأذف " على"القلئد على معطوف " اسإم"آّمين قوله
لـ به " مفعول"البيت وأ آّمين، قتال وأل :أي مضاف،

""آّمين في الضمير من " حأال"يآبتغون ". جملة"آّمين
ّدوأكم "أن . وأالمصدرنأصب محل في على " منصوبص

على " منصوبتعتدوأا "أن وأالمصدر اللم، الخافض نأـزع
"فاصطادوأا حأللتم "وأإذا ). وأجملة(على الخافض نأـزع

ّلوا "ل جملة على معطوفة . وأجملةلها محل " لتح
. جملةالسابق النداء جواب على " معطوفة"وأتعاوأنأوا

". وأجملةتعاوأنأوا "وأل جملة على " معطوفةالله "وأاتقوا
 " مستأنأفةالعقاب شديآد الله "إن
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ُتْم     َما     ِإل  { 3 ْي ّك ِبَح     وَأَما     َذ َلى     ُذ ّنُصِب     َع َأْن     ال َتْقِسُموا     وَأ َتْس
ِم ُكْم     ِبالْزل ِل َيْوَم     ِفْسٌق     َذ ْل ِئَس     ا ّلِذيآَن     َيآ ُكْم     ِمْن     َكَفُروأا     ا ِن ِديآ

َيْوَم     وَأاْخَشْوِن     َتْخَشْوُهْم     َفل ْل ْلُت     ا ْكَم ُكْم     َأ ُكْم     َل َن ْتَمْمُت     ِديآ َأ وَأ
ُكْم ْي َل ِتي     َع ُكُم     وَأَرِضيُت     ِنأْعَم ًنا     السْإلَم     َل ُطّر     َفَمِن     ِديآ اْض

ْيَر     َمْخَمَصٍة     ِفي ِنأٍف     َغ َتَجا ٍم     ُم ْث ِإّن     ل ّلَه     َف  }    َرحِأيٌم     َغُفوٌر     ال

.منقطع مستثنى " موصول"ماوأ اسإتثناء، ": أداة"إل
"،أكل "ما على معطوف موصول ": اسإم"وأما وأقوله

".ذبح "ما على " معطوفتستقسموا "أن وأالمصدر
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"تخشوهم "فل . وأجملة" مستأنأفةفسق "ذلكم وأجملة
أمر وأفعل عاطفة، ": الواوأ"وأاخشون . وأقولهمستأنأفة

للوقايآة، وأالنون فاعل، وأالواوأ النون، حأذف على مبني
""أكملت . وأجملةالفعل منصوب المقدرة وأالياء

ًا . وأقولهمستأنأفة ." منصوبة"السإلم من ": حأال"ديآن
شرط " اسإم"َمْن اسإتئنافية، الفاء "اضطّر "فمن
نأائب من بحال " متعلقمخمصة "في وأالجار مبتدأ،

". "غير"اضطّر في المستتر الضمير وأهو الفاعل،
""متجانأف وأ "،"اضطّر في الضمير من ": حأالمتجانأف
ِنأف بـ " متعلق"لثم وأالجار إليه، مضاف وأهو "،"متجا

َنأَفالثلثي فوق من فاعل اسإم  .: تجا

َنأَك  { 4:آ ُلو َأ َذا     َيآْس ُكُم     ُأحِأّل     ُقْل     َلُهْم     ُأحِأّل     َما َباُت     َل ّي ّط وَأَما     ال
ُتْم ّلْم ْلَجَواِرِح     ِمَن     َع ِبيَن     ا ّل َك َنأُهّن     ُم ّلُمو ُكُم     ِمّما     ُتَع ّلَم ّلُه     َع ال
ُلوا ُك ْكَن     ِمّما     َف ُكْم     َأْمَس ْي َل  }    َع

.خبر موصول " اسإم"ذا مبتدأ، اسإتفهام " اسإم"ما
ّلق للسؤال ثان " مفعولأحأّل "ماذا وأجملة المع

"وأماوأقوله .العلم سإبب السؤال لن بالسإتفهام؛
ّلمتم ّيبات على معطوف موصول ": اسإمع "،"الط
العائد ضمير من بحال " متعلقالجوارح "من وأالجار
ّلمتموهأي المقدر ًا : ع ّلبين .الجوارح من كائن ": حأال"مك

ّلمتم فاعل من ّلمونأهن وأجملة "،"ع ُتع فاعل من " حأال"
ّلمتم  ." مستأنأفة"فكلوا ". وأجملة"ع

َيْوَم  { 5:آ ْل ُكُم     ُأحِأّل     ا َباُت     َل ّي ّط َطَعاُم     ال ّلِذيآَن     وَأ ُتوا     ا ُأوأ

َتاَب ِك ْل ُكْم     حِأّل     ا ُكْم     َل َطَعاُم َناُت     َلُهْم     حِأّل     وَأ ْلُمْحَص ِمَن     وَأا
َناِت ْلُمْؤِم َناُت     ا ْلُمْحَص ّلِذيآَن     ِمَن     وَأا ُتوا     ا َتاَب     ُأوأ ِك ْل ِمْن     ا

ُكْم ِل ْب َذا     َق ُتُموُهّن     ِإ ْي َت ِنيَن     ُأُجوَرُهّن     آ ْيَر     ُمْحِص ُمَساِفِحيَن     َغ
ّتِخِذي     وَأل َداٍن     ُم ْكُفْر     وَأَمْن     َأْخ ْد     ِباليآَماِن     َيآ ِبَط     َفَق ُلُه     حَأ َعَم

ْلَخاسِإِريآَن     ِمَن     الِخَرِة     ِفي     وَأُهَو  }    ا

"وأطعام ". وأجملة"أحأّل بـ " متعلق"اليوم الظرف
لكم : "أحأّلالمستأنأفة على " معطوفة..حألالذيآن

ّيبات ": مبتدأالمؤمنات من "وأالمحصنات ". وأقولهالط
من بحال متعلق وأالجار حِأّل، أي محذوأف خبره
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على معطوف " الثانأي"المحصنات وأ "،"المحصنات
لم فلذلك الَحلل؛ بمعنى مصدر ":"حأّل . وأقولهالوأل
": ظرف"إذا "آتيتموهن . "إذايآجمع وألم يآثّن وألم يآؤنأث
من " حأالنغير "محصنين وأ "،"أحأّل بـ متعلق محض
على معطوف "اسإم"متخذي ". وأ"آتيتم فاعل

بـ " متعلقالخرة "في ". وأالجار"مسافحين
" معطوفةالخاسإريآن من "وأهو وأجملة "،"الخاسإريآن

 جزم محل في الشرط جواب على
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َيآا6: ّيآَها  { ّلِذيآَن َأ ُنوا ا َذا آَم ُتْم ِإ َلى ُقْم الّصلِة ِإ
ُلوا ُكْم َفاْغِس ُكْم وُأُجوَه َيآ ْيآِد َأ َلى وَأ ْلَمَراِفِق ِإ وَأاْمَسُحوا ا

ُكْم ُءوأسِإ ُكْم ِبُر َل َأْرُج َلى وَأ ْيِن ِإ َب َكْع ْل ِإْن ا ُتْم وَأ ْن ًبا ُك ُن ُج
ّطّهُروأا ِإْن َفا ُتْم وَأ ْن َلى َأوْأ َمْرَضى ُك َء َأوْأ سَإَفٍر َع ٌد َجا َأحَأ

ُكْم ْن ِئِط ِمَن ِم ْلَغا ُتُم َأوْأ ا َء لَمْس ّنَسا َلْم ال ُدوأا َف ًء َتِج َما
َيّمُموا َت ًدا َف ًبا َصِعي ّي ُكْم َفاْمَسُحوا َط ُكْم ِبُوُجوِه ْيآِديآ َأ ْنُه وَأ ِم

ُد َما ّلُه ُيآِريآ َيْجَعَل ال ُكْم ِل ْي َل ِكْن حَأَرٍج ِمْن َع َل ُد وَأ ُيآِريآ
ُكْم َطّهَر ُي ِتّم ِل ُي ِل َتُه وَأ ُكْم ِنأْعَم ْي َل ُكْم َع ّل ُكُروأَن َلَع  }َتْش

النداء جواب .." مستأنأفةقمتم "إذا الشرطية الجملة
". وأالجار"أيآديآكم على معطوف " اسإم"وأأرجلكم قوله

""مرضى على بمعطوف " متعلقسإفر على "أوأ
""منكم وأالجاّر سإفر، على كائنين : أوأأي محذوأف

بـ " متعلقالغائط "من وأالجار "،"أحأد لـ بنعت متعلق
الُعْسر، أي محذوأف " الوأل"يآريآد ". وأمفعول"جاء

""حأرج ". وأ"يآريآد بـ متعلق " مجروأر"ليجعل وأالمصدر
ْبقها نأكرة على لدخولها " زائدة"من وأ به، مفعول وأسَإ
:اليسر،أي محذوأف الثانأي ""يآريآد . وأمفعولبمجروأر
وأجملة "،"يآريآد جملة على " معطوفةيآريآد "وألكن وأجملة
 .لها محل ل " مستأنأفةتشكروأن "لعلكم

ُكُروأا  { 7:آ ْذ ّلِه     ِنأْعَمَة     وَأا ُكْم     ال ْي َل َثاَقُه     َع ّلِذي     وَأِمي ُكْم     ا َثَق ِبِه     وَأا
ْذ ُتْم     ِإ ْل َنا     ُق َنا     سَإِمْع َطْع َأ ّتُقوا     وَأ ّلَه     وَأا ّلَه     ِإّن     ال ِليٌم     ال َذاِت     َع ِب

ُدوأِر  }    الّص
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وأجملة "،"وأاثقكم بـ متعلق زمان " ظرفقلتم "إذ
ل " مستأنأفةعليم الله "إن . وأجملةإليه مضاف ""قلتم
 .لها محل

ّيآَها    َ يآا  { 8:آ ّلِذيآَن     َأ ُنوا     ا ُنأوا     آَم ّلِه     َقّواِميَن     ُكو َء     ِل َدا ُشَه
ْلِقْسِط ُكْم     وَأل     ِبا ّن َنآُِن     َيآْجِرَم ٍم     َش َلى     َقْو ُلوا     َأل     َع ُلوا     َتْعِد اْعِد

ّتْقَوى     َأْقَرُب     ُهَو ُلوَن     ِبَما     ِلل  }    َتْعَم

": خبر"شهداء وأقوله "،"قّوامين بـ " متعلق"لله الجار
"وأل ". وأجملة"شهداء بـ " متعلق"بالقسط وأالجار ثان،

ّنكم .لها محل " ل"كونأوا جملة على " معطوفةيآجرم
بـ متعلق على بـ " مجروأرتعدلوا "أل وأالمصدر

ّنكم  .لها محل ل " مستأنأفةأقرب "هو ". وأجملة"يآجرم

َد  { 9:آ ّلُه     وَأَع ّلِذيآَن     ال ُنوا     ا ُلوا     آَم ِلَحاِت     وَأَعِم َلُهْم     الّصا
ٌة َأْجٌر     َمْغِفَر ِظيٌم     وَأ  }    َع

لـ الثانأي للمفعول " تفسيريآةمغفرة "لهم جملة
تفسير قبيل من الجنة، : وأعدهموأالتقديآر "،"وأعد

 وأالجر المغفرة عن مسببة فالجنة للمسبب، السبب
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ّلِذيآَن  { 10: ُبوا     َكَفُروأا     وَأا ّذ َك َنا     وَأ ِت َيآا ِئَك     ِبآِ َل َأْصَحاُب     ُأوأ

ِم ْلَجِحي  }    ا

""وأعد جملة على .." معطوفةكفروأا "وأالذيآن جملة
محل في المبتدأ " خبرأصحاب "أوألئك . وأجملةالسابقة

 .رفع

ُكُروأا  { 11:آ ْذ ّلِه     ِنأْعَمَة     ا ُكْم     ال ْي َل ْذ     َع ُطوا     َأْن     َقْوٌم     َهّم     ِإ ْبُس َيآ
ُكْم ْي َل َيآُهْم     ِإ ْيآِد َكّف     َأ َيآُهْم     َف ْيآِد ُكْم     َأ ْن ّتُقوا     َع ّلَه     وَأا َلى     ال ّلِه     وَأَع ال

ّكِل َتَو َي ْل ُنوَن     َف ْلُمْؤِم  }    ا

بدل نأصب محل في ظرفي ": اسإمقوم هّم "إذ قوله
محل في إليه " مضاف"هّم ". وأجملة"نأعمة من اشتمال

الخافض نأـزع على منصوب "يآبسطوا "أن وأالمصدر جر،
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الله "وأعلى وأجملة " زائدة،"فليتوكل في . وأالفاءالباء
 ." مستأنأفةالمؤمنون فليتوكل

ْد  { 12:آ َلَق َذ     وَأ ّلُه     َأَخ َق     ال َثا ِني     ِمي ِئيَل     َب َنا     ِإسْإَرا ْث َبَع ْنُهُم     وَأ ِم
َنْي ْث ًبا     َعَشَر     ا ّلُه     وَأَقاَل     َنأِقي ّنأي     ال ُكْم     ِإ ِئْن     َمَع ُتُم     َل َأَقْم

َة ُتُم     الّصل ْي َت َة     وَأآ َكا ُتْم     الّز ْن ِلي     وَأآَم ُتُموُهْم     ِبُرسُإ وَأَعّزْر
ُتُم َأْقَرْض ّلَه     وَأ ًنا     َقْرًضا     ال َكّفَرّن     حَأَس ُكْم     ل ْن ُكْم     َع ِت َئا ّي سَإ

ُكْم ّن َل ْدِخ ّناٍت     وَأل ِتَها     ِمْن     َتْجِري     َج ْنأَهاُر     َتْح َد     َكَفَر     َفَمْن     ال َبْع
ِلَك ُكْم     َذ ْن ْد     ِم َء     َضّل     َفَق ِبيِل     سَإَوا  }    الّس

"أخذ "لقد وأجملة " مستأنأفة،الله أخذ "وألقد جملة
به ": مفعولعشر "اثني . وأقولهمقدر قسم جواب

مبني " جزء"عشر بالمثنى، ملحق لنأه بالياء؛ منصوب
ًا لها، محل ل الفتح على "لئن . وأجملة" تمييز"نأقيب

""لكفرن وأجملة القول، حأيز في " مستأنأفةأقمتم
بحال " متعلق"منكم وأالجار .لها محل ل القسم جواب

بمعنى مكان ": ظرف"سإواء وأقوله "،"كفر فاعل من
 .وأسإط

ِبَما  { 13:آ َثاَقُهْم     َنأْقِضِهْم     َف ّناُهْم     ِمي َنا     َلَع ْل َبُهْم     وَأَجَع ُلو ُق
َيًة ِلَم     ُيآَحّرُفوَن     َقاسِإ َك ْل َنأُسوا     َمَواِضِعِه     َعْن     ا ّظا     وَأ ِمّما     حَأ
ّكُروأا ِلُع     َتَزاُل     وَأل     ِبِه     ُذ ّط َلى     َت َنٍة     َع ِئ ْنُهْم     َخا ِليل     ِإل     ِم َق
ْنُهْم ْنُهْم     َفاْعُف     ِم  }    وَأاْصَفْح     َع

بـ متعلق وأالجار  زائدة،""ما وأ مستأنأفة، الفاء
ّناهم وأمفعول بالنقض، " مفعول"ميثاقهم وأ "،"لع

من " حأال"يآحرفون وأجملة "،قاسإية : "قلوبهمجعلنا
ّناهم في الهاء على " معطوفة"نأسوا وأجملة "،"لع

ّكروأا على " معطوفةتزال "ل وأجملة "،"يآحرفون ُذ "،"
وأجملة نأصب، محل " في"زال خبر ""تطلع وأجملة

 " مستأنأفة"فاعف
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ّلِذيآَن     وَأِمَن  { 14 ُلوا     ا ّنأا     َقا َنأا     َنأَصاَرى     ِإ ْذ َثاَقُهْم     َأَخ َنُسوا     ِمي َف
ّظا ّكُروأا     ِمّما     حَأ َنا     ِبِه     ُذ ْيآ َأْغَر َنُهُم     َف ْي َة     َب َداوَأ ْلَع َء     ا َبْغَضا ْل َلى     وَأا ِإ
ِم َياَمِة     َيآْو ْلِق ُئُهُم     وَأسَإْوَف     ا ّب َن ّلُه     ُيآ ُنأوا     ِبَما     ال َنُعوَن     َكا  }    َيآْص

""أخذنأا وأجملة "،"أخذنأا بـ " متعلقالذيآن "من الجاّر
وأالجار )،12( اليآة " في"أخذ جملة على معطوفة

" متعلقيآوم "إلى " وأالجار"حأظا لـ بنعت " متعلق"مّما
محل ل مستأنأفة "يآنبئهم "وأسإوف ". وأجملة"أغريآنا بـ

 .لها

ْد  { 15:آ ُكْم     َق َء َنا     َجا ُل ّيُن     َرسُإو َب ُكْم     ُيآ ِثيًرا     َل ُتْم     ِمّما     َك ْن ُك
َتاِب     ِمَن     ُتْخُفوَن ِك ْل َيآْعُفو     ا ِثيٍر     َعْن     وَأ ْد     َك ُكْم     َق َء ّلِه     ِمَن     َجا ال

َتاٌب     ُنأوٌر ِك ِبيٌن     وَأ  }    ُم

". وأقوله"رسإولنا من حأال نأصب محل " في"يآبين جملة
ًا لـ بنعت " متعلق"مما . الجاربه ": مفعول"كثير
 .لها محل ل " مستأنأفةنأور جاءكم "قد ". جملة"كثيرا

ّلُه     ِبِه     َيآْهِدي  { 16:آ َبَع     َمِن     ال ّت َنأُه     ا ُبَل     ِرْضَوا ِم     سُإ الّسل
ُيآْخِرُجُهْم ُلَماِت     ِمَن     وَأ ّظ َلى     ال ّنوِر     ِإ ِنأِه     ال ْذ ِإ َيآْهِديآِهْم     ِب َلى     وَأ ِإ

ٍم     ِصَراٍط َتِقي   }    ُمْس

. قولهرفع محل في لكتاب ثان " نأعت"يآهدي جملة
لـ ثان ": مفعول". "سإبل"اتبع مفعول ":"رضوانأه

في الهاء من بحال متعلق ""بإذنأه ". وأالجار"يآهدي
 "."يآخرجهم

ْد  { 17:آ ّلِذيآَن     َكَفَر     َلَق ُلوا     ا ّلَه     ِإّن     َقا ْلَمِسيُح     ُهَو     ال ْبُن     ا ا
َيآَم ِلُك     َفَمْن     ُقْل     َمْر ّلِه     ِمَن     َيآْم ًئا     ال ْي َد     ِإْن     َش ِلَك     َأْن     َأَرا ُيآْه

ْلَمِسيَح ْبَن     ا َيآَم     ا ُأّمُه     َمْر ّلِه     َجِميًعا     الْرِض     ِفي     وَأَمْن     وَأ ِل وَأ
ْلُك َنُهَما     وَأَما     وَأالْرِض     الّسَماوَأاِت     ُم ْي ُلُق     َب ُء     َما     يآْخ ّلُه     َيآَشا وَأال
َلى  }    َقِديآٌر     َشْيٍء     ُكّل     َع

":يآملك فمن "قل . قولهله محل ل فصل " ضمير"هو
فمن أراد : إنأي مقدر شرط جواب في وأاقعة الفاء
الشرط وأجواب " مستأنأفة،أراد "إن . وأجملةيآملك

" وأملك "وألله وأجملتا قبله، ما عليه دّل محذوأف
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بالصلة " متعلق"بينهما . وأالظرفمستأنأفتان ""يآخلق
شيء كل على "وأالله . وأجملة: اسإتقرأي المقدرة

 "قديآر بـ " متعلقكل "على وأالجار " مستأنأفة،قديآر
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ِلَم     ُقْل  { 18: ُكْم     َف ُب ّذ ُكْم     ُيآَع ِب ُنأو ُذ ُتْم     َبْل     ِب ْنأ َلَق     ِمّمْن     َبَشٌر     َأ َخ
ُء     ِلَمْن     َيآْغِفُر ّذُب     َيآَشا ُيآَع ُء     َمْن     وَأ ّلِه     َيآَشا ِل ْلُك     وَأ الّسَماوَأاِت     ُم

َنُهَما     وَأَما     وَأالْرِض ْي ْيِه     َب َل ِإ ْلَمِصيُر     وَأ  }    ا

صّح :إنأي مقدر شرط لجواب رابطة " : الفاءفلَم "قل
ِلَم، قولكم في اسإتفهام " اسإم"ما وأ جارة، وأاللم ف

ّذبكم بـ متعلق جر محل ْبقها ألفها وأحأذفت "،"يآع لَس
"،"بشر لـ بنعت " متعلقخلق "ممن . وأالجاربالجار
" معطوفةملك "وألله . وأجملة" مستأنأفة"يآغفر وأجملة

" معطوفةالمصير "وأإليه وأجملة "،"يآغفر جملة على
 ".ملك "وألله جملة على

ْد  { 19:آ ُكْم     َق َء َنا     َجا ُل ّيُن     َرسُإو َب ُكْم     ُيآ َلى     َل ْتَرٍة     َع ِمَن     َف
ُلوا     َأْن     الّرسُإِل َنأا     َما     َتُقو َء ْد     َنأِذيآٍر     وَأل     َبِشيٍر     ِمْن     َجا َفَق
ُكْم َء َنأِذيآٌر     َبِشيٌر     َجا ّلُه     وَأ َلى     وَأال  }    َقِديآٌر     َشْيٍء     ُكّل     َع

وأالجار نأصب، محل " في"رسإولنا من " حأال"يآبين جملة
"أن وأالمصدر لفترة، بنعت " متعلقالرسإل "من

"من وأقوله .أن : كراهةأي لجله " مفعولتقولوا
جاءكم "فقد . وأجملة" زائدة"منوأ ": فاعل،بشير
محل " لرسإولنا "جاءكم جملة على معطوفة "بشير

 .لها

ْذ  { 20:آ ِإ ِم    َ يآا     ِلَقْوِمِه     ُموسَإى     َقاَل     وَأ ُكُروأا     َقْو ْذ ّلِه     ِنأْعَمَة     ا ال
ُكْم ْي َل ْذ     َع ُكْم     َجَعَل     ِإ َء     ِفي َيا ِب ْنأ أ

ُكْم     َ َل ًكا     وَأَجَع ُلو ُكْم     ُم َتا َلْم     َما     وَأآ
ًدا     ُيآْؤِت َلِميَن     ِمَن     َأحَأ ْلَعا  }    ا

ًا، لذكر مفعول ظرفي " اسإم"إذ مستأنأفة، الواوأ مقدر
جعل "إذ ". قوله"نأعمة من بحال " متعلق"عليكم وأالجار
""جعل وأجملة "،"نأعمة من بدل ظرفي ": اسإمفيكم

 "."ما وأالموصول ": الكاف"آتاكم . مفعولإليه مضاف
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ِم    َ يآا  { 21:آ ُلوا     َقْو ْدُخ ّدسَإَة     الْرَض     ا ْلُمَق ِتي     ا ّل َتَب     ا ّلُه     َك ال
ُكْم ّدوأا     وَأل     َل َت َلى     َتْر ُكْم     َع َباِر ْد ُبوا     َأ ِل ْنَق َت  }    َخاسِإِريآَن     َف

ِم "يآا على المقدرة بالفتحة منصوب مضاف ": منادىقو
"فتنقلبوا . قولهللتخفيف المحذوأفة الياء قبل ما

مضمرة بأن منصوب وأالفعل سإببية، ": الفاءخاسإريآن
ًا متصيد مصدر على معطوف وأالمصدر الفاء، بعد وأجوب

ارتداد منكم يآكن : لالتقديآر السابق، الكلم من
 "."تنقلبوا في الواوأ من " حأال"خاسإريآن وأ فانأقلٌب،

ّنأا  { 22:آ ِإ َلَها     َلْن     وَأ ْدُخ ّتى     َنأ ْنَها     َيآْخُرُجوا     حَأ ِإْن     ِم َيآْخُرُجوا     َف
ْنَها ّنأا     ِم ِإ ُلوَن     َف  }    َداِخ

ّنأا جملة على " معطوفةيآخرجوا "فإن جملة لن "إ
 .نأصب محل " فينأدخلها

ّلِذيآَن     ِمَن     َرُجلِن     َقاَل  { 23:آ ْنأَعَم     َيآَخاُفوَن     ا ّلُه     َأ ْيِهَما     ال َل َع
ُلوا ْدُخ ْيِهُم     ا َل َباَب     َع ْل َذا     ا ِإ ُه     َف ُتُمو ْل ُكْم     َدَخ ّنأ ِإ ُبوَن     َف ِل َلى     َغا وَأَع

ّلِه ُلوا     ال ّك َتَو ُتْم     ِإْن     َف ْن ِنيَن     ُك  }    ُمْؤِم

"،"رجلن لـ بنعت " متعلقيآخافون الذيآن "من الجار
محل " في"رجلن لـ ثانأية " صفةالله "أنأعم وأجملة

جملة على معطوفة "دخلتموه "فإذا وأجملة رفع،
" مستأنأفة،"توكلوا وأجملة نأصب، محل " في"ادخلوا
." مستأنأفةمؤمنين كنتم "إن . وأجملةزائدة وأالفاء

 قبله ما عليه دّل محذوأف الشرط وأجواب
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ّنأا  { 24: َلَها     َلْن     ِإ ْدُخ ًدا     َنأ َب ْذَهْب     ِفيَها     َداُموا     َما     َأ ْنأَت     َفا َأ

ّبَك ِتل     وَأَر ّنأا     َفَقا َنا     َها     ِإ  }    قاعدوأن     ُه

ًا قوله بـ متعلق زمان ": ظرففيها داموا ما "أبد
المؤوأل وأالمصدر زمانأية، " مصدريآة"ما "،"نأدخلها

ًا من بدل وأهو "،"نأدخلها بـ متعلق زمان ظرف "."أبد
. وأجملةالحرفي الموصول " صلة"داموا وأجملة

للضمير ": توكيد"أنأت . وأقولهمستأنأفة ""فاذهب
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ّبك ". قوله"اذهب في المستتر معطوف ": اسإم"وأر
السإم عطف وأجاز "،"اذهب في المستتر الضمير على

. وأقولهالفاصل لوجود المستتر المرفوع على الظاهر
مكان ظرف إشارة " اسإم"هنا " للتنبيه،": "ها"هاهنا
في مستأنأفة "قاعدوأن "إنأا وأجملة "،"قاعدوأن بـ متعلق

 .القول حأيز

ّنأي  { 25:آ ِلُك     ل     ِإ َأِخي     َنأْفِسي     ِإل     َأْم ْق     وَأ َنا     َفاْفُر َن ْي ْيَن     َب َب وَأ
ِم ْلَقْو ْلَفاسِإِقيَن     ا  }    ا

ّنأي جملة على " معطوفة"فافرق جملة " لأملك ل "إ
 .الخبر على النأشاء عطف وأيآجوز لها، محل

ّنأَها     َقاَل  { 26:آ ِإ ْيِهْم     ُمَحّرَمٌة     َف َل َبِعيَن     َع َنًة     َأْر ِتيُهوَن     سَإ َيآ
ْأَس     َفل     الْرِض     ِفي َلى     َت ِم     َع ْلَقْو ْلَفاسِإِقيَن     ا  }    ا

جواب في وأاقعة ": الفاءمحرمة فإنأها "قال قوله
وأالجار فإنأها، كذلك المر كان إن :أي مقدر شرط

زمان " ظرف"أربعين ". وأ"محرمة بـ " متعلق"عليهم
متعلق السالم المذكر بجمع ملحق لنأه بالياء منصوب
"."عليهم في الهاء من " حأال"يآتيهون وأجملة .بمحرمة
 .لها محل ل " مستأنأفةتأس "فل وأجملة

ْتُل  { 27:آ ْيِهْم     وَأا َل َأ     َع َب َنْي     َنأ ْب َدَم     ا ْلَحّق     آ ْذ     ِبا َبا     ِإ ًنأا     َقّر َبا ُقْر
ّبَل ُتُق َلْم     َأحَأِدِهَما     ِمْن     َف ّبْل     وَأ َتَق ّنَك     َقاَل     الَخِر     ِمَن     ُيآ َل ُت لْق

ّنأَما     َقاَل ّبُل     ِإ َتَق ّلُه     َيآ ّتِقيَن     ِمَن     ال ْلُم  }    ا

:" أي"اتل فاعل من بحال " متعلق"بالحق الجار
ًا من اشتمال ": بدلقّربا "إذ . وأقولهبالحق ملتبس

ّنك . وأجملةإليه " مضاف"قّربا وأجملة "،"نأبأ ""لقتل
في القول مقول وأجوابه وأالقسم مقدر، قسم جواب
محل ل مستأنأفة " الخيرة"قال . وأجملةنأصب محل

 .لها

ِئْن  { 28:آ ْطَت     َل َلّي     َبَس َدَك     ِإ ِني     َيآ َل ُت َتْق َنأا     َما     ِل َباسِإٍط     َأ َيآِدَي     ِب
ْيَك َل َلَك     ِإ ُت ّنأي     لْق ّلَه     َأَخاُف     ِإ َلِميَن     َرّب     ال ْلَعا  }    ا
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ليس، عمل تعمل " نأافية": "مابباسإط أنأا "ما قوله
لسإم به " مفعول"يآدي وأ زائدة، وأالباء " خبرها"بباسإط
جواب وأالجملة "،"باسإط بـ متعلق وأالجار الفاعل،
في " مستأنأفةأخاف "إنأي . وأجملةلها محل ل القسم

 .القول حأيز

َيآُه 31:آ ُيِر ِل ْيَف     { َة     ُيآَواِري     َك َأ َتا    َ يآا     َقاَل     َأِخيِه     سَإْو َل ْيآ وَأ
ُكوَن     َأْن     َأَعَجْزُت ْثَل     َأ َذا     ِم ْلُغَراِب     َه ُأوَأاِرَي     ا َة     َف َأ َأِخي     سَإْو

َبَح َأْص ّناِدِميَن     ِمَن     َف  }    ال

البصريآة للرؤيآة ثان " مفعوليآواري "كيف جملة
ًا مفعول بالهمزة " اكتسب"رأى وأالفعل المعلقة، .ثانأي

المقدرة بالفتحة منصوب مضاف ": منادىوأيآلتا "يآا
ًا، المنقلبة المتكلم يآاء قبل ما على مضاف وأالياء ألف
"أن المؤوأل . وأالمصدرالقول مقول وأالجملة إليه،
وأجملة ).(عن الخافض نأـزع على " منصوبأكون

 لها محل ل النداء جواب حأيز في " مستأنأفة"أعجزت
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ِلَك     َأْجِل     ِمْن  { 32: َنا     َذ ْب َت َلى     َك ِني     َع ِئيَل     َب ّنأُه     ِإسْإَرا َمْن     َأ
َتَل ْيِر     َنأْفًسا     َق ّنأَما     الْرِض     ِفي     َفَساٍد     َأوْأ     َنأْفٍس     ِبَغ َأ َك َتَل     َف َق

ّناَس َياَها     وَأَمْن     َجِميًعا     ال ّنأَما     َأحْأ َأ َك َيا     َف ّناَس     َأحْأ َجِميًعا     ال
ْد َلَق ْتُهْم     وَأ َء َنا     َجا ُل َناِت     ُرسُإ ّي َب ْل ِثيًرا     ِإّن     ُثّم     ِبا ْنُهْم     َك َد     ِم ِلَك     َبْع َذ
 }    َلُمْسِرُفوَن     الْرِض     ِفي

الشرط ". وأجملة"كتب " مفعولقتل من "أنأه المصدر
رابطة، ": الفاء"فكأنأما . وأقولهأّن خبر رفع محل في

ًا . وأقولهلها محل ل وأمكفوفة وأكافة .": حأال"جميع
"لقد وأجملة " مستأنأفة،رسإلنا جاءتهم "وألقد وأجملة

ًا إّن "ثّم . قولهلها محل ل القسم " جوابجاءتهم كثير
لـ بنعت " متعلق"منهم وأالجار ": عاطفة،"ثّم ":منهم

ًا بـ " متعلقالرض "في " وأالجاّر"بعد ". الظرف"كثير
 .المزحألقة وأاللم " الخبر،"مسرفون
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َيآْسَعْوَن  { 33:آ ًدا     الْرِض     ِفي     وَأ ُلوا     َأْن     َفَسا ّت ُبوا     َأوْأ     ُيآَق ّل ُيآَص
ّطَع     َأوْأ ْيآِديآِهْم     ُتَق ُلُهْم     َأ َأْرُج ْنَفْوا     َأوْأ     ِخلٍف     ِمْن     وَأ ِمَن     ُيآ

ِلَك     الْرِض َيا     ِفي     ِخْزٌي     َلُهْم     َذ ْنأ ّد َلُهْم     ال َذاٌب     الِخَرِة     ِفي     وَأ َع
ِظيٌم  }    َع

ًا ًا لن مفسديآن؛ بتأوأيآل " حأال"فساد مصدر، فساد
"خلف "من . وأالجاربتأوأيآل إل حأال يآقع ل وأالمصدر

"خزي لهم "ذلك ".وأأرجلهم "أيآديآهم من بحال متعلق
. وأالجار" خبرخزي "لهم وأجملة مبتدأ، الشارة اسإم
"في وأالجار "،"خزي لـ بنعت " متعلقالدنأيا "في

 "."عذاب من بحال " متعلقالخرة

ْبِل     ِمْن  { 34:آ ْيِهْم     َتْقِدُروأا     َأْن     َق َل َلُموا     َع ّلَه     َأّن     َفاْع ال
 }    َرحِأيٌم     َغُفوٌر

""فاعلموا . وأجملةإليه " مضافتقدروأا "أن المصدر
 .مستأنأفة

ُكْم35:آ ّل َلَع ِلُحوَن  {  }ُتْف

 .لها محل ل } مستأنأفةتفلحون {لعلكم جملة

ّلِذيآَن     ِإّن  { 36:آ َجِميًعا     الْرِض     ِفي     َما     َلُهْم     َأّن     َلْو     َكَفُروأا     ا
َلُه ْث ُدوأا     َمَعُه     وَأِم َت َيْف َذاِب     ِمْن     ِبِه     ِل ِم     َع َياَمِة     َيآْو ْلِق ّبَل     َما     ا ُتُق
ْنُهْم َلُهْم     ِم َذاٌب     وَأ ِليٌم     َع  }    َأ

وأالجار " نأاسإخة،"أّن جازمة، غير شرط ": أداة"لو
ًا بثبت فاعل المؤوأل وأالمصدر بالخبر، متعلق .مقدر

بالصلة، " متعلقالرض "في وأالجار أّن، " اسإم"ما
ًا وأقوله الصلة في المستتر الضمير من ": حأال"جميع

":"معه ". وأقوله"إن خبر الشرط . وأجملةالمقدرة
ّبل ". قوله"مثله من بحال متعلق ظرف ُتُق "منهم "

وأجملة .فاعل نأائب وأالجار للمجهول، مبني مضارع
 الشرط جملة على " معطوفةأليم عذاب "وألهم
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ُدوأَن  { 37 ّناِر     ِمَن     َيآْخُرُجوا     َأْن     ُيآِريآ ِبَخاِرِجيَن     ُهْم     وَأَما     ال
ْنَها َلُهْم     ِم َذاٌب     وَأ  }    ُمِقيٌم     َع

" نأافية"ما حأالية، ": الواوأمنها بخارجين هم "وأما قوله
اسإمها، منفصل " ضمير"هم ليس، عمل تعمل

وأجملة حأالية، وأالجملة زائدة، وأالباء " خبرها"بخارجين
"بخارجين هم "وأما جملة على " معطوفةعذاب "وألهم

 .نأصب محل في

ُق  { 38:آ َطُعوا     وَأالّساِرَقُة     وَأالّساِر َيآُهَما     َفاْق ْيآِد ًء     َأ ِبَما     َجَزا
َبا َكال     َكَس ّلِه     ِمَن     َنأ ّلُه     ال ِكيٌم     َعِزيآٌز     وَأال  }    حَأ

رفع محل في وأالجملة زائدة، ":الفاء"فاقطعوا قوله
ًء خبر، ًء من ": بدل. "نأكاللجله ": مفعول"جزا "."جزا

 "."نأكال لـ بنعت " متعلقالله "من وأالجار

َلْم  { 40:آ َلْم     َأ ّلَه     َأّن     َتْع ْلُك     َلُه     ال   }    وَأالْرِض     الّسَماوَأاِت     ُم

"."تعلم " مفعولملك له الله "أن المؤوأل المصدر
 "."أّن خبر رفع محل " فيملك "له وأجملة

ْنأَك     ل  { 41:آ ّلِذيآَن     َيآْحُز ُكْفِر     ِفي     ُيآَساِرُعوَن     ا ْل ّلِذيآَن     ِمَن     ا ا
ُلوا ّنا     َقا َأْفَواِهِهْم     آَم َلْم     ِب ُبُهْم     ُتْؤِمْن     وَأ ُلو ّلِذيآَن     وَأِمَن     ُق ا
ُدوأا َكِذِب     سَإّماُعوَن     َها ْل ٍم     سَإّماُعوَن     ِل ُتوَك     َلْم     آَخِريآَن     ِلَقْو ْأ َيآ

ِلَم     ُيآَحّرُفوَن َك ْل ُلوَن     َمَواِضِعِه     َبْعِد     ِمْن     ا ُتْم     ِإْن     َيآُقو ِتي َذا     ُأوأ َه
ُه ُذوأ ِإْن     َفُخ ُه     َلْم     وَأ َتْو َذُروأا     ُتْؤ ّلُه     ُيآِرِد     وَأَمْن     َفاحْأ َتُه     ال َن ْت َلْن     ِف َف

ِلَك ّلِه     ِمَن     َلُه     َتْم ًئا     ال ْي ِئَك     َش َل ّلِذيآَن     ُأوأ ّلُه     ُيآِرِد     َلْم     ا َأْن     ال

َطّهَر َبُهْم     ُيآ ُلو َيا     ِفي     َلُهْم     ُق ْنأ ّد َلُهْم     ِخْزٌي     ال الِخَرِة     ِفي     وَأ
َذاٌب ِظيٌم     َع  }    َع

فاعل من محذوأفة بحال " متعلققالوا "الذيآن من الجار
من " حأاليةقلوبهم تؤمن "وألم ". وأجملة"يآسارعون

على ": معطوفهادوأا الذيآن "وأمن ". وأقوله"الذيآن
لمبتدأ ": خبر"سإّماعون ". وأقولهقالوا الذيآن "من

زائدة . وأاللمبه " مفعول"للكذب وأ : هم،أي محذوأف
"سإّماعون . وأالفعل من " فرع"سإّماعون لّن للتقويآة

زائدة، وأاللم به، " مفعول"لقوم وأ ثان، " خبرلقوم
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جر، محل " في"قوم لـ ثان " نأعتيآأتوك "لم وأجملة
وأجملة "،"قوم لـ ثالث " نأعت"يآحرفون وأجملة

في "لهم ". وأجملة"يآحّرفون فاعل من " حأال"يآقولون
" متعلقالدنأيا "في وأالجار لوألئك، ثان " خبرخزي الدنأيا
على معطوفة "عذاب "وألهم ". وأجملة"خزي من بحال
 خزي "لهم جملة
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َكِذِب     سَإّماُعوَن  { 42: ْل ُلوَن     ِل ّكا ِإْن     ِللّسْحِت     َأ ُءوأَك     َف َجا
ُكْم َنُهْم     َفاحْأ ْي ْنُهْم     َأْعِرْض     َأوْأ     َب ِإْن     َع ْنُهْم     ُتْعِرْض     وَأ َلْن     َع َف

ًئا     َيآُضّروأَك ْي ِإْن     َش َكْمَت     وَأ ُكْم     حَأ َنُهْم     َفاحْأ ْي ْلِقْسِط     َب ّلَه     ِإّن     ِبا ال
ِطيَن     ُيآِحّب ْلُمْقِس  }    ا

وأ سإّماعون، : همأي مضمر لمبتدأ " خبر"سإّماعون
. وأقولهللتقويآة زائدة وأاللم به، مفعول ""للكذب
ّكالون . وأجملةمرفوع المضمر للمبتدأ ثان ": خبر"أ

 ".يآحب الله "إن جملة وأكذا " مستأنأفة،جاؤوأك "فإن

ْيَف  { 43:آ َك َنأَك     وَأ ّكُمو َدُهُم     ُيآَح ْن ُة     وَأِع ّتْوَرا ْكُم     ِفيَها     ال ّلِه     حُأ ال
ّلْوَن     ُثّم َتَو ِلَك     َبْعِد     ِمْن     َيآ ِئَك     وَأَما     َذ َل ِنيَن     ُأوأ ْلُمْؤِم  }    ِبا

وأالجملة حأال، اسإتفهام " اسإم"كيف مستأنأفة، الواوأ
الواوأ من " حأاليةالتوراة "وأعندهم وأجملة .مستأنأفة

من " حأاليةالله حأكم "فيها وأجملة "،"يآحكمونأك في
من " حأالبالمؤمنين أوألئك "وأما ". وأجملة"التوراة

ّلون في الواوأ  "."يآتو

ّنأا 44:آ ِإ َنا { ْل َة َأنأـز ّتْوَرا ًدى ِفيَها ال ُنأوٌر ُه ُكُم وَأ ِبَها َيآْح
ّيوَن ِب ّن ّلِذيآَن ال َلُموا ا ّلِذيآَن َأسْإ ُدوأا ِل ّيوَن َها ِنأ ّبا َباُر وَأالّر وَأالحْأ

ُظوا ِبَما ُتْحِف َتاِب ِمْن اسْإ ّلِه ِك ُنأوا ال َكا ْيِه وَأ َل َء َع َدا َفل ُشَه
ّناَس َتْخَشُوا َتُروأا وَأل وَأاْخَشْوِن ال ِتي َتْش َيآا ًنا ِبآِ ِليل َثَم َق

ُكْم َلْم وَأَمْن ّلُه َأنأـزَل ِبَما َيآْح ِئَك ال َل ُأوأ َكاِفُروأَن ُهُم َف ْل  }ا

من حأال نأصب محل " فيوأنأور هدى "فيها جملة
ّيون بها "يآحكم ". وأجملة"التوراة من ثانأية " حأالالنب
جملة على معطوفة "عليه "وأكانأوا ". وأجملة"التوراة
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عاطفة، ": الواوأ"وأاخشون ". وأقوله"اسإتحفظوا
النون فاعل، وأالواوأ النون، حأذف على مبني وأالفعل
"وأمن وأجملة الفعل، منصوب المقدرة وأالياء للوقايآة،

 ." مستأنأفةيآحكم لم

َنا  { 45:آ ْب َت َك ْيِهْم     وَأ َل ّنْفَس     َأّن     ِفيَها     َع ّنْفِس     ال ْيَن     ِبال ْلَع وَأا
ْيِن ْلَع ْنأَف     ِبا ْنأِف     وَأال ُذَن     ِبال ُذِن     وَأال ِبالّسّن     وَأالّسّن     ِبال

ْلُجُروأَح َق     َفَمْن     ِقَصاٌص     وَأا ّد ٌة     َفُهَو     ِبِه     َتَص َلْم     وَأَمْن     َلُه     َكّفاَر
ُكْم ّلُه     َأنأـزَل     ِبَما     َيآْح ِئَك     ال َل ُأوأ ِلُموَن     ُهُم     َف ّظا  }    ال

.كتب " مفعولبالنفس النفس "أن المؤوأل المصدر
َطفتبالعين "وأالعين قوله وأفي على اسإمين الواوأ " َع

""بالعين "،"النفس على " معطوف"العين اسإمين،
 له محل ل فصل " ضمير". "هم"بالنفس على معطوف
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َنا  { 46 ْي َلى     وَأَقّف َثاِرِهْم     َع ْبِن     ِبِعيَسى     آ َيآَم     ا ّدًقا     َمْر ِلَما     ُمَص
ْيَن ْيآِه     َب َد ّتْوَراِة     ِمَن     َيآ ُه     ال َنا ْي َت ْنأِجيَل     وَأآ ًدى     ِفيِه     ال ُنأوٌر     ُه وَأ

ّدًقا ْيَن     ِلَما     وَأُمَص ْيآِه     َب َد ّتْوَراِة     ِمَن     َيآ ًدى     ال َظًة     وَأُه وَأَمْوِع
ّتِقيَن ْلُم  }    ِل

وأاسإم "،"عيسى من ": حأاليآديآه بين لما "مصدقا قوله
زائدة، وأاللم الفاعل، لسإم به مفعول الموصول
"التوراة "من . الجارالمقدرة بالصلة متعلق وأالظرف

من " حأالهدى "فيه ". وأجملة"ما من بحال متعلق
جملة محل على ": معطوف"وأمصدقا وأقوله "،"النأجيل

": اسإمانوأموعظة "وأهدى وأقوله " منصوب،هدى "فيه
ًا على معطوفان ""للمتقين . وأالجار" الثانأية"مصدق

 .لموعظة بصفة متعلق

ُكْم  { 47:آ َيْح ْل ْنأِجيِل     َأْهُل     وَأ ّلُه     َأنأـزَل     ِبَما     ال َلْم     وَأَمْن     ِفيِه     ال
ُكْم ّلُه     َأنأـزَل     ِبَما     َيآْح ِئَك     ال َل ُأوأ ْلَفاسِإُقوَن     ُهُم     َف   }    ا

َيحكم قوله وأالفعل للمر، وأاللم مستأنأفة، ": الواوأ"وأل
الشرط " جوابالفاسإقون ُهُم "فأوألئك . وأجملةمجزوأم

 .له محل ل فصل " ضمير"هموأ جزم، محل في
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َنا  { 48:آ ْل َأنأـز ْيَك     وَأ َل َتاَب     ِإ ِك ْل ْلَحّق     ا ّدًقا     ِبا ْيَن     ِلَما     ُمَص ْيآِه     َب َد َيآ
َتاِب     ِمَن ِك ْل ًنا     ا ْيِم ْيِه     وَأُمَه َل ُكْم     َع َنُهْم     َفاحْأ ْي ّلُه     َأنأـزَل     ِبَما     َب ال
ِبْع     وَأل ّت َءُهْم     َت َءَك     َعّما     َأْهَوا ْلَحّق     ِمَن     َجا ُكّل     ا َنا     ِل ْل ُكْم     َجَع ْن ِم

ْنَهاًجا     ِشْرَعًة َلْو     وَأِم َء     وَأ ّلُه     َشا ُكْم     ال َل ًة     ُأّمًة     َلَجَع َد ِكْن     وَأاحِأ َل وَأ
ُكْم ُلَو ْب َي ُكْم     َما     ِفي     ِل َتا ِبُقوا     آ َت ْيَراِت     َفاسْإ ْلَخ َلى     ا ّلِه     ِإ ال
ُكْم ُكْم     َجِميًعا     َمْرِجُع ُئ ّب َن ُي ُتْم     ِبَما     َف ْن ِلُفوَن     ِفيِه     ُك َت  }    َتْخ

قوله لن ثانأية؛ حأال " وأهي"الكتاب من ": حأال"مصدقا
"من ". وأالجار"الكتاب من بحال " متعلق"بالحق
ًنا وأقوله "،"ما من بحال " متعلقالكتاب ":عليه "وأُمهيِم

ّدًقا على معطوف اسإم بـ متعلق وأالجار "،"مص
ًنا .أنأـزلنا جملة على " معطوفة"فاحأكم وأجملة "،"مهيم
ِبْع فاعل من بحال " متعلقجاءك "َعّما وأالجار ّت َت "،"
في الضمير من بحال متعلق "الحق "ِمن وأالجار
""لكل الجار ":ِشْرَعًة منكم َجعلنا "لكٍل ". وأقوله"جاءك
بـ مقدر بفعل " متعلق"منكم وأالجار "،"جعلنابـ متعلق
الفصل منه يآلزم لنأه "؛"لكل بنعت يآتعلق وأل أعني،

أجنبي، وأهو "،"جعلنا بقوله وأالموصوف الصفة بين
" ل"َجعلنا جملة على " معطوفةالله شاء "وألو وأجملة

ُلَوكم "وألكن . قولهلها محل ""لكْن عاطفة، ": الواوأِليب
بأن منصوب وأالفعل للتعليل، وأاللم اسإتدراك، حأرف

مجروأر المؤوأل وأالمصدر التعليل، لم بعد مضمرة
وأجملة ليبلوكم، فّرقكم : وألكنأي بمحذوأف، متعلق

"،شاء "وألو جملة على معطوفة " المقدرة"فّرقكم
ِبقوا وأجملة الله "إلى وأجملة " مستأنأفة،"فاسإت

ُئكم وأجملة مستأنأفة، "مرجُعكم على " معطوفة"فينب
 .المستأنأفة

َأِن  { 49:آ ُكْم     وَأ َنُهْم     احْأ ْي ّلُه     َأنأـزَل     ِبَما     َب ِبْع     وَأل     ال ّت َءُهْم     َت َأْهَوا

َذْرُهْم ُنوَك     َأْن     وَأاحْأ ِت ّلُه     َأنأـزَل     َما     َبْعِض     َعْن     َيآْف ْيَك     ال َل ِإْن     ِإ َف
ّلْوا َلْم     َتَو ّنأَما     َفاْع ُد     َأ ّلُه     ُيآِريآ َبُهْم     َأْن     ال َبْعِض     ُيآِصي ِبِهْم     ِب ُنأو ُذ
ِإّن ِثيًرا     وَأ ّناِس     ِمَن     َك  }    َلَفاسِإُقوَن     ال

المؤوأل وأالمصدر " مصدريآة،"أْن عاطفة، الواوأ
:أي السابقة، اليآة أوأل في الكتاب على معطوف

اشتمال " بدلَيآْفتنوك "أن وأالمصدر وأالحكم، الكتاب
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" سإديآريآد "أنأما وأالمصدر "،"احأذْرهم في الهاء من
ِلَم مفعولي مسد به، " مفعوليآصيبهم "أن . وأالمصدرَع

" مستأنأفة،لفاسإقون الناس ِمن كثيًرا "وأإن وأجملة
وأاللم "،"كثيًرا لـ بنعت " متعلقالناس "من وأالجار

َلقة  .الُمَزحأ

ْكَم  { 50:آ ّيِة     َأَفُح ِل ْلَجاِه ْبُغوَن     ا ّلِه     ِمَن     َأحْأَسُن     وَأَمْن     َيآ ال
ْكًما ٍم     حُأ ُنوَن     ِلَقْو  }    ُيآوِق

":"حُأكَم اسإتئنافية، وأالفاء النأكاري، للسإتفهام الهمزة
": تمييز،"حأكًما وأقوله "،"يآبغون لـ مقدم به مفعول
 أحأسُن "وأَمن جملة وأكذا " مستأنأفة،"يآبغون وأجملة

117 

ُذوأا     ل  { ّتِخ َد     َت َيُهو ْل ّنَصاَرى     ا َء     وَأال َيا ِل ُء     َبْعُضُهْم     َأوْأ َيا ِل َبْعٍض     َأوْأ
ّلُهْم     وَأَمْن َتَو ُكْم     َيآ ْن ّنأُه     ِم ِإ ْنُهْم     َف  }    ِم

ُء "بعُضهم جملة ل المتعاطفين بين " معترضةأوأليا
ّلُهم "وأَمن جملة .لها محل َتَو "ل جملة على " معطوفةَيآ

 .لها محل " لتتخذوأا

َتَرى  { 52:آ ّلِذيآَن     َف ِبِهْم     ِفي     ا ُلو ِفيِهْم     ُيآَساِرُعوَن     َمَرٌض     ُق
ُلوَن َنا     َأْن     َنأْخَشى     َيآُقو َب ٌة     ُتِصي ِئَر ّلُه     َفَعَسى     َدا ِتَي     َأْن     ال ْأ َيآ
ْتِح ْلَف ْنِدِه     ِمْن     َأْمٍر     َأوْأ     ِبا ِبُحوا     ِع ُيْص َلى     َف ِفي     َأسَإّروأا     َما     َع

ْنأُفِسِهْم  }    َنأاِدِميَن     َأ

محل " في"يآسارعون . جملة" مستأنأفة"فترى جملة
من " حأال"يآقولون وأجملة "،"الذيآن من حأال نأصب
": الفاءيآأتَي أن اللُه ". "فعسى"يآسارعون فاعل

المؤوأل وأالمصدر وأاسإمها، " نأاقصة"عسى وأ مستأنأفة،
 "."نأادمين بـ " متعلقما "على وأالجار خبرها،

ّلِه     َأْقَسُموا  { 53:آ َد     ِبال ِنأِهْم     َجْه ْيآَما ّنأُهْم     َأ ُكْم     ِإ َطْت     َلَمَع ِب حَأ
ُلُهْم َبُحوا     َأْعَما َأْص  }    َخاسِإِريآَن     َف
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ّكد مصدر وأهو مطلق، مفعول ": نأائبأيآمانأهم "جهد ُمَؤ
ُبه : أقسمواوأالمعنى معناه، من فهو أقسموا؛ نأاص

ُلهم "حأبطت . جملةجهد إقسام محل ل مستأنأفة "أعما
 .لها

ّيآَها    َ يآا  { 54:آ ّلِذيآَن     َأ ُنوا     ا ّد     َمْن     آَم َت ُكْم     َيآْر ْن ِنِه     َعْن     ِم ِديآ
ِتي     َفَسْوَف ْأ ّلُه     َيآ ٍم     ال ّبُهْم     ِبَقْو َنأُه     ُيآِح ّبو ُيآِح ّلٍة     وَأ َلى     َأِذ َع

ِنيَن ْلُمْؤِم َلى     َأِعّزٍة     ا َكاِفِريآَن     َع ْل ُدوأَن     ا ِبيِل     ِفي     ُيآَجاِه ّلِه     سَإ ال
ٍم     َلْوَمَة     َيآَخاُفوَن     وَأل ِئ ِلَك     ل ّلِه     َفْضُل     َذ ِتيِه     ال ُء     َمْن     ُيآْؤ َيآَشا

ّلُه ِليٌم     وَأاسِإٌع     وَأال  }    َع

مجزوأم مضارع وأفعل مبتدأ، شرط " اسإم"َمن
وأالجار الساكنين، للتقاء بالفتح وَأحُأّرَك بالسكون،

"عن وأالجار "،"يآرتد فاعل من بحال " متعلق"منكم
ٍم ": نأعت"أذلٍة وأقوله "،"يآرتد بـ " متعلقديآنه ""قو

.جر محل " في"قوم " صفة"يآجاهدوأن جملة .مجروأر
 .نأصب محل في " حأالية"يآؤتيه وأجملة

ّنأَما  { 55:آ ُكُم     ِإ ّي ِل ّلُه     وَأ ُلُه     ال ّلِذيآَن     وَأَرسُإو ُنوا     وَأا ّلِذيآَن     آَم ا
َة     ُيآِقيُموَن ُتوَن     الّصل ُيآْؤ َة     وَأ َكا ِكُعوَن     وَأُهْم     الّز  }    َرا

للموصول نأعت الموصول ": هذايآقيمون "الذيآن
نأصب محل في " حأاليةراكعون "وأهم وأجملة السابق،

 "."يآؤتون في الواوأ من

َتَوّل     وَأَمْن  { 56:آ ّلَه     َيآ َلُه     ال ّلِذيآَن     وَأَرسُإو ُنوا     وَأا ِإّن     آَم حِأْزَب     َف
ّلِه ُبوَن     ُهُم     ال ِل ْلَغا  }    ا

في الشرط " جوابالغالبون هُم اللِه حأزَب "فإّن جملة
ًيا ظاهره كان وأإن ذلك، وأجاز جزم، محل عود من خال

" هوالله "حأزببـ المراد لن الشرط؛ اسإم على ضمير
فوضع غالب، : فإنأهوأالتقديآر المعنى، في المبتدأ نأفس

 .المضمر موضع الظاهر

ُذوأا     ل  { 57:آ ّتِخ ّلِذيآَن     َت ُذوأا     ا ّتَخ ُكْم     ا َن ًبا     ُهُزوًأا     ِديآ َلِع ِمَن     وَأ
ّلِذيآَن ُتوا     ا َتاَب     ُأوأ ِك ْل ُكْم     ِمْن     ا ِل ْب ُكّفاَر     َق ْل َء     وَأا َيا ِل ّتُقوا     َأوْأ وَأا

ّلَه ُتْم     ِإْن     ال ْن ِنيَن     ُك  }    ُمْؤِم
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ّدى مجزوأم مضارع ": فعلَتتخذوأا "ل قوله إلى تع
ّدى"اتخذوأا وأالفعل "،"أوألياء "،"الذيآن :مفعولين " تع

"ُأوأتوا الذيآن "من . وأالجارهزوأا : ديآنكم،مفعولين إلى
"قبلكم "ِمن وأالجار "،"اتخذوأا فاعل من بحال متعلق
" مستأنأفةمؤمنين كنتم "إن وأجملة "،"أوأتوا بـ متعلق

 قبله ما عليه دّل محذوأف الشرط . وأجوابلها محل ل
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َذا  { 58 ِإ ُتْم     وَأ ْيآ َد َلى     َنأا ُذوأَها     الّصلِة     ِإ ّتَخ ًبا     ُهُزوًأا     ا َلِع ِلَك     وَأ َذ
ّنأُهْم َأ ُلوَن     ل     َقْوٌم     ِب  }    َيآْعِق

"."اتخذوأا المتقدمة الصلة على معطوفة الشرط جملة
محل في وأالمصدر " مستأنأفة،قوٌم بأنأهم "ذلك جملة

لـ " نأعتيآعقلون "ل وأجملة بالخبر، متعلق بالباء جر
 "."قوٌم

َتاِب     َأْهَل    َ يآا     ُقْل  { 59:آ ِك ْل ْنِقُموَن     َهْل     ا ّنا     َت ّنا     َأْن     ِإل     ِم آَم
ّلِه َنا     ُأنأـزَل     وَأَما     ِبال ْي َل ْبُل     ِمْن     ُأنأـزَل     وَأَما     ِإ َأّن     َق ُكْم     وَأ َثَر ْك َأ

 }    َفاسِإُقوَن

ّنا "أْن المصدر َنأِقَم " مفعولآَم "وأأّن ". وأالمصدر"
"أْن الوأل المصدر على " معطوففاسإقون أكثَركم

أكثرهم أن وأاعتقاد :أي مضاف، حأذف " علىآمنا
 .فاسإقون

ُكْم     َهْل     ُقْل  { 60:آ ُئ ّب َنأ ِلَك     ِمْن     ِبَشّر     ُأ َبًة     َذ ُثو َد     َم ْن ّلِه     ِع َمْن     ال
َنُه ّلُه     َلَع ْيِه     وَأَغِضَب     ال َل ْنُهُم     وَأَجَعَل     َع َة     ِم َد ْلِقَر َناِزيآَر     ا ْلَخ وَأا
َد َب ّطاُغوَت     وَأَع ِئَك     ال َل ًنأا     َشّر     ُأوأ َكا َأَضّل     َم سَإَواِء     َعْن     وَأ

ِبيِل  }    الّس

تخفيًفا، همزته حأذفت تفضيل، ": أفعل"َشر قوله
.": تمييز"مثوبة وأ "،"شر بـ " متعلقذلك "من وأالجار

لمبتدأ خبر موصول ": اسإم"َمن ":الله لعنه "من قوله
"الله لعنه من "هو وأجملة َمْن، : هوأي محذوأف،

َد وأجملة مستأنأفة، َب ّطاغوت "وأع جملة على " معطوفةال
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"،"لعنه الصلة على " معطوفة"جعل وأجملة "،"جعل
 ." مستأنأفةشّر "أوألئك وأجملة

َذا  { 61:آ ِإ ُكْم     وَأ ُءوأ ُلوا     َجا ّنا     َقا ْد     آَم ُلوا     وَأَق ُكْفِر     َدَخ ْل وَأُهْم     ِبا
ْد ّلُه     ِبِه     َخَرُجوا     َق َلُم     وَأال ُنأوا     ِبَما     َأْع ُتُموَن     َكا ْك  }    َيآ

وأالجار "،"قالوا في الواوأ من " حأاليةدخلوا "وأقد جملة
: مصحوبينأي الواوأ، من مقدرة بحال " متعلق"بالكفر
" معطوفةجاؤوأكم "وأإذا الشرطية وأالجملة بالكفر،

َأَضّل المفرد على على الجملة عطف َقبيل " من"
 .المفرد

َتَرى  { 62:آ ِثيًرا     وَأ ْنُهْم     َك ِم     ِفي     ُيآَساِرُعوَن     ِم ْث ْدوَأاِن     ال ْلُع وَأا
ِلِهُم ْك َأ ْئَس     الّسْحَت     وَأ ِب ُنأوا     َما     َل ُلوَن     َكا  }    َيآْعَم

لـ بنعت " متعلق"منهم وأالجار به، " مفعول"كثيًرا
محل " في"كثيًرا من " حأال"يآسارعون وأجملة "،"كثيرا
ْئَس . وأقولهنأصب ِب َل جواب في وأاقعة ": اللمكانأوا ما "

" موصولة"ماوأ جامد، ماٍض ": فعل"بئسوأ القسم،
. وأجملة: عملهمأي محذوأف، بالذم وأالمخصوص فاعل،
 .لها محل ل القسم " جوابكانأوا ما "لبئس

ْنَهاُهُم     َلْول  { 63:آ ّيوَن     َيآ ِنأ ّبا َباُر     الّر ِلِهُم     َعْن     وَأالحْأ ْثَم     َقْو ال
ِلِهُم ْك َأ ْئَس     الّسْحَت     وَأ ِب ُنأوا     َما     َل َنُعوَن     َكا  }    َيآْص

ْنهاهم "لول ": مفعول"الثَم وأقوله تحضيض، ": حأرفَيآ
 .لها محل ل مستأنأفة التحضيض وأجملة للمصدر، به

ّلْت  { 64:آ ْيآِديآِهْم     ُغ ُنوا     َأ ُلِع ُلوا     ِبَما     وَأ ُه     َبْل     َقا َدا َيآ
َتاِن َط ْبُسو ْنِفُق     َم ْيَف     ُيآ ُء     َك َدّن     َيآَشا َيِزيآ َل ِثيًرا     وَأ ْنُهْم     َك َما     ِم

ْيَك     ُأنأـزَل َل ّبَك     ِمْن     ِإ ًنأا     َر َيا ُكْفًرا     ُطْغ َنا     وَأ ْي ْلَق َأ َنُهُم     وَأ ْي َب
َة َداوَأ ْلَع َء     ا َبْغَضا ْل َلى     وَأا ِم     ِإ َياَمِة     َيآْو ْلِق ّلَما     ا ُدوأا     ُك َنأاًرا     َأوْأَق
ْلَحْرِب َأَها     ِل ْطَف ّلُه     َأ َيآْسَعْوَن     ال ًدا     الْرِض     ِفي     وَأ ّلُه     َفَسا ل     وَأال

ْلُمْفِسِديآَن     ُيآِحّب  }    ا

ّلت جملة ِبَما وأقوله " مستأنأفة،أيآديآهم "ُغ ""ما :قالوا "
ُنوا بـ متعلق مجروأر وأالمصدر مصدريآة، ُلِع وأقوله "،"
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ُيآنِفُق حأال، جازم غير شرط ": اسإم": "كيفيآشاء كيف "
: يآنفقأي قبله، ما عليه دّل محذوأف الشرط وأجواب

جملة وأكذا " مستأنأفة،"يآنفق وأجملة ، يآنفق يآشاء كيف
ِمن إليك ُأنأـزَل ما منهم كثيًرا "وأليزيآدن ". قوله"يآشاء

ّبك قسم، جواب في وأاقعة وأاللم مستأنأفة، ": الواوأر
للتوكيد، وأالنون الفتح، على مبني مضارع وأالفعل
لـ بنعت " متعلق"منهم وأالجار به، ": مفعول"كثيًرا
فاعل المؤوأل وأالمصدر " مصدريآة،"ماوأ "."كثيًرا

ًنأا وأقوله بالفعل، متعلقان وأالجاّران "،"يآزيآدن ُطغيا "
. وأقولهعليه معطوف وأاسإم ثاٍن، ": مفعولوأكفًرا
متعلق منصوب زمان " ظرف": "كلأوأقدوأا "كلما

المؤوأل وأالمصدر زمانأية، " مصدريآة"ما وأ بأطفأها،
وأقت كّل النار الله : أطفأوأالتقديآر إليه، مضاف

َأوأقدوأا وأجملة إيآقادها، ل الحرفي الموصول " صلة"
َأها . وأجملةلها محل َأطف  مستأنأفة "اللُه "
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َلْو  { 65: َتاِب     َأْهَل     َأّن     وَأ ِك ْل ُنوا     ا ّتَقْوا     آَم َنأا     وَأا َكّفْر ْنُهْم     َل َع
ِتِهْم َئا ّي َناُهْم     سَإ ْل ْدَخ ّناِت     وَأل ِم     َج ّنِعي  }    ال

":"لو مستأنأفة، ": الواوأالكتاب أهل أن "وألو قوله
بـ فاعل وأالمصدر نأاسإخ، وأحأرف جازم، غير شرط حأرف
َبَت ّدًرا، َث . وأجملةمستأنأفة "ثبت "وألو وأجملة مق

َناُهم ْل ْدَخ وأاللم الشرط، جواب على " معطوفة"وأل
ّدى الربط، لتأكيد " السابقة"لو جواب في وأاقعة وأتع

 "."جناتوأ ""هم : الضميرمفعولين إلى

َلْو  { 66:آ ّنأُهْم     وَأ َة     َأَقاُموا     َأ ّتْوَرا ْنأِجيَل     ال ُأنأـزَل     وَأَما     وَأال

ْيِهْم َل ّبِهْم     ِمْن     ِإ ُلوا     َر َك ِلِهْم     َتْحِت     وَأِمْن     َفْوِقِهْم     ِمْن     ل َأْرُج

ْنُهْم ٌة     ُأّمٌة     ِم َد َتِص ِثيٌر     ُمْق َك ْنُهْم     وَأ َء     ِم ُلوَن     َما     سَإا  }    َيآْعَم

على معطوف موصول ": اسإمُأنأـزل "وأما قوله
"وأكثيٌر قوله " مستأنأفةأمة "منهم جملة "،"النأجيل

وأالخبر لوصفها، بالنكرة البتداء وأجاز ": مبتدأ،منهم
ّنأهم "وألو وأجملة "،ما "سإاء جملة " معطوفةأقاموا أ
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" صلة"يآعملون وأجملة "،أهل أن "وألو جملة على
 .لها محل ل السإمي الموصول

ّيآَها    َ يآا  { 67:آ ّلْغ     الّرسُإوُل     َأ ْيَك     ُأنأـزَل     َما     َب َل ّبَك     ِمْن     ِإ ِإْن     َر وَأ
ّلْغَت     َفَما     َتْفَعْل     َلْم َتُه     َب َل ّلُه     ِرسَإا ّناِس     ِمَن     َيآْعِصُمَك     وَأال  }    ال

ّلغ جملة َب وأجملة لها، محل ل مستأنأفة النداء " جواب"
 .النداء جواب على " معطوفةيآعصمك "وأالله

ُتْم  { 68:آ َلى     َلْس ّتى     َشْيٍء     َع َة     ُتِقيُموا     حَأ ّتْوَرا ْنأِجيَل     ال وَأال
ُكْم     ُأنأـزَل     وَأَما ْي َل ُكْم     ِمْن     ِإ ّب َدّن     َر َيِزيآ َل ِثيًرا     وَأ ْنُهْم     َك ُأنأـزَل     َما     ِم

ْيَك َل ّبَك     ِمْن     ِإ ًنأا     َر َيا ُكْفًرا     ُطْغ ْأَس     َفل     وَأ َلى     َت ِم     َع ْلَقْو ا
َكاِفِريآَن ْل  }    ا

""ليس بخبر " متعلقتقيموا "أن المجروأر المصدر
مستأنأفة، ":الواوأمنهم كثيًرا "وأليزيآدن قوله .المقدر
به، ": مفعول"كثيًرا قسم، جواب في وأاقعة وأاللم
وأالمصدر " مصدريآة،"ما وأ "،"كثيًرا لـ نأعت وأالجار

ًنأاوأ "،"يآزيآدن فاعل المؤوأل وأجملة ثان، " مفعول"طغيا
 .مستأنأفة "َتأَس "فل

ّلِذيآَن     ِإّن  { 69:آ ُنوا     ا ّلِذيآَن     آَم ُدوأا     وَأا ُئوَن     َها ِب وَأالّصا
ّنَصاَرى ّلِه     آَمَن     َمْن     وَأال ِم     ِبال َيْو ْل ِلًحا     وَأَعِمَل     الِخِر     وَأا َفل     َصا

ْيِهْم     َخْوٌف َل ُنأوَن     ُهْم     وَأل     َع  }     َيآْحَز

خبر لدللة محذوأف وأخبره ": مبتدأ"وأالصابئون قوله
آمنوا الذيآن : إنوأالتقديآر التأخير، به وأالنية عليه، الوأل

شرط ": اسإم"َمن . قولهكذلك .... وأالصابئونآمن من
"عليهم خوٌف "فل وأجملة " خبر،"آمن وأجملة مبتدأ،
على " معطوفةكذلك "وأالصابئون . جملةالشرط جواب

محل في وأجوابه الشرط . جملةلها محل ل المستأنأفة
 .: منهمأي مقدر، وأالرابط "،"إّن خبر رفع

ْد  { 70:آ َنأا     َلَق ْذ َق     َأَخ َثا ِني     ِمي ِئيَل     َب َنا     ِإسْإَرا ْل َأْرسَإ ْيِهْم     وَأ َل ِإ
ّلَما     ُرسُإل َءُهْم     ُك ْنأُفُسُهْم     َتْهَوى     ل     ِبَما     َرسُإوٌل     َجا َفِريآًقا     َأ
ُبوا ّذ ُلوَن     وَأَفِريآًقا     َك ُت   }    َيآْق
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": ظرف"كلما وأقوله القسم، " جوابأخذنأا "لقد جملة
ّذبوا بـ متعلق زمان وأالمصدر زمانأية، " مصدريآة"ما "،"ك

ّذبوا :وأالتقديآر إليه، مضاف مجيء وأقت كل فريآًقا ك
ّذبوا رسإول،جملة ":"فريآًقا وأقوله " مستأنأفة،"ك

 منصوب مقدم مفعول
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ُبوا  { 71: ُكوَن     َأل     وَأحَأِس َنٌة     َت ْت ّلُه     َتاَب     ُثّم     وَأَصّموا     َفَعُموا     ِف ال
ْيِهْم َل ِثيٌر     وَأَصّموا     َعُموا     ُثّم     َع ْنُهْم     َك  }    ِم

تام وأفعل " نأاصبة": "أنتكوَن "أل عاطفة، الواوأ
ّد المؤوأل وأالمصدر وأفاعله، ّد سَإ "،"حأسب مفعولي َمَس

". قوله"يآقتلون جملة على " معطوفة"حأسبوا وأجملة
""منهم الجار "،"صّموا في الواوأ من ": بدل"كثيٌر

 "."كثيٌر لـ بنعت متعلق

ْلَمِسيُح     وَأَقاَل  { 72:آ ِني    َ يآا     ا ِئيَل     َب ُدوأا     ِإسْإَرا ُب ّلَه     اْع ّبي     ال َر
ُكْم ّب ّنأُه     وَأَر ّلِه     ُيآْشِرْك     َمْن     ِإ ْد     ِبال ّلُه     حَأّرَم     َفَق ْيِه     ال َل ّنَة     َع ْلَج ا
ُه ْأوَأا ّناُر     وَأَم ِلِميَن     وَأَما     ال ّظا ْنأَصاٍر     ِمْن     ِلل  }    َأ

"إنأه وأقوله لها، محل ل " مستأنأفةالمسيُح "وأقال جملة
اسإمها، الشأن ضمير وأالهاء " نأاسإخة،": "إّنيآشرك من

اسإم " خبر"يآشرْك وأجملة مبتدأ، شرط " اسإم"َمن
ّنأه وأجملة الشرط، "وأما وأقوله " مستأنأفة،يآشرْك َمن "إ

" : "المسيح "ما عاطفة، ": الواوأأنأصار ِمن للظالمين
" مبتدأ،"أنأصاروأ بالخبر، متعلق وأالجاّر نأافية، "ما
"مأوأاه جملة على معطوفة وأالجملة " زائدة،"ِمنوأ

 ".النار

َلٍه     ِمْن     {وَأَما 73:آ َلٌه     ِإل     ِإ ٌد     ِإ ِإْن     وَأاحِأ َتُهوا     َلْم     وَأ ْن َعّما     َيآ
ُلوَن َيَمّسّن     َيآُقو ّلِذيآَن     َل ْنُهْم     َكَفُروأا     ا َذاٌب     ِم ِليٌم     َع  }    َأ

زائدة، ""ِمنوأ " مبتدأ،"إلٍه " نأافية،"ما مستأنأفة، الواوأ
""إله محل من " بدل"إلٌه " للحصر،"إل محذوأف وأالخبر

بالوحأدانأية، متصف إله إل الوجود في إله من : وأماأي
َيَمّسّن وأجملة مستأنأفة، وأالجملة َل ل القسم " جواب"
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جواب عليه دّل محذوأف الشرط وأجواب لها، محل
القسم تأخُر ُقِصد وألو التقديآم، مقدر وأالقسم القسم،

 .لم : لئنوأالتقديآر الشرط، لجيب التقديآر في

ُبوَن     َأَفل  { 74:آ ُتو َلى     َيآ ّلِه     ِإ  }    ال

""ل مستأنأفة، وأالفاء للسإتفهام، " الهمزة"أفل
 ".نأافية

ْلَمِسيُح     {َما 75:آ ْبُن     ا َيآَم     ا ْد     َرسُإوٌل     ِإل     َمْر َلْت     َق ِمْن     َخ
ِلِه ْب ُأّمُه     الّرسُإُل     َق ّديآَقٌة     وَأ َنأا     ِص ُكلِن     َكا ْأ ّطَعاَم     َيآ ُظْر     ال ْنأ ا
ْيَف ّيُن     َك َب َيآاِت     َلُهُم     ُنأ ُظْر     ُثّم     ال ْنأ ّنأى     ا ُكوَن     َأ  }    ُيآْؤَف

" خبر"رسإول ": نأعت،"ابن وأمبتدأ، مهملة " نأافية"ما
َلت "قد وأجملة " للحصر،"إلوأ المبتدأ، " صفةَخ

ُأّمه وأجملة "،"رسإوللـ ّديآقٌة " على " معطوفةِص
ُظر وأقوله "،رسإول "المسيح ّين كيف "انأ ": اسإمنأب
ّين وأجملة حأال، اسإتفهام النظر لفعل به " مفعول"نأب

ّنأى . وأقولهنأصب محل في بالسإتفهام المعلق "أ
وأجملة حأال، نأصب محل في اسإتفهام ": اسإمُيآؤَفكون

بالسإتفهام المعلق النظر لفعل به " مفعول"يآؤفكون
 .العلم معنى المتضمن

ُدوأَن     ُقْل  { 76:آ ُب َتْع ّلِه     ُدوأِن     ِمْن     َأ ِلُك     ل     َما     ال ُكْم     َيآْم َضّرا     َل
 }    وَأل

""لكم وأالجار "،"ما من بحال " متعلقدوأن "من الجار
 " المفعول"ضًرا من بحال متعلق
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َتاِب     َأْهَل    َ يآا     ُقْل  { 77 ِك ْل ُلوا     ل     ا ُكْم     ِفي     َتْغ ِن ْيَر     ِديآ ْلَحّق     َغ ا
ِبُعوا     وَأل ّت َء     َت ٍم     َأْهَوا ْد     َقْو ّلوا     َق ْبُل     ِمْن     َض  }    َق

لمصدر نأعت لنأه مطلق؛ مفعول ": نأائبالحّق "غيَر
"قد وأجملة الحّق، غيَر ُغلًوا تغلوا ل :أي محذوأف،

ّلوا  "."قوم لـ " نأعتَض
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ُلِعَن 78:آ ّلِذيآَن     { ِني     ِمْن     َكَفُروأا     ا ِئيَل     َب َلى     ِإسْإَرا ِلَساِن     َع
َد ْبِن     وَأِعيَسى     َداوُأ َيآَم     ا ِلَك     َمْر ُنأوا     َعَصْوا     ِبَما     َذ َكا ُدوأَن     وَأ َت  }    َيآْع

ِني "ِمن الجار "على وأالجار "،"الذيآن من بحال " متعلقَب
ُلِعَن بـ " متعلقلسان "َعَصوا "بما قوله " في"ماوأ "،"

وأجملة بالخبر، متعلق مجروأر وأالمصدر مصدريآة،
 .لها محل ل الحرفي الموصول " صلة"َعَصوا

ُنأوا  { 79:آ َناَهْوَن     ل     َكا َت َكٍر     َعْن     َيآ ْن ُه     ُم ُلو ْئَس     َفَع ِب ُنأوا     َما     َل َكا
ُلوَن  }    َيآْفَع

ِبئَس قوله َل قسم جواب في وأاقعة ": اللمكانأوا ما "
ّذم، جامد ماٍض ": فعل"بئس مقدر، ": اسإم"ما لل

ُلهمأي محذوأف، وأالمخصوص فاعل، موصول بترك : ِفْع
 .النهي

ْئَس  { 80:آ ِب ّدَمْت     َما     َل ْنأُفُسُهْم     َلُهْم     َق ّلُه     سَإِخَط     َأْن     َأ ال
ْيِهْم َل َذاِب     وَأِفي     َع ْلَع ُدوأَن     ُهْم     ا ِل  }    َخا

جامد ماض وأفعل مقدر، قسم جواب في وأاقعة اللم
" مصدريآة،"أنوأ فاعل، موصول " اسإم"ما للذم،

وأهو : هو،تقديآره محذوأف، لمبتدأ خبر وأالمصدر
"هو وأجملة اللِه، سَإَخُط : هووأالتقديآر بالذم، المخصوص

"خالدوأن "هم وأجملة الذم، لفعل " تفسيريآةسإخط أن
لنأه "؛"سَإِخط الحرفي الموصول صلة على معطوفة

ّدَمته الذي : بئسوأالتقديآر بالذم، المخصوص حأيز في ق
في خالدوأن وأهم الله، سإخط موجب هو أنأفُسهم
 .العذاب

َلْو  { 81:آ ُنأوا     وَأ ُنوَن     َكا ّلِه     ُيآْؤِم ِبّي     ِبال ّن ْيِه     ُأنأـزَل     وَأَما     وَأال َل َما     ِإ
ُذوأُهْم ّتَخ َء     ا َيا ِل ِكّن     َأوْأ َل ِثيًرا     وَأ ْنُهْم     َك  }    َفاسِإُقوَن     ِم

ُذوأهم "ما جملة ّتَخ كثيًرا "وألكّن وأجملة الشرط، " جوابا
محل " ل"كانأوا جملة على " معطوفةفاسإقون منهم

 .لها
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َدّن 82:آ َتِج َل ّد { ّناِس َأَش ًة ال َداوَأ ّلِذيآَن َع ُنوا ِل َد آَم َيُهو ْل ا
ّلِذيآَن ُكوا وَأا َدّن َأْشَر َتِج َل َبُهْم وَأ ًة َأْقَر ّد ّلِذيآَن َمَو ُنوا ِل آَم
ّلِذيآَن ُلوا ا ّنأا َقا ِلَك َنأَصاَرى ِإ َأّن َذ ْنُهْم ِب ًنأا ِقّسيِسيَن ِم َبا وَأُرْه
ّنأُهْم َأ ِبُروأَن ل وَأ ْك َت  }َيآْس

ًة ِللذيآن وأالجار " تمييز،"عداوأ لـ بنعت " متعلق"
َدّن لـ ثاٍن " مفعول"اليهود وأ "،"عداوأة َتِج وأقوله "،"
َدّن لـ ثان ": مفعولقالوا "الذيآن َتِج . وأالمصدر" الثانأية"

"ذلك وأجملة بالخبر، متعلق بالباء مجروأر "منهم "بأّن
ّنأهم وأالمصدر " مستأنأفة،منهم بأّن ِبروأن ل "وأأ "َيآستك

:وأالتقديآر جر، محل في السابق المصدر على معطوف
 اسإتكبارهم وأعدم منهم قسيسين بكون ذلك
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َذا  { 83: ِإ َلى     ُأنأـزَل     َما     سَإِمُعوا     وَأ َنُهْم     َتَرى     الّرسُإوِل     ِإ ُي َأْع

ّدْمِع     ِمَن     َتِفيُض ْلَحّق     ِمَن     َعَرُفوا     ِمّما     ال ُلوَن     ا َنا     َيآُقو ّب ّنا     َر آَم
َنا ْب ُت ْك  }    الّشاِهِديآَن     َمَع     َفا

على " معطوفة.. ترىسإمعوا "وأإذا الشرطية الجملة
ِبروأن "ل جملة َتفيُض وأجملة رفع، محل " فيَيآستك ""
َنهم من حأال ّدمع "ِمن وأالجار نأصب، محل " في"أعي "ال

َتفيُض بـ متعلق "عرفوا "مما وأالجار " بيانأية،"ِمن وأ "،"
حأرفين تعلق فجاز " للتعليل،"ِمنوأ "،"تفيض بـ متعلق

وأالجار مختلف، معناهما لن وأاحأد؛ بعامل متماثلين
". وأجملة"َعَرُفوا مفعول من بحال " متعلقالحق "من

 "."أعينهم في المجروأر الضمير من " حأال"يآقولون

َنا     وَأَما  { 84:آ ّلِه     ُنأْؤِمُن     ل     َل َنأا     وَأَما     ِبال َء ْلَحّق     ِمَن     َجا ْطَمُع     ا َنأ وَأ
َنا     َأْن َل ْدِخ َنا     ُيآ ّب ِم     َمَع     َر ْلَقْو ِلِحيَن     ا  }    الّصا

النداء جواب على " معطوفةنأؤمن ل لنا "وأما جملة
" متعلق"لنا الجار مبتدأ، اسإتفهام " اسإم"ماوأ .السابق
". وأالجار"نأا الضمير من حأال "نأؤمن "ل وأجملة بالخبر،

"أن "،وأالمصدر"جاء فاعل من بحال " متعلقالحق "من
وأجملة )،(في الخافض نأـزع على " منصوبيآدخلنا
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 السإلمية مشكاة

َنأطَمُع تقديآر " علىنأؤمن "ل جملة على " معطوفة"وأ
 .نأصب محل في نأفيها

ّلِذيآَن  { 86:آ ُبوا     َكَفُروأا     وَأا ّذ َك َنا     وَأ ِت َيآا ِئَك     ِبآِ َل َأْصَحاُب     ُأوأ

ِم ْلَجِحي  }    ا

ِم أصحاُب "أوألئك جملة خبر رفع محل " فيالَجحي
 "."الذيآن المبتدأ

ُلوا  { 88:آ ُك ُكُم     ِمّما     وَأ ّلُه     َرَزَق ًبا     حَألل     ال ّي  }    َط

لمنعوت نأعت الصل في وأهو به، ": مفعول"حَألل
 .حألل طعاما :أي محذوأف

ُكُم     ل  { 89:آ ُذ ّلُه     ُيآَؤاِخ ّلْغِو     ال ُكْم     ِفي     ِبال ِنأ ْيآَما ِكْن     َأ َل وَأ
ُكْم ُذ ُتُم     ِبَما     ُيآَؤاِخ ْد ْيآَماَن     َعّق ُتُه     ال َكّفاَر ْطَعاُم     َف َعَشَرِة     ِإ
ِكيَن ْطِعُموَن     َما     َأوْأسَإِط     ِمْن     َمَسا ُكْم     ُت ِلي ُتُهْم     َأوْأ     َأْه َأوْأ     ِكْسَو

َبٍة     َتْحِريآُر ْد     َلْم     َفَمْن     َرَق َياُم     َيآِج َثِة     َفِص ٍم     َثل ّيآا ِلَك     َأ ُة     َذ َكّفاَر
ُكْم ِنأ ْيآَما َذا     َأ ُتْم     ِإ َلْف ُظوا     حَأ ُكْم     وَأاحْأَف َنأ ْيآَما ِلَك     َأ َذ ّيُن     َك َب ّلُه     ُيآ ال

ُكْم ِتِه     َل َيآا ُكْم     آ ّل ُكُروأَن     َلَع  }    َتْش

ُذكم "وألكْن جملة "ل جملة على " معطوفةُيآؤاخ
" متعلقَأوأسَإط "ِمن وأالجار لها، محل " ليآؤاخذكم

ًتاوأالتقديآر محذوأف، لمفعول بنعت ًنا : قو من كائ
:أي محذوأف، لمبتدأ ": خبر"فصياُم . قولهأوأسإط
"إذا وأقوله الشرط، جواب وأالجملة صيام، كفارته
ُتْم َلْف وأجملة "،"كفارة من بحال متعلق محض ": ظرفحَأ

نأائب ": الكاف"كذلك . وأقولهإليه " مضاف"حألفتم
ًنا الله : يآبينوأالتقديآر مطلق، مفعول ذلك مثَل تبيي
ّيُن وأجملة إليه، مضاف وأالشارة التبيين، َب ُيآ " مستأنأفة،"

 " مستأنأفةتشكروأن "لعلكم جملة
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ّنأَما  { 90 ْلَخْمُر     ِإ ْيِسُر     ا ْلَم ْنأَصاُب     وَأا ِمْن     ِرْجٌس     وَأالْزلُم     وَأال
َطاِن     َعَمِل ْي ُه     الّش ُبو ِن َت ُكْم     َفاْج ّل ِلُحوَن     َلَع  }    ُتْف
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: "إنأماالنداء جواب على " معطوفة"فاجتنبوه جملة
"تفلحون "لعلكم وأجملة بعدها، " وأمارجس الخمر

 .مستأنأفة

ُتْم     َفَهْل  { 91:آ ْنأ َتُهوَن     َأ ْن  }    ُم

 .لها محل ل  مستأنأفة}    منتهون     أنأتم     فهل  { جملة

َذُروأا  { 92:آ ِإْن     وَأاحْأ ُتْم     َف ْي ّل َلُموا     َتَو ّنأَما     َفاْع َلى     َأ َنا     َع ِل َرسُإو
َبلُغ ْل ِبيُن     ا ْلُم  }    ا

" ل"احأذروأا جملة على " معطوفةَتوليتم "فإْن جملة
 .لها محل

ْيَس93:آ َل َلى  { ّلِذيآَن َع ُنوا ا ُلوا آَم ِلَحاِت وَأَعِم َناٌح الّصا ُج
َذا َطِعُموا ِفيَما ّتَقْوا َما ِإ ُنوا ا  }وَأآَم

"إذا وأقوله "،"جناح لـ بنعت " متعلقَطِعُموا "فيما الجار
: لالمقدر بالجواب متعلقة شرطية ": ظرفيةما

َثُموَن،  ." زائدة"ما َيآأ

ُكُم  { 94:آ ّنأ ُلَو ْب َي ّلُه     َل ْيِد     ِمَن     ِبَشْيٍء     ال ُلُه     الّص َنا ُكْم     َت ْيآِديآ َأ

ُكْم َلَم     وَأِرَماحُأ َيْع ّلُه     ِل ْيِب     َيآَخاُفُه     َمْن     ال ْلَغ َدى     َفَمِن     ِبا َت َد     اْع َبْع
ِلَك َلُه     َذ َذاٌب     َف ِليٌم     َع  }    َأ

ُله جملة َنا َت وأالمصدر نأعت، جر محل " فيأيآديآكم "
َلم ِليع ّنأكم بـ متعلق " مجروأرالله " ُلَو َيآب ". وأالجار"

"فمن وأجملة "،"يآخاف فاعل من بحال " متعلق"بالَغيب
 .لها محل ل النداء جواب على " معطوفةاعتدى

ُلوا  {ل95:آ ُت َد َتْق ْي ُتْم الّص ْنأ َأ َلُه وَأَمْن حُأُرٌم وَأ َت ُكْم َق ْن ِم
ًدا َتَعّم ٌء ُم ْثُل َفَجَزا َتَل َما ِم ِم ِمَن َق ّنَع ُكُم ال ْدٍل َذوَأا ِبِه َيآْح َع

ُكْم ْن ًيآا ِم ْد ِلَغ َه َبِة َبا َكْع ْل ٌة َأوْأ ا ِكيَن َطَعاُم َكّفاَر ْدُل َأوْأ َمَسا َع
ِلَك َياًما َذ َق ِص ُذوأ َي َباَل ِل ّلُه َعَفا َأْمِرِه وَأ َلَف َعّما ال وَأَمْن سَإ
َد َتِقُم َعا ْن َي ّلُه َف ْنُه ال  }ِم
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َتله "وأَمن وأجملة " حأالية،حُأُرٌم "وأأنأتم جملة " معطوفةَق
من بحال " متعلق"منكم وأالجار النداء، جواب على

َتل فاعل ًداوأ "،"َق َلُه فاعل من حأال ""متعّم َت وأقوله "،"َق
ٌء وأجملة فعليه، :أي مقدر، وأالخبر ": مبتدأ،"فجزا
ْثُلوأ الشرط، " جوابجزاء "فعليه وأ "،"جزاءلـ " نأعت"ِم

ِم "ِمن وأالجار إليه، مضاف موصول " اسإم"ما ّنَع "ال
ُكُم وأجملة "،"ما من بحال متعلق َيآْح " نأعتَذوَأا ِبِه "

ْديآا ". وأقوله"جزاءلـ "،"به في الضمير من ": حأال"َه
ًيآا " نأعت"بالَغ أفادت لفظية؛ الضافة وأهذه "،"هد

جاز وألذلك التعريآف؛ تفيد وأل التنويآن، بحذف التخفيف
ٌة "أوأ . قولهبها النكرة نأعت على ": معطوفَكّفاَر

":"عدل وأقوله "،"كفارة من " بدل"طعاٌم "،"جزاء
ٌة على معطوف وأالمصدر " تمييز،"صياًما "،"كّفاَر
َق ُذوأ ليذوأق، بذلك : ُجوزيأي بمقدر، متعلق " مجروأر"لي
هو، تقديآره محذوأف، لمبتدأ " خبر"فينتقُم وأجملة
 الشرط " جوابيآنتقم "فهو وأجملة
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ُكْم     ُأحِأّل  { 96: ُد     َل ْي َبْحِر     َص ْل َطَعاُمُه     ا َتاًعا     وَأ ُكْم     َم ّياَرِة     َل ِللّس وَأ
ُكْم     وَأحُأّرَم ْي َل ُد     َع ْي َبّر     َص ْل ُتْم     َما     ا  }    حُأُرًما     ُدْم

ُد على ": معطوف"وأطعاُمه قوله ": نأائب"متاًعا "،"َصي
ّتعكمأي مطلق، مفعول تمتيًعا، وأالمصدر متاًعا، به : م
"": "مادمتم "ما وأقوله "،"متاًعا لـ بنعت متعلق وأالجاّر

متعلق الظرف على منصوب وأالمصدر زمانأية، مصدريآة
 .الحرفي الموصول " صلة" دمتم وأجملة "،"حُأّرَم بـ

ّلُه     َجَعَل  { 97:آ َبَة     ال َكْع ْل ْيَت     ا َب ْل ْلَحَراَم     ا َياًما     ا ّناِس     ِق ِلل
ْلَحَراَم     وَأالّشْهَر ْدَي     ا ْلَه َد     وَأا ِئ ْلَقل ِلَك     وَأا َلُموا     َذ َتْع ّلَه     َأّن     ِل ال

َلُم َأّن     الْرِض     ِفي     وَأَما     الّسَماوَأاِت     ِفي     َما     َيآْع ّلَه     وَأ ُكّل     ال ِب
ِليٌم     َشْيٍء  }    َع

": بدلالحراَم "البيَتوأ "،"قياًما "،: "الكعبةجعل مفعول
.بالخبر متعلق باللم " مجروأر"لتعلموا وأالمصدر وأنأعته،

َلله "أّن وأالمصدر ّدَيآعلُم ا ّد " سَإ َلْي َمَس ِلَم، مفعو َع

javascript:openquran(4,97,97)
javascript:openquran(4,97,97)
javascript:openquran(4,97,97)
javascript:openquran(4,96,96)
javascript:openquran(4,96,96)


مكتبة                       الكريم القرآن إعراب مشكل
 السإلمية مشكاة

على " معطوفعليٌم شيٍء بكِل الله "وأأّن وأالمصدر
 .نأصب محل في السابق المصدر

َلى  {َما99:آ َبلُغ ِإل الّرسُإوِل َع ْل ّلُه ا َلُم وَأال ُدوأَن َما َيآْع ْب ُت
ُتُموَن وَأَما ْك  }َت

" مبتدأ،"البلُغ بالخبر، " متعلقالرسإول "على الجاّر
 ." مستأنأفةَيآعلُم "وأاللُه وأجملة

َتِوي     ل     ُقْل  { 100:آ ِبيُث     َيآْس ْلَخ ّيُب     ا ّط َلْو     وَأال َبَك     وَأ َأْعَج

ُة ْثَر ِبيِث     َك ْلَخ ّتُقوا     ا ّلَه     َفا ِلي    َ يآا     ال َباِب     ُأوأ ْل ُكْم     ال ّل َلَع
ِلُحوَن  }    ُتْف

حأال على للعطف حأالية ": الواوأأعجبك "وألو قوله
في وألو حأال كل في يآستويآان : لوأالتقديآر محذوأفة،

الشرط وأجواب الحأوال، لسإتقصاء وأهذا الحال، هذه
الطيب، مع اسإتوى : ماأي قبله، ما عليه دّل محذوأف
أوألي "يآا . وأجملةنأصب محل في حأالية وأالجملة
 ".تفلحون "لعلكم جملة وأكذا " مستأنأفة،اللباب

ُلوا     ل  { 101:آ َأ َء     َعْن     َتْس َيا َد     ِإْن     َأْش ْب ُكْم     ُت ُكْم     َل ِإْن     َتُسْؤ وَأ
ُلوا َأ ْنَها     َتْس ْلُقْرآُن     ُيآنـزُل     حِأيَن     َع َد     ا ْب ُكْم     ُت ّلُه     َعَفا     َل ْنَها     ال }    َع

َد "إْن الشرط جملة ْب صفة جر محل " فيَتُسْؤكم لكم ُت
َء لـ ثانأية صفة جر محل " فيالله "عفا وأجملة "،"أشيا
 "." أشياءلـ

ْد  { 102:آ َلَها     َق َأ ُكْم     ِمْن     َقْوٌم     سَإ ِل ْب  }    َق

 .لها محل ل " مستأنأفةسإألها "قد جملة

ّلُه     َجَعَل     َما  { 103:آ َبٍة     وَأل     َبِحيَرٍة     ِمْن     ال ِئ َلٍة     وَأل     سَإا وَأِصي
ٍم     وَأل ِكّن     حَأا َل ّلِذيآَن     وَأ َتُروأَن     َكَفُروأا     ا َلى     َيآْف ّلِه     َع َكِذَب     ال ْل ا

َثُرُهْم ْك َأ ُلوَن     ل     وَأ  }    َيآْعِق

َبِحيَرٍةوأ " زائدة،": "منَبِحيَرٍة "من قوله أوأل، " مفعول"
وأجملة : مْشُروأَعًة،أي محذوأف، " الثانأي"جعل وأمفعول
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"ما المستأنأفة على " معطوفةكفروأا الذيآن "لكنوأ
على معطوفة "يآعقلوَن ل "وأأكثُرهم وأجملة "،جعل
َتُروأَن جملة َيآْف  "
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َذا  { 104: ِإ َلْوا     َلُهْم     ِقيَل     وَأ َلى     َتَعا ّلُه     َأنأـزَل     َما     ِإ َلى     ال ِإ وَأ
ُلوا     الّرسُإوِل َنا     َقا ُب َنأا     َما     حَأْس ْد ْيِه     وَأَج َل َنأا     َع َء َبا َلْو     آ َكاَن     َأوَأ
َباُؤُهْم َلُموَن     ل     آ ًئا     َيآْع ْي ُدوأَن     وَأل     َش َت  }    َيآْه

وأالجار مصدره، على يآعود " ضمير"قيل فاعل نأائب
َلوا قوله "،"قيل بـ متعلق على مبني أمر ": فعل"تعا
":وأجدنأا ما "حأسبنا وأقوله .فاعل وأالواوأ النون، حأذف
َلْو . وأقولهوأخبر مبتدأ َأوَأ للسإتفهام، " : الهمزةكان "

إنأكار وأالمعنى مقدرة، حأال على عاطفة حأالية وأالواوأ
ّبسهم حأالة وأفي حأال، كل في آبائهم اتباع بعدم تل
:تقديآره " محذوأف"لو وأجواب وأالهدايآة، العلم

نأصب محل " فيآباؤهم كان "أوألو وأجملة لتبعوهم،
 .حأال

ّيآَها    َ يآا  { 105:آ ّلِذيآَن     َأ ُنوا     ا ُكْم     آَم ْي َل ُكْم     َع ْنأُفَس ُكْم     ل     َأ َيآُضّر
َذا     َضّل     َمْن ُتْم     ِإ ْيآ َد َت َلى     اْه ّلِه     ِإ ُكْم     ال ُكْم     َجِميًعا     َمْرِجُع ُئ ّب َن ُي َف
ُتْم     ِبَما ْن ُلوَن     ُك  }    َتْعَم

الزموا، بمعنى أمر فعل ": اسإمأنأفسكم "عليكم قوله
." مستأنأفةيآضركم "ل وأجملة به، ": مفعول"أنأفسكم

بالجواب متعلقة شرطية ": ظرفيةاهتديآتم "إذا وأقوله
""اهتديآتم وأجملة "،"إذا قبل ما عليه دل الذي المقدر

"مرجعكم الله "إلى وأجملة بالضافة، جر محل في
على " معطوفة"فينبئكم . وأجملةلها محل ل مستأنأفة

 ".مرجعكم الله "إلى جملة

ّيآَها    َ يآا  { 106:آ ّلِذيآَن     َأ ُنوا     ا ُة     آَم َد ُكْم     َشَها ِن ْي َذا     َب حَأَضَر     ِإ
ُكُم َد ْلَمْوُت     َأحَأ ّيِة     حِأيَن     ا ْلَوِص َناِن     ا ْث ْدٍل     َذوَأا     ا ُكْم     َع ْن َأوْأ     ِم

ُكْم     ِمْن     آَخَراِن ْيِر ُتْم     ِإْن     َغ ْنأ ُتْم     َأ ْب ُكْم     الْرِض     ِفي     َضَر ْت َب َأَصا َف
َبُة ْلَمْوِت     ُمِصي َنأُهَما     ا ِبُسو ُيْقِسَماِن     الّصلِة     َبْعِد     ِمْن     َتْح َف
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ّلِه ُتْم     ِإِن     ِبال ْب َت َتِري     ل     اْر ًنا     ِبِه     َنأْش َلْو     َثَم َ ذا     َكاَن     وَأ َبى     وَأل     ُقْر
ُتُم ْك َة     َنأ َد ّلِه     َشَها ّنأا     ال ًذا     ِإ ِثِميَن     َلِمَن     ِإ  }    ال

"."شهادة من بحال متعلق محض ": ظرفحأضر "إذا
""اثنانوأ "،"إذا من بدل ": ظرفالوصية "حأين وأقوله

.اثنان الشهادة : صاحأباوأالتقديآر "،"شهادة المبتدأ خبر
وأالجار مثنى، لنأه باللف؛ مرفوعة ": صفة"ذوأا وأقوله
":أنأتم "إن ". وأقوله"اثنان لـ بصفة " متعلق"منكم
وأالجملة بعده، ما يآفسره محذوأف بفعل فاعل

قبله، ما عليه دل محذوأف الشرط وأجواب مستأنأفة،
" تفسيريآة،"ضربتم وأجملة آخريآن، : فاسإتشهدوأاأي

"إن . وأجملةلها محل ل " مستأنأفة،"تحبسونأهما وأجملة
محذوأف الشرط وأجواب لها، محل ل " معترضةارتبتم

ّلُفوهماتقديآره " جواببه نأشتري "ل . وأجملة: فَح
حأالية " : الواوأكان "وألو . وأقولهلها محل ل القسم
ًنا به نأشتري : لأي مقدرة، حأال على عاطفة في ثم

الحأوال، لسإتقصاء وأهذا الحال، هذه في وألو حأال، كل
نأكتم " وأل . وأجملةحأالية وأالجملة " محذوأف،"لو وأجواب
محل " لنأشتري "ل جملة على " معطوفةالله شهادة

ًذا "إنأا . وأجملةلها  .لها محل ل " مستأنأفةالثمين لمن إ

ِإْن  { 107:آ ِثَر     َف َلى     ُع ّنأُهَما     َع َتَحّقا     َأ ْثًما     اسْإ َفآَِخَراِن     ِإ
ّلِذيآَن     ِمَن     َمَقاَمُهَما     َيآُقوَماِن َتَحّق     ا ْيِهُم     اسْإ َل َياِن     َع َل الوْأ

ُيْقِسَماِن ّلِه     َف َنا     ِبال ُت َد ِتِهَما     ِمْن     َأحَأّق     َلَشَها َد وَأَما     َشَها
َنا ْيآ َد َت ّنأا     اْع ًذا     ِإ ِلِميَن     َلِمَن     ِإ ّظا  }    ال

فاعل، " نأائباسإتحقا أنأهما "على المجروأر المصدر
: فالشاهدانأي مضمر مبتدأ ": خبر"فآِخران وأقوله

وأجملة جزم، محل في الشرط جواب وأالجملة آخران،
": مفعول"مقاَمهما " وأقوله"آخران " صفة"يآقومان

فاعل من بحال " متعلقالذيآن "من وأالجار .مطلق
وأجملة "،"اسإتحق " فاعل"الوأليان " وأ"يآقومان

"شهادتهما "من وأالجار القسم، " جوابأحأق "لشهادتنا
على " معطوفةاعتديآنا "وأما وأجملة "،"أحأقبـ متعلق
 ." مستأنأفةالظالمين لمن "إنأا وأجملة القسم، جواب
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ِلَك  { 108:آ َنأى     َذ ْد ُتوا     َأْن     َأ ْأ َدِة     َيآ َلى     ِبالّشَها َأوْأ     وَأْجِهَها     َع

ّد     َأْن     َيآَخاُفوا ْيآَماٌن     ُتَر َد     َأ ِنأِهْم     َبْع ْيآَما  }    َأ

"."إلى الخافض نأـزع على " منصوبيآأتوا "أن المصدر
"."الشهادة من بحال " متعلقوأجهها "على وأالجار

"أيآمانأهم "بعد وأالظرف .به " مفعولترد "أن وأالمصدر
ّدبـ متعلق ُتَر  "
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ّلُه     َيآْجَمُع     َيآْوَم  { 109: َيُقوُل     الّرسُإَل     ال َذا     َف ُتْم     َما ْب ُلوا     ُأِج َقا
ْلَم     ل َنا     ِع ّنأَك     َل ْنأَت     ِإ ُيوِب     َعلُم     َأ ْلُغ  }    ا

: احأذروأا،تقديآره محذوأف لفعل ": مفعوليآجمع "يآوم
" اسإم" "ما"ماذا وأقوله إليه، " مضاف"يآجمع وأجملة

""قالوا وأجملة خبر، موصول " اسإم"ذا مبتدأ، اسإتفهام
وَأَجَمَع "،"إن لسإم ": توكيد"أنأت وأقوله مستأنأفة،

 .أنأواعه لختلف مصدًرا كان " وأإن"الغيب

ْذ  { 110:آ ّلُه     َقاَل     ِإ ْبَن     ِعيَسى    َ يآا     ال َيآَم     ا ُكْر     َمْر ْذ ِتي     ا ِنأْعَم
ْيَك َل ِتَك     وَأَعلى     َع َد ِل ْذ     وَأا ُتَك     ِإ ْد ّيآ ُدِس     ِبُروأِح     َأ ْلُق ّلُم     ا َك ّناَس     ُت ال

ْلَمْهِد     ِفي َكْهل     ا ْذ     وَأ ِإ ُتَك     وَأ ّلْم َتاَب     َع ِك ْل ْكَمَة     ا ْلِح َة     وَأا ّتْوَرا وَأال
ْنأِجيَل ْذ     وَأال ِإ ُلُق     وَأ ّطيِن     ِمَن     َتْخ َئِة     ال ْي ْيِر     َكَه ّط ِنأي     ال ْذ ِإ ِب

ْنُفُخ َت ُكوُن     ِفيَها     َف َت ْيًرا     َف ِنأي     َط ْذ ِإ ْبِرُئ     ِب ُت ْكَمَه     وَأ ْبَرَص     ال وَأال
ِنأي ْذ ِإ ْذ     ِب ِإ َتى     ُتْخِرُج     وَأ ْلَمْو ِنأي     ا ْذ ِإ ْذ     ِب ِإ ِني     َكَفْفُت     وَأ ِئيَل     َب ِإسْإَرا
ْنَك ْذ     َع َتُهْم     ِإ ْئ َناِت     ِج ّي َب ْل ّلِذيآَن     َفَقاَل     ِبا ْنُهْم     َكَفُروأا     ا ِإْن     ِم
َذا ِبيٌن     سِإْحٌر     ِإل     َه  }    ُم

وأجملة مضمًرا، لذكر به مفعول ظرفي ": اسإمقال "إذ
من بحال " متعلق"عليك وأالجار مستأنأفة، ""اذكر

من اشتمال بدل ":أيآدتك "إذ ". وأقوله"نأعمتي
"،"أيآدتك في الكاف من " حأال"تكلم ". وأجملة"نأعمتي
"."تكلم فاعل من بحال " متعلقالمهد "في وأالجار
:أي السابقة الحال على معطوف ": اسإم"وأكهل وأقوله

ًنا معطوف ":علمتك "وأإذ وأقوله وأكهل المهد في كائ
في ". وأالكافتخلق "وأإذ وأكذا " السابقة،"إذ على
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""هيئة وأ به، " مفعول"مثل بمعنى " اسإم"هيئةكـ
فاعل من بحال " متعلق"بإذنأي وأالجار إليه، مضاف
متعلق ": الجاربإذنأي طيًرا "فتكون ". وأقوله"تخلق
": اسإمتخرج "وأإذ قوله " في"إذ ". وأ"طيًرا لـ بنعت

""بإذنأي وأالجار قبلها، ""إذ على معطوف ظرفي
"إذ قوله " في"إذ ". وأ"تخرج فاعل من بحال متعلق
" نأافية،"إن ". وأ"كففتبـ متعلق زمان ": ظرفجئتهم

 .وأخبر " مبتدأسإحر "هذا وأ للحصر، ""إل وأ

ْذ  { 111:آ ِإ ْيُت     وَأ َلى     َأوْأحَأ ّيآيَن     ِإ ْلَحَواِر ُنوا     َأْن     ا ِبي     آِم
ِلي ِبَرسُإو ُلوا     وَأ ّنا     َقا ْد     آَم َنا     وَأاْشَه ّنأ َأ ِلُموَن     ِب  }    ُمْس

""أن وأ مقدًرا، لذكر ": مفعول"إذ وأ عاطفة، الواوأ
"بأنأنا . وأالمصدر" مفسرة"آمنوا وأجملة مفسرة،
 "."اشهد بـ متعلق بالباء " مجروأرمسلمون

ْذ  { 112:آ ّيآوَن     َقاَل     ِإ ْلَحَواِر ْبَن     ِعيَسى    َ يآا     ا َيآَم     ا َهْل     َمْر
ِطيُع َت ّبَك     َيآْس َنا     ُيآنـزَل     َأْن     َر ْي َل ًة     َع َد ِئ َقاَل     الّسَماِء     ِمَن     َما

ّتُقوا ّلَه     ا ُتْم     ِإْن     ال ْن ِنين     ُك  }    ُمْؤِم

"من وأالجار " مضمًرا،"اذكر لـ ": مفعولقال "إذ قوله
كنتم "إن ". وأجملة"مائدة لـ بنعت " متعلقالسماء
ما عليه دل محذوأف الشرط وأجواب " مستأنأفة،مؤمنين

 .قبله

ُلوا  { 113:آ ُد     َقا ُكَل     َأْن     ُنأِريآ ْأ ْنَها     َنأ ِئّن     ِم ْطَم َت َنا     وَأ ُب ُلو َلَم     ُق َنأْع وَأ
ْد     َأْن َنا     َق َت َدْق ُكوَن     َص َنأ ْيَها     وَأ َل  }    الّشاِهِديآَن     ِمَن     َع

":صدقتنا قد "أن . وأقولهبه " مفعولنأأكل "أن المصدر
وأأن الشأن، ضمير وأاسإمها الثقيلة، من " مخففة"أن
ّدْت مصدر، تأوأيآل في بعدها وأما ّد سَإ المفعولين، َمَس

 "أن خبر وأالجملة
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ّلُهّم  { 114 َنا     ال ّب َنا     َأنأـزْل     َر ْي َل ًة     َع َد ِئ ُكوُن     الّسَماِء     ِمَن     َما َت
َنا ًدا     َل َنا     ِعي ِل َنأا     لوّأ َيآًة     وَأآِخِر ْنَك     وَأآ َنا     ِم ْنأَت     وَأاْرُزْق َأ َخيُر     وَأ

 }    الّراِزِقيَن

عوض وأالميم الضم، على مبني ": منادىربنا "اللهم
" نأعت"تكون . وأجملةللجللة ": نأعت"ربنا قوله ""يآا من

"."لنا من بدل وأمجروأر ": جار"لوألنا ". وأقوله"مائدة لـ
ًدا على معطوف " اسإممنك "وأآيآة وأقوله وأالجار "،"عي
على " معطوفة"وأارزقنا وأجملة ليآة، بنعت متعلق
 ." مستأنأفةالرازقين خير "وأأنأت ". وأجملة"أنأـزل جملة

ّلُه     َقاَل  { 115:آ ّنأي     ال ُلَها     ِإ ُكْم     ُمنـز ْي َل ْكُفْر     َفَمْن     َع ُد     َيآ َبْع
ُكْم ْن ّنأي     ِم ِإ ُبُه     َف ّذ ًبا     ُأَع َذا ُبُه     ل     َع ّذ ًدا     ُأَع َلِميَن     ِمَن     َأحَأ ْلَعا  }    ا

في القول مقول على " معطوفةيآكفر "فمن جملة
ًبا . وأقولهنأصب محل لنأه مطلق مفعول ": نأائب"عذا
ًبا وأالمصدر مصدر، اسإم لـ " نأعتأعذبه "ل . وأجملةتعذيآ

ًبا مطلق، مفعول ": نأائبأعذبه "ل في ". وأالهاء"عذا
 .المصدر ضمير لنأها

ْذ  { 116:آ ِإ ّلُه     َقاَل     وَأ ْبَن     ِعيَسى    َ يآا     ال َيآَم     ا ْنأَت     َمْر َأ ْلَت     َأ ُق
ّناِس ِنأي     ِلل ُذوأ ّتِخ ُأّمَي     ا ْيِن     وَأ َلَه ّلِه     ُدوأِن     ِمْن     ِإ َقاَل     ال

َنأَك ْبَحا ُكوُن     َما     سُإ ْيَس     َما     َأُقوَل     َأْن     ِلي     َيآ ْنُت     ِإْن     ِبَحّق     ِلي     َل ُك
ُتُه ْل ْد     ُق َتُه     َفَق ِلْم َلُم     َع َلُم     وَأل     َنأْفِسي     ِفي     َما     َتْع ِفي     َما     َأْع

ّنأَك     َنأْفِسَك ْنأَت     ِإ ُيوِب     َعلُم     َأ ْلُغ  }    ا

ل " مستأنأفة"اذكر وأجملة مقدًرا، اذكر لـ " مفعول"إذ
. قولهللهين بنعت " متعلقدوأن "من . الجارلها محل

" اسإمأقول "أن وأالمصدر مطلق، ": مفعول"سإبحانأك
.لها محل ل " مستأنأفةقلته كنت "إن . وأجملةكان

َلم وأجملة لها، محل ل " مستأنأفةنأفسي في ما "تع
 "."إنأك في للكاف " توكيد"أنأت

ْلُت     َما  { 117:آ ِني     َما     ِإل     َلُهْم     ُق َت ُدوأا     َأِن     ِبِه     َأَمْر ُب ّلَه     اْع ال
ّبي ُكْم     َر ّب ْنُت     وَأَر ُك ْيِهْم     وَأ َل ًدا     َع َلّما     ِفيِهْم     ُدْمُت     َما     َشِهي َف

javascript:openquran(4,117,117)
javascript:openquran(4,117,117)
javascript:openquran(4,116,116)
javascript:openquran(4,116,116)
javascript:openquran(4,116,116)
javascript:openquran(4,115,115)
javascript:openquran(4,115,115)
javascript:openquran(4,114,114)
javascript:openquran(4,114,114)
javascript:openquran(4,114,114)


مكتبة                       الكريم القرآن إعراب مشكل
 السإلمية مشكاة

ِني َت ْي ْنَت     َتَوّف ْنأَت     ُك ْيِهْم     الّرِقيَب     َأ َل ْنأَت     َع َأ َلى     وَأ َشْيٍء     ُكّل     َع
ٌد  }    َشِهي

وأالمصدر " مصدريآة،"أن ". وأ"قلتلـ به " مفعول"ما
من " بدل"ربي وأ "،"به في الهاء من بدل المؤوأل
زمانأية، " مصدريآةدمت "ما " في"ما . وأالجللة

ًدا بـ متعلق زمان ظرف وأالمصدر "فلما وأجملة "،"شهي
جملة وأ "،عليهم "كنت جملة على " معطوفةتوّفيتني

جملة على " معطوفةشهيد شيء كل على "وأأنأت
ًدا عليهم "وأكنت  "شهي

ّلُه     َقاَل  { 119:آ َذا     ال ْنَفُع     َيآْوُم     َه ْدُقُهْم     الّصاِدِقيَن     َيآ َلُهْم     ِص
ّناٌت ِتَها     ِمْن     َتْجِري     َج ْنأَهاُر     َتْح ِلِديآَن     ال ًدا     ِفيَها     َخا َب َرِضَي     َأ

ّلُه ْنُهْم     ال ْنُه     وَأَرُضوا     َع  }    َع

جر محل " في"يآنفع وأجملة وأخبر، " مبتدأيآوم "هذا
ًدا " وأالظرف"فيها وأالجار إليه، مضاف " متعلقان"أب

 ." مستأنأفةعنهم الله "رضي ". وأجملة"خالديآنبـ

ّلِه  { 120:آ ْلُك     ِل وَأُهَو     ِفيِهّن     وَأَما     وَأالْرِض     الّسَماوَأاِت     ُم
َلى  }    َقِديآٌر     َشْيٍء     ُكّل     َع

على معطوف موصول ": اسإمفيهن "وأما قوله
وأجملة المقدرة، بالصلة متعلق وأالجار "،"السموات

" لملك "لله المستأنأفة على " معطوفةقديآر "وأهو
 لها محل
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 النأعام سإورة

ُد{ 1:آ ْلَحْم ّلِه ا ّلِذي ِل َلَق ا وَأَجَعَل وَأالْرَض الّسَماوَأاِت َخ
ُلَماِت ّظ ّنوَر ال ّلِذيآَن ُثّم وَأال ّبِهْم َكَفُروأا ا ُلوَن ِبَر  }َيآْعِد

على " معطوفةيآعدلون بربهم كفروأا الذيآن "ثم جملة
بـ " متعلق"بربهم ". وأالجارلله "الحمد البتدائية
 "."يآعدلون

javascript:openquran(4,120,120)
javascript:openquran(4,120,120)
javascript:openquran(4,119,119)
javascript:openquran(4,119,119)
javascript:openquran(4,119,119)
javascript:openquran(4,117,117)
javascript:openquran(4,117,117)
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=369&CID=21#TOP%23TOP
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=369&CID=21#TOP%23TOP


مكتبة                       الكريم القرآن إعراب مشكل
 السإلمية مشكاة

ّلِذي     ُهَو  { 2:آ ُكْم     ا َلَق َأَجٌل     َأَجل     َقَضى     ُثّم     ِطيٍن     ِمْن     َخ وَأ
ُه     ُمَسّمى َد ْن ُتْم     ُثّم     ِع ْنأ َتُروأَن     َأ  }    َتْم

"قضى جملة على " معطوفةعنده مسمى "وأأجل جملة
" لوصفه،"أجل بالنكرة البتداء وأجاز لها، محل " لأجل

"هو جملة على " معطوفةتمتروأن أنأتم "ثم وأجملة
 ".خلقكم الذي

ّلُه     وَأُهَو  { 3:آ َلُم     الْرِض     وَأِفي     الّسَماوَأاِت     ِفي     ال ُكْم     َيآْع سِإّر
ُكْم  }    وَأَجْهَر

تضمنه لما الجللة بلفظ " يآتعلقالسموات "في الجار
"."هو للمبتدأ ثاٍن " خبر"يآعلم . جملةالمعبود معنى من

ِتيِهْم     وَأَما  { 4:آ ْأ َيآٍة     ِمْن     َت َيآاِت     ِمْن     آ ّبِهْم     آ ُنأوا     ِإل     َر ْنَها     َكا َع
 }    ُمْعِرِضيَن

وأجاز " للحصر،"إلوأ " زائدة،"منوأ " فاعل،آيآة "من
وأجملة فعل، بعد وأقع لنأه "؛"إل بعد الماضي وأقوع
 "."تأتيهم مفعول من " حأال"كانأوا

ْد  { 5:آ ُبوا     َفَق ّذ ْلَحّق     َك َءُهْم     َلّما     ِبا ِتيِهْم     َفَسْوَف     َجا ْأ ُء     َيآ َبا ْنأ َأ

ُنأوا     َما ُئوَن     ِبِه     َكا َتْهِز  }    َيآْس

"جاءهم "لما وأجملة " مستأنأفة،كذبوا "فقد جملة
دّل محذوأف الشرط وأجواب المتعاطفين، بين معترضة

على " معطوفةيآأتيهم "فسوف وأجملة قبله، ما عليه
 ".كذبوا "فقد جملة

َلْم  { 6:آ َنا     َكْم     َيآَروْأا     َأ ْك َل ِلِهْم     ِمْن     َأْه ْب ّناُهْم     َقْرٍن     ِمْن     َق ّك َم
ّكْن     َلْم     َما     الْرِض     ِفي ُكْم     ُنأَم َنا     َل ْل َأْرسَإ َء     وَأ ْيِهْم     الّسَما َل َع

ْدَراًرا َنا     ِم ْل ْنأَهاَر     وَأَجَع ِتِهْم     ِمْن     َتْجِري     ال َناُهْم     َتْح ْك َل َأْه َف
ِبِهْم ُنأو ُذ َنأا     ِب ْأ ْنأَش َأ ًنأا     َبْعِدِهْم     ِمْن     وَأ  }    آَخِريآَن     َقْر

" متعلققرن "من وأالجار مقدم، مفعول " خبريآة"كم
"،"يآروأالـ به " مفعول"أهلكنا وأجملة "،"كم لـ بصفة

ّلقت ّناهم وأجملة العمل، عن " الرؤيآة"كم وأع " نأعت"مك
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.معناه بحسب جمًعا عليه الضمير وأعاد "،"قرن لـ
:أي موصوفة " نأكرة": "مالكم نأمكن لم "ما وأقوله

ًئا ّكنه لم شي مفعول نأائب نأصب محل في لكم، نأم
ًئالـ " صفةنأمكن "لم وأجملة مطلق، .المقدرة ""شي

""فأهلكناهم وأجملة "،"السماء من " حأال"مدراًراوأ
 .فأهلكناهم : كفروأاأي مقدر اسإتئناف على معطوفة

َلْو  { 7:آ َنا     وَأ ْل ْيَك     نأـز َل ًبا     َع َتا َطاٍس     ِفي     ِك ُه     ِقْر َلَمُسو َف
ْيآِديآِهْم َأ ّلِذيآَن     َلَقاَل     ِب َذا     ِإْن     َكَفُروأا     ا ِبيٌن     سِإْحٌر     ِإل     َه  }    ُم

ًبا لـ بنعت " متعلققرطاس "في الجار ""إنوأ "،"كتا
 ." للحصر"إلوأ وأخبر، " مبتدأسإحر "هذاوأ نأافية،

َلْو  { 8:آ َنا     وَأ ْل ًكا     َأنأـز َل َظُروأَن     ل     ُثّم     الْمُر     َلُقِضَي     َم ْن  }    ُيآ

ًكا أنأـزلنا "وألو جملة "يآنظروأن "ل وأجملة " مستأنأفة،مل
 الشرط جواب على معطوفة
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َلْو  { 9 ُه     وَأ َنا ْل ًكا     َجَع َل ُه     َم َنا ْل َنا     َرُجل     َلَجَع َبْس َل َل ْيِهْم     وَأ َل َما     َع
ِبُسوَن ْل  }    َيآ

لتأكيد وأاللم عاطفة، " : الواوأعليهم "للبسنا قوله
 .به مفعول " موصول"ماوأ الربط،

َلَقِد  { 10:آ ُتْهِزَئ     وَأ ِلَك     ِمْن     ِبُرسُإٍل     اسْإ ْب َق     َق ّلِذيآَن     َفَحا ِبا
ْنُهْم     سَإِخُروأا ُنأوا     َما     ِم ُئوَن     ِبِه     َكا َتْهِز  }    َيآْس

"لقد وأجملة " مستأنأفة،برسإل اسإتهزئ "وألقد جملة
قوله " في"ما. وألها محل ل القسم " جواباسإتهزئ

""فحاق وأجملة "،"حأاق فاعل موصول " اسإمكانأوا "ما
 .لها محل " ل"اسإتهزئ جملة على معطوفة

ّلِه     ُقْل     وَأالْرِض     الّسَماوَأاِت     ِفي     َما     ِلَمْن     ُقْل  { 12:آ َتَب     ِل َك
َلى ُكْم     الّرحْأَمَة     َنأْفِسِه     َع ّن َيْجَمَع َلى     َل ِم     ِإ َياَمِة     َيآْو ْلِق ْيآَب     ل     ا َر
ّلِذيآَن     ِفيِه ْنأُفَسُهْم     َخِسُروأا     ا ُنوَن     ل     َفُهْم     َأ  }    ُيآْؤِم
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. الجارالمقدرة بالصلة " متعلقالسموات "في الجار
: هوأي محذوأف، لمبتدأ محذوأف بخبر متعلق ""لله
وأجملة لها، محل ل " مستأنأفة"كتب جملة لله، كائن

ّنكم(وأالله " جواب"ليجمعنكم وأجملة " مستأنأفة،) ليجمع
"القيامة "يآوم من " حأالفيه ريآب "ل جملة القسم،

وأجملة ": مبتدأ،خسروأا "الذيآن . وأقولهنأصب محل في
بالخبر الزائدة الفاء لحاق وأجاز " خبر،يآؤمنون ل "فهم

 .بالشرط للموصول تشبيًها

َلُه  { 13:آ َكَن     َما     وَأ ْيِل     ِفي     سَإ ّل ّنَهاِر     ال الّسِميُع     وَأُهَو     وَأال
ِليُم ْلَع  }    ا

وأجملة لها، محل ل " مستأنأفةسإكن ما "وأله جملة
 .المستأنأفة على معطوفة "السميع "وأهو

ْيَر     ُقْل  { 14:آ ّلِه     َأَغ ُذ     ال ّتِخ ّيا     َأ ِل ِطِر     وَأ وَأالْرِض     الّسَماوَأاِت     َفا
ْطِعُم     وَأُهَو ْطَعُم     وَأل     ُيآ ّنأي     ُقْل     ُيآ ُكوَن     َأْن     ُأِمْرُت     ِإ َمْن     َأوّأَل     َأ

َلَم َنأّن     وَأل     َأسْإ ُكو ِكيَن     ِمَن     َت ْلُمْشِر  }    ا

ًيا "،"أتخذ لـ أوأل " مفعول"غير ثان، " مفعول"وأل
من البدل كان وأإن الجللة من " بدل"فاطروأ

محل في " حأاليةيآطعم "وأهو . جملةقليل المشتقات
" منصوبأكون "أن المؤوأل . وأالمصدرالجللة من نأصب
" : مضافأسإلم "من . وأقولهالباء الخافض نأـزع على
" ل"قل جملة على معطوفة "تكونأن "وأل وأجملة إليه،
 .لها محل

ّنأي     ُقْل  { 15:آ ْيُت     ِإْن     َأَخاُف     ِإ ّبي     َعَص َذاَب     َر ٍم     َع ٍم     َيآْو ِظي َع
  { 

الشرط وأجواب " معترضة،ربي عصيت "إن جملة
 .عذاب نأالني عصيته : إنأي محذوأف،

ْنُه     ُيآْصَرْف     {َمْن 16:آ ِئٍذ     َع ْد     َيآْوَم ِلَك     َرحِأَمُه     َفَق َذ ْلَفْوُز     وَأ ا
ِبيُن ْلُم   }    ا
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ُيآْصَرفبـ متعلق زمان " ظرف"يآومئذ " اسإم"إٍذ "،"
وأتنويآنه السكون، على مبني إليه مضاف ظرفي

مستأنأفة، "الفوز "وأذلك . وأجملةجملة عن للتعويآض
 .وأخبر مبتدأ من اسإمية جملة وأهي

ِإْن  { 17:آ ّلُه     َيآْمَسْسَك     وَأ  }    ُهَو     ِإل     َلُه     َكاِشَف     َفل     ِبُضّر     ال

للجنس " نأافية"ل رابطة، " : الفاءكاشف "فل قوله
" للحصر،"إل المحذوأف، بالخبر متعلق وأالجار وأاسإمها،

 .المحذوأف الخبر في المستتر الضمير من " بدل"هو

ْلَقاِهُر     وَأُهَو  { 18:آ َق     ا َباِدِه     َفْو ِكيُم     وَأُهَو     ِع ْلَح ِبيُر     ا ْلَخ  }    ا

" خبر"الخبيروأ ثان، بخبر متعلق مكان " ظرف"فوق
 ثان
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َبُر     َشْيٍء     َأّي     ُقْل  { 19 ْك ًة     َأ َد ّلُه     ُقِل     َشَها ٌد     ال ِني     َشِهي ْي َب
ُكْم َن ْي َب ُأوأحِأَي     وَأ َلّي     وَأ َذا     ِإ ْلُقْرآُن     َه ُكْم     ا ْنأِذَر َلَغ     وَأَمْن     ِبِه     ل َب
ُكْم ّن ِئ ُدوأَن     َأ َتْشَه ّلِه     َمَع     َأّن     َل ِلَهًة     ال ُد     ل     ُقْل     ُأْخَرى     آ ُقْل     َأْشَه

ّنأَما َلٌه     ُهَو     ِإ ٌد     ِإ ِني     وَأاحِأ ّنأ ِإ ٌء     وَأ ُكوَن     ِمّما     َبِري  }    ُتْشِر

َأّي ""شهادةوأ "،"أكبر خبره مبتدأ، اسإتفهام ": اسإم"
وأجملة "،"شهيد بـ " متعلق"بيني . وأالظرفتمييز

.القول مقول على " معطوفةالقرآن هذا إلّي "وأأوأحأي
الكاف، على معطوف موصول ": اسإمبلغ "َمْن وأقوله

الخافض نأـزع على " منصوبآلهة الله مع "أن وأالمصدر
وأجملة بالخبر، متعلق مكان " ظرف"معوأ )،(الباء

ل "قل جملة وأكذا " مستأنأفة،" لتشهدوأن"أإنأكم
"،"بريء بـ " متعلقتشركون "مما وأالجار "،أشهد

 .القول مقول على " معطوفةبريء "وأإنأني وأجملة

ّلِذيآَن  { 20:آ َناُهُم     ا ْي َت َتاَب     آ ِك ْل َنأُه     ا َيآْعِرُفوَن     َكَما     َيآْعِرُفو
َءُهُم َنا ْب ّلِذيآَن     َأ ْنأُفَسُهْم     َخِسُروأا     ا ُنوَن     ل     َفُهْم     َأ  }    ُيآْؤِم
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" نأائب"كما في وأالكاف الذيآن، " خبر"يآعرفونأه جملة
معرفة : يآعرفونأهأي " مصدريآة،"ماوأ مطلق، مفعول

وأجملة إليه، مضاف وأالمصدر أبنائهم، معرفة مثل
الفاء وأاقترنأت "،"الذيآن المبتدأ " خبريآؤمنون ل "فهم
 .بالشرط للموصول تشبيًها بالخبر

َلُم     وَأَمْن  { 21:آ ْظ َتَرى     ِمّمِن     َأ َلى     اْف ّلِه     َع ًبا     ال ّذَب     َأوْأ     َكِذ َك
ِتِه َيآا ّنأُه     ِبآِ ِلُح     ل     ِإ ِلُموَن     ُيآْف ّظا  }    ال

""أظلموأ مبتدأ، اسإتفهام " اسإم"َمْن مستأنأفة، الواوأ
" ضمير"إنأه في وأالهاء "،"أظلم بـ متعلق وأالجار خبره،

 .مستأنأفة وأجملته الشأن،

َيآْوَم  { 22:آ ّلِذيآَن     َنأُقوُل     ُثّم     َجِميًعا     َنأْحُشُرُهْم     وَأ ُكوا     ِل َأْشَر

ْيآَن ُكُم     َأ َكاُؤ ّلِذيآَن     ُشَر ُتْم     ا ْن  }    َتْزُعُموَن     ُك

وأجملة " مقدرة،"اتقوالـ به ": مفعول"وأيآوم قوله
"،"هم الضمير من " حأال"جميًعاوأ " مستأنأفة،"اتقوا

بالخبر متعلق مكان ظرف اسإتفهام " اسإم"أيآنوأ
 ." نأعت"الذيآنوأ " مبتدأ،"شركاؤكم المقدر،

ُكْن     َلْم     ُثّم  { 23:آ ُتُهْم     َت َن ْت ُلوا     َأْن     ِإل     ِف ّلِه     َقا َنا     وَأال ّب ّنا     َما     َر ُك
ِكيَن  }    ُمْشِر

" بدل"ربنا " للحصر،"إلوأ كان، " خبرقالوا "أن المصدر
على " معطوفةفتنتهم تكن "لم وأجملة الجللة، من

محل ل القسم " جوابكنا "ما وأجملة "،"نأقول جملة
 .لها

ُظْر  { 24:آ ْنأ ْيَف     ا ُبوا     َك َذ َلى     َك ْنأُفِسِهْم     َع ْنُهْم     وَأَضّل     َأ َما     َع
ُنأوا َتُروأَن     َكا  }    َيآْف

َذبوا "كيف للفعل به مفعول نأصب محل في " جملةَك
"،"ضل " فاعل"ما. وأبالسإتفهام المعلق ""انأظر
 "."كذبوا جملة على " معطوفة"ضّل وأجملة
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ْنُهْم  { 25:آ َتِمُع     َمْن     وَأِم ْيَك     َيآْس َل َنا     ِإ ْل َلى     وَأَجَع ِبِهْم     َع ُلو ُق
ّنًة ِك ُه     َأْن     َأ ِنأِهْم     وَأِفي     َيآْفَقُهو َذا ِإْن     وَأْقًرا     آ َيآٍة     ُكّل     َيآَروْأا     وَأ ل     آ

ُنوا ّتى     ِبَها     ُيآْؤِم َذا     حَأ ُءوأَك     ِإ َنأَك     َجا ُلو ّلِذيآَن     َيآُقوُل     ُيآَجاِد ا
َذا     ِإْن     َكَفُروأا ِطيُر     ِإل     َه ِليَن     َأسَإا  }    الوّأ

وأاوأ اقتران وأيآجوز الموصول، من " حأال"وأجعلنا جملة
لجله، " مفعوليآفقهوه "أن وأالمصدر بالماضي، الحال

من بحال " متعلقآذانأهم "في . وأالجار: كراهةأي
ّنة على " معطوف"وأقًراوأ "،"وَأْقًرا "". "حأتى"أك

وأجملة مستأنأفة، بعدها الشرطية وأالجملة ابتدائية،
" وأجملة"جاؤوأك في الواوأ من " حأال"يآجادلونأك

 .لها محل ل الشرط " جواب"يآقول

ْنَهْوَن     وَأُهْم  { 26:آ ْنُه     َيآ َأوْأَن     َع ْن َيآ ْنُه     وَأ ِإْن     َع ُكوَن     وَأ ِل ِإل     ُيآْه
ْنأُفَسُهْم  }    َيآْشُعُروأَن     وَأَما     َأ

"،"يآنأوأن في الواوأ من " حأاليةيآهلكون "وأإن جملة
الواوأ من " حأاليةيآشعروأن "وأما وأجملة نأافية، ""إنوأ

 .نأصب محل " في"يآهلكون في

َلْو  { 27:آ ْذ     َتَرى     وَأ َلى     وُأِقُفوا     ِإ ّناِر     َع ُلوا     ال َنا    َ يآا     َفَقا َت ْي ّد     َل ُنأَر
ّذَب     وَأل َك َيآاِت     ُنأ َنا     ِبآِ ّب  }    َر

ًئا : لرأيآتأي محذوأف، الشرط جواب وأجملة عظيًما، شي
"نأكذب "وأل قوله في وأالواوأ إليه، مضاف ""وُأِقفوا
ًبا مضمرة بأن منصوب وأالفعل للمعية، بعدها، وأجو

من متصيد مصدر على معطوف المؤوأل وأالمصدر
ّدا لنا : ليتأي السابق الكلم وأجملة تكذيآب، وأانأتفاء ر
ّذب  لها محل ل الحرفي الموصول " صلة"نأك
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َدا     َبْل  { 28: ُنأوا     َما     َلُهْم     َب ْبُل     ِمْن     ُيآْخُفوَن     َكا َلْو     َق ّدوأا     وَأ ُر
ُدوأا ْنُه     ُنأُهوا     ِلَما     َلَعا ّنأُهْم     َع ِإ ُبوَن     وَأ َكاِذ  }    َل
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الشرط وأجملة " مستأنأفة،كانأوا ما بدا "بل جملة
"لكاذبون "وأإنأهم وأجملة المستأنأفة، على معطوفة
 .لها محل " ل"عادوأا جملة على معطوفة

ُلوا  { 29:آ َنا     ِإل     ِهَي     ِإْن     وَأَقا ُت َيا َيا     حَأ ْنأ ّد َنأْحُن     وَأَما     ال
ِثيَن ْبُعو  }    ِبَم

"بمبعوثين نأحن "وأما وأجملة مهملة، " نأافية"إن
 .نأصب محل في القول مقول على معطوفة

َلْو  { 30:آ ْذ     َتَرى     وَأ َلى     وُأِقُفوا     ِإ ّبِهْم     َع ْيَس     َقاَل     َر َل َذا     َأ َه
ْلَحّق ُلوا     ِبا َلى     َقا َنا     َب ّب ُذوأُقوا     َقاَل     وَأَر َذاَب     َف ْلَع ُتْم     ِبَما     ا ْن ُك

ْكُفُروأَن  }    َت

ًئا : لرأيآتأي محذوأف، الشرط جواب . وأجملةعظيًما شي
:أي مقدر القسم وأجواب لها، محل ل مستأنأفة ""قال
على " معطوفةترى "وألو وأجملة لحق، إنأه وأالله بلى

قوله في وأالفاء )،27( اليآة " فيترى "لو جملة
كنتم : إنأي مقدر، شرط لجواب " رابطة"فذوأقوا

مقول وأجوابه المقدرة الشرط وأجملة فذوأقوا، كفرتم
الشرط " جواب"فذوأقوا وأجملة نأصب، محل في القول

 .جزم محل في

ّتى  { 31:آ َذا     حَأ ْتُهُم     ِإ َء َتًة     الّساَعُة     َجا ُلوا     َبْغ َنا    َ يآا     َقا َت حَأْسَر
َلى َنا     َما     َع ْط ُلوَن     وَأُهْم     ِفيَها     َفّر َلى     َأوْأَزاَرُهْم     َيآْحِم َع

َء     َأل     ُظُهوِرِهْم  }    َيآِزُروأَن     َما     سَإا

بـ متعلقة شرطية " ظرفية"إذا " ابتدائية،"حأتى
موضع في " مصدر. "بغتةمستأنأفة وأالجملة "،"قالوا
فاعل من حأالية "أوأزارهم يآحملون "وأهم جملة الحال،
اسإتفتاح " أداة": "أليآزروأن ما سإاء "أل قوله "،"قالوا
. وأالمخصوصفاعله وأالموصول ماض، وأفعل وأتنبيه،

ُلهمأي محذوأف بالذم  .مستأنأفة الذم وأجملة ذلك، : حِأْم

ُة     وَأَما  { 32:آ َيا ْلَح َيا     ا ْنأ ّد َلْهٌو     َلِعٌب     ِإل     ال ّداُر     وَأ َلل ُة     وَأ ْيٌر     الِخَر َخ
ّلِذيآَن ّتُقوَن     ِل ُلوَن     َأَفل     َيآ  }    َتْعِق
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وأمبتدأ للتأكيد، اللم عاطفة، ": الواوأ"وأللدار قوله
المستأنأفة، على معطوفة . وأالجملةوأخبره وأنأعته

ّدمت " مستأنأفة،تعقلون "أفل وأجملة لن الهمزة؛ تق
 .الصدارة لها

ْد  { 33:آ َلُم     َق ّنأُه     َنأْع ُنأَك     ِإ َيْحُز ّلِذي     َل ُلوَن     ا ّنأُهْم     َيآُقو ِإ ل     َف
َنأَك ُبو ّذ َك ِكّن     ُيآ َل ِلِميَن     وَأ ّظا َيآاِت     ال ّلِه     ِبآِ ُدوأَن     ال  }    َيآْجَح

"إنأه وأجملة الخبر، في اللم " لوجود"إن همزة كسرت
". وأالموصول"نأعلم مفعولي مسد سإدت "ليحزنأك

"يآكذبونأك ل "فإنأهم وأجملة "،"يآحزن " فاعل"الذي
الظالمين "وألكن وأجملة لها، محل ل مستأنأفة
" .يآكذبونأك ل "فإنأهم جملة على " معطوفةيآجحدوأن

 "."يآجحدوأنبـ " متعلق"بآِيآات وأالجار

ْد  { 34:آ َلَق َبْت     وَأ ّذ ِلَك     ِمْن     ُرسُإٌل     ُك ْب َبُروأا     َق َلى     َفَص َما     َع
ُبوا ّذ ُذوأا     ُك ُأوأ ّتى     وَأ َتاُهْم     حَأ َنأا     َأ ّدَل     وَأل     َنأْصُر َب ِلَماِت     ُم َك ّلِه     ِل ال
ْد َلَق َءَك     وَأ ِإ     ِمْن     َجا َب ِليَن     َنأ ْلُمْرسَإ  }    ا

"وأل ". جملة"رسإل لـ بنعت " متعلققبلك "من الجار
ّدل "جاءك "وألقد وأجملة " مستأنأفة،الله لكلمات مب

"من وأالجار : الخبر،أي " مقدر"جاءك . وأفاعلمستأنأفة
""المرسإلينوأ " المقدر،"الخبر من بحال " متعلقنأبأ

 .إليه مضاف

ِإْن  { 35:آ ُبَر     َكاَن     وَأ ْيَك     َك َل ِإِن     ِإْعَراُضُهْم     َع َطْعَت     َف َت َأْن     اسْإ

َتِغَي ْب ّلًما     َأوْأ     الْرِض     ِفي     َنأَفًقا     َت َيُهْم     الّسَماِء     ِفي     سُإ ِت ْأ َت َف
َيآٍة َلْو     ِبآِ َء     وَأ ّلُه     َشا َلى     َلَجَمَعُهْم     ال َدى     َع ْلُه َنأّن     َفل     ا ُكو ِمَن     َت

ِليَن ْلَجاِه  }    ا

"كبر وأجملة الشأن، ضمير كان وأاسإم مستأنأفة، الواوأ
"فإن وأجملة كان، خبر نأصب محل " فيإعراضهم
الشرط جواب المقدر الشرط جواب " معاسإتطعت

:أي " مقدراسإتطعت "إن وأجواب "،كان "إن الوأل
"إن جملة على معطوفة "الله شاء "وألو جملة فافعل،

 " مستأنأفةتكونأن "فل . وأجملةلها محل " لكبر كان
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ّنأَما  { 36 َتِجيُب     ِإ ّلِذيآَن     َيآْس َتى     َيآْسَمُعوَن     ا ْلَمْو ُثُهُم     وَأا ْبَع ّلُه     َيآ ال
ْيِه     ُثّم َل  }    ُيآْرَجُعوَن     ِإ

.المستأنأفة على " معطوفةالله يآبعثهم "وأالموتى جملة
" في"يآبعثهم جملة على " معطوفة"يآرجعون وأجملة

 .رفع محل

ُلوا  { 37:آ ْيِه     نأـزَل     َلْول     وَأَقا َل َيآٌة     َع ّبِه     ِمْن     آ ّلَه     ِإّن     ُقْل     َر ال
َلى     َقاِدٌر َيآًة     ُيآنـزَل     َأْن     َع ِكّن     آ َل َثَرُهْم     وَأ ْك َلُموَن     ل     َأ  }    َيآْع

بنعت " متعلقربه "من وأالجار تحضيض، " حأرف"لول
" مجروأريآنـزل أن "على المؤوأل ". وأالمصدر"آيآةلـ

"يآعلمون ل أكثرهم "وألكن وأجملة "."قادر بـ متعلق
 .نأصب محل في القول مقول على معطوفة

ّبٍة     ِمْن     وَأَما  { 38:آ ِئٍر     وَأل     الْرِض     ِفي     َدا ِطيُر     َطا ْيِه     َيآ َناحَأ ِبَج
ُكْم     ُأَمٌم     ِإل ُل َثا َنا     َما     َأْم ْط َتاِب     ِفي     َفّر ِك ْل َلى     ُثّم     َشْيٍء     ِمْن     ا ِإ

ّبِهْم  }    ُيآْحَشُروأَن     َر

"الرض "في وأالجار زائدة، " قبلها"منوأ " مبتدأ،"دابة
"،"دابة على " معطوف"طائروأ لدابة، بنعت متعلق
. وأقولهرفع محل في لطائر " صفة"يآطير وأجملة

نأكرة وأهو ": نأعت،"أمثالكم وأقوله "،"دابة " : خبر"أمم
"من . وأقولهمبهم لنأه إضافته من التعريآف يآستفد لم

:أي " زائدة،"منوأ مطلق، مفعول ": نأائبشيء
ًطا، :المستأنأفة على " معطوفة"يآحشروأن وأجملة تفريآ

.." معترضةفرطنا "ما وأجملة "،أمم إل دابة من "ما
 .المتعاطفين بين

ّلِذيآَن  { 39:آ ُبوا     وَأا ّذ َنا     َك ِت َيآا ْكٌم     ُصّم     ِبآِ ُب ُلَماِت     ِفي     وَأ ّظ َمْن     ال
ِأ ّلُه     َيآَش ْلُه     ال ِل  }    ُيآْض

"الظلمات "في وأالجار الموصول، " : خبر"صم قوله
ل مستأنأفة الشرطية . وأالجملةللمبتدأ ثان بخبر متعلق
 ." خبر"يآضلله وأجملة مبتدأ، " شرطية"منوأ لها، محل
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ُكْم     ُقْل  { 40:آ َت ْيآ َأ ُكْم     ِإْن     َأَر َتا َذاُب     َأ ّلِه     َع ُكُم     َأوْأ     ال ْت َت الّساَعُة     َأ
ْيَر ّلِه     َأَغ ْدُعوَن     ال ُتْم     ِإْن     َت ْن  }    َصاِدِقيَن     ُك

ماض، وأفعل للسإتفهام ": الهمزة"أرأيآتكم قوله
الوأل وأالمفعول خطاب، حأرف وأالكاف وأفاعل،
"أتاكم "إن . وأجملةالله عذاب : أرأيآتكمأي محذوأف

عنه، : فأخبروأنأيأي محذوأف، الشرط وأجواب معترضة،
لـ ثان " مفعول"تدعون وأجملة مقدم، " مفعول"غيروأ

الوأل " بالمفعول"تدعون لجملة وأالرابط "،"رأيآتكم
: قلوأالتقديآر لكشفه، تدعون الله : أغيرأي محذوأف،
أغير أتتكم إن الساعة أوأ أتاكم إن الله عذاب أرأيآتكم

الشرط " وأفعل"أرأيآتكم وأتنازع لكشفه، تدعون الله
وأجواب "،"أتاكم الثانأي " فأعمل"عذاب " على"أتاكم

 .قبله ما عليه دّل محذوأف "كنتم "إن الشرط

ُه     َبْل  { 41:آ ّيآا ْدُعوَن     ِإ ْكِشُف     َت َي ْدُعوَن     َما     َف ْيِه     َت َل َء     ِإْن     ِإ َشا
ْنَسْوَن َت ُكوَن     َما     وَأ  }    ُتْشِر

وأالهاء مقدم، به مفعول منفصل نأصب ": ضمير"إيآاه
"إن وأجملة " مستأنأفة،"تدعون وأجملة غائب، حأرف
ما عليه يآدّل محذوأف الشرط وأجواب " معترضة،شاء
""وأتنسون . وأجملةكشف يآكشف أن شاء : إنأي قبله

 .لها محل " ل"يآكشف جملة على معطوفة

ْد  { 42:آ َلَق َنا     وَأ ْل َلى     َأْرسَإ ٍم     ِإ ِلَك     ِمْن     ُأَم ْب َنأاُهْم     َق ْذ َأَخ َف
ْأسَإاِء َب ْل ّلُهْم     وَأالّضّراِء     ِبا َتَضّرُعوَن     َلَع  }    َيآ

"لقد وأجملة " مستأنأفة،أمم إلى أرسإلنا "وألقد جملة
" معطوفة"فأخذنأاهم وأجملة القسم، جواب "أرسإلنا

لها، محل ل فأخذنأاهم : فكذبواأي مقدرة جملة على
 ." مستأنأفةيآتضرعون "لعلهم وأجملة

َلْول  { 43:آ ْذ     َف َءُهْم     ِإ َنا     َجا ْأسُإ ِكْن     َتَضّرُعوا     َب َل َقَسْت     وَأ
ُبُهْم ُلو ّيآَن     ُق َطاُن     َلُهُم     وَأَز ْي ُنأوا     َما     الّش ُلوَن     َكا  }    َيآْعَم

وأجملة لها، محل ل " مستأنأفةتضرعوا "فلول جملة
" حأرف"لولوأ جر، محل في إليه مضاف ""جاءهم

javascript:openquran(5,43,43)
javascript:openquran(5,43,43)
javascript:openquran(5,42,42)
javascript:openquran(5,42,42)
javascript:openquran(5,41,41)
javascript:openquran(5,41,41)
javascript:openquran(5,40,40)
javascript:openquran(5,40,40)


مكتبة                       الكريم القرآن إعراب مشكل
 السإلمية مشكاة

وأجملة "،"تضرعوا بـ متعلق " ظرف"إذوأ تحضيض،
""تضرعوا جملة على " معطوفةقلوبهم قست "وألكن

 .لها محل ل

َلّما  { 44:آ ّكُروأا     َما     َنأُسوا     َف َنا     ِبِه     ُذ َتْح ْيِهْم     َف َل ْبَواَب     َع ُكّل     َأ
ّتى     َشْيٍء َذا     حَأ ُتوا     ِبَما     َفِرحُأوا     ِإ َنأاُهْم     ُأوأ ْذ َتًة     َأَخ َذا     َبْغ ِإ ُهْم     َف

ِلُسوَن ْب  }    ُم

ّيآن جملة على معطوفة الشرط جملة " حأرف"لما "،"َز
محل ل " مستأنأفةفرحأوا "إذا وأجملة ، لوجوب وأجوب

في " مصدر"بغتةوأ إليه، " مضاف"فرحأوا وأجملة لها،
على " معطوفةمبلسون هم "فإذا وأجملة الحال، موضع
 " فجائية"إذا" وأ"أخذنأاهم الجواب جملة
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ِطَع  { 45: ِبُر     َفُق ِم     َدا ْلَقْو ّلِذيآَن     ا َلُموا     ا ُد     َظ ْلَحْم ّلِه     وَأا َرّب     ِل
َلِميَن ْلَعا   }    ا

"مبلسون "هم جملة على " معطوفةدابر "فُقطع جملة
 .لها محل ل " مستأنأفةلله "وأالحمد وأجملة لها، محل ل

ُتْم  {ُقْل46:آ ْيآ َأ َذ ِإْن َأَر ّلُه َأَخ ُكْم ال ُكْم سَإْمَع ْبَصاَر َأ َتَم وَأ وَأَخ
َلى ُكْم َع ِب ُلو َلٌه َمْن ُق ْيُر ِإ ّلِه َغ ُكْم ال ِتي ْأ ُظْر ِبِه َيآ ْنأ ْيَف ا َك

َيآاِت ُنأَصّرُف  }َيآْصِدُفوَن ُهْم ُثّم ال

دّل محذوأف الشرط وأجواب معترضة، الشرط جملة
سإمعكم، أخذ : إنأي التالي، السإتفهام عليه

مبتدأ ":إله "من . وأقوله؟به يآأتيكم إله َمْن فأخبروأنأي
محذوأف وأالوأل "،"أرأيآتم لـ ثان مفعول وأالجملة وأخبر،

" نأعت"يآأتيكم وأجملة "،"إله " نأعت"غيروأ : سإمَعكم،أي
""نأصرف وأجملة " مستأنأفة،"انأظر وأجملة "،"إله لـ ثاٍن

"ثم وأجملة بالسإتفهام، " المعلق"انأظر لـ به مفعول
محل " في"نأصّرف جملة على " معطوفةيآصدفون هم

 .نأصب
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ُكْم     ُقْل  { 47:آ َت ْيآ َأ ُكْم     ِإْن     َأَر َتا َذاُب     َأ ّلِه     َع َتًة     ال ًة     َأوْأ     َبْغ َجْهَر
َلُك     َهْل ْلَقْوُم     ِإل     ُيآْه ِلُموَن     ا ّظا  }    ال

. وأجملةله محل ل خطاب " حأرف"أرأيآتكم في الكاف
:تقديآره محذوأف الشرط وأجواب معترضة، "أتاكم "إن

لـ ثان مفعول "القوم إل يآهلك "هل . وأجملةفأخبروأنأي
: عذابتقديآره محذوأف الوأل وأالمفعول "،"أرأيآتكم

 .الحال موضع في " : مصدر"بغتة وأقوله الله،

ِليَن     ُنأْرسِإُل     وَأَما  { 48:آ ْلُمْرسَإ َبّشِريآَن     ِإل     ا ْنِذِريآَن     ُم َفَمْن     وَأُم
َلَح     آَمَن َأْص ْيِهْم     َخْوٌف     َفل     وَأ َل ُنأوَن     ُهْم     وَأل     َع  }    َيآْحَز

الشرط وأجملة "،"المرسإلين من " حأال"مبشريآن
"فل وأجملة "،نأرسإل "ما المستأنأفة على معطوفة

"": "لخوف "فل وأقوله الشرط، " جوابعليهم خوف
 .بالخبر متعلق وأالجار ليس، عمل تعمل نأافية

ّلِذيآَن  { 49:آ ُبوا     وَأا ّذ َنا     َك ِت َيآا َذاُب     َيآَمّسُهُم     ِبآِ ْلَع ُنأوا     ِبَما     ا َكا
 }    َيآْفُسُقوَن

"فمن جملة على ..." معطوفةكذبوا "وأالذيآن جملة
" خبرالعذاب "يآمسهم وأجملة لها، محل " لآمن

بـ متعلق " مجروأركانأوا "بما وأالمصدر الموصول،
 "."يآمسهم

ُكْم     َأُقوُل     ل     ُقْل  { 50:آ ْنِدي     َل ِئُن     ِع ّلِه     َخَزا َلُم     وَأل     ال َأْع

ْيَب ْلَغ ُكْم     َأُقوُل     وَأل     ا ّنأي     َل َلٌك     ِإ ِبُع     ِإْن     َم ّت أ
َلّي     ُيآوحَأى     َما     ِإل     َ ِإ

َتِوي     َهْل     ُقْل َبِصيُر     الْعَمى     َيآْس ْل ّكُروأَن     َأَفل     وَأا َتَف  }    َت

"،أقول "ل جملة على " معطوفةأعلم "وأل جملة
وأجملة القول، حأيز في " مستأنأفةأتبع "إن وأجملة

 .لها محل ل " مستأنأفةتتفكروأن "أفل

ْنأِذْر  { 51:آ َأ ّلِذيآَن     ِبِه     وَأ َلى     ُيآْحَشُروأا     َأْن     َيآَخاُفوَن     ا ّبِهْم     ِإ َر
ْيَس ِنأِه     ِمْن     َلُهْم     َل ِلّي     ُدوأ ّلُهْم     َشِفيٌع     وَأل     وَأ ّتُقوَن     َلَع  }    َيآ
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"ليس وأجملة "،"يآخافون " مفعوليآحشروأا "أن المصدر
"من ". وأالجار"يآحشروأا في الواوأ من " حأالوألي لهم
"يآتقون "لعلهم وأجملة "،"وألي من بحال " متعلقدوأنأه

 .لها محل ل مستأنأفة

ْطُرِد     وَأل  { 52:آ ّلِذيآَن     َت ْدُعوَن     ا ّبُهْم     َيآ َداِة     َر ْلَغ ْلَعِشّي     ِبا وَأا
ُدوأَن ْيَك     َما     وَأْجَهُه     ُيآِريآ َل ِبِهْم     ِمْن     َع ِمْن     وَأَما     َشْيٍء     ِمْن     حِأَسا
ِبَك ْيِهْم     حِأَسا َل َدُهْم     َشْيٍء     ِمْن     َع ْطُر َت ُكوَن     َف َت ِمَن     َف

ِلِميَن ّظا  }    ال

ْدعون في الواوأ من " حأالية"يآريآدوأن جملة َيآ محل " في"
في الواوأ من ثانأية " حأالشيء عليك "ما وأجملة نأصب،

من بحال " متعلقحأسابهم "من وأالجار "،"يآدعون
وأكذا " زائدة،"منوأ مؤخر، " مبتدأ"شيءوأ "،"شيء

ّدمت وأإن "،"شيء من بحال " متعلقحأسابك "من تق
"،"عليهم المعنوي عاملها " علىحأسابك "من الحال
".بيمينه مطويآاٍت : "وأالسمواتكقراءة جائز فذلك
بأن منصوب وأالفعل سإببية، ": الفاء"فتطردهم وأقوله

على معطوف المؤوأل وأالمصدر الفاء، بعد مضمرة
مؤاخذة يآكون : ماأي المتقدم، النفي من متصيد مصدر

َطْرد،  الحرفي الموصول " صلة"فتطردهم وأجملة ف
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ِلَك  { 53 َذ َك ّنا     وَأ َت َبْعٍض     َبْعَضُهْم     َف ُلوا     ِب َيُقو ّلُه     َمّن     َأَهُؤلِء     ِل ال
ْيِهْم َل َنا     ِمْن     َع ِن ْي ْيَس     َب َل ّلُه     َأ َلَم     ال َأْع ِكِريآَن     ِب  }    ِبالّشا

اسإم وأالكاف مستأنأفة، ": الواوأفتنا "وأكذلك قوله
""ذاوأ مطلق، مفعول نأائب نأصب محل في مثل بمعنى

ّناوأالتقديآر إليه، مضاف إشارة اسإم فتونأا بعضهم : فت
من بحال " متعلق"ببعض وأالجار الفتون، ذلك مثل

"."فتنا بـ " متعلق"ليقولوا المجروأر وأالمصدر "،"بعض
في الضمير من بحال " متعلقبيننا "من وأالجار

وأقوله خبر، رفع محل " فيالله "مّن وأجملة "،"عليهم
وأالجار ليس، " خبر"أعلموأ زائدة، ": الباء"بأعلم

 "."أعلم بـ " متعلق"بالشاكريآن
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َذا  { 54:آ ِإ َءَك     وَأ ّلِذيآَن     َجا ُنوَن     ا َنا     ُيآْؤِم ِت َيآا سَإلٌم     َفُقْل     ِبآِ
ُكْم ْي َل َتَب     َع ُكْم     َك ّب َلى     َر ّنأُه     الّرحْأَمَة     َنأْفِسِه     َع َعِمَل     َمْن     َأ
ُكْم ْن ًءا     ِم َلٍة     سُإو َلَح     َبْعِدِه     ِمْن     َتاَب     ُثّم     ِبَجَها َأْص ّنأُه     وَأ َأ َغُفوٌر     َف
 }    َرحِأيٌم

""سإلموأ الجواب، بمعنى متعلقة شرطية " ظرفية"إذا
البتداء وأجاز بالخبر، " متعلق"عليكم وأالجار مبتدأ،

وأالمصدر " مستأنأفة،"كتب وأجملة دعاء، لنأها بالنكرة؛
""منوأ الرحأمة، من " بدلعمل من "أنأه المؤوأل
الضمير من بحال " متعلق"منكم وأالجار مبتدأ، شرطية

الضمير من بحال " متعلق"بجهالة وأالجار "،"عمل في
مبتدأ، وأالمصدر " رابطة،"فأنأه في وأالفاء "،"عمل في

"حأاصل "فغفرانأه وأجملة : حأاصل،أي محذوأف، وأخبره
جملة مع وأالرابط جزم، محل في الشرط جواب

 .: بهأي مقدر الشرط

ِلَك 55:آ َذ َك َيآاِت     ُنأَفّصُل     {وَأ ِبيَن     ال َت َتْس ِل ِبيُل     وَأ ْلُمْجِرِميَن     سَإ ا
{ 

نأائب وأالكاف مستأنأفة، ": الواوأنأفّصل "وأكذلك قوله
اليآات : نأفصلأي إليه مضافة وأالشارة مطلق، مفعول
مستأنأفة، ""نأفصل وأجملة التفصيل، ذلك مثل تفصيل

:وأالتقديآر بعده، بمحذوأف " متعلق"وألتستبين وأالمصدر
""وأَفّصلناها وأجملة َفّصلناها، سإبيلهم وألتستبين
 .لها محل " ل"نأفّصل جملة على معطوفة المقدرة

ّنأي     ُقْل  { 56:آ َد     َأْن     ُنأِهيُت     ِإ ُب ّلِذيآَن     َأْع ْدُعوَن     ا ُدوأِن     ِمْن     َت
ّلِه ِبُع     ل     ُقْل     ال ّت أ

ُكْم     َ َء ْد     َأْهَوا ْلُت     َق َل ًذا     َض َنأا     وَأَما     ِإ ِمَن     َأ
َتِديآَن ْلُمْه  }    ا

).(عن الخافض نأـزع على " منصوبأعبد "أن المصدر
المقدر العائد ضمير من بحال " متعلقدوأن "من الجار

ًنا : تدعونأهأي " مستأنأفة،"قل جملة الله، دوأن من كائ
القول، حأيز في " مستأنأفةضللت "قد جملة وأكذا

جملة على " معطوفةالمهتديآن من أنأا "وأما وأجملة
 "."ضللت

javascript:openquran(5,56,56)
javascript:openquran(5,56,56)
javascript:openquran(5,56,56)
javascript:openquran(5,55,55)
javascript:openquran(5,55,55)
javascript:openquran(5,54,54)
javascript:openquran(5,54,54)
javascript:openquran(5,54,54)


مكتبة                       الكريم القرآن إعراب مشكل
 السإلمية مشكاة

ّنأي     ُقْل  { 57:آ َلى     ِإ َنٍة     َع ّي ّبي     ِمْن     َب ُتْم     َر ْب ّذ َك ْنِدي     َما     ِبِه     وَأ ِع
ُلوَن     َما َتْعِج ْكُم     ِإِن     ِبِه     َتْس ْلُح ّلِه     ِإل     ا ْلَحّق     َيآُقّص     ِل ْيُر     وَأُهَو     ا َخ

ِليَن ْلَفاِص  }    ا

ّذبتم وأجملة "،"بينة لـ بنعت " متعلقربي "من الجار "وأك
ما عندي "ما وأجملة نأصب، محل في " حأاليةبه

" موصول"ماوأ ، لها محل ل " مستأنأفةبه تستعجلون
وأجملة " نأافية،"إْنوأ "،لله إل الحكم "إن جملة مبتدأ،
"وأهو وأجملة نأصب، محل في الجللة من " حأال"يآقّص

محل " في"يآقص جملة على " معطوفةالفاصلين خير
 .نأصب

ْنِدي     َأّن     َلْو     ُقْل  { 58:آ ُلوَن     َما     ِع َتْعِج الْمُر     َلُقِضَي     ِبِه     َتْس
ِني ْي ُكْم     َب َن ْي َب ّلُه     وَأ َلُم     وَأال ِلِميَن     َأْع ّظا  }    ِبال

"،"ثبت بـ " فاعلتستعجلون ما عندي " أن المصدر
الشرط، " جوابالمر "لقضي وأجملة "،"أن اسإم ""ماوأ

 .لها محل ل " مستأنأفةبالظالمين أعلم "وأالله وأجملة

ُه  { 59:آ َد ْن ِتُح     وَأِع ْيِب     َمَفا ْلَغ َلُمَها     ل     ا َلُم     ُهَو     ِإل     َيآْع َيآْع َما     وَأ
َبّر     ِفي ْل َبْحِر     ا ْل َلُمَها     ِإل     وَأَرَقٍة     ِمْن     َتْسُقُط     وَأَما     وَأا وَأل     َيآْع
ّبٍة ُلَماِت     ِفي     حَأ ْطٍب     وَأل     الْرِض     ُظ ِبٍس     وَأل     َر ِفي     ِإل     َيآا

َتاٍب ِبيٍن     ِك  }    ُم

"أعلم "وأالله جملة على " معطوفةمفاتح "وأعنده جملة
""مفاتح من " حأالهو إل يآعلمها "ل . وأجملةلها محل ل

""وأيآعلم وأجملة " فاعل،"هو وأالضمير نأصب، محل في
.نأصب محل " فيمفاتح "وأعنده جملة على معطوفة

جملة على معطوفة "،وأرقة من تسقط "وأما وأجملة
""يآعلمها وأجملة زائدة، ""ِمنوأ نأصب، محل " في"يآعلم

من الحال وأجازت "،"وأرقة من حأال نأصب محل في
"": "إلكتاب في "إل وأقوله بالنفي، لسبقها النكرة

لمبتدأ محذوأف بخبر متعلق وأالجار المنقطع، للسإتثناء
 كتاب في هو : إلأي محذوأف
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ُكْم     ُثّم  { 60: ُث ْبَع ُيْقَضى     ِفيِه     َيآ ْيِه     ُثّم     ُمَسّمى     َأَجٌل     ِل َل ِإ
ُكْم ُكْم     ُثّم     َمْرِجُع ُئ ّب َن ُتْم     ِبَما     ُيآ ْن ُلوَن     ُك  }    َتْعَم

"،"يآبعثكم جملة على " معطوفةمرجعكم إليه "ثم جملة
"إليه جملة على " معطوفةيآنبئكم "ثم وأجملة

 ".مرجعكم

ْلَقاِهُر     وَأُهَو  { 61:آ َق     ا َباِدِه     َفْو ُيآْرسِإُل     ِع ُكْم     وَأ ْي َل َظًة     َع حَأَف
ّتى َذا     حَأ َء     ِإ ُكُم     َجا َد ْلَمْوُت     َأحَأ ْتُه     ا َنا     َتَوّف ُل ل     وَأُهْم     ُرسُإ

ُطوَن  }    ُيآَفّر

" ،"هو للمبتدأ ثان بخبر متعلق مكان ": ظرف"فوق
"،"القاهر المفرد على " معطوفة"يآرسإل وأجملة

وأجملة مستأنأفة، بعدها وأالجملة " ابتدائية،"حأتىوأ
 .لها محل ل " مستأنأفةيآفرطون ل "وأهم

ّدوأا     ُثّم  { 62:آ َلى     ُر ّلِه     ِإ ْلَحّق     َمْولُهُم     ال ْكُم     َلُه     َأل     ا ْلُح وَأُهَو     ا
ِبيَن     َأسْإَرُع ْلَحاسِإ  }    ا

اسإتفتاح، " أداة"أل للجللة، " نأعتانالحق "مولهم
" معطوفةأسإرع "وأهو . وأجملةمستأنأفة بعدها وأالجملة

 ".الحكم "له جملة على

ُكْم     َمْن     ُقْل  { 63:آ َنّجي ُلَماِت     ِمْن     ُيآ َبّر     ُظ ْل َبْحِر     ا ْل َنأُه     وَأا ْدُعو َت
َيًة     َتَضّرًعا ِئْن     وَأُخْف َنأا     َل ْنأَجا َنأّن     َهِذِه     ِمْن     َأ ُكو َن ِمَن     َل

ِكِريآَن  }    الّشا

من " حأال"تدعونأه وأجملة مبتدأ، اسإتفهام " اسإم"َمن
..." تفسيريآةأنأجيتنا "لئن وأجملة "،"يآنجيكم مفعول
""إْنوأ للقسم، " موطئة"لئن في وأاللم قبلها، للدعاء

 .شرطية

ّلُه     ُقِل  { 64:آ ُكْم     ال َنّجي ْنَها     ُيآ ُتْم     ُثّم     َكْرٍب     ُكّل     وَأِمْن     ِم ْنأ َأ

ُكوَن  }    ُتْشِر

القول مقول على " معطوفةتشركون أنأتم "ثم جملة
 .نأصب محل في
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ْلَقاِدُر     ُهَو     ُقْل  { 65:آ َلى     ا ْبَعَث     َأْن     َع ُكْم     َيآ ْي َل ًبا     َع َذا ِمْن     َع
ُكْم ُكْم     َتْحِت     ِمْن     َأوْأ     َفْوِق ِل ُكْم     َأوْأ     َأْرُج ِبَس ْل َيًعا     َيآ ُيآِذيآَق     ِش وَأ
ُكْم ْأَس     َبْعَض ُظْر     َبْعٍض     َب ْنأ ْيَف     ا َيآاِت     ُنأَصّرُف     َك ّلُهْم     ال َلَع

 }    َيآْفَقُهوَن

""شيًعا "،"القادر بـ متعلق " مجروأريآبعث "أن المصدر
وأجملة حأال، اسإتفهام " : اسإم. "كيفالكاف من حأال

ُنأَصّرف وأجملة بالسإتفهام، المعلق للنظر " مفعول"
 .لها محل ل " مستأنأفةيآفقهون "لعلهم

ّذَب  { 66:آ َك ْلَحّق     وَأُهَو     َقْوُمَك     ِبِه     وَأ  }     ا

ّذب جملة من " حأاليةالحق "وأهو وأجملة " مستأنأفة،"وأك
 .الهاء

َلُموَن  {وَأسَإْوَف67:آ  }َتْع

 .لها محل ل " مستأنأفةتعلمون "وأسإوف جملة

َأْعِرْض  { 68:آ ْنُهْم     َف ّتى     َع ْيِرِه     حَأِديآٍث     ِفي     َيآُخوُضوا     حَأ َغ
ِإّما ّنَك     وَأ َي ْنِس َطاُن     ُيآ ْي ْد     َفل     الّش َد     َتْقُع ْكَرى     َبْع ّذ ِم     َمَع     ال ْلَقْو ا

ِلِميَن ّظا  }    ال

الواوأ ":يآنسينك "وأإّما ". وأقوله"حأديآث لـ " نأعت"غيره
مضارع وأالفعل " زائدة،"ماوأ " شرطية"إن عاطفة،

جزم، محل في التوكيد بنون لتصاله الفتح على مبني
المستأنأفة على معطوفة وأالجملة به، مفعول وأالكاف

 رأيآت : "وأإذاالشرط جملة
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َلى     وَأَما  { 69: ّلِذيآَن     َع ّتُقوَن     ا ِبِهْم     ِمْن     َيآ َشْيٍء     ِمْن     حِأَسا
ِكْن َل ْكَرى     وَأ ّلُهْم     ِذ ّتُقوَن     َلَع  }    َيآ

، " المبتدأ"شيء من بحال " متعلقحأسابهم "من الجار
ْبقها نأكرة، على لدخولها " زائدة"ِمنوأ قوله بنفي، وأسَإ

اسإتدراك، " حأرف"وألكن عاطفة ": الواوأذكرى "وألكن
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ّكروأهمأي مطلق مفعول " نأائب"ذكرى وأهو ذكرى، : ذ
على "ما جملة على معطوفة وأالجملة مصدر، اسإم

ل " مستأنأفةيآتقون "لعلهم وأجملة "،.... شيءالذيآن
 .لها محل

َذِر  { 70:آ ّلِذيآَن     وَأ ُذوأا     ا ّتَخ َنُهْم     ا ًبا     ِديآ َلْهًوا     َلِع ْتُهُم     وَأ وَأَغّر
ُة َيا ْلَح َيا     ا ْنأ ّد ّكْر     ال َذ ْبَسَل     َأْن     ِبِه     وَأ َبْت     ِبَما     َنأْفٌس     ُت ْيَس     َكَس َل

ّلِه     ُدوأِن     ِمْن     َلَها ِلّي     ال ِإْن     َشِفيٌع     وَأل     وَأ ْدٍل     ُكّل     َتْعِدْل     وَأ ل     َع
ْذ ْنَها     ُيآْؤَخ ِئَك     ِم َل ّلِذيآَن     ُأوأ ُلوا     ا ْبِس ُبوا     ِبَما     ُأ َشَراٌب     َلُهْم     َكَس

ٍم     ِمْن  }    حَأِمي

ًبا " ،: "ديآنهم اتخذوأا مفعول "تبسل "أن ". وأالمصدر"لع
"كسبت "بما قوله " في"ماوأ : مخافة،أي لجله مفعول

". وأجملة"تبسل بـ متعلق مجروأر وأالمصدر مصدريآة،
"تعدل "وأإن وأجملة "."نأفس لـ " صفةوألي لها "ليس

رفع، محل " فيوألي لها "ليس جملة على معطوفة
 .خبر رفع محل " فيشراب "لهم وأجملة

ّد  { 71:آ ُنأَر َلى     وَأ َنا     َع ِب َد     َأْعَقا ْذ     َبْع َنأا     ِإ َدا ّلُه     َه ّلِذي     ال َكا
ْتُه َتْهَو ِطيُن     اسْإ َيا ْيَراَن     الْرِض     ِفي     الّش َأْصَحاٌب     َلُه     حَأ

َنأُه ْدُعو َلى     َيآ َدى     ِإ ْلُه َنا     ا ِت ْئ َدى     ِإّن     ُقْل     ا ّلِه     ُه َدى     ُهَو     ال ْلُه ا
َنأا ُأِمْر ِلَم     وَأ ُنْس َلِميَن     ِلَرّب     ِل ْلَعا ظرفي " اسإم {"إذ}    ا
مفعول نأائب " : الكاف"كالذي . وأقولهإليه مضاف
ّدأي مطلق ّدا : نأر "الرض "في وأالجار الذي، رد مثل ر
حأال ""حأيرانوأ "،"اسإتهوته مفعول من بحال متعلق

من " حأالأصحاب "له وأجملة "،"اسإتهوته هاء من
القول " مقول"ائتنا وأجملة "،"حأيران في الضمير

الفاعل ضمير من حأال المقدر وأالفعل محذوأف، لقول
" :لنسلم "وأأمرنأا . وأقوله: قائلين" أي"يآدعونأه في

ّلق ُأِمْرنأا الفعل متع ُأِمْرنأاأي " مقدر"  . بالخلص : وأ

َأْن  { 72:آ َة     َأِقيُموا     وَأ ُه     الّصل ّتُقو ّلِذي     وَأُهَو     وَأا ْيِه     ا َل ِإ
  }    ُتْحَشُروأَن
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ّلق على " معطوفأقيموا "أن المصدر ُأِمْرنأا متع ""
ُأِمْرنأاأي المقدر وأجملة الصلة، وأإقامة بالخلص : وأ

 ." مستأنأفةالذي "وأهو

ّلِذي     {وَأُهَو 73:آ َلَق     ا ْلَحّق     وَأالْرَض     الّسَماوَأاِت     َخ َيآْوَم     ِبا وَأ
ُكوُن     ُكْن     َيآُقوُل َي ُلُه     َف ْلَحّق     َقْو َلُه     ا ْلُك     وَأ ْلُم ْنَفُخ     َيآْوَم     ا ِفي     ُيآ
ِلُم     الّصوِر ْيِب     َعا ْلَغ َدِة     ا ِكيُم     وَأُهَو     وَأالّشَها ْلَح ِبيُر     ا ْلَخ  }     ا

""وأيآوم "."خلق فاعل من بحال " متعلق"بالحق الجار
المبتدأ بخبر متعلق " ظرف"يآوم عاطفة، :الواوأ
على " معطوفةيآقول يآوم الحق "وأقوله ". وأجملة"قوله
أمر ": فعلفيكون "كن " نأعت،"الحقوأ "،"خلق جملة

" فعل"يآكون مستأنأفة، وأالفاء أنأت، ضمير وأفاعله ، تام
""فيكون وأجملة هو، ضمير وأالفاعل تام، مضارع

من بحال متعلق " ظرفيآنفخ "يآوموأ مستأنأفة،
: هوتقديآره محذوأف لمبتدأ ": خبر". "عالم"الملك
 مستأنأفة وأالجملة عالم،
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ْذ  { 74 ِإ ْبَراِهيُم     َقاَل     وَأ ِبيِه     ِإ ُذ     آَزَر     ل ّتِخ َت َناًما     َأ ِلَهًة     َأْص ّنأي     آ ِإ
ِبيٍن     َضلٍل     ِفي     وَأَقْوَمَك     َأَراَك  }    ُم

لـ به مفعول ظرفي " اسإم"إذ مستأنأفة، ": الواوأ"وأإذ
.آلهة ": أصناًما،"تتخذ مفعول " بدل،"آزر مقدًرا، اذكر

الجار "،"أراك في الكاف على معطوف " اسإم"قومك
"إنأي وأجملة ""قومك من بحال " متعلقضلل "في
 ." مستأنأفةأراك

ِلَك  { 75:آ َذ َك ْبَراِهيَم     ُنأِري     وَأ ُكوَت     ِإ َل وَأالْرِض     الّسَماوَأاِت     َم
ُكوَن َي ِل ِنيَن     ِمَن     وَأ ْلُموِق  }    ا

مطلق مفعول نأائب وأالكاف مستأنأفة، " الواوأ"وأكذلك
ُنأريوأ الرؤيآة، تلك مثل رؤيآة إبراهيم : نأريأي " ماضيه"

ْيآُت، ًيا، مفعول الفعَل النقل همزة أكسبت َأَر ثانأ
" مجروأر"ليكون . وأالمصدر ملكوَت : إبراهيَموأمفعوله
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وأجملة ليكون، ذلك : أريآناهأي بمقدر متعلق باللم
.لها محل ل المستأنأفة على معطوفة " المقدرة"أريآناه

َلّما  { 76:آ ْيِه     َجّن     َف َل ْيُل     َع ّل َأى     ال ًبا     َر َك َذا     َقاَل     َكْو ّبي     َه َر
َلّما ِليَن     ُأحِأّب     ل     َقاَل     َأَفَل     َف  }    الِف

جملة على " معطوفةالليل عليه جّن "فلما جملة
 .لوجوب وأجوب " حأرف"لماوأ لها، محل " ل"نأري

َلّما  { 77:آ َأى     َف ْلَقَمَر     َر َذا     َقاَل     َباِزًغا     ا ّبي     َه َلّما     َر َأَفَل     َف

ِئْن     َقاَل ِنأي     َلْم     َل ّبي     َيآْهِد َنأّن     َر ُكو ِم     ِمَن     ل ْلَقْو ّليَن     ا  }    الّضا

""إنوأ للقسم، " موطئة"لئن في وأاللم " حأال،"بازًغا
 "."أكون بخبر " متعلقالقوم "من . وأالجارشرطية

َلّما  { 78:آ َأى     َف َذا     َقاَل     َباِزَغًة     الّشْمَس     َر ّبي     َه َذا     َر َبُر     َه ْك َأ

َلّما َلْت     َف ِم    َ يآا     َقاَل     َأَف ّنأي     َقْو ٌء     ِإ ُكوَن     ِمّما     َبِري  }    ُتْشِر

نأصب محل في القول مقول من " بدلأكبر "هذا جملة
المقدرة بالفتحة منصوب مضاف ": منادىقوم . "يآا
 .إليه مضاف وأالياء المحذوأفة، الياء قبل ما على

ّلِذي     وَأْجِهَي     وَأّجْهُت  { 79:آ َطَر     ِل وَأالْرَض     الّسَماوَأاِت     َف
ِنيًفا َنأا     وَأَما     حَأ ِكيَن     ِمَن     َأ ْلُمْشِر  }    ا

أنأا "وأما وأجملة "،"وأّجهت في التاء من ": حأال"حأنيًفا
" لوأّجْهُت "إنأي جملة على " معطوفةالمشركين من

 .ليس عمل تعمل " نأافية"ماوأ لها، محل

ّنأي     َقاَل  { 80:آ ُتَحاّجو ّلِه     ِفي     َأ ْد     ال ِنأي     وَأَق َدا َما     َأَخاُف     وَأل     َه
ُكوَن َء     َأْن     ِإل     ِبِه     ُتْشِر ّبي     َيآَشا ًئا     َر ْي ّبي     وَأسِإَع     َش َشْيٍء     ُكّل     َر

ْلًما ّكُروأَن     َأَفل     ِع َذ َت  }    َت

وأالواوأ النون، بثبوت مرفوع مضارع ": فعل"أتحاّجونأي
متصل ضمير وأالياء للوقايآة، الثانأية وأالنون فاعل،

" مفعول"هدان ِمْن رسإًما المحذوأفة . وأالياءبه مفعول
اسإتثناء، " أداة"إل. وأ" حأاليةهدان "وأقد وأجملة به،
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:أي ربي مشيئة حأال : إلأي متصل مستثنى وأالمصدر
"وأسإع وأجملة الحال، هذه إل حأال كل في أخاف ل

." مستأنأفة"تتذكروأن . جملةلها محل ل " مستأنأفةربي

ْيَف  { 81:آ َك ُتْم     َما     َأَخاُف     وَأ ْك ُكْم     َتَخاُفوَن     وَأل     َأْشَر ّنأ َأ

ُتْم ْك ّلِه     َأْشَر ُكْم     ِبِه     ُيآنـزْل     َلْم     َما     ِبال ْي َل ًنأا     َع َطا ْل َأّي     سُإ َف
ْيِن ْلَفِريآَق ُتْم     ِإْن     ِبالْمِن     َأحَأّق     ا ْن َلُموَن     ُك  }    َتْع

"أشركتم "أنأكم وأالمصدر حأال، اسإتفهام "اسإم"كيف
ًنأا من بحال " متعلق"عليكم الجار .به مفعول "."سإلطا
وأاسإم مستأنأفة، "أحأق الفريآقين "فأّي وأجملة

كنتم "إن وأجملة " خبره،"أحأقوأ مبتدأ، السإتفهام
ما عليه دّل محذوأف الشرط وأجواب مستأنأفة، "تعلمون

 قبله
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ّلِذيآَن  { 82 ُنوا     ا َلْم     آَم ِبُسوا     وَأ ْل َنأُهْم     َيآ ٍم     ِإيآَما ْل ُظ ِئَك     ِب َل َلُهُم     ُأوأ
ُدوأَن     وَأُهْم     الْمُن َت  }    ُمْه

وأجملة "،"الذيآن المبتدأ " خبرالمن لهم "أوألئك جملة
"وأهم وأجملة "،"أوألئك المبتدأ " خبرالمن "لهم

 ".المن "لهم جملة على " معطوفةمهتدوأن

ْلَك  { 83:آ ِت َنا     وَأ ُت َناَها     حُأّج ْي َت ْبَراِهيَم     آ َلى     ِإ َنأْرَفُع     َقْوِمِه     َع
ُء     َمْن     َدَرَجاٍت  }    َنأَشا

نأصب، محل " في"حأجتنا من " حأال"آتيناها جملة
""درجاتوأ لها، محل ل " مستأنأفة"نأرفع وأجملة

الفعل وأتضّمن " ،"َمن وأالوأل "،"نأرفع لـ ثان مفعول
ّلغ " معنى"نأرفع َب  .ُنأ

َنا84:آ ْب َق َلُه  {وَأوَأَه َيآْعُقوَب ِإسْإَحا َنا ُكل وَأ ْيآ َد ُنأوحًأا َه َنا وَأ ْيآ َد َه
ْبُل ِمْن ِتِه وَأِمْن َق ّيآ َد ُذّر ْيَماَن َداوُأ َل ّيآوَب وَأسُإ َأ ُيآوسُإَف وَأ وَأ

ِلَك وَأَهاُروأَن وَأُموسَإى َذ َك ِنيَن َنأْجِزي وَأ ْلُمْحِس  }ا
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ُكل "وأمن ". وأقوله"وأنأوحًأا وأكذا مقدم، به " مفعول"
" مقدًرا،"هديآنا بالفعل متعلق الجار : " هذا داوأد ذريآته

معطوفة التالية وأالسإماء المقدر، لهذا " مفعول"داوأدوأ
بين " معترضةنأجزي "وأكذلك وأجملة "،"داوأد على

مفعول نأائب وأالكاف معترضة، وأالواوأ المتعاطفين،
.الجزاء ذلك مثل جزاء المحسنين : نأجزيأي مطلق
:أي وأيآعقوب إسإحاق من حأال " الوألى"هديآنا جملة

ْين، ّيآ على معطوفة " المقدرة"هديآنا وأجملة َمْهِد
 .نأصب محل في " الثانأية"هديآنا

ّيآا  { 85:آ َكِر َيى     وَأَز َيآْح َياَس     وَأِعيَسى     وَأ ْل ِإ ِمَن     ُكّل     وَأ
ِلِحيَن  }    الّصا

بعده، ما " وأكذا"هاروأن على معطوف " اسإم"زكريآا
من " حأالالصالحين من "كل وأجملة مبتدأ، ""كل

عن للتعويآض ""كل في وأالتنويآن المتقدمة، السإماء
 .مقدر إليه مضاف

ُكل  { 86:آ َنا     وَأ ْل َلى     َفّض َلِميَن     َع ْلَعا  }    ا

ْلنا " مفعول"كل  "."فّض

ِئِهْم     وَأِمْن  { 87:آ َبا ِتِهْم     آ ّيآا ُذّر ِنأِهْم     وَأ ِإْخَوا َناُهْم     وَأ ْي َب َت وَأاْج
َناُهْم ْيآ َد َلى     وَأَه ٍم     ِصَراٍط     ِإ َتِقي  }    ُمْس

بفعل متعلق وأالجاّر عاطفة، ": الواوأآبائهم "وأمن قوله
معطوفة " المقدرة"هديآنا وأجملة : هديآنا،تقديآره مقدر
 .السابقة اليآة " في"فّضلنا جملة على

ِلَك  { 88:آ َدى     َذ ّلِه     ُه ُء     َمْن     ِبِه     َيآْهِدي     ال َباِدِه     ِمْن     َيآَشا َلْو     ِع وَأ
ُكوا ِبَط     َأْشَر ْنُهْم     َلَح ُنأوا     َما     َع ُلوَن     َكا  }    َيآْعَم

وأجملة "،"َمن ِمن بحال " متعلقعباده "من الجار
"أشركوا "وألو وأجملة "،الله "هدى من حأال ""يآهدي

وأجملة لها، محل " لالله هدى "ذلك على معطوفة
 .الشرط " جوابكانأوا ما "لحبط
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ِئَك  { 89:آ َل ّلِذيآَن     ُأوأ َناُهُم     ا ْي َت َتاَب     آ ِك ْل ْكَم     ا ْلُح َة     وَأا ُبّو ّن ِإْن     وَأال َف
ْكُفْر ْد     َهُؤلِء     ِبَها     َيآ َنا     َفَق ْل ّك ْيُسوا     َقْوًما     ِبَها     وَأ ِبَها     َل

َكاِفِريآَن  }    ِب

جملة على " معطوفةهؤلء بها يآكفر "فإن جملة
وأالباء ليس، ": خبر"بكافريآن وأقوله "،الذيآن "أوألئك
"ليسوا وأجملة بالخبر، " متعلق"بها وأالجاّر زائدة،

 "."قوًما لـ " نأعتبكافريآن

ِئَك  { 90:آ َل ّلِذيآَن     ُأوأ َدى     ا ّلُه     َه َداُهُم     ال ِبُه َتِدِه     َف ل     ُقْل     اْق
ُكْم ُل َأ ْيِه     َأسْإ َل ْكَرى     ِإل     ُهَو     ِإْن     َأْجًرا     َع َلِميَن     ِذ ْلَعا  }    ِل

"اقتده "فبهداهم . جملةوأخبر " مبتدأالذيآن "أوألئك
"،الله هدى الذيآن : "أوألئكالمستأنأفة على معطوفة

على مبني أمر وأالفعل "،"اقتده بالفعل متعلق وأالجار
" متعلق"عليه وأالجار للسكت، وأالهاء العلة، حأرف حأذف
" :للعالمين ذكرى إل هو "إن ". قوله"أجًرا من بحال
متعلق وأالجار " للحصر،"إل وأخبر، وأمبتدأ " نأافية،"إْن

 القول حأيز في مستأنأفة وأالجملة "،"ذكرى لـ بنعت
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َدُروأا     وَأَما  { 91 ّلَه     َق ْدِرِه     حَأّق     ال ْذ     َق ُلوا     ِإ ّلُه     َأنأـزَل     َما     َقا ال
َلى َتاَب     َأنأـزَل     َمْن     ُقْل     َشْيٍء     ِمْن     َبَشٍر     َع ِك ْل ّلِذي     ا َء     ا ِبِه     َجا

ًدى     ُنأوًرا     ُموسَإى ّناِس     وَأُه َنأُه     ِلل ُلو ِطيَس     َتْجَع َنأَها     َقَرا ُدوأ ْب ُت
ُتْخُفوَن ِثيًرا     وَأ ُتْم     َك ّلْم َلُموا     َلْم     َما     وَأُع ُتْم     َتْع ْنأ ُكْم     وَأل     َأ َباُؤ آ

ّلُه     ُقِل ُبوَن     َخْوِضِهْم     ِفي     َذْرُهْم     ُثّم     ال ْلَع  }    َيآ

ْدره وأالصل مطلق، مفعول ": نأائب"حأق الحق، َق
"من قوله " في"ِمنوأ "،"قدروأا بـ متعلق ""إذ وأالظرف

" اسإم. "َمْنبه " مفعول"شيءوأ " زائدة،شيء
خبر، رفع محل " في"أنأـزل وأجملة مبتدأ، اسإتفهام

" حأال"تجعلونأه وأجملة "،"به في الهاء من " حأال"نأوًرا
"،"قراطيس لـ " صفة"تبدوأنأها وأجملة "،"الكتاب من

ّلمتم وأجملة وأقوله "،"تخفون في الواوأ من " حأال"وأُع
""آباؤكموأ "،"تعلموا في الفاعل لضمير ": توكيد"أنأتم
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الجللة ". وألفظ"تعلموا في الواوأ على معطوف اسإم
"ذرهم "ثم وأجملة الله، : أنأـزلأي محذوأف بفعل فاعل

وأجملة لها، محل " ل"قل جملة على معطوفة
 "."ذرهم في المفعول ضمير من " حأال"يآلعبون

َذا  { 92:آ َتاٌب     وَأَه ُه     ِك َنا ْل َباَرٌك     َأنأـز ُق     ُم ّد ّلِذي     ُمَص ْيَن     ا ْيآِه     َب َد َيآ
ْنِذَر ُت ِل ْلُقَرى     ُأّم     وَأ َلَها     وَأَمْن     ا ّلِذيآَن     حَأْو ُنوَن     وَأا ِبالِخَرِة     ُيآْؤِم

ُنوَن َلى     وَأُهْم     ِبِه     ُيآْؤِم ِتِهْم     َع ُظوَن     َصل  }    ُيآَحاِف

مضاف وأالموصول "،"كتاب لـ " نأعتانمصدق "مبارك
. وأجملةنأكرة فهو محضة " غير"مصدق وأإضافة إليه،

. وأقولهرفع محل " في"كتاب لـ " نأعت"أنأـزلناه
:أي مقدر، على معطوف المجروأر " : المصدر"وألتنذر
" معطوف"َمن وأالموصول وألتنذر، ليؤمنوا أنأـزلناه

الواوأ من حأالية "يآحافظون "وأهم وأجملة "،"أّم على
 "."يآؤمنون في

َلُم     {وَأَمْن 93:آ ْظ َتَرى     ِمّمِن     َأ َلى     اْف ّلِه     َع ًبا     ال َقاَل     َأوْأ     َكِذ
َلّي     ُأوأحِأَي َلْم     ِإ ْيِه     ُيآوَح     وَأ َل ٌء     ِإ ُأنأـزُل     َقاَل     وَأَمْن     َشْي ْثَل     سَإ ِم

ّلُه     َأنأـزَل     َما َلْو     ال ِلُموَن     ِإِذ     َتَرى     وَأ ّظا ْلَمْوِت     َغَمَراِت     ِفي     ال ا
َكُة ِئ ْلَمل ُطو     وَأا ْيآِديآِهْم     َباسِإ ُكُم     َأْخِرُجوا     َأ ْنأُفَس َيْوَم     َأ ْل ُتْجَزوْأَن     ا

َذاَب ْلُهوِن     َع ُتْم     ِبَما     ا ْن ُلوَن     ُك َلى     َتُقو ّلِه     َع ْيَر     ال ْلَحّق     َغ  }    ا

""أظلموأ " مبتدأ"من " مستأنأفة،أظلم "وأمن جملة
وأجملة فاعل، " نأائب"إلّي وأالمجروأر وأالجار .خبره
": اسإم"وأمن وأقوله " حأالية،شيء إليه يآوح "وألم

""مثلوأ "،"ِمن بـ " المجروأر"َمن على معطوف موصول
الشرط وأجواب " مستأنأفة،ترى "وألو جملة به، مفعول
" متعلق"إذا . وأالظرفعظيًما أمًرا : لرأيآتأي محذوأف

"غمرات "في الجار " مبتدأ،"الظالمونوأ "،"ترى بـ
"الموت غمرات في "الظالمون وأجملة بالخبر، متعلق
" حأالية،أيآديآهم باسإطو "وأالملئكة وأجملة إليه، مضاف

القول " مقول"أخرجوا وأجملة ، إليه " مضاف"أيآديآهموأ
الضمير من حأال المقدر القول وأجملة مقدر، لقول

" متعلق"اليوم وأالظرف : يآقولون،" أي"باسإطو في
""عذابوأ " مستأنأفة،"تجزوأن وأجملة "،"تجزوأن بالفعل
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بـ متعلق مجروأر وأالمصدر " مصدريآة،"ماوأ ثان، مفعول
 "."تجزوأن

ْد  { 94:آ َلَق َنأا     وَأ ُتُمو ْئ َدى     ِج ُكْم     َكَما     ُفَرا َنا َلْق َمّرٍة     َأوّأَل     َخ
ُتْم ْك َتَر ُكْم     َما     وَأ َنا ْل َء     َخّو ُكْم     وَأَرا ُكْم     َنأَرى     وَأَما     ُظُهوِر َمَع

ُكُم َء ّلِذيآَن     ُشَفَعا ُتْم     ا ّنأُهْم     َزَعْم ُكْم     َأ ُء     ِفي َكا ْد     ُشَر ّطَع     َلَق َتَق
ُكْم َن ْي ُكْم     وَأَضّل     َب ْن ُتْم     َما     َع ْن  }    َتْزُعُموَن     ُك

وأالتاء السكون، على مبني ماض ": فعل"جئتمونأا قوله
" حأال"فرادى للشباع، وأالواوأ للجمع، وأالميم فاعل،

""ما مطلق، مفعول " نأائب"كما في وأالكاف الواوأ، من
ًئاأي إليه مضاف وأالمصدر مصدريآة، مجيئكم مثل : مجي

وأجملة "،"خلقناكم بـ متعلق زمان " ظرف"أوأل .يآوم
وأجملة "،"خلقناكم في الكاف من " حأالية"وأتركتم

محل " في"تركتم جملة على " معطوفةنأرى "وأما
"،"شفعاءكم لـ " نأعتزعمتم "الذيآن وأالموصول نأصب،

ّد "شركاء فيكم "أنأهم وأالمصدر ّد سإ َلْي مس زعم، مفعو
ّطع وأفاعل على يآعود هو، تقديآره مستتر " ضمير"تق
""تزعمون وأمفعول السياق، من المفهوم الوصل

 شركاء : تزعمونأهمأي محذوأفان
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ّلَه     ِإّن  { 95: ِلُق     ال ْلَحّب     َفا ّنَوى     ا ْلَحّي     ُيآْخِرُج     وَأال ّيِت     ِمَن     ا ْلَم ا
ّيِت     وَأُمْخِرُج ْلَم ْلَحّي     ِمَن     ا ُكُم     ا ِل ّلُه     َذ ّنأى     ال َأ ُكوَن     َف  }    ُتْؤَف

": اسإم"وأمخرج وأقوله "،"إن لـ ثان " خبر"يآخرج جملة
.وأخبر ": مبتدأالله "ذلكم ". وأقوله"فالق على معطوف

" اسإم"أنأىوأ " مستأنأفة،تؤفكون "فأنأى وأجملة
 .حأال اسإتفهام

ِلُق  { 96:آ َباِح     َفا ْيَل     وَأَجَعَل     الْص ّل ًنا     ال َك وَأالّشْمَس     سَإ
ْلَقَمَر ًنأا     وَأا َبا ِلَك     حُأْس ْلَعِزيآِز     َتْقِديآُر     َذ ِم     ا ِلي ْلَع  }    ا

وأالجملة هو، تقديآره محذوأف لمبتدأ " خبر"فالق
ل المستأنأفة على " معطوفة"وأجعل وأجملة مستأنأفة،

ًنأا وأالقمر "وأالشمس وأقوله لها، محل ":حأسبا
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ًنأاوأ "،"الليل على " معطوف"الشمس " اسإم"حأسبا
ًنا على معطوف  "."سإك

ْد  { 97:آ َنا     َق ْل َيآاِت     َفّص ٍم     ال َلُموَن     ِلَقْو  }    َيآْع

محل " في"يآعلمون وأجملة " مستأنأفة،فّصلنا "قد جملة
 .لقوم نأعت جر

ّلِذي     وَأُهَو  { 98:آ ُكْم     ا َأ ْنأَش َدٍة     َنأْفٍس     ِمْن     َأ َتَقّر     وَأاحِأ َفُمْس
َدٌع َتْو ْد     وَأُمْس َنا     َق ْل َيآاِت     َفّص ٍم     ال  }    َيآْفَقُهوَن     ِلَقْو

وأخبره " مبتدأ،"مستقر عاطفة، : الفاءفمستقر
" معطوفةمستقر "فمنكم . جملةفمنكم :أي محذوأف،

"فّصلنا "قد . وأجملةلها محل " ل"أنأشأكم جملة على
 .لها محل ل مستأنأفة

ّلِذي     وَأُهَو  { 99:آ ًء     الّسَماِء     ِمَن     َأنأـزَل     ا َنا     َما َأْخَرْج ِبِه     َف
َباَت َنا     َشْيٍء     ُكّل     َنأ َأْخَرْج ْنُه     َف ْنُه     ُنأْخِرُج     َخِضًرا     ِم ّبا     ِم حَأ

ًبا ِك َتَرا ّنْخِل     وَأِمَن     ُم ْلِعَها     ِمْن     ال ْنَواٌن     َط َيٌة     ِق ِنأ ّناٍت     َدا ِمْن     وَأَج
َناٍب ُتوَن     َأْع ْيآ ِبًها     وَأالّرّماَن     وَأالّز َت ْيَر     ُمْش ِبٍه     وَأَغ َتَشا ُظُروأا     ُم ْنأ ا

َلى َذا     َثَمِرِه     ِإ ْثَمَر     ِإ ْنِعِه     َأ َيآ ُكْم     ِفي     ِإّن     وَأ ِل َيآاٍت     َذ ٍم     ل ِلَقْو
ُنوَن  }    ُيآْؤِم

محل " ل"أنأـزل جملة على " معطوفة"فأخرجنا جملة
نأصب، محل " في"خضرا لـ " نأعت"نأخرج جملة لها،

عاطفة، الواوأ ":قنوان طلعها من النخل "وأمن وأقوله
بدل الثانأي وأالجار "،"قنوان المبتدأ بخبر متعلق وأالجار

" جملةقنوان النخل "وأمن وأجملة الوأل، من اشتمال
نأصب، محل " في"نأخرج جملة على معطوفة اسإمية

.منه : قنوانأي مقدر المعطوف جملة في فالضمير
وأقوله "،"جنات لـ بنعت " متعلقأعناب "من وأالجار

":"مشتبها وأقوله "،"جنات على ": معطوف"وأالزيآتون
على ": معطوف"غير وأقوله "،"الرمان من حأال

" ظرف"إذاوأ " مستأنأفة،"انأظروأا وأجملة "،"مشتبها
جر محل " في"أثمر وأجملة "،"انأظروأا بـ متعلق محض

 .إليه مضاف
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ُلوا  { 100:آ ّلِه     وَأَجَع َء     ِل َكا ْلِجّن     ُشَر َلَقُهْم     ا َلُه     وَأَخَرُقوا     وَأَخ
ِنيَن َناٍت     َب َب ْيِر     وَأ ٍم     ِبَغ ْل َنأُه     ِع ْبَحا َلى     سُإ َتَعا  }    َيآِصُفوَن     َعّما     وَأ

""وأخلقهم وأجملة " ،الجن ": "شركاء"جعل مفعول
" سإبحانأه"نأسبح وأجملة "،"جعلوا في الواوأ من حأالية

على " معطوفة"وأتعالى وأجملة مستأنأفة، المقدرة
وأالهاء مطلق، " مفعول"سإبحانأهوأ " المقدرة،"نأسبح
.وأالمصدر" مصدريآة"عّما " في"ما. وأإليه مضاف

ّبحبـ متعلق المجروأر المؤوأل  ." المقدرة"نأس

ّنأى     وَأالْرِض     الّسَماوَأاِت     َبِديآُع  { 101:آ ُكوُن     َأ ٌد     َلُه     َيآ َل َلْم     وَأ وَأ
ُكْن َبٌة     َلُه     َت َلَق     َصاحِأ ُكّل     وَأُهَو     َشْيٍء     ُكّل     وَأَخ ِليٌم     َشْيٍء     ِب  }    َع

"أنأى . قولهبديآع : هوأي محذوأف لمبتدأ " خبر"بديآع
مضارع وأفعل حأال، اسإتفهام " : اسإموألد له يآكون

يآكون، " اسإم"وألد "،"يآكون بخبر " متعلق"له نأاقص،
"،"له في الهاء من " حأاليةصاحأبة له تكن "وألم وأجملة
وأجملة الحالية، الجملة على " معطوفة"وأخلق وأجملة
 "خلق جملة على " معطوفةعليم "وأهو
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ُكُم  { 102 ِل ّلُه     َذ ُكْم     ال ّب َلَه     ل     َر ِلُق     ُهَو     ِإل     ِإ َشْيٍء     ُكّل     َخا
ُه ُدوأ ُب َلى     وَأُهَو     َفاْع ِكيٌل     َشْيٍء     ُكّل     َع  }    وَأ

الضمير من " بدل"هو وأالضمير ثان، " خبر"ربكم
ثالث خبر التنـزيآه وأجملة المحذوأف، الخبر في المستتر
""فاعبدوأه وأجملة رابع، " خبر"خالقوأ "،"ذلكم للمبتدأ

كل على "وأهو وأجملة "،الله "ذلكم جملة على معطوفة
 .لها محل ل " مستأنأفةوأكيل شيء

ُكُه     ل  { 103:آ ْدِر ْبَصاُر     ُت ْدِرُك     وَأُهَو     ال ْبَصاَر     ُيآ وَأُهَو     ال
ِطيُف ّل ِبيُر     ال ْلَخ  }    ا

المنفصل للضمير ثان " خبرالبصار تدركه "ل جملة
"،"تدركه في الهاء من " حأاليآدرك "وأهو وأجملة "،"هو
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"وأهو جملة على " معطوفةاللطيف "وأهو وأجملة
 ".يآدرك

ْد  { 104:آ ُكْم     َق َء ِئُر     َجا ُكْم     ِمْن     َبَصا ّب ْبَصَر     َفَمْن     َر َنْفِسِه     َأ ِل َف
ْيَها     َعِمَي     وَأَمْن َل َنأا     وَأَما     َفَع ُكْم     َأ ْي َل  }    ِبَحِفيٍظ     َع

""جاءكم جملة على " معطوفةأبصر "فمن جملة
رفع محل " في"أبصر وأجملة لها، محل ل المستأنأفة

الشرط، لجواب رابطة ": الفاء"فلنفسه وأقوله خبر،
:أي محذوأف لمبتدأ محذوأف بخبر متعلق وأالجار

.عليها فعماه " أي"فعليها قوله وأكذا لنفسه، فإبصاره
""جاءكم جملة على " معطوفةبحفيظ أنأا "وأما وأجملة

 .لها محل ل

ِلَك  { 105:آ َذ َك َيآاِت     ُنأَصّرُف     وَأ ُلوا     ال َيُقو ِل َنُه     َدَرسْإَت     وَأ ّي َب ُن ِل وَأ
ٍم َلُموَن     ِلَقْو  }    َيآْع

:أي مطلق مفعول نأائب وأالكاف مستأنأفة، الواوأ
وأالمصدر التصريآف، ذلك مثل تصريآفا اليآات ُنأَصّرف

وأنأصرفها :أي بمقدر متعلق باللم " مجروأر"ليقولوا
على معطوف " مجروأر"وألنبينه وأالمصدر ليقولوا،
 "."ليقولوا السابق المصدر

ِبْع  { 106:آ ّت ْيَك     ُأوأحِأَي     َما     ا َل ّبَك     ِمْن     ِإ َلَه     ل     َر ُهَو     ِإل     ِإ
َأْعِرْض ِكيَن     َعِن     وَأ ْلُمْشِر  }    ا

التنـزيآه وأجملة "،"ما من بحال " متعلقربك "من الجار
" معطوفة"أعرض وأجملة المتعاطفين، بين معترضة

 .لها محل " ل"اتبع جملة على

َناَك     وَأَما  { 107:آ ْل ْيِهْم     َجَع َل ًظا     َع ْنأَت     وَأَما     حَأِفي ْيِهْم     َأ َل َع
ِكيٍل   }    ِبَو

"بوكيل أنأت "وأما وأجملة " مستأنأفة،جعلناك "وأما جملة
تعمل " حأجازيآة"ماوأ "،"جعلناك جملة على معطوفة

 .زائدة خبرها في وأالباء ليس، عمل
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ّبوا     وَأل  { 108:آ ّلِذيآَن     َتُس ْدُعوَن     ا ّلِه     ُدوأِن     ِمْن     َيآ ّبوا     ال َيُس َف
ّلَه ْدوًأا     ال ْيِر     َع ٍم     ِبَغ ْل ِلَك     ِع َذ ّنا     َك ّيآ ُكّل     َز َلُهْم     ُأّمٍة     ِل َلى     ُثّم     َعَم ِإ

ّبِهْم ُئُهْم     َمْرِجُعُهْم     َر ّب َن ُي ُنأوا     ِبَما     َف ُلوَن     َكا  }    َيآْعَم

ّبوا قوله فاء بعد مضمرة بأن " : منصوبالله "فيس
متصيد مصدر على معطوف المؤوأل وأالمصدر السببية،

للهتهم سإّب منكم يآكن : لأي السابق، الكلم من
ْدوًأاوأ لله، منهم فسّب لن مطلق؛ مفعول " نأائب"َع
ْدوأ من بحال " متعلق"بغير وأالجار السّب، معنى في الَع
ّبوا في الواوأ مفعول " نأائب"كذلك في وأالكاف "،"يآس

ّناأي مطلق "ثم وأجملة التزيآين، ذلك مثل تزيآينا : زيآ
:أي مقدر فعل على " معطوفةمرجعهم ربهم إلى

""فينبئهم وأجملة مرجعهم، ربهم إلى ثم فعملوه
 .لها محل " لمرجعهم ربهم "إلى جملة على معطوفة

َأْقَسُموا  { 109:آ ّلِه     وَأ َد     ِبال ِنأِهْم     َجْه ْيآَما ِئْن     َأ ْتُهْم     َل َء َيآٌة     َجا آ
ُنّن ُيْؤِم ّنأَما     ُقْل     ِبَها     َل َيآاُت     ِإ َد     ال ْن ّلِه     ِع ُكْم     وَأَما     ال ّنأَها     ُيآْشِعُر َأ

َذا َءْت     ِإ ُنوَن     ل     َجا  }    ُيآْؤِم

.جهد إقسام : أقسمواأي مطلق مفعول " نأائب"َجْهد
. وأقولهللقسام " تفسيريآةآيآة جاءتهم "لئن جملة

وأالفعل القسم، جواب في وأاقعة ": اللم"ليؤمنن
لتوالي المحذوأفة النون بثبوت مرفوع المضارع
الساكنين للتقاء المحذوأفة الجماعة وأوأاوأ المثال،

": الواوأيآشعركم "وأما وأقوله للتوكيد، وأالنون فاعل،
""يآشعركم وأفاعل مبتدأ، اسإتفهام " اسإم"ما عاطفة
وأالجملة به، مفعول وأالكاف هو، تقديآره مستتر ضمير

" خبر،"يآشعركم وأجملة القول، مقول على معطوفة
لـ ثاٍن " مفعولجاءت إذا "أنأها المؤوأل وأالمصدر
"،"يآؤمنون بـ متعلق محض " ظرف"إذاوأ "،"يآشعركم

 .إّن " خبر"ليآؤمنون وأجملة

ّلُب  { 110:آ ُنأَق َتُهْم     وَأ َد ِئ ْبَصاَرُهْم     َأْف َأ ُنوا     َلْم     َكَما     وَأ ِبِه     ُيآْؤِم
َذُرُهْم     َمّرٍة     َأوّأَل َنأ ِنأِهْم     ِفي     وَأ َيا  }    َيآْعَمُهوَن     ُطْغ
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ّلب جملة ُنأَق في وأالكاف لها، محل ل " مستأنأفة"وأ
: تقليباأي " مصدريآة،"ماوأ مطلق، مفعول " نأائب"كما
بـ متعلق زمان " ظرف"أوألوأ إيآمانأهم، عدم مثل

 "نأذرهم مفعول من " حأال"يآعمهون وأجملة "،"يآؤمنوا

142 

َلْو  { 111 َنا     وَأ ّنأ َنا     َأ ْل ْيِهُم     نأـز َل َكَة     ِإ ِئ ْلَمل ّلَمُهُم     ا َك َتى     وَأ ْلَمْو ا
َنأا ْيِهْم     وَأحَأَشْر َل ُبل     َشْيٍء     ُكّل     َع ُنأوا     َما     ُق ُنوا     َكا ُيْؤِم َأْن     ِإل     ِل

َء ّلُه     َيآَشا ِكّن     ال َل َثَرُهْم     وَأ ْك ُلوَن     َأ  }    َيآْجَه

""ثبت بـ فاعل بعدها " وأما " أّن من المؤوأل المصدر
نأكرة كانأت وأإن "،"كل من " حأال"قبلوأ مقدرا،

الضافة هذه " من"كل اسإتفادت وأقد لضافتها،
َأْن " منصوب"ليؤمنوا في . وأاللمالتخصيص مضمرة ب

َكْوٍن المسبوقة وأهي الجحود، لم بعد وأجوبا منفّي، ِب
مريآديآن :أي المقدر بالخبر متعلق المجروأر وأالمصدر

السإتثناء على " منصوبيآشاء "أن . وأالمصدرلليآمان
حأال إل حأال كل في ليؤمنوا كانأوا : ماأي المتصل
معطوفة "يآجهلون أكثرهم "وألكن وأجملة الله، مشيئة

 .اليآة أوأل المستأنأفة على

ِلَك  { 112:آ َذ َك َنا     وَأ ْل ُكّل     َجَع ِبّي     ِل ُدوّأا     َنأ ِطيَن     َع َيا ْنأِس     َش ال
ْلِجّن َلى     َبْعُضُهْم     ُيآوحِأي     وَأا ْلَقْوِل     ُزْخُرَف     َبْعٍض     ِإ ُغُروأًرا     ا

َلْو َء     وَأ ّبَك     َشا ُه     َما     َر ُلو َذْرُهْم     َفَع َتُروأَن     وَأَما     َف  }    َيآْف

َجْعل : جعلناأي مطلق مفعول " نأائب"كذلك في الكاف
"،"عدوأا من بحال " متعلقنأبي "لكل وأالجاّر ذلك، مثل

" حأال"يآوحأي وأجملة "،عدوأا : "شياطين،جعل وأمفعول
وأالجملة لجله، " مفعول"غروأراوأ النأس، شياطين من

". وأجملة"جعلنا المستأنأفة على معطوفة الشرطية
الهاء على معطوف موصول ""ماوأ " مستأنأفة،"فذرهم

 "."ذرهم في

َتْصَغى  { 113:آ ِل ْيِه     وَأ َل ُة     ِإ َد ِئ ّلِذيآَن     َأْف ُنوَن     ل     ا ِبالِخَرِة     ُيآْؤِم
ُه َيْرَضْو ِل َتِرُفوا     وَأ َيْق ِل َتِرُفوَن     ُهْم     َما     وَأ  }    ُمْق
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للتعليل، وأاللم عاطفة، ": الواوأ"وألتصغى قوله
مجروأر المؤوأل وأالمصدر مضمرة، بأن منصوب وأالفعل

وأهذا السابقة، اليآة " في"يآوحأي بـ متعلق باللم
إلى بعضهم : يآوحأيأي "،"غروأرا على معطوف المصدر

مستكمل الوأل لجله وأالمفعول وأللّصْغو، للغروأر بعض
فيه يآتحد لم كونأه الثانأي وأفات النصب، لشروأط
الصغو وأفاعل "،"بعضهم الوحأي ففاعل الفاعل،
المصدر على " معطوف"ليرضوه وأالمصدر الفئدة،
 .السابق

ْيَر  { 114:آ ّلِه     َأَفَغ َتِغي     ال ْب َكًما     َأ ّلِذي     وَأُهَو     حَأ ُكُم     َأنأـزَل     ا ْي َل ِإ
َتاَب ِك ْل ّلِذيآَن     ُمَفّصل     ا َناُهُم     وَأا ْي َت َتاَب     آ ِك ْل َلُموَن     ا ّنأُه     َيآْع ُمنـزٌل     َأ

ّبَك     ِمْن ْلَحّق     َر َنأّن     َفل     ِبا ُكو َتِريآَن     ِمَن     َت ْلُمْم  }    ا

: قلأي مقدر على عطفت وأالفاء للسإتفهام، الهمزة
لبتغي، مقدم " مفعول"غير فأبتغي، إليهم : أأميللهم

القول : مقولإليهم أأميل وأقوله " تمييز،"حأكماوأ
"الذي "وأهو وأجملة لهم، : قلتقديآرها مستأنأفة لجملة

الموصول وأجملة نأصب، محل في الجللة من حأال
جملة على " معطوفةتكونأن "فل وأجملة مستأنأفة،

 ".يآعلمون آتيناهم "الذيآن

َتّمْت  { 115:آ ِلَمُة     وَأ ّبَك     َك ْدًقا     َر ْدل     ِص ّدَل     ل     وَأَع َب ِتِه     ُم ِلَما َك ِل
ِليُم     الّسِميُع     وَأُهَو ْلَع  }    ا

""لكلماته وأالجار الحال، موضع في " مصدر"صدقا
ّدل "ل وأجملة للجنس، " النافية"ل بخبر متعلق مب

الحال بين وأالرابط "،"تمت فاعل من " حأاليةلكلماته
ّدل : ل وأالصل بالظاهر، حأصل وأصاحأبها وأجملة لها، مب

 .ثاٍن " خبر"العليموأ " مستأنأفة،السميع "وأهو

ِبُعوَن     ِإْن  { 116:آ ّت ّظّن     ِإل     َيآ ِإْن     ال  }    َيآْخُرُصوَن     ِإل     ُهْم     وَأ

مرفوع، مضارع وأفعل " نأافية،": "إنيآتبعون "إن
وأجملة مستأنأفة، وأالجملة مفعول، ""الظنوأ

 .خبر رفع محل " في"يآخرصون
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ّبَك     ِإّن  { 117:آ َلُم     ُهَو     َر ِلِه     َعْن     َيآِضّل     َمْن     َأْع ِبي وَأُهَو     سَإ
َلُم َتِديآَن     َأْع ْلُمْه  }    ِبا

إن، " خبر"أعلموأ ، له محل ل فصل " ضمير"هو
َمن، : يآعلمأي مقدر لفعل به " مفعول"َمن وأالموصول

"إن المستأنأفة على " معطوفةأعلم "وأهو وأجملة
 ".ربك

ُلوا  { 118:آ ُك ِكَر     ِمّما     َف ّلِه     اسْإُم     ُذ ْيِه     ال َل ُتْم     ِإْن     َع ْن ِتِه     ُك َيآا ِبآِ
ِنيَن   }    ُمْؤِم

" مستأنأفة،كنتم "إن وأجملة " مستأنأفة،"فكلوا جملة
 قبله ما عليه دّل محذوأف الشرط وأجواب
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ُكْم     وَأَما  { 119 ُلوا     َأل     َل ُك ْأ ِكَر     ِمّما     َت ّلِه     اسْإُم     ُذ ْيِه     ال َل ْد     َع وَأَق
ُكْم     َفّصَل ُكْم     حَأّرَم     َما     َل ْي َل ُتْم     َما     ِإل     َع ُطِرْر ْيِه     اْض َل ِإّن     ِإ وَأ
ِثيًرا ّلوَن     َك ُيِض ِئِهْم     َل َأْهَوا ْيِر     ِب ٍم     ِبَغ ْل ّبَك     ِإّن     ِع َلُم     ُهَو     َر َأْع

َتِديآَن ْلُمْع  }    ِبا

اسإتفهام " اسإم"ما عاطفة، ": الواوألكم "وأما قوله
"تأكلوا "أل وأالمصدر بالخبر، متعلق وأالجاّر مبتدأ،

اسإتقر شيء : أّيأي )(في الخافض نأـزع على منصوب
من " حأاليةلكم فّصل "وأقد وأجملة ؟الكل منع في

""اضطررتم قوله " في"ماوأ "،"تأكلوا في الواوأ
كثيرا "وأإن وأجملة نأصب، محل في مستثنى موصول
من بحال " متعلق"بغير الجار وأ " مستأنأفة،ليضلون

"أعلم هو ربك "إن وأجملة "،"يآضلون في الواوأ
 "."إن " خبرأعلم "هو وأجملة مستأنأفة،

ّلِذيآَن     ِإّن  { 120:آ ُبوَن     ا ْكِس ْثَم     َيآ ُيْجَزوْأَن     ال  }    سَإ

 ." مستأنأفةيآكسبون الذيآن "إن جملة
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ُلوا     وَأل  { 121:آ ُك ْأ َكِر     َلْم     ِمّما     َت ْذ ّلِه     اسْإُم     ُيآ ْيِه     ال َل ّنأُه     َع ِإ وَأ
ِإّن     َلِفْسٌق ِطيَن     وَأ َيا ُيوحُأوَن     الّش َلى     َل ِئِهْم     ِإ َيا ِل ُكْم     َأوْأ ُلو ُيَجاِد ِل

ِإْن ُتُموُهْم     وَأ َطْع ُكْم     َأ ّنأ ُكوَن     ِإ  }    َلُمْشِر

" لتأكلوا "ل جملة على " معطوفةلفسق "وأإنأه جملة
في وأاللم النأشاء، على الخبر عطف وأيآصح لها، محل

"أطعتموهم "وأإن وأجملة " المزحألقة،"ليوحأون
وأجملة " ،ليوحأون الشياطين "إن جملة على معطوفة

""إْن تقديآر على مقدر قسم جواب "لمشركون "إنأكم
جواب عليه دّل محذوأف الشرط وأجواب "،"لئن بـ

 .القسم لجواب الموطئة اللم فحذف القسم،

َأوَأَمْن122:آ ًتا َكاَن  { ْي ُه َم َنا ْي َي َأحْأ َنا َف ْل َيآْمِشي ُنأوًرا َلُه وَأَجَع
ّناِس ِفي ِبِه ُلُه َكَمْن ال َث ُلَماِت ِفي َم ّظ ْيَس ال ْنَها ِبَخاِرٍج َل ِم

ِلَك َذ ّيآَن َك َكاِفِريآَن ُز ْل ُنأوا َما ِل ُلوَن َكا  }َيآْعَم

" موصول"َمن مستأنأفة، وأالواوأ للسإتفهام، الهمزة
كَمن، : كائن" أي"َمن بخبر " متعلق"كمن وأالجار مبتدأ،
وأجملة "،"َمن الموصول من " حأالبخارج "ليس وأجملة
ّيآن ّيآن :أي مطلق مفعول نأائب وأالكاف " مستأنأفة،"ُز ُز

مضاف وأالشارة التزيآين، ذلك مثل تزيآينا للكافريآن
 .إليه

ِلَك  { 123:آ َذ َك َنا     وَأ ْل َيآٍة     ُكّل     ِفي     َجَع ِبَر     َقْر َكا ُمْجِرِميَها     َأ
ُكُروأا َيْم ُكُروأَن     وَأَما     ِفيَها     ِل ْنأُفِسِهْم     ِإل     َيآْم َأ  }    َيآْشُعُروأَن     وَأَما     ِب

"قريآة كل "في وأالجاّر "،"جعلنا لـ أوأل " مفعول"أكابر
" حأاليةيآمكروأن "وأما وأجملة الثانأي، بالمفعول متعلق

" حأاليةيآشعروأن "وأما وأجملة "،"يآمكروأا في الواوأ من
 "."يآمكروأن فاعل من

ّلُه  { 124:آ َلُم     ال ْيُث     َأْع َتُه     َيآْجَعُل     حَأ َل ُيِصيُب     ِرسَإا ّلِذيآَن     سَإ ا
َد     َصَغاٌر     َأْجَرُموا ْن ّلِه     ِع َذاٌب     ال ٌد     وَأَع ُنأوا     ِبَما     َشِديآ ُكُروأَن     َكا }    َيآْم

عن " خرجت"حأيث وأخبر، ": مبتدأأعلم "الله قوله
فعل وأعاملها الّسعة، على به مفعول وأصارت الظرفية،

يآكون ل تعالى لنأه ظرفا؛ وأليست "،"أعلم عليه يآدل
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: يآعلموأالتقديآر آخر، مكان في منه أعلم مكان في
" فاعل،"َصَغاروأ رسإالته، لَوْضع الصالح الموضع

 ""يآصيب بـ متعلق " مجروأركانأوا "بما وأالمصدر
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ّلُه     ُيآِرِد     َفَمْن  { 125 َيآُه     َأْن     ال ُه     َيآْشَرْح     َيآهِد ْدَر ِم     َص ِللسْإل
ْد     وَأَمْن ّلُه     َأْن     ُيآِر ُه     َيآْجَعْل     ُيآِض ْدَر ّيًقا     َص ّنأَما     حَأَرًجا     َض َأ ُد     َك َيآّصّع
ِلَك     الّسَماِء     ِفي َذ ّلُه     َيآْجَعُل     َك َلى     الّرْجَس     ال ّلِذيآَن     َع ل     ا

ُنوَن  }    ُيآْؤِم

ُيآرد " مفعوليآهديآه "أن المصدر به " مفعول"حأرجا "،"
ّدد يآجوز فكما متعدد، ّدد يآجوز الصريآح الخبر تع ما تع

في الضمير من " حأاليآّصّعد "كأنأما وأجملة ، كذلك أصله
وأجملة لها، عمل ل وأمكفوفة " كافة"كأنأماوأ "،"حأرجا
 ." مستأنأفة"يآجعل

َذا  { 126:آ ّبَك     ِصَراُط     وَأَه َتِقيًما     َر ْد     ُمْس َنا     َق ْل َيآاِت     َفّص ال
ٍم ّكُروأَن     ِلَقْو ّذ  }    َيآ

"َفّصلنا "قد وأجملة "،"صراط من " حأال"مستقيما
ّذكروأن . وأجملةمستأنأفة  "."قوم " نأعت"يآ

ِم     َداُر     َلُهْم  { 127:آ َد     الّسل ْن ّبِهْم     ِع ّيُهْم     وَأُهَو     َر ِل  }    وَأ

"،"يآذكروأن في الواوأ من " حأالالسلم دار "لهم جملة
 ".وأليهم "وأهو جملة وأكذا

َيآْوَم  { 128:آ ْلِجّن     َمْعَشَر    َ يآا     َجِميًعا     َيآْحُشُرُهْم     وَأ َقِد     ا
ُتْم َثْر ْك َت ْنأِس     ِمَن     اسْإ َياُؤُهْم     وَأَقاَل     ال ِل ْنأِس     ِمَن     َأوْأ َنا     ال ّب َر

َتَع َتْم َنا     اسْإ َبْعٍض     َبْعُض َنا     ِب َلْغ َب َنا     وَأ َل ّلِذي     َأَج ْلَت     ا َنا     َأّج َقاَل     َل
ّناُر ُكْم     ال ْثَوا ِلِديآَن     َم َء     َما     ِإل     ِفيَها     َخا ّلُه     َشا  }    ال

وأجملة " مقدرة،"يآقول بـ " متعلق"يآوم الظرف
مفعول من " حأال"جميعاوأ مستأنأفة، المقدرة ""يآقول

.المقدرة على " معطوفة"وأقال جملة "،"يآحشرهم
""خالديآنوأ "،"أجلنا لـ " نأعتأّجلَت "الذي وأالموصول
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""ماوأ " للسإتثناء،"إلوأ "،"مثواكم في الضمير من حأال
 .متصل مستثنى

ِلَك  { 129:آ َذ َك ّلي     وَأ ِلِميَن     َبْعَض     ُنأَو ّظا ُنأوا     ِبَما     َبْعًضا     ال َكا
ُبوَن ْكِس  }    َيآ

ثان، " مفعول"بعضاوأ مطلق، مفعول نأائب الكاف
ّلي وأجملة الموصول " صلة"كانأوا وأجملة مستأنأفة، ""نأو

 .الحرفي

َلْم  { 130:آ ُكْم     َأ ِت ْأ ُكْم     ُرسُإٌل     َيآ ْن ُكْم     َيآُقّصوَن     ِم ْي َل ِتي     َع َيآا آ
ُكْم َنأ ْنِذُروأ ُيآ َء     وَأ ُكْم     ِلَقا َذا     َيآْوِم ُلوا     َه َنأا     َقا ْد َلى     َشِه َنا     َع ْنأُفِس َأ

ْتُهُم ُة     وَأَغّر َيا ْلَح َيا     ا ْنأ ّد ُدوأا     ال َلى     وَأَشِه ْنأُفِسِهْم     َع ّنأُهْم     َأ ُنأوا     َأ َكا
 }    َكاِفِريآَن

وأجملة مستأنأفة، النداء " جوابيآأتكم "ألم جملة
ثان " مفعول"لقاء "،"رسإل لـ ثان " نأعت"يآقّصون

"كانأوا "أنأهم وأالمصدر "،"يآومكم " نأعت"هذا لنأذر،
 .الباء الخافض نأـزع على منصوب

ِلَك  { 131:آ ُكْن     َلْم     َأْن     َذ ّبَك     َيآ ِلَك     َر ْلُقَرى     ُمْه ٍم     ا ْل ُظ ُلَها     ِب َأْه وَأ
ُلوَن  }    َغاِف

""أْنوأ : المر،أي مقدر وأالخبر مبتدأ، إشارة " اسإم"ذا
: تقديآره الشأن ضمير وأاسإمها الثقيلة، من مخففة

:أي اللم، الخافض نأـزع على منصوب وأالمصدر أنأه،
وأالجار يآكن، لم أن لجل قصصنا الذي المر ذلك

:" أي"مهلك في الضمير من بحال " متعلق"بظلم
من " حأالغافلون "وأأهلها وأجملة بظلم، ملتبسا
 نأصب محل " في"القرى
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ُكّل  {132: ِل ُلوا     ِمّما     َدَرَجاٌت     وَأ ّبَك     وَأَما     َعِم َعّما     ِبَغاِفٍل     َر
ُلوَن  }    َيآْعَم
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وأجملة "،"درجات لـ بنعت " متعلقعملوا "مما الجار
اليآة، أوأل المستأنأفة على " معطوفةبغافل ربك "وأما

 .زائدة خبرها في وأالباء " حأجازيآة،"ماوأ

ّبَك  { 133:آ ِنّي     وَأَر ْلَغ ْأ     ِإْن     الّرحْأَمِة     ُذوأ     ا ُكْم     َيآَش ْب ْذِه ُيآ
ِلْف َتْخ َيآْس ُكْم     ِمْن     وَأ ُء     َما     َبْعِد ُكْم     َكَما     َيآَشا َأ ْنأَش ّيآِة     ِمْن     َأ ُذّر

ٍم  }    آَخِريآَن     َقْو

""يآذهبكموأ مستأنأفة، الشرط وأجملة ثاٍن، " خبر"ذوأ
ْذَهَب ماضيه على التعديآة همزة بدخول متعديآا صار َأ "."

: يآستخلفأي مطلق مفعول " نأائب"كما في وأالكاف
وأالمصدر " مصدريآة،"ماوأ إنأشائكم، مثل اسإتخلفا

السإمي، الموصول " صلة"يآشاء وأجملة إليه، مضاف
 .الحرفي الموصول " صلة"أنأشأكم وأجملة

ِإّن 134:آ ُدوأَن     َما     { ُتْم     وَأَما     لٍت     ُتوَع ْنأ  }    ِبُمْعِجِزيآَن     َأ

"وأما وأجملة المزحألقة، وأاللم وأخبرها، " وأاسإمها"إن
اليآة، أوأل المستأنأفة على " معطوفةبمعجزيآن أنأتم

 ." زائدة"ما خبر في وأالباء

ِم    َ يآا     ُقْل  { 135:آ ُلوا     َقْو َلى     اْعَم ُكْم     َع ِت َنأ َكا ّنأي     َم َعاِمٌل     ِإ
َلُموَن     َفَسْوَف ُكوُن     َمْن     َتْع َبُة     َلُه     َت ّداِر     َعاِق  }    ال

وأكذلك القول، حأيز في " مستأنأفةعامل "إنأي جملة
" اسإم"َمْنوأ " مستأنأفة،تعلمون "فسوف جملة

 .كان بخبر " متعلق"له وأالجار به، مفعول موصول

ُلوا  { 136:آ ّلِه     وَأَجَع َأ     ِمّما     ِل ْلَحْرِث     ِمَن     َذَر ِم     ا ْنأَعا ًبا     وَأال َنأِصي
ُلوا َذا     َفَقا ّلِه     َه َذا     ِبَزْعِمِهْم     ِل َنا     وَأَه ِئ َكا َكاَن     َفَما     ِلُشَر

ِئِهْم َكا َلى     َيآِصُل     َفل     ِلُشَر ّلِه     ِإ ّلِه     َكاَن     وَأَما     ال َيآِصُل     َفُهَو     ِل
َلى ِئِهْم     ِإ َكا َء     ُشَر ُكُموَن     َما     سَإا  }    َيآْح

وأالوأل "،"جعلوا لـ الثانأي بالمفعول " متعلق"لله الجار
"ذرأ "مما من بدل الجار ": هذاالحرث ". "من"نأصيبا
وأالجار "،"جعلوا بـ الوأل وأتعلق به، تعلق بما متعلق

"فما قوله " في"ماوأ " ،"قالوا بـ " متعلق"بزعمهم
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" رابطةيآصل "فل في وأالفاء مبتدأ، " شرطيةكان
محذوأف، منفصل ضمير على وأدخلت للجواب،
معطوفة "كان "فما وأجملة يآصل، ل : فهووأالتقديآر

"يآحكمون ما "سإاء ". وأجملة"فقالوا جملة على
"،"سإاء فاعل موصول " اسإم"ماوأ مستأنأفة،

 .حأكمهم : أيمحذوأف بالذم وأالمخصوص

ِلَك  { 137:آ َذ َك ّيآَن     وَأ ِثيٍر     َز َك ِكيَن     ِمَن     ِل ْلُمْشِر ْتَل     ا َأوْألِدِهْم     َق

َكاُؤُهْم ُدوأُهْم     ُشَر ُيْر ِبُسوا     ِل ْل َي ِل ْيِهْم     وَأ َل َنُهْم     َع َلْو     ِديآ َء     وَأ َشا
ّلُه ُه     َما     ال ُلو َذْرُهْم     َفَع َتُروأَن     وَأَما     َف  }    َيآْف

ّيآنأي مطلق مفعول نأائب الكاف ذلك مثل تزيآينا : ز
ْتل للمصدر " : فاعل"شركاؤهم . وأقولهالتزيآين "،"َق

ّيآن بـ متعلق " مجروأر"ليردوأهم وأالمصدر ". وأجملة"ز
جملة على " معطوفةفعلوه ما الله شاء "وألو الشرط

ّيآن َذْرهم وأجملة "،"ز  " مستأنأفة"ف
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ُلوا  { 138 ْنأَعاٌم     َهِذِه     وَأَقا ْطَعُمَها     ل     حِأْجٌر     وَأحَأْرٌث     َأ َمْن     ِإل     َيآ
ُء ْنأَعاٌم     ِبَزْعِمِهْم     َنأَشا َأ ْنأَعاٌم     ُظُهوُرَها     حُأّرَمْت     وَأ َأ ُكُروأَن     ل     وَأ ْذ َيآ
ّلِه     اسْإَم ْيَها     ال َل ًء     َع ِتَرا ْيِه     اْف َل َيْجِزيآِهْم     َع ُنأوا     ِبَما     سَإ َكا

َتُروأَن  }    َيآْف

""بزعمهم وأالجار فاعل، موصول " اسإمنأشاء "َمْن
":حأرمت "أنأعام وأقوله "،"قالوا فاعل من بحال متعلق

""حُأّرمت وأجملة أنأعام، : وأهذهأي محذوأف لمبتدأ خبر
:أي ": خبر،يآذكروأن ل "وأأنأعام وأقوله "،"أنأعام لـ نأعت

""افتراءوأ لنأعام، " نأعتيآذكروأن "ل وأجملة أنأعام، وأهذه
". جملة"افتراء لـ بنعت متعلق وأالجار أجله، من مفعول

" مجروأركانأوا "بما وأالمصدر " مستأنأفة،"سإيجزيآهم
 "."يآجزيآهم بـ متعلق

ُلوا  { 139:آ ُطوِن     ِفي     َما     وَأَقا ِم     َهِذِه     ُب ْنأَعا ِلَصٌة     ال َخا
َنأا ُكوِر ُذ َلى     وَأُمَحّرٌم     ِل َنا     َع ِإْن     َأْزوَأاِج ُكْن     وَأ َتًة     َيآ ْي ِفيِه     َفُهْم     َم
ُء َكا َيْجِزيآِهْم     ُشَر ّنأُه     وَأْصَفُهْم     سَإ ِكيٌم     ِإ ِليٌم     حَأ  }    َع
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"في وأالجار " خبره،"خالصةوأ مبتدأ، " موصول"ما
":"وأمحرم وأقوله المقدرة، بالصلة متعلق "بطون

"ميتة يآكن "وأإن وأجملة "،"خالصة على معطوف
"سإيجزيآهم وأجملة القول، مقول جملة على معطوفة
"،عليم حأكيم "إنأه جملة وأكذا " مستأنأفة،وأصفهم
 .ثاٍن " خبر"وأعليم

ْد  { 140:آ ّلِذيآَن     َخِسَر     َق ُلوا     ا َت َدُهْم     َق ْيِر     سَإَفًها     َأوْأل ٍم     ِبَغ ْل ِع
ّلُه     َرَزَقُهُم     َما     وَأحَأّرُموا ًء     ال ِتَرا َلى     اْف ّلِه     َع ْد     ال ّلوا     َق وَأَما     َض

ُنأوا َتِديآَن     َكا  }    ُمْه

من بحال " متعلق"بغير الجار لجله، " مفعول"سَإَفًها
"قد وأجملة لجله، " مفعول"افتراءوأ "،"قتلوا في الواوأ
ّلوا  .لها محل ل " مستأنأفةض

ّلِذي     وَأُهَو  { 141:آ َأ     ا ْنأَش ّناٍت     َأ ْيَر     َمْعُروأَشاٍت     َج وَأَغ
ّنْخَل     َمْعُروأَشاٍت ِلًفا     وَأالّزْرَع     وَأال َت ُلُه     ُمْخ ُك ُتوَن     ُأ ْيآ وَأالّز

ِبًها     وَأالّرّماَن َتَشا ْيَر     ُم ِبٍه     وَأَغ َتَشا ُلوا     ُم َذا     َثَمِرِه     ِمْن     ُك ْثَمَر     ِإ َأ

ُتوا ّنأُه     ُتْسِرُفوا     وَأل     حَأَصاِدِه     َيآْوَم     حَأّقُه     وَأآ ُيآِحّب     ل     ِإ
ْلُمْسِرِفيَن  }    ا

""مختلفا "،"معروأشات على ": معطوف"وأغير قوله
""متشابها بمختلف، " فاعل"أكله "،"النخل من حأال
ظرفية ": شرطيةأثمر "إذا وأقوله "،"الّرّمان من حأال

، فكلوا أثمر : إذاأي المقدر الجواب بمضمون متعلقة
أثمر "إذا الشرط وأجملة إليه، " مضاف"أثمر وأجملة
 ." مستأنأفةيآحب ل "إنأه وأجملة " مستأنأفة،فكلوا

ِم     وَأِمَن  { 142:آ ْنأَعا َلًة     ال ُلوا     وَأَفْرًشا     حَأُمو ُكُم     ِمّما     ُك َرَزَق
ّلُه ِبُعوا     وَأل     ال ّت ُطَواِت     َت َطاِن     ُخ ْي ّنأُه     الّش ُكْم     ِإ ُدوّأ     َل ِبيٌن     َع  }    ُم

: أنأشأ،أي مقدر بفعل " متعلقالنأعام "من الجاّر
وأجملة أنأشأ، المقدر للفعل به مفعول ""حأمولة
" السابق،"أنأشأ الفعل على معطوفة ) المقدرة(وأأنأشأ
 عدوأ "إنأه جملة وأكذا " مستأنأفة،"كلوا وأجملة
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َيَة  { 143: ِنأ ْأِن     ِمَن     َأْزوَأاٍج     َثَما ْيِن     الّض َن ْث ْلَمْعِز     وَأِمَن     ا ْيِن     ا َن ْث ا
ْيآِن     ُقْل َكَر ّذ ِم     حَأّرَم     آل ْيِن     َأ َي َث ْنأ َلْت     َأّما     ال َتَم ْيِه     اْش َل َأْرحَأاُم     َع

ْيِن َي َث ْنأ ِنأي     ال ُئو ّب ٍم     َنأ ْل ُتْم     ِإْن     ِبِع ْن  }    َصاِدِقيَن     ُك

" متعلقالضأن "من وأالجار "،"حأمولة من " بدل"ثمانأية
ما وأكذا "،"ثمانأية من " بدل"اثنينوأ "،"اثنين من بحال
ْيآنوأ بعده، َكَر ّذ ""أموأ "،"حأّرم لـ مقدم " مفعول"ال

ْنأثيينوأ عاطفة ّذكريآن على معطوف ""ال " منصوب"ال
""ماوأ عاطفة، "": "أماشتملت ما "أم . وأقولهبالياء
ْنأثيين على معطوف موصول اسإم "إن وأجملة "،"ال
دّل محذوأف الشرط وأجواب مستأنأفة، "صادقين كنتم
 .قبله ما عليه

ِبِل     وَأِمَن  { 144:آ ْيِن     ال َن ْث َبَقِر     وَأِمَن     ا ْل ْيِن     ا َن ْث ْيآِن     ُقْل     ا َكَر ّذ آل
ِم     حَأّرَم ْيِن     َأ َي َث ْنأ َلْت     َأّما     ال َتَم ْيِه     اْش َل ْيِن     َأْرحَأاُم     َع َي َث ْنأ َأْم     ال

ُتْم ْن َء     ُك َدا ْذ     ُشَه ُكُم     ِإ ّلُه     وَأّصا َذا     ال َلُم     َفَمْن     ِبَه ْظ ِمّمِن     َأ
َتَرى َلى     اْف ّلِه     َع ًبا     ال ُيِضّل     َكِذ ّناَس     ِل ْيِر     ال ٍم     ِبَغ ْل  }    ِع

وأالجاّر عاطفة، " : الواوأاثنين البل "وأمن قوله
" معطوف"وأاثنين "،الضأن "من الجار على معطوف

"أم قوله " في"أموأ .التالي نأظيره " وأكذا"الضأن على
":"إذ وأقوله مستأنأفة، بعدها وأالجملة " منقطعة،كنتم

"أظلم "فمن وأجملة "،"شهداء بـ متعلق زمان ظرف
" خبره،"أظلموأ مبتدأ، اسإتفهام " اسإم"َمنوأ مستأنأفة،

مجروأر ""ليضل وأالمصدر "،"أظلم بـ متعلق وأالجار
 "."افترى بـ متعلق

ُد     ل     ُقْل  { 145:آ َلّي     ُأوأحِأَي     َما     ِفي     َأِج َلى     ُمَحّرًما     ِإ َع
ٍم ْطَعُمُه     َطاِع ُكوَن     َأْن     ِإل     َيآ َتًة     َيآ ْي َلْحَم     َأوْأ     َمْسُفوحًأا     َدًما     َأوْأ     َم
ّنأُه     ِخنـزيآٍر ِإ ْيِر     ُأِهّل     ِفْسًقا     َأوْأ     ِرْجٌس     َف ّلِه     ِلَغ َفَمِن     ِبِه     ال
ُطّر ْيَر     اْض ِإّن     َعاٍد     وَأل     َباٍغ     َغ ّبَك     َف  }    َرحِأيٌم     َغُفوٌر     َر

" متعلقطاعم "على وأالجاّر "،"أجد لـ " مفعول"محرما
منقطع، " مستثنىيآكون "أن وأالمصدر "،"محرما بـ

كذلك، وأالجملة اعتراضية، "رجس "فإنأه في وأالفاء
وأجملة " ،"لحم على ": معطوففسقا "أوأ وأقوله
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ُأِهّل "اضطر "فمن وأجملة "،"فسقا لـ " نأعت"
في المستتر الفاعل نأائب من " حأال"غير. وأمستأنأفة
على معطوف " اسإم"عاٍدوأ " زائدة،"لوأ "،"اضطر

 "."باغ

َلى  { 146:آ ّلِذيآَن     وَأَع ُدوأا     ا َنا     َها وَأِمَن     ُظُفٍر     ِذي     ُكّل     حَأّرْم
َبَقِر ْل ِم     ا َن ْلَغ َنا     وَأا ْيِهْم     حَأّرْم َل َلْت     َما     ِإل     ُشُحوَمُهَما     َع حَأَم

َيآا     َأوِأ     ُظُهوُرُهَما ْلَحَوا َلَط     َما     َأوْأ     ا َت ٍم     اْخ ْظ ِلَك     ِبَع َناُهْم     َذ ْيآ َجَز
ِيِهْم َبْغ ّنأا     ِب ِإ  }    َلَصاِدُقوَن     وَأ

"،"حأّرمنا بـ متعلق وأالجار " مستأنأفة،"حأّرمنا جملة
" للسإتثناء،. "إلالوأل على معطوف " الثانأي"حأّرمناوأ

"جزيآناهم "ذلك وأجملة مستثنى، " موصولة"ما
ّنأا وأجملة " سإببية،"ببغيهم في وأالباء مستأنأفة، "وأإ
 "جزيآناهم الفعلية على " معطوفةلصادقون

148 

ِإْن  { 147 ُبوَك     َف ّذ ُكْم     َفُقْل     َك ّب ّد     وَأل     وَأاسِإَعٍة     َرحْأَمٍة     ُذوأ     َر ُيآَر
ْأسُإُه ِم     َعِن     َب ْلَقْو ْلُمْجِرِميَن     ا  }    ا

ّد "وأل . جملةمستأنأفة الشرط جملة على " معطوفةُيآَر
 ".رحأمة "ذوأ المفرد

َء     َلْو  { 148:آ ّلُه     َشا َنا     َما     ال ْك َنأا     وَأل     َأْشَر َباُؤ َنا     وَأل     آ ِمْن     حَأّرْم
ِلَك     َشْيٍء َذ ّذَب     َك ّلِذيآَن     َك ِلِهْم     ِمْن     ا ْب ّتى     َق َنا     َذاُقوا     حَأ ْأسَإ ُقْل     َب

ُكْم     َهْل َد ْن ٍم     ِمْن     ِع ْل ُه     ِع ُتْخِرُجو َنا     َف ِبُعوَن     ِإْن     َل ّت ّظّن     ِإل     َت  }    ال

"،"نأا المرفوع الضمير على ": معطوفآباؤنأا "وأل قوله
وأهو الفاصل، وأجود الضمير على الظاهر عطَف وأسإّوغ
." زائدة"منوأ به، " مفعول"شيءوأ النفي، حأرف

ّذبأي مطلق، مفعول " نأائب"كذلك في وأالكاف : ك
وأجملة التكذيآب، ذلك مثل تكذيآبا قبلهم من الذيآن
ّذب ْلموأ " مستأنأفة،"ك " زائدة،"ِمنوأ " مبتدأ،"ِع

في . وأالفاءبالخبر " متعلق"عندكم وأالظرف
مضمرة بأن منصوب وأالفعل سإببية، ""فتخرجوه

متصيد مصدر على معطوف المؤوأل وأالمصدر وأجوبا،
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فإخراجه علم من عندكم : هلأي المتقدم الكلم من
"تتبعون "إن وأجملة حأصر، أداة ""إلوأ " نأافية"إنوأ ؟لنا

 .لها محل ل مستأنأفة

ّلِه     ُقْل  { 149:آ ِل ْلُحّجُة     َف ِلَغُة     ا َبا ْل َلْو     ا َء     َف ُكْم     َشا َدا َلَه
 }    َأْجَمِعيَن

: فإنأي مقدر شرط لجواب رابطة ": الفاء"فلله قوله
"فلو بعدها الشرطية وأالجملة زعمتم، كما المر كان
" توكيد"أجمعينوأ القول، مقول على " معطوفةشاء

 "."هداكم في للكاف

ُلّم     ُقْل  { 150:آ ُكُم     َه َء َدا ّلِذيآَن     ُشَه ُدوأَن     ا ّلَه     َأّن     َيآْشَه حَأّرَم     ال
َذا ِإْن     َه ُدوأا     َف ْد     َفل     َشِه ِبْع     وَأل     َمَعُهْم     َتْشَه ّت َء     َت ّلِذيآَن     َأْهَوا ا

ُبوا ّذ َنا     َك ِت َيآا ّلِذيآَن     ِبآِ ُنوَن     ل     وَأا ّبِهْم     وَأُهْم     ِبالِخَرِة     ُيآْؤِم ِبَر
ُلوَن  }    َيآْعِد

الله "أن وأالمصدر أحْأِضروأا، بمعنى فعل " اسإم"هلّم
"فإن وأجملة الباء، الخافض نأـزع على منصوب "حأرم

"وأهم ". وأجملة"قل المستأنأفة على " معطوفةشهدوأا
الجملة عطف قبيل من الصلة على " معطوفةيآعدلون

 .الفعلية على السإمية

َلْوا     ُقْل  { 151:آ ْتُل     َتَعا ُكْم     حَأّرَم     َما     َأ ّب ُكْم     َر ْي َل ُكوا     َأل     َع ُتْشِر
ًئا     ِبِه ْي ْيآِن     َش َد ِل ْلَوا ِبا ًنأا     وَأ ُلوا     وَأل     ِإحْأَسا ُت ُكْم     َتْق َد ِمْن     َأوْأل

ُكْم     َنأْحُن     ِإْملٍق ّيآاُهْم     َنأْرُزُق ِإ ُبوا     وَأل     وَأ ْلَفَواحِأَش     َتْقَر َما     ا
ْنَها     َظَهَر َطَن     وَأَما     ِم ُلوا     وَأل     َب ُت ّنْفَس     َتْق ِتي     ال ّل ّلُه     حَأّرَم     ا ال

ْلَحّق     ِإل ُكْم     ِبا ِل ُكْم     َذ ُكْم     ِبِه     وَأّصا ّل ُلوَن     َلَع  }    َتْعِق

النون، حأذف على مبني جامد أمر ": فعل"تعالوا
مقدر، شرط جواب في وأاقع مجزوأم " مضارع"أتلوأ
تفسيريآة، "تشركوا "ل وأجملة تفسيريآة، " بعدها"أنوأ

"،"أحأسنوا المقدر بالفعل " متعلق"بالوالديآن وأالجار
" المقدرة"أحأسنوا وأجملة مطلق، مفعول ""إحأسانأاوأ

"نأرزقهم "نأحن جملة "،تشركوا "ل على معطوفة
نأصب ": ضمير"إيآاهم . وأقولهلها محل ل معترضة
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وأقوله "،"نأرزقكم في الكاف على معطوف منفصل
"."الفواحأش من اشتمال بدل موصول ": اسإمظهر "ما

وأجملة "،"تقتلوا فاعل من بحال " متعلق"بالحق وأالجار
"تعقلون "لعلكم جملة وأكذا " مستأنأفة،وأّصاكم "ذلكم

 لها محل ل مستأنأفة
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َأوْأُفوا  { 152 ْيَل     وَأ َك ْل ْلِميَزاَن     ا ْلِقْسِط     وَأا ّلُف     ل     ِبا َك َنأْفًسا     ُنأ
َذا     وُأسْإَعَها     ِإل ِإ ُتْم     وَأ ْل ُلوا     ُق َلْو     َفاْعِد َ ذا     َكاَن     وَأ َبى     ِبَعْهِد     ُقْر وَأ

ّلِه ُكْم     َأوْأُفوا     ال ِل ُكْم     َذ ُكْم     ِبِه     وَأّصا ّل ّكُروأَن     َلَع َذ  }    َت

المفعول، من حأال بمحذوأف " متعلق"بالقسط الجار
" مفعول"وأسإعهاوأ " معترضة،نأفسا نأكلف "ل وأجملة

"،"أوأفوا جملة على معطوفة الشرط وأجملة ثاٍن،
محذوأفة حأال على عطفت " حأاليةكان "وألو في وأالواوأ

وأهذا الحال، هذه في وألو حأال، كل في : اعدلواأي
عليه دّل محذوأف الشرط وأجواب الحأوال، لسإتقصاء

فيه، المقول على يآعود هو، تقديآره كان وأاسإم قبله، ما
"لعلكم جملة وأكذا " مستأنأفة،وأّصاكم "ذلكم وأجملة

ّكروأن  ".تذ

َأّن  { 153:آ َذا     وَأ ِطي     َه َتِقيًما     ِصَرا ُه     ُمْس ِبُعو ّت ِبُعوا     وَأل     َفا ّت َت
ُبَل َق     الّس َتَفّر ُكْم     َف ِلِه     َعْن     ِب ِبي ُكْم     سَإ ِل ُكْم     َذ ُكْم     ِبِه     وَأّصا ّل َلَع
ّتُقوَن  }    َت

محذوأف لفعل " مفعولصراطي هذا "وأأن المصدر
على معطوفة المقدرة وأالجملة عليكم، : أتلتقديآره

من حأال ":"مستقيما) . وأ151( اليآة " في"أتل
على " معطوفة"فاتبعوه وأجملة " منصوبة،"صراطي

." سإببية"فتفّرق في ". وأالفاءصراطي هذا "وأأن جملة
المؤوأل وأالمصدر مضمرة، بأن منصوب وأالفعل

: لأي السابق، الكلم من متصيد مصدر على معطوف
ّتباع منكم يآكن "وأّصاكم "ذلكم وأجملة فتفّرق، للسبل ا

 ".تتقون "لعلكم وأكذا مستأنأفة،
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َنا     ُثّم  { 154:آ ْي َت َتاَب     ُموسَإى     آ ِك ْل َلى     َتَماًما     ا ّلِذي     َع َأحْأَسَن     ا

َتْفِصيل ُكّل     وَأ ًدى     َشْيٍء     ِل ّلُهْم     وَأَرحْأَمًة     وَأُه ِلَقاِء     َلَع ّبِهْم     ِب َر
ُنوَن  }    ُيآْؤِم

وأالجاّر تماما، : أتممناأي مطلق مفعول " نأائب"تماما
"يآؤمنون "لعلهم وأجملة "،"تماما لـ بنعت متعلق

 .لها محل ل مستأنأفة

َذا  { 155:آ َتاٌب     وَأَه ُه     ِك َنا ْل َباَرٌك     َأنأـز ُه     ُم ِبُعو ّت ّتُقوا     َفا وَأا
ُكْم ّل  }     ُتْرحَأُموَن     َلَع

ثاٍن، " نأعت"مبارك" وأ"كتاب " نأعت"أنأـزلناه جملة
".كتاب "وأهذا جملة على " معطوفة"فاتبعوه وأجملة
 .مستأنأفة "ترحأمون "لعلكم وأجملة

ُلوا     َأْن  { 156:آ ّنأَما     َتُقو َتاُب     ُأنأـزَل     ِإ ِك ْل َلى     ا ْيِن     َع َت ِئَف ِمْن     َطا
َنا ِل ْب ِإْن     َق ّنا     وَأ ِتِهْم     َعْن     ُك ِليَن     ِدَراسَإ  }    َلَغاِف

: كراهة،أي لجله " مفعولتقولوا "أن المؤوأل المصدر
يآفصل لئل به الملفوظ وأليس " مقدرا،"أنأـزلناه وأعامله

". وأالجار"مبارك وأهو بأجنبي، وأمعموله العامل بين
مخففة ""إْن "،"طائفتين لـ بنعت " متعلققبلنا "من
وأبين بينها الفارقة معها وأاللم مهملة، الثقيلة من

"كنا "وأإن ". وأجملة"كنا خبر ""غافلينوأ المخففة،
 .نأصب محل في القول مقول على معطوفة

ُلوا     َأوْأ  { 157:آ ّنأا     َلْو     َتُقو َنا     ُأنأـزَل     َأ ْي َل َتاُب     َع ِك ْل ّنا     ا ُك َدى     َل َأْه

ْنُهْم ْد     ِم ُكْم     َفَق َء َنٌة     َجا ّي ُكْم     ِمْن     َب ّب ًدى     َر َفَمْن     وَأَرحْأَمٌة     وَأُه
َلُم ْظ ّذَب     ِمّمْن     َأ َيآاِت     َك ّلِه     ِبآِ َدَف     ال ْنَها     وَأَص َنْجِزي     َع ّلِذيآَن     سَإ ا

َنا     َعْن     َيآْصِدُفوَن ِت َيآا َء     آ َذاِب     سُإو ْلَع ُنأوا     ِبَما     ا  }    َيآْصِدُفوَن     َكا

ّنأا المصدر َأ ثبت : لوأي " مقدرا،"ثبت بـ " فاعلُأنأـزَل "
: إنأي مقدر شرط " جوابجاءكم "فقد وأجملة إنأـزال،
لـ بصفة " متعلقربكم "من وأالجار جاءكم، فقد صدقتم

ّينة وأخبر، مبتدأ من " مستأنأفةأظلم "فمن وأجملة " ،"ب
"كانأوا "بما وأالمصدر " مستأنأفة،"سإنجزي وأجملة
 "نأجزي بـ متعلق بالباء مجروأر
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ُظُروأَن     َهْل  { 158 ْن َيُهُم     َأْن     ِإل     َيآ ِت ْأ َكُة     َت ِئ ْلَمل ِتَي     َأوْأ     ا ْأ ّبَك     َيآ َر
ِتَي     َأوْأ ْأ َيآاِت     َبْعُض     َيآ ّبَك     آ ِتي     َيآْوَم     َر ْأ َيآاِت     َبْعُض     َيآ ّبَك     آ ل     َر

ْنَفُع ُنأَها     َنأْفًسا     َيآ ُكْن     َلْم     ِإيآَما َنْت     َت ْبُل     ِمْن     آَم َبْت     َأوْأ     َق ِفي     َكَس
ِنأَها ْيًرا     ِإيآَما ِظُروأا     ُقِل     َخ َت ْنأ ّنأا     ا ِظُروأَن     ِإ َت ْن  }    ُم

" مفعول،"نأفسا به، " مفعولتأتيهم "أن المصدر
" مستأنأفة،يآنفع "ل جملة مؤخر، فاعل ""إيآمانأهاوأ

لـ به " مفعول"خيرا "،"نأفسا لـ " نأعتتكن "لم وأجملة
"إنأا . وأجملة" مستأنأفة"قل ". وأجملة"كسبت

 .القول حأيز في " مستأنأفةمنتظروأن

ْنُهْم     َلْسَت  { 159:آ ّنأَما     َشْيٍء     ِفي     ِم َلى     َأْمُرُهْم     ِإ ّلِه     ِإ ُثّم     ال
ُئُهْم ّب َن ُنأوا     ِبَما     ُيآ ُلوَن     َكا  }     َيآْفَع

ّلق الذي بالسإتقرار " متعلقشيء "في الجار به تع
وأجملة " مستأنأفة،الله إلى أمرهم "إنأما جملة الخبر،

"بما وأالمصدر المستأنأفة، على " معطوفة"يآنبئهم
 "."يآنبئهم بـ متعلق " مجروأركانأوا

َء     َمْن  { 160:آ َنِة     َجا ْلَحَس َلُه     ِبا ِلَها     َعْشُر     َف َثا َء     وَأَمْن     َأْم َجا
َئِة ّي َلَها     ِإل     ُيآْجَزى     َفل     ِبالّس ْث َلُموَن     ل     وَأُهْم     ِم ْظ  }    ُيآ

وأجملة " الخبر،"جاء وأجملة مبتدأ، شرط " اسإم"َمن
ُيآجزى، ل فهو تقديآر على الشرط " جوابُيآْجَزى "فل

ُيآجزى وأجملة السإمية وأالجملة المقدر، المبتدأ " خبر"
 .الشرط جواب على " معطوفةيآظلمون ل "وأهم

ِنأي  { 161:آ َدا ّبي     َه َلى     َر ٍم     ِصَراٍط     ِإ َتِقي ًنا     ُمْس َيًما     ِديآ ّلَة     ِق ِم
ْبَراِهيَم ِنيًفا     ِإ ِكيَن     ِمَن     َكاَن     وَأَما     حَأ ْلُمْشِر  }    ا

""قيماوأ " مضمرا،"الزموا للفعل به " مفعول"ديآنا
من " حأال"حأنيفاوأ "،"ديآنا من " بدل"ملةوأ نأعت،

لن إليه؛ المضاف من الحال مجيء ". وأجاز"إبراهيم
"وأما وأجملة المضاف، من الجزء بمنـزلة إليه المضاف
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عطف باب " من"حأنيفا الحال لفظ على " معطوفةكان
 .المفرد على الجملة

ِتي     ِإّن  { 162:آ ِكي     َصل ُنأُس َياَي     وَأ ِتي     وَأَمْح ّلِه     وَأَمَما َرّب     ِل
َلِميَن ْلَعا  }    ا

 .مجروأر " بدل. "ربإن بخبر " متعلق"لله الجار

ِلَك     َلُه     َشِريآَك     ل  { 163:آ َذ ِب َنأا     ُأِمْرُت     وَأ َأ ِلِميَن     َأوّأُل     وَأ ْلُمْس  }    ا

وأجملة "،العالمين "رب من " حأالله شريآك "ل جملة
ُأمرت على " معطوفةأوأل "وأأنأا وأجملة مستأنأفة، ""

 .لها محل ل المستأنأفة

ْيَر  { 164:آ ّلِه     َأَغ ْبِغي     ال ّبا     َأ وَأل     َشْيٍء     ُكّل     َرّب     وَأُهَو     َر
ْكِسُب ْيَها     ِإل     َنأْفٍس     ُكّل     َت َل ٌة     َتِزُر     وَأل     َع ُثّم     ُأْخَرى     وِأْزَر     وَأاِزَر

َلى ُكْم     ِإ ّب ُكْم     َر ُكْم     َمْرِجُع ُئ ّب َن ُي ُتْم     ِبَما     َف ْن ِلُفوَن     ِفيِه     ُك َت  }       َتْخ

وأجملة " تمييز،"ربا "،"أبغي لـ مقدم " مفعول"غير
الجار " للحصر،"إلوأ الجللة، من " حأاليةرب "وأهو

المحذوأف المفعول من حأال بمحذوأف " متعلق"عليها
ًدا إل ذنأبا نأفس كل تكسب : لأي وأجملة عليها، مردوأ

"،َتِزُر "ل جملة على " معطوفةمرجعكم ربكم إلى "ثم
ربكم إلى "ثم السإمية على " معطوفة"يآنبئكم وأجملة

 ".مرجعكم

ُكْم     وَأَرَفَع  { 165:آ َق     َبْعَض ُكْم     َدَرَجاٍت     َبْعٍض     َفْو ُلَو ْب َي ِفي     ِل
ُكْم     َما َتا ّبَك     ِإّن     آ ْلِعَقاِب     سَإِريآُع     َر  }     ا

ّلَغ، " معنى"رفع تضمين على ثاٍن " مفعول"درجات َب
وأجملة برفع، متعلق باللم " مجروأر"ليبلوكم وأالمصدر

لها محل ل " مستأنأفةالعقاب سإريآع ربك "إن
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َتاٌب{ 2:آ ْيَك ُأنأـزَل ِك َل ُكْن َفل ِإ ْدِرَك ِفي َيآ ْنُه حَأَرٌج َص ِم
ْنِذَر ُت ْكَرى ِبِه ِل ِنيَن وَأِذ ْلُمْؤِم  } ِل

في وأالفاء كتاب، : هذاأي مضمر مبتدأ " خبر"كتاب
الجار بين معترضة وأالجملة معترضة، "يآكن "فل

ّلقه؛ بـ متعلق باللم مجروأر " مصدر"لتنذر لن وأمتع
المصدر على معطوف ": اسإم"ذكرى وأقوله "،"أنأـزل

 .وأالتذكير : للنأذاروأالتقديآر المجروأر،

ِبُعوا     وَأل  { 3:آ ّت ِنأِه     ِمْن     َت َء     ُدوأ َيا ِل ِليل     َأوْأ ّكُروأَن     َما     َق َذ  }     َت

" وأقوله"أوألياء من بحال " متعلقدوأنأه "من الجار
. وأجملة" زائدة"ماوأ مطلق، مفعول ": نأائب"قليل

ّكروأن  .لها محل ل " مستأنأفة"تذ

َكْم  { 4:آ َيآٍة     ِمْن     وَأ َناَها     َقْر ْك َل َءَها     َأْه َنا     َفَجا ْأسُإ ًتا     َب َيا ُهْم     َأوْأ     َب
ُلوَن ِئ  }     َقا

بنعت متعلق وأالجار مبتدأ، " خبريآة"كم اسإتئنافية، الواوأ
""بياتا "،"كم المبتدأ " خبر"أهلكناها وأجملة "،"كم لـ

"هم . وأجملة: بائتينأي الحال موضع في مصدر
نأصب، محل " في"بياتا المفرد على " معطوفةقائلون

: بائتينوأالتقديآر المفرد، على الجملة عطف قبيل من
 .قائلين أوأ

ْذ     َدْعَواُهْم     َكاَن     َفَما  { 5:آ َءُهْم     ِإ َنا     َجا ْأسُإ ُلوا     َأْن     ِإل     َب ّنأا     َقا ِإ
ّنا ِلِميَن     ُك  }     َظا

المؤوأل المصدر وأاسإمها مقدم، كان " خبر"دعواهم
المضاف، من أعرف المؤوأل المصدر لن " ؛قالوا "أن

إلى الفعل لسإناد مرجحة " قريآنة"كان الفعل وأتذكير
من بحال متعلق زمان ": ظرف"إذ وأقوله المصدر،
على " معطوفةدعواهم كان "فما وأجملة " ،"دعواهم

 .لها محل " لأهلكناها قريآة من "كم جملة

َلّن  { 6:آ َأ َنْس َل ّلِذيآَن     َف ْيِهْم     ُأْرسِإَل     ا َل َلّن     ِإ َأ َنْس َل ِليَن     وَأ ْلُمْرسَإ ا
  { 
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القسم، جواب في وأاقعة وأاللم مستأنأفة، الفاء
للتوكيد، وأالنون الفتح، على مبني مضارع وأالفعل

"الذيآن "فلنسألن وأجملة نأحن، ضمير وأالفاعل
 .القسم " جواب"نأسألّنوأ مستأنأفة،

َنُقّصّن  { 7:آ َل ْيِهْم     َف َل ٍم     َع ْل ّنا     وَأَما     ِبِع ِبيَن     ُك ِئ  }       َغا

:" أي"نأقّصّن فاعل من بحال " متعلق"بعلم الجار
ّنا "وأما وأجملة بعلم، ملتبسين الحال على " معطوفةك

ّلق التي المحذوأفة عطف قبيل " من"بعلم الجار بها تع
 .نأصب محل في المفرد على الجملة

ْلَوْزُن  { 8:آ ِئٍذ     وَأا ْلَحّق     َيآْوَم َلْت     َفَمْن     ا ُنُه     َثُق ِئَك     َمَواِزيآ َل ُأوأ َف
ِلُحوَن     ُهُم ْلُمْف  }     ا

"،"الحق خبره " مبتدأ"وأالوزن مستأنأفة، الواوأ
""إٍذ "،"الوزن من بحال متعلق زمان ظرف ""يآومئذوأ

مضاف جر محل في السكون على مبني ظرفي اسإم
"ثقلت "فمن وأجملة جملة، عن للتعويآض وأالتنويآن إليه،

" خبر"ثقلت وأجملة الوألى، المستأنأفة على معطوفة
 "."من المبتدأ

ُنُه     َخّفْت     وَأَمْن  { 9:آ ِئَك     َمَواِزيآ َل ُأوأ ّلِذيآَن     َف ْنأُفَسُهْم     َخِسُروأا     ا َأ

ُنأوا     ِبَما َنا     َكا ِت َيآا ِلُموَن     ِبآِ ْظ  }     َيآ

، جزم محل في الشرط " جوابالذيآن "فأوألئك جملة
المجروأر وأالمصدر " مصدريآة،": "ماكانأوا "بما قوله

 " ."خسروأا بـ متعلق

ِليل  { 10:آ ُكُروأَن     َما     َق  }     َتْش

وأجملة " زائدة،"ما مطلق، مفعول " نأائب"قليل
 .مستأنأفة ""تشكروأن

ْد  { 11:آ َلَق ُكْم     وَأ َنا َلْق ُكْم     ُثّم     َخ َنأا َنا     ُثّم     َصّوْر ْل َكِة     ُق ِئ ْلَمل ِل
ُدوأا َدَم     اسْإُج ُدوأا     ل ِليَس     ِإل     َفَسَج ْب ُكْن     َلْم     ِإ الّساِجِديآَن     ِمَن     َيآ

  { 
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"وألقد جملة على " معطوفةخلقناكم "وألقد جملة
ّناكم "لم وأجملة " مستثنى،. "إبليسلها محل " لمك

 " مستأنأفةيآكن
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َنَعَك     َما     َقاَل  { 12: َد     َأل     َم ْذ     َتْسُج ُتَك     ِإ َنأا     َقاَل     َأَمْر ْيٌر     َأ ْنُه     َخ ِم
ِني َت َلْق َتُه     َنأاٍر     ِمْن     َخ َلْق  }     ِطيٍن     ِمْن     وَأَخ

ل "أن " خبر،"منعك وأجملة مبتدأ، اسإتفهام " اسإم"ما
نأـزع على منصوب وأالمصدر للتوكيد، " زائدة" "لتسجد

الجار تسجد، بـ متعلق زمان " ظرف"إذ "،"ِمْن الخافض
" تفسيريآة"خلقتني جملة "،"خير بـ " متعلق"منه

 .للخيريآة

ِبْط     َقاَل  { 13:آ ْنَها     َفاْه ُكوُن     َفَما     ِم ّبَر     َأْن     َلَك     َيآ َك َت ِفيَها     َت
ّنأَك     َفاْخُرْج  }     الّصاِغِريآَن     ِمَن     ِإ

امتنعت : إنأي مقدر شرط " جواب"فاهبط في الفاء
على " معطوفةيآكون "فما وأجملة فاهبط، طاعتي من

""يآكون فاعل "تتكبر "أن وأالمصدر "،"اهبط جملة
من "إنأك وأجملة "،"يآكون بـ " متعلق"لك الجار التامة،

 ." مستأنأفةالصاغريآن

َلى  { 14:آ ِم     ِإ ُثوَن     َيآْو ْبَع  }     ُيآ

 .إليه مضاف جر محل " في"يآبعثون جملة

ِبَما     َقاَل  { 16:آ ِني     َف َت ْيآ َدّن     َأْغَو َطَك     َلُهْم     لْقُع ِصَرا
َتِقيَم ْلُمْس  }     ا

: إنأي مقدر شرط " جوابأغويآتني "فبما جملة
" مصدريآة،"ما السببية، تفيد جاّرة وأالباء أنأظرتني،
: إنوأالتقديآر "."أقعدن بـ متعلق مجروأر وأالمصدر
"فوالله . وأجملةإيآاي بإغوائك لهم فلقعدّن أنأظرتني

" منصوب"صراطك المقدر، الشرط جواب "لقعدّن
لنأه ظرفا؛ إعرابه وأيآضعف "،"على الخافض نأـزع على
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في : "صليت" نأحو"في بـ يآتعدى وأالمختص مختص،
 ".المسجد

ّنُهْم     ُثّم  { 17:آ َي ِت ْيِن     ِمْن     ل ْيآِديآِهْم     َب ْلِفِهْم     وَأِمْن     َأ وَأَعْن     َخ
ِنأِهْم ْيآَما ِلِهْم     وَأَعْن     َأ ِئ ُد     وَأل     َشَما َثَرُهْم     َتِج ْك ِكِريآَن     َأ  }       َشا

محّل " ل"لتينهم جملة على " معطوفةتجد "وأل جملة
على معطوفا كونأه مع به التوكيد نأون تقترن وألم لها،

 .منفي لنأه القسم؛ جواب

ْنَها     اْخُرْج     َقاَل  { 18:آ ُءوأًما     ِم ْذ ْدحُأوًرا     َم ِبَعَك     َلَمْن     َم ْنُهْم     َت ِم
ّنَم     لْملّن ُكْم     َجَه ْن  }     َأْجَمِعيَن     ِم

"."مدحأورا وأكذا "،"اخرج فاعل من " حأال"مذؤوأًما
ّدد وأيآجوز قوله في وأاللم وأاحأدة، حأال لذي الحال تع
وأالجار مبتدأ، شرطية ""َمنوأ للقسم " موطئة"لَمن

""تبعك في المستتر الضمير من بحال " متعلق"منهم
" مستأنأفة،تبعك "لمن وأجملة منهم، كائنا "أي
 "."منكم في المتصل للضمير " توكيد"أجمعينوأ

َيآا  { 19:آ َدُم     وَأ ُكْن     آ ْنأَت     اسْإ ّنَة     وَأَزوْأُجَك     َأ ْلَج ُكل     ا ْيُث     ِمْن     َف حَأ
ُتَما ْئ َبا     وَأل     ِش َة     َهِذِه     َتْقَر َنأا     الّشَجَر ُكو َت ِلِميَن     ِمَن     َف ّظا  }       ال

وأقوله "،"اسإكن في المستتر للضمير " توكيد"أنأت
في المستتر الضمير على معطوف : اسإم ""وأزوأجك
في الضم على مبني ظرفي " اسإم"حأيثوأ "،"اسإكن

إليه، " مضاف"شئتما وأجملة "،"كل بـ متعلق جر محل
نأاسإخ مضارع وأالفعل سإببية، ": الفاء"فتكونأا وأقوله

حأذف نأصبه وأعلمة الفاء، بعد مضمرة بأن منصوب
على معطوف المؤوأل وأالمصدر فاعل، وأاللف النون
قرٌب منكما يآكن : لأي السابق الكلم من متصيد مصدر

 .منكما الظلم فحصول

َطاُن     َلُهَما     َفَوسْإَوَس  { 20:آ ْي ْبِدَي     الّش ُي وُأوأِرَي     َما     َلُهَما     ِل
ْنُهَما ِتِهَما     ِمْن     َع ُكَما     َما     وَأَقاَل     سَإْوآ ُكَما     َنأَها ّب َهِذِه     َعْن     َر

َنأا     َأْن     ِإل     الّشَجَرِة ُكو ْيِن     َت َك َل  }     َم
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وأفعل به، مفعول موصول " اسإم"ما عنهما وأوأري "ما
وأالجار هو، ضمير الفاعل وأنأائب للمجهول، مبني ماض

من بحال متعلق الثانأي وأالجار بالفعل، " متعلق"عنهما
"تكونأا "أن ". المصدر"وأوأري في المستتر الضمير
 .تكونأا أن : خشيةأي لجله مفعول

ّنأي     وَأَقاسَإَمُهَما  { 21:آ ُكَما     ِإ ّناِصِحيَن     َلِمَن     َل  }       ال

"لمن وأالجار "،"الناصحين بـ " متعلق"لكما الجار
وأجملة المزحألقة، وأاللم بالخبر، " متعلقالناصحين

 .لها محل ل القسم " جوابالناصحين لمن "إنأي

َدلُهَما  { 22:آ َلّما     ِبُغُروأٍر     َف َة     َذاَقا     َف َدْت     الّشَجَر َلُهَما     َب
ُتُهَما َطِفَقا     سَإْوآ ْيِهَما     َيآْخِصَفاِن     وَأ َل ّنِة     وَأَرِق     ِمْن     َع ْلَج ا
َداُهَما َنأا ّبُهَما     وَأ َلْم     َر ُكَما     َأ ْنأَه ُكَما     َعْن     َأ ْل َأُقْل     الّشَجَرِة     ِت وَأ

ُكَما َطاَن     ِإّن     َل ْي ُكَما     الّش ُدوّأ     َل ِبيٌن     َع  }     ُم

:أي الفاعل ضمير من بحال " متعلق"بغروأر الجار
": الواوأيآخصفان "وأطفقا . قولهبغروأر ملتبسا دلهما

وأجملة الضمير، وأاسإمه نأاسإخ، ماض وأفعل عاطفة،
"أنأهكما "ألم وأجملة خبر، نأصب محل " في"يآخصفان
بـ " متعلق"لكما . الجارلها محل ل للمناداة تفسيريآة

 "عدوأ
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ِإْن  { 23: َنا     َتْغِفْر     َلْم     وَأ َنا     َل َتْرحَأْم َنأّن     وَأ ُكو َن ْلَخاسِإِريآَن     ِمَن     َل ا
  { 

حأرف وأقبل مقدر، قسم " جواب"لنكونأن الجملة
الشرط، جواب وأحأذف مقدرة، التوطئة لم الشرط
 .كان بخبر " متعلقالخاسإريآن "من وأالجار

ُطوا     َقاَل  { 24:آ ِب ُكْم     اْه َبْعٍض     َبْعُض ُدوّأ     ِل ُكْم     َع َل الْرِض     ِفي     وَأ
َتَقّر َتاٌع     ُمْس َلى     وَأَم  }     حِأيٍن     ِإ
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في الواوأ من " حأالعدوأ لبعض "بعضكم جملة
" متعلقالرض "في وأالجار نأصب، محل " في"اهبطوا

" متعلقحأين "إلى وأالجار " المبتدأ،"مستقر من بحال
"مستقر الرض في "وألكم وأجملة "،"متاع لـ بنعت

 ".عدوأ "بعضكم جملة على معطوفة

ِني    َ يآا  { 26:آ َدَم     َب ْد     آ َنا     َق ْل ُكْم     َأنأـز ْي َل َباسًإا     َع ُيآَواِري     ِل
ُكْم ِت َباُس     وَأِريآًشا     سَإْوآ ِل ّتْقَوى     وَأ ِلَك     ال ْيٌر     َذ ِلَك     َخ َيآاِت     ِمْن     َذ آ

ّلِه ّلُهْم     ال ّكُروأَن     َلَع ّذ  }     َيآ

وأجملة مستأنأفة، النداء " جوابأنأـزلنا "قد جملة
ذلك التقوى "وألباس وأجملة "،"لباسإا " نأعت"يآواري

وأجملة لها، محل ل النداء جواب على " معطوفةخير
أغنت المبتدأ إلى وأالشارة "،"لباس " خبرخير "ذلك

ّكروأن "لعلهم وأجملة وأالخبر، المبتدأ بين الرابط عن "يآذ
 .لها محل ل مستأنأفة

ِني    َ يآا  { 27:آ َدَم     َب ُكُم     ل     آ ّن َن ِت َطاُن     َيآْف ْي َأْخَرَج     َكَما     الّش

ُكْم ْيآ َبَو ّنِة     ِمَن     َأ ْلَج ْنُهَما     َيآنـزُع     ا َباسَإُهَما     َع َيآُهَما     ِل ُيِر ِل
ِتِهَما ّنأُه     سَإْوآ ُكْم     ِإ ُلُه     ُهَو     َيآَرا ِبي ْيُث     ِمْن     وَأَق َنأُهْم     ل     حَأ  }       َتَروْأ

""ما مطلق، مفعول نأائب " : الكافأخرج "كما قوله
مضاف وأالمصدر إخراج، فتنة مثل : فتنة أي مصدريآة

وأجملة "،"أخرج ضمير من " حأال"يآنـزع وأجملة إليه،
للضمير " تأكيد"هووأ لها، محل ل " مستأنأفةيآراكم "إنأه

""وأقبيله لعطف مسّوغ الفاصل وأهذا "،"إنأه في الهاء
"تروأنأهم "ل وأجملة "،"يآراكم في المستتر الضمير على

 .إليه مضاف

َذا  { 28:آ ِإ ُلوا     وَأ ُلوا     َفاحِأَشًة     َفَع َنأا     َقا ْد ْيَها     وَأَج َل َنأا     َع َء َبا ّلُه     آ وَأال
َنأا  }     ِبَها     َأَمَر

"،يآؤمنون "ل الصلة جملة على معطوفة الشرط جملة
 .القول مقول على " معطوفةأمرنأا "وأالله جملة

ّبي     َأَمَر     ُقْل  { 29:آ ْلِقْسِط     َر َأِقيُموا     ِبا ُكْم     وَأ َد     وُأُجوَه ْن ُكّل     ِع
ُه     َمْسِجٍد ْدُعو ِلِصيَن     وَأا ّديآَن     َلُه     ُمْخ ُكْم     َكَما     ال َأ َد ُدوأَن     َب  }       َتُعو
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يآنحل الذي المقدر المر على " معطوفة"أقيموا جملة
بأن ربي : أمر: قلأي "،"بالقسط وأهو المصدر، إليه

فاعل من " حأال"مخلصين. وأوأأقيموا أقسطوا
وأالكاف "،"مخلصين لـ به " مفعول"الديآن وأ "،"ادعوه

ًدا : تعودوأنأي مطلق، مفعول نأائب ""كما في مثل َعْو
 ." مستأنأفة"تعودوأن . وأجملة" مصدريآة"ماوأ بدئكم،

َدى     َفِريآًقا  { 30:آ ْيِهُم     حَأّق     وَأَفِريآًقا     َه َل َلُة     َع ّنأُهُم     الّضل ِإ
ُذوأا ّتَخ ِطيَن     ا َيا َء     الّش َيا ِل ّلِه     ُدوأِن     ِمْن     َأوْأ ُبوَن     ال َيآْحَس ّنأُهْم     وَأ َأ

ُدوأَن َت  }     ُمْه

به مفعول " الثانأي"فريآقاوأ مقدم، به " مفعول"فريآقا
جملة فريآًقا، : وأأضّلأي بعده ما يآفسره محذوأف لفعل
بـ " متعلقدوأن "من وأالجار للمقدر، " مفسرة"حأّق

ّدمهتدوأن "أنأهم المؤوأل وأالمصدر "،"أوألياء ّد " سإ مس
َلْي  "حأسب مفعو
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َنَة     حَأّرَم     َمْن     ُقْل  { 32 ّلِه     ِزيآ ِتي     ال ّل َباِدِه     َأْخَرَج     ا َباِت     ِلِع ّي ّط وَأال
ّلِذيآَن     ِهَي     ُقْل     الّرْزِق     ِمَن ُنوا     ِل َياِة     ِفي     آَم ْلَح َيا     ا ْنأ ّد ِلَصًة     ال َخا
َياَمِة     َيآْوَم ْلِق ِلَك     ا َذ َيآاِت     ُنأَفّصُل     َك ٍم     ال َلُموَن     ِلَقْو  }     َيآْع

"،"الطيبات من بحال " متعلقالرزق "من الجار
""كذلك في " وأالكاف"الطيبات من حأال ""خالصةوأ

ذلك مثل تفصيل اليآات : نأفّصلأي مطلق مفعول نأائب
 ." مستأنأفة"نأفصل . وأجملةالتفصيل

ّنأَما     ُقْل  { 33:آ ّبَي     حَأّرَم     ِإ ْلَفَواحِأَش     َر ْنَها     َظَهَر     َما     ا وَأَما     ِم
َطَن ْثَم     َب َبْغَي     وَأال ْل ْيِر     وَأا ْلَحّق     ِبَغ َأْن     ا ُكوا     وَأ ّلِه     ُتْشِر َلْم     َما     ِبال

ًنأا     ِبِه     ُيآنـزْل َطا ْل  }     سُإ

من اشتمال بدل موصول " : اسإمظهر "ما
"،"البغي من بحال " متعلق"بغير وأالجار "،"الفواحأش

 "."البغي على " معطوفتشركوا "أن وأالمصدر
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ُكّل  { 34:آ ِل َذا     َأَجٌل     ُأّمٍة     وَأ ِإ َء     َف ُلُهْم     َجا ْأِخُروأَن     ل     َأَج َت َيآْس
َتْقِدُموَن     وَأل     سَإاَعًة  }     َيآْس

اليآة، أوأل المستأنأفة على معطوفة الشرط جملة
على وأاحأدة كل ل الجملتين، مجموع الشرط وأجزاء
 .بالفعل متعلق زمان " ظرف"سإاعةوأ حِأدة،

ِني    َ يآا  { 35:آ َدَم     َب ُكْم     ِإّما     آ ّن َي ِت ْأ ُكْم     ُرسُإٌل     َيآ ْن َيآُقّصوَن     ِم
ُكْم ْي َل ِتي     َع َيآا ّتَقى     َفَمِن     آ َلَح     ا َأْص ْيِهْم     َخْوٌف     َفل     وَأ َل ُهْم     وَأل     َع

ُنأوَن  }     َيآْحَز

وأالفعل " زائدة،"ماوأ " شرطية": "إنيآأتينكم "إما قوله
في التوكيد بنون لتصاله الفتح؛ على مبني المضارع

"فمن وأقوله لرسإل، " نأعت"يآقّصون وأجملة جزم، محل
" اسإم"منوأ إما، الشرط لجواب رابطة ": الفاءاتقى
" جوابعليهم خوف "فل وأجملة مبتدأ، ثان شرط

الشرط جواب الثانأي الشرط . وأجملةالثانأي الشرط
أّما ليس، عمل " تعملخوف "فل " في " ل وأ الوأل،

على لدخولها مهملة؛ " فهيهم "وأل في " الثانأية"ل
 .معرفة

ّلِذيآَن  { 36:آ ُبوا     وَأا ّذ َنا     َك ِت َيآا َبُروأا     ِبآِ ْك َت ْنَها     وَأاسْإ ِئَك     َع َل ُأوأ

ّناِر     َأْصَحاُب ُدوأَن     ِفيَها     ُهْم     ال ِل  }     َخا

خلّوها وأجاز "،"الذيآن المبتدأ " خبرأصحاب "أوألئك جملة
فيها "هم وأجملة المبتدأ، إلى للشارة الرابط من

بـ متعلق وأالجار "،"أصحاب من " حأالخالدوأن
 "."خالدوأن

ّتى  { 37:آ َذا     حَأ ْتُهْم     ِإ َء َنا     َجا ُل َنأُهْم     ُرسُإ َتَوّفْو ُلوا     َيآ ْيآَن     َقا َما     َأ
ُتْم ْن ْدُعوَن     ُك ّلِه     ُدوأِن     ِمْن     َت ُلوا     ال ّلوا     َقا ّنا     َض ُدوأا     َع َلى     وَأَشِه َع

ْنأُفِسِهْم ّنأُهْم     َأ ُنأوا     َأ  }     َكاِفِريآَن     َكا

بـ متعلقة شرطية " ظرفية"إذاوأ " ابتدائية،"حأتى
" اسإم"أيآنوأ مستأنأفة، الشرطية ". وأالجملة"قالوا

""ما المحذوأف، بالخبر متعلق مكان ظرف اسإتفهام
من بحال " متعلقدوأن "من وأالجار مبتدأ، موصول اسإم
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على " منصوبكانأوا "أنأهم وأالمصدر المقدر، العائد
 الباء الخافض نأـزع
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ُلوا  { 38 ْدُخ ٍم     ِفي     ا ْد     ُأَم َلْت     َق ُكْم     ِمْن     َخ ِل ْب ْلِجّن     ِمَن     َق ا
ْنأِس ّناِر     ِفي     وَأال ّلَما     ال َلْت     ُك َنْت     ُأّمٌة     َدَخ َتَها     َلَع ّتى     ُأْخ َذا     حَأ ِإ
ُكوا ّداَر َلْت     َجِميًعا     ِفيَها     ا َنا     لوألُهْم     ُأْخَراُهْم     َقا ّب َهُؤلِء     َر
َنأا ّلو ِتِهْم     َأَض ًبا     َفآِ َذا ّناِر     ِمَن     ِضْعًفا     َع ُكّل     َقاَل     ال ِضْعٌف     ِل
ِكْن َل َلُموَن     ل     وَأ  }     َتْع

على المقدر الفتح على مبني ماض ": فعل"خلت قوله
"الجن "من وأالجار الساكنين، للتقاء المحذوأفة اللف
بـ " متعلقالنار "في وأالجار لمم، بنعت متعلق

في أمم في : ادخلوا حأرفين تعلق وأجاز " ،"ادخلوا
معنى لختلف وأاحأد؛ بعامل وأاحأد بلفظ ، النار

":"كلما .للظرفية وأالثانأي مع، بمعنى فالوأل الحرفين،
" مصدريآة"ماوأ "،"لعنت بـ متعلق زمان " ظرف"كل

: لعنتوأالتقديآر إليه، مضاف المؤوأل وأالمصدر زمانأية
" صلة"دخلت . وأجملةدخول وأقِت كّل أختها أمة

"،"أمم لـ ثان " نأعت"لعنت وأجملة الحرفي، الموصول
وأقوله : منها،أي مقدر وأالمنعوت النعت بين وأالرابط
"تعلمون ل "وألكن وأجملة "،"عذابا لـ " : نأعت"ضعفا

 .نأصب محل في القول مقول على معطوفة

َلْت  { 39:آ ُكْم     َكاَن     َفَما     لْخَراُهْم     ُأوألُهْم     وَأَقا َنا     َل ْي َل ِمْن     َع
ُذوأُقوا     َفْضٍل َذاَب     َف ْلَع ُتْم     ِبَما     ا ْن ُبوَن     ُك ْكِس  }     َت

:أي مقدر شرط جواب في " وأاقعةكان "فما في الفاء
كان، " اسإم"فضلوأ كان، فما بسببنا ضالين كنتم إن
"،"فضل من بحال " متعلق"علينا " زائدة،وأالجار"ِمنوأ

القول، مقول على " معطوفة"فذوأقوا وأجملة
 "."ذوأقوا بـ متعلق " مجروأركانأوا "بما وأالمصدر

ِلَك  { 40:آ َذ َك ْلُمْجِرِميَن     َنأْجِزي     وَأ  }     ا
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مطلق مفعول نأائب وأالكاف " مستأنأفة،"نأجزي جملة
 .الجزاء ذلك مثل جزاء : نأجزيأي

ّنَم     ِمْن     َلُهْم  { 41:آ ٌد     َجَه ِلَك     َغَواٍش     َفْوِقِهْم     وَأِمْن     ِمَها َذ َك وَأ
ِلِميَن     َنأْجِزي ّظا  }     ال

الياء على المقدرة بالضمة مرفوع " مبتدأ"غواٍش
من " حأالمهاد جهنم من "لهم وأجملة المحذوأفة،
 ." مستأنأفة"نأجزي ". وأجملة"المجرمين

ّلِذيآَن  { 42:آ ُنوا     وَأا ُلوا     آَم ِلَحاِت     وَأَعِم ّلُف     ل     الّصا َك ِإل     َنأْفًسا     ُنأ
ِئَك     وُأسْإَعَها َل ّنِة     َأْصَحاُب     ُأوأ ْلَج ُدوأَن     ِفيَها     ُهْم     ا ِل  }       َخا

ّلف "ل جملة أصحاب "أوألئك وأجملة " معترضة،نأفسا نأك
" حأالخالدوأن فيها "هم وأجملة " ،"الذيآن خبر "الجنة

 "."أصحاب من

َنا43:آ ُدوأِرِهْم ِفي َما  {وَأنأـزْع ِمْن َتْجِري ِغّل ِمْن ُص
ِتِهُم ْنأَهاُر َتْح ُلوا ال ُد وَأَقا ْلَحْم ّلِه ا ّلِذي ِل َنأا ا َدا َذا َه ّنا وَأَما ِلَه ُك

َتِدَي َنْه َنأا َأْن َلْول ِل َدا ّلُه َه ْد ال َءْت َلَق َنا ُرسُإُل َجا ّب ْلَحّق َر ِبا
ُدوأا ُنأو ُكُم َأْن وَأ ْل ّنُة ِت ْلَج ُتُموَها ا ْث ُتْم ِبَما ُأوأِر ْن ُلوَن ُك  } َتْعَم

في العائد الضمير من بحال " متعلقغل "من الجار
" للجحود،"لنهتدي في وأاللم ، باسإتقر المقدرة الصلة

:أي المقدر، كان بخبر متعلق مجروأر المؤوأل وأالمصدر
وأخبره " مبتدأ،الله هدانأا "أْن . المصدرللهدايآة مريآديآن
دل محذوأف الشرط وأجواب موجود، تقديآره محذوأف

وأجملة لنهتدي، كنا لما الله هدايآة : لولأي قبله ما عليه
"أن . وأقولهمستأنأفة المقدر " وأجوابهاهدانأا أن "لول
" بدل،"الجنةوأ " مبتدأ،"تلكموأ " مفسرة،": "أنتلكم

 لها محل ل " مفسرةأوأرثتموها الجنة "تلكم وأجملة
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َدى  { 44: َنأا ّنِة     َأْصَحاُب     وَأ ْلَج ّناِر     َأْصَحاَب     ا ْد     َأْن     ال َنأا     َق ْد َما     وَأَج
َنأا َد َنا     وَأَع ّب ُتْم     َفَهْل     حَأّقا     َر ْد َد     َما     وَأَج ُكْم     وَأَع ّب ُلوا     حَأّقا     َر َقا

ّذَن     َنأَعْم َأ ّذٌن     َف َنُهْم     ُمَؤ ْي َنُة     َأْن     َب ّلِه     َلْع َلى     ال ِلِميَن     َع ّظا  }     ال
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""وأجدنأا وأجملة " مفسرة،": "أنوأجدنأا قد "أن قوله
"": "أنالله لعنة "أن ثان، " مفعول"حأقا تفسيريآة،
على الله "لعنة وأجملة ، مبتدأ، ""لعنةوأ مفسرة،

 ." تفسيريآةالظالمين

ّلِذيآَن  { 45:آ ّدوأَن     ا ِبيِل     َعْن     َيآُص ّلِه     سَإ َنأَها     ال ْبُغو َيآ ِعَوًجا     وَأ
 }     َكاِفُروأَن     ِبالِخَرِة     وَأُهْم

من " حأال"ِعَوجا "،"الظالمين لـ " نأعتيآصدوأن "الذيآن
جملة على " معطوفةكافروأن "وأهم وأجملة الواوأ،

 .لها محل " ل"يآبغونأها

َنُهَما  { 46:آ ْي َب َلى     حِأَجاٌب     وَأ ُكل     َيآْعِرُفوَن     ِرَجاٌل     الْعَراِف     وَأَع
َدوْأا     ِبِسيَماُهْم َنأا ّنِة     َأْصَحاَب     وَأ ْلَج ُكْم     سَإلٌم     َأْن     ا ْي َل َلْم     َع
ُلوَها ْدُخ ْطَمُعوَن     وَأُهْم     َيآ  }     َيآ

"وأعلى وأجملة " مستأنأفة،حأجاب "وأبينهما جملة
سإلم . "أنالمستأنأفة على معطوفة "رجال العراف

البتداء وأجاز مبتدأ، ""سإلموأ " تفسيريآة،": "أنعليكم
" تفسيريآةعليكم "سإلم وأجملة دعاء، لنأه بالنكرة؛
" ،"نأادوأا فاعل من " حأاليآدخلوها "لم وأجملة للمناداة،

 "."يآدخلوها فاعل من " حأاليآطمعون "وأهم جملة وأكذا

َذا  { 47:آ ِإ ْبَصاُرُهْم     ُصِرَفْت     وَأ َء     َأ ْلَقا ّناِر     َأْصَحاِب     ِت ُلوا     ال َقا
َنا ّب َنا     ل     َر ْل ِم     َمَع     َتْجَع ْلَقْو ِلِميَن     ا ّظا  }     ال

" ظرف"مع "،"ُصِرفتبـ متعلق مكان " ظرف"تلقاء
 "."تجعلنا بالفعل متعلق للمصاحأبة مكان

َدى  { 48:آ َنأا َنأُهْم     ِرَجال     الْعَراِف     َأْصَحاُب     وَأ َيآْعِرُفو
ُلوا     ِبِسيَماُهْم َنى     َما     َقا ُكْم     َأْغ ْن ُكْم     َع ُتْم     وَأَما     َجْمُع ْن ُك

ِبُروأَن ْك َت  }     َتْس

فاعله ماض " فعل"أغنىوأ " نأافية،" : "ماأغنى "ما
""جمعكم على " معطوفكنتم "ما وأالمصدر "،"َجْمُعكم
 .تستكبروأن وأكونأكم : جمعكمالتقديآر
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ّلِذيآَن     َأَهُؤلِء  { 49:آ ُتْم     ا ُلُهُم     ل     َأْقَسْم َنا ّلُه     َيآ ِبَرحْأَمٍة     ال
ُلوا ْدُخ ّنَة     ا ْلَج ُكْم     َخْوٌف     ل     ا ْي َل ُتْم     وَأل     َع ْنأ ُنأوَن     َأ  }       َتْحَز

وأامتنع له، محل ل القسم " جوابيآنالهم "ل جملة
" مقول"ادخلوا . وأجملةمنفي لنأه بالنون؛ توكيده
.ادخلوا :الله لهم : فقالأي محذوأف لقول القول
خوف "ل . وأجملةمستأنأفة المحذوأفة القول وأجملة
 "."ادخلوا في الواوأ من " حأالعليكم

َدى  { 50:آ َنأا ّناِر     َأْصَحاُب     وَأ ّنِة     َأْصَحاَب     ال ْلَج َأِفيُضوا     َأْن     ا

َنا ْي َل ْلَماِء     ِمَن     َع ُكُم     ِمّما     َأوْأ     ا ّلُه     َرَزَق ُلوا     ال ّلَه     ِإّن     َقا ال
َلى     حَأّرَمُهَما َكاِفِريآَن     َع ْل  }     ا

فّسرت " مفسرة"أفيضوا . وأجملة" تفسيريآة"أن
 ." مستأنأفة"قالوا وأجملة .المناداة

ّلِذيآَن  { 51:آ ُذوأا     ا ّتَخ َنُهْم     ا ًبا     َلْهًوا     ِديآ َلِع ْتُهُم     وَأ ُة     وَأَغّر َيا ْلَح ا
َيا ْنأ ّد َيْوَم     ال ْل ْنَساُهْم     َفا َء     َنأُسوا     َكَما     َنأ َذا     َيآْوِمِهْم     ِلَقا وَأَما     َه
ُنأوا َنا     َكا ِت َيآا ُدوأَن     ِبآِ  }     َيآْجَح

مفعول نأائب وأالكاف " مستأنأفة،نأنساهم "فاليوم جملة
مثل نأسيانأا : نأنساهمأي " مصدريآة"ماوأ مطلق،

"كانأوا "وأما وأالمصدر به، " مفعول"لقاءوأ نأسيانأهم،
 السابق المؤوأل المصدر على معطوف
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ْد  { 52: َلَق َناُهْم     وَأ ْئ َتاٍب     ِج ِك ُه     ِب َنا ْل َلى     َفّص ٍم     َع ْل ًدى     ِع ُه
ٍم     وَأَرحْأَمًة ُنوَن     ِلَقْو  }     ُيآْؤِم

""ُهدى الفاعل، من بحال " متعلقعلم "على الجار
 "."رحأمة لـ بنعت " متعلق"لقوم . الجارلجله مفعول

ُظُروأَن     َهْل  { 53:آ ْن َلُه     ِإل     َيآ ْأوِأيآ ِتي     َيآْوَم     َت ْأ ُلُه     َيآ ْأوِأيآ َيآُقوُل     َت
ّلِذيآَن ُه     ا ْبُل     ِمْن     َنأُسو ْد     َق َءْت     َق َنا     ُرسُإُل     َجا ّب ْلَحّق     َر َفَهْل     ِبا

َنا َء     ِمْن     َل َيْشَفُعوا     ُشَفَعا َنا     َف ّد     َأوْأ     َل َنْعَمَل     ُنأَر ْيَر     َف ّلِذي     َغ ّنا     ا ُك
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ْد     َنأْعَمُل ْنأُفَسُهْم     َخِسُروأا     َق ْنُهْم     وَأَضّل     َأ ُنأوا     َما     َع َتُروأَن     َكا َيآْف
  { 

""بالحق الجار "،"يآقول بـ متعلق زمان " ظرف"يآوم
"شفعاء من لنا "فهل وأجملة "،"رسإل من بحال متعلق

النأشاء عطف وأيآجوز "،جاءت "قد جملة على معطوفة
في وأالفاء " زائدة،"ِمنوأ " مبتدأ،"شفعاء. وأالخبر على

وأجوبا مضمرة بأن منصوب وأالفعل " سإببية،"فيشفعوا
على معطوف المؤوأل وأالمصدر السببية، فاء بعد

لنا، منهم فشفاعة شفعاء لنا : فهل" أي"شفعاء
ّد ثمة : هلأي " سإببية"فنعمل في وأالفاء فنعمل، ر

جملة على " معطوفةنأرد "أوأ وأجملة به، " مفعول"غير
:فهلوأالمعنى نأصب، محل " فيشفعاء من لنا "هل

 ؟نأرد هل أوأ أحأد، لنا يآشفع

ُكُم     ِإّن  { 54:آ ّب ّلُه     َر ّلِذي     ال َلَق     ا ِفي     وَأالْرَض     الّسَماوَأاِت     َخ
ّتِة ٍم     سِإ ّيآا َتَوى     ُثّم     َأ َلى     اسْإ ْلَعْرِش     َع ْيَل     ُيآْغِشي     ا ّل ّنَهاَر     ال ال

ُبُه ُل ْط ًثا     َيآ ِثي ْلَقَمَر     وَأالّشْمَس     حَأ ّنُجوَم     وَأا َأْمِرِه     ُمَسّخَراٍت     وَأال ِب
ْلُق     َلُه     َأل ْلَخ َباَرَك     وَأالْمُر     ا ّلُه     َت َلِميَن     َرّب     ال ْلَعا  }       ا

فاعل من " حأال"يآغشي جملة للجللة، " نأعت"الذي
" نأائب" "حأثيثا"الليل من حأال "يآطلبه وأجملة "،"خلق

السإماء من " حأال"مسخرات : طلبا،أي مطلق، مفعول
"العالمين . "رببمسخرات متعلق . وأالجارالمتقدمة

 .لها محل ل " مستأنأفةالله "تبارك وأجملة مرفوع، بدل

ْدُعوا  { 55:آ ُكْم     ا ّب َيًة     َتَضّرًعا     َر ّنأُه     وَأُخْف َتِديآَن     ُيآِحّب     ل     ِإ ْلُمْع ا
  { 

"يآحب ل "إنأه وأجملة الحال، موضع في " مصدر"تضّرعا
 .لها محل ل مستأنأفة

ُدوأا     وَأل  { 56:آ َد     الْرِض     ِفي     ُتْفِس ُه     ِإْصلحِأَها     َبْع ْدُعو وَأا
َطَمًعا     َخْوًفا ّلِه     َرحْأَمَة     ِإّن     وَأ ِنيَن     ِمَن     َقِريآٌب     ال ْلُمْحِس  }       ا
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" مصدر"خوفا "،"تفسدوأا بـ متعلق زمان " ظرف"بعد
"من الجار خوف، : ذوأيأي الحال، موضع في

 "."قريآب بـ " متعلقالمحسنين

ّلِذي  {وَأُهَو57:آ َيآاَح ُيآْرسِإُل ا ْيَن ُبْشًرا الّر َدْي َب ِتِه َيآ َرحْأَم
ّتى َذا حَأ ّلْت ِإ ًبا َأَق ُه ِثَقال سَإَحا َنا َلٍد سُإْق َب ّيٍت ِل َنا َم ْل َأنأـز ِبِه َف
َء ْلَما َنا ا َأْخَرْج ّثَمَراِت ُكّل ِمْن ِبِه َف ِلَك ال َذ َتى ُنأْخِرُج َك ْلَمْو ا

ُكْم ّل ّكُروأَن َلَع َذ  } َت

"الله ربكم "إن جملة على " معطوفةالذي "وأهو وأجملة
من " حأال. "بشرامعترض بينهما وأما ) ،54( اليآة في

""حأتى "،"يآرسإل بـ متعلق مكان " ظرف"بين "،"الريآاح
""كذلك في وأالكاف مستأنأفة، بعدها وأالجملة ابتدائية،

ذلك مثل إخراجا الموتى : نأخرجأي مطلق مفعول نأائب
 مستأنأفة " جملةتذكروأن "لعلكم وأجملة الخراج،
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ُد  { 58 َل َب ْل ّيُب     وَأا ّط ُتُه     َيآْخُرُج     ال َبا ْذِن     َنأ ِإ ّبِه     ِب ّلِذي     َر ُبَث     وَأا ل     َخ
ًدا     ِإل     َيآْخُرُج ِك ِلَك     َنأ َذ َيآاِت     ُنأَصّرُف     َك ٍم     ال ُكُروأَن     ِلَقْو  }     َيآْش

من " حأال"نأكدا "،"نأباته من بحال " متعلق"بإذن الجار
مفعول " نأائب"كذلك في ". وأالكاف"يآخرج في الضمير
التصريآف، ذلك مثل تصريآفا اليآات : نأصّرفأي مطلق،
. وأجملةلها محل ل " مستأنأفة"نأصّرف وأجملة

 .لقوم " نأعت"يآشكروأن

ُدوأا  { 59:آ ُب ّلَه     اْع ُكْم     َما     ال َلٍه     ِمْن     َل ُه     ِإ ْيُر  }     َغ

""إلهوأ الجللة، من " حأالغيره إله من لكم "ما جملة
." المرفوع"إله لمحل " نأعت"غيره " زائدة،"ِمنوأ مبتدأ،

ّنأا  { 60:آ َنَراَك     ِإ ِبيٍن     َضلٍل     ِفي     َل  }     ُم

 "."نأراك بـ " متعلقضلل "في الجار
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ِم    َ يآا     َقاَل  { 61:آ ْيَس     َقْو َلٌة     ِبي     َل ّني     َضل ِك َل ِمْن     َرسُإوٌل     وَأ
َلِميَن     َرّب ْلَعا  }     ا

قبل المقدرة بالفتحة منصوب مضاف ": منادىقوم "يآا
على " معطوفةرسإول "وألكني جملة المحذوأفة، الياء

 .لها محل ل المستأنأفة النداء جواب

ُكْم  { 62:آ ّلُغ َب ّبي     ِرسَإالِت     ُأ ْنأَصُح     َر َأ ُكْم     وَأ َلُم     َل َأْع ّلِه     ِمَن     وَأ ال
َلُموَن     ل     َما  }     َتْع

. الجاررفع محل " في"رسإول لـ " نأعت"أبلغكم جملة
 "."ما من بحال " متعلقالله "من

ُتْم  { 63:آ ْب ُكْم     َأْن     َأوَأَعِج َء ْكٌر     َجا ُكْم     ِمْن     ِذ ّب َلى     َر َرُجٍل     َع
ُكْم ْن ُكْم     ِم ْنِذَر ُي ّتُقوا     ِل َت ِل ُكْم     وَأ ّل َلَع  }     ُتْرحَأُموَن     وَأ

الخافض نأـزع على " منصوبجاءكم "أن المصدر
الحرفي، الموصول " صلة"جاءكم وأجملة " ،"ِمْن

المصدر على " معطوفةترحأمون "وألعلكم وأجملة
 .مفرد على جملة عطف قبيل من المجروأر،

ُه  { 64:آ ُبو ّذ َك ُه     َف َنا ْي ْنأَج َأ ّلِذيآَن     َف ْلِك     ِفي     َمَعُه     وَأا ْلُف َنا     ا َأْغَرْق وَأ
ّلِذيآَن ُبوا     ا ّذ َنا     َك ِت َيآا ّنأُهْم     ِبآِ ُنأوا     ِإ  }       َعِميَن     َقْوًما     َكا

"،"فأنأجيناه في الهاء على معطوف " اسإم"وأالذيآن
المقدرة، الموصول بصلة متعلق مكان ظرف " :"معه
من " حأاليةكانأوا "إنأهم وأجملة "،الفلك "في تعلق وأكذا

ّذبوا "الذيآن  .كان خبر " نأعت"عمين "،ك

َلى  { 65:آ ِإ ًدا     َأَخاُهْم     َعاٍد     وَأ ِم    َ يآا     َقاَل     ُهو ُدوأا     َقْو ُب ّلَه     اْع َما     ال
ُكْم َلٍه     ِمْن     َل ُه     ِإ ْيُر ّتُقوَن     َأَفل     َغ  }     َت

""أخاهم مقدرا، أرسإلنا بـ " متعلقعاد "وأإلى الجار
من " بدل"هودا باللف منصوب المقدر للفعل مفعول
لمحل " نأعت"غيره زائدة، ""ِمنوأ " مبتدأ"إله أخاهم،

من " حأالغيره إله من لكم "ما وأجملة " مرفوع،"إله
 ." مستأنأفةتتقون "أفل . وأجملةالجللة
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ْلَمل     َقاَل  { 66:آ ّلِذيآَن     ا ّنأا     َقْوِمِه     ِمْن     َكَفُروأا     ا َنَراَك     ِإ ِفي     َل
ّنأا     سَإَفاَهٍة ِإ ّنَك     وَأ ُظ َن ِبيَن     ِمَن     َل َكاِذ ْل  }     ا

الجار الموصول، من بحال " متعلققومه "من الجار
"الكاذبين "من ". الجار"نأراك بـ متعلق "سإفاهة "في

 "نأظنك لـ الثانأي بالمفعول متعلق
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ُكْم  { 68 ّلُغ َب ّبي     ِرسَإالِت     ُأ َنأا     َر َأ ُكْم     وَأ  }       َأِميٌن     َنأاِصٌح     َل

ّلغكم جملة "وأأنأا وأجملة "،"رسإول لـ ثان " نأعت"أب
" . وأالجار"أبلغكم في المستتر الضمير من حأال "نأاصح
 .ثان " خبر". "أمين"نأاصح بـ " متعلق"لكم

ُتْم  { 69:آ ْب ُكْم     َأْن     َأوَأَعِج َء ْكٌر     َجا ُكْم     ِمْن     ِذ ّب َلى     َر َرُجٍل     َع
ُكْم ْن ُكْم     ِم ْنِذَر ُي ُكُروأا     ِل ْذ ْذ     وَأا ُكْم     ِإ َل َء     َجَع َلَفا ِم     َبْعِد     ِمْن     ُخ َقْو
ُكْم     ُنأوٍح َد ْلِق     ِفي     وَأَزا ْلَخ َطًة     ا ُكُروأا     َبْس ْذ َء     َفا ّلِه     آل ُكْم     ال ّل َلَع

ِلُحوَن  }     ُتْف

" مصدريآة،"أن مستأنأفة، وأالواوأ للسإتفهام، الهمزة
"من ). الجار(ِمْن الخافض نأـزع على منصوب وأالمصدر

ْكر لـ بنعت " متعلقربكم " متعلقرجل "على الجار "."ِذ
"،"رجل لـ بنعت " متعلق"منكم الجار ثان، بنعت

"."جاءكم بـ متعلق " مجروأر"لينذركم المؤوأل وأالمصدر
"لعلكم . وأجملةلها محل ل مستأنأفة ""فاذكروأا وأجملة

 .لها محل ل " مستأنأفةتفلحون

ُلوا  { 70:آ َنا     َقا َت ْئ َد     َأِج ُب َنْع ّلَه     ِل ُه     ال َد َذَر     وَأحْأ َنأ ُد     َكاَن     َما     وَأ ُب َيآْع
َنأا َباُؤ َنا     آ ِت ْأ َنأا     ِبَما     َف ُد ْنَت     ِإْن     َتِع  }     الّصاِدِقيَن     ِمَن     ُك

""يآعبد وأمفعول منفردا، أي بنكرة مؤوألة " حأال"وأحأده
مقدر، شرط " جواب"فأتنا . وأجملةيآعبده أي محذوأف

من كنت "إن . وأجملةفأتنا صادقا كنت : إنأي
عليه دّل محذوأف الشرط . وأجواب" مستأنأفةالصادقين

 .قبله ما
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ْد     َقاَل  { 71:آ ُكْم     وَأَقَع     َق ْي َل ُكْم     ِمْن     َع ّب وَأَغَضٌب     ِرْجٌس     َر
ِني َنأ ُلو ُتَجاِد ُتُموَها     َأسْإَماٍء     ِفي     َأ ْي ُتْم     سَإّم ْنأ ُكْم     َأ َباُؤ نأـزَل     َما     وَأآ

ّلُه َطاٍن     ِمْن     ِبَها     ال ْل ِظُروأا     سُإ َت ْنأ ّنأي     َفا ُكْم     ِإ ِمَن     َمَع
ِظِريآَن َت ْن ْلُم  }       ا

""أتجادلونأني جملة "،"وأقع بـ " متعلقربكم "من الجار
" نأعت"سإميتموها . وأجملةالقول حأيز في مستأنأفة
"،"سإميتموها في التاء للضمير " توكيد"أنأتم لسإماء،

""فانأتظروأا . وأجملةلسإماء ثان " نأعتنأـزل "ما جملة
حأيز في " مستأنأفةمعكم "إنأي . وأجملةمستأنأفة

""معكم بالخبر، " متعلقالمنتظريآن "من . الجارالقول
 .بالمنتظريآن متعلق ظرف

ُه  { 72:آ َنا ْي ْنأَج َأ ّلِذيآَن     َف ّنا     ِبَرحْأَمٍة     َمَعُه     وَأا َنا     ِم َطْع ِبَر     وَأَق َدا
ّلِذيآَن ُبوا     ا ّذ َنا     َك ِت َيآا ُنأوا     وَأَما     ِبآِ ِنيَن     َكا  }       ُمْؤِم

مقدرة جملة على عاطفة ": الفاءوأالذيآن "فأنأجيناه
":"وأالذيآن . وأقولهفأنأجيناه فعاقبناهم :أي مستأنأفة

"وأما ". وأجملة"أنأجيناه في الهاء على معطوف اسإم
 .لها محل ل الصلة جملة على " معطوفةكانأوا

َلى  { 73:آ ِإ َد     وَأ ِلًحا     َأَخاُهْم     َثُمو ِم    َ يآا     َقاَل     َصا ُدوأا     َقْو ُب ّلَه     اْع ال
ُكْم     َما َلٍه     ِمْن     َل ُه     ِإ ْيُر ْد     َغ ُكْم     َق ْت َء َنٌة     َجا ّي ُكْم     ِمْن     َب ّب َنأاَقُة     َهِذِه     َر

ّلِه ُكْم     ال َيآًة     َل َذُروأَها     آ ُكْل     َف ْأ ّلِه     َأْرِض     ِفي     َت َتَمّسوَها     وَأل     ال
ُكْم     ِبُسوٍء َذ ْأُخ َي َذاٌب     َف ِليٌم     َع  }     َأ

""أخاهم مقدرة، بأرسإلنا " متعلقثمود "وأإلى الجار
" بدل"صالحا باللف، منصوب المقدر للفعل مفعول

""ِمنوأ ، " مبتدأ"إله بالفتحة، " منصوب"أخاهم من
لكم "ما جملة المحل، على لله " نأعت"غيرهوأ زائدة،

"جاءكم "قد ". جملة"الله من " حأاليةغيره إله من
متعلق " الجارآيآة "لكم القول، حأيز في مستأنأفة
" ،الله "نأاقة من " حأال"آيآةوأ " ،"آيآة من حأال بمحذوأف

" لنأاقة "هذه جملة على " معطوفة"فذروأها وأجملة
. وأالمصدر" سإببية"فيأخذكم في . وأالفاءلها محل

: لأي السابق الكلم من متصيد مصدر على معطوف
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َأْخذ مّس منكم يآكن الشرط " جواب"تأكل . وأجملةف
جملة على " معطوفةتمسوها "وأل وأجملة .المقدر

 "فذروأها
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ُكُروأا  { 74: ْذ ْذ     وَأا ُكْم     ِإ َل َء     َجَع َلَفا ُكْم     َعاٍد     َبْعِد     ِمْن     ُخ َأ َبّو ِفي     وَأ
ُذوأَن     الْرِض ّتِخ ِلَها     ِمْن     َت ُتوَن     ُقُصوًرا     سُإُهو ْنِح َت َباَل     وَأ ْلِج ا

ًتا ُيو ُكُروأا     ُب ْذ َء     َفا ّلِه     آل َثْوا     وَأل     ال }     ُمْفِسِديآَن     الْرِض     ِفي     َتْع

من " حأال"تتخذوأن جملة به، مفعول ظرفي ": اسإم"إذ
َأكم في الكاف َبّو "،"الجبال من " حأال" "بيوتا"

""فاذكروأا وأجملة الواوأ، من " حأال"مفسديآنوأ
 .مستأنأفة

ْلَمل     َقاَل  { 75:آ ّلِذيآَن     ا َبُروأا     ا ْك َت ّلِذيآَن     َقْوِمِه     ِمْن     اسْإ ِل
ُتْضِعُفوا ْنُهْم     آَمَن     ِلَمْن     اسْإ َلُموَن     ِم َتْع ِلًحا     َأّن     َأ ُمْرسَإٌل     َصا

ّبِه     ِمْن  }     َر

بما " متعلق"للذيآن من بدل الجار ": هذاآمن "لمن
ّدمرسإل صالحا "أن وأالمصدر به، تعلق ّد " سإ مس

 "."مرسإل بـ " متعلقربه "من . وأالجارعلم مفعولي

ّنأا  { 76:آ ّلِذي     ِإ ُتْم     ِبا ْن  }     َكاِفُروأَن     ِبِه     آَم

 "."إن خبر وأهو "،"كافروأن بـ " متعلق"بالذي الجار

ّناَقَة     َفَعَقُروأا  { 77:آ َتْوا     ال ّبِهْم     َأْمِر     َعْن     وَأَع ُلوا     َر َيآا     وَأَقا
ِلُح َنا     َصا ِت ْئ َنأا     ِبَما     ا ُد ْنَت     ِإْن     َتِع ِليَن     ِمَن     ُك ْلُمْرسَإ  }       ا

." مستأنأفةكنت "إن . جملة" مستأنأفة"فعقروأا جملة
 .قبله ما عليه دّل محذوأف الشرط وأجواب

ّلى  { 79:آ َتَو ْنُهْم     َف ِم    َ يآا     وَأَقاَل     َع ْد     َقْو ُكْم     َلَق ُت َلْغ ْب َلَة     َأ ِرسَإا
ّبي َنأَصْحُت     َر ُكْم     وَأ ِكْن     َل َل ّبوَن     ل     وَأ ّناِصِحيَن     ُتِح  }       ال
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القسم وأجملة قسم، " جوابأبلغتكم "لقد جملة
"تحبون ل "وألكن وأجملة مستأنأفة، النداء جواب وأجوابه

 "."نأصحت جملة على معطوفة

ًطا  { 80:آ ُلو ْذ     وَأ ُتوَن     ِلَقْوِمِه     َقاَل     ِإ ْأ َت ْلَفاحِأَشَة     َأ ُكْم     َما     ا َبَق سَإ
َلِميَن     ِمَن     َأحَأٍد     ِمْن     ِبَها ْلَعا  }     ا

به " مفعول"لوطا مستأنأفة، ": الواوأ"وألوطا قوله
"". "أحأد"لوطا من بدل ظرفي " اسإم"إذ مقدرة، لذكر

" متعلقالعالمين "من وأالجار " زائدة،"منوأ فاعل،
""تأتون فاعل من " حأالسإبقكم "ما وأجملة لحأد، بنعت

 .مسبوقين غير : تأتونأهاأي

ُكْم  { 81:آ ّنأ ُتوَن     ِإ ْأ َت ًة     الّرَجاَل     َل ّنَساِء     ُدوأِن     ِمْن     َشْهَو َبْل     ال
ُتْم ْنأ  }     ُمْسِرُفوَن     َقْوٌم     َأ

" متعلقدوأن "من الجار لجله، " مفعول"شهوة
 : متجاوأزيآن " أي"الرجال من حأال بمحذوأف
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ُلوا     َأْن     ِإل     َقْوِمِه     َجَواَب     َكاَن     وَأَما  { 82 ِمْن     َأْخِرُجوُهْم     َقا
ُكْم ِت َيآ ّنأُهْم     َقْر َنأاٌس     ِإ َطّهُروأَن     ُأ َت  }     َيآ

"أنأاس "إنأهم وأجملة كان، " اسإمقالوا "أن المصدر
لـ " نأعت"يآتطهروأن وأجملة ، القول حأيز في مستأنأفة

 "."أنأاس

ُه  { 83:آ َنا ْي ْنأَج َأ َلُه     َف َأْه َتُه     ِإل     وَأ َأ َنأْت     اْمَر ِبِريآَن     ِمَن     َكا ْلَغا  }     ا

مستأنأفة جملة على عاطفة الفاء "،"فأنأجيناه جملة
ًءا به أرادوأا :أي مقدرة " اسإم"أهلهوأ فأنأجيناه، سإو

مستثنى ""امرأتهوأ الهاء، الضمير على معطوف
محل ل " مستأنأفةالغابريآن من "كانأت . وأجملةمنصوب

 .لها
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َنأا  { 84:آ َطْر َأْم ْيِهْم     وَأ َل َطًرا     َع ُظْر     َم ْنأ ْيَف     َفا َبُة     َكاَن     َك َعاِق
ْلُمْجِرِميَن  }     ا

كان، خبر اسإتفهام " اسإم"كيف به، " مفعول"مطرا
" المعلق"انأظر لفعل به " مفعول"كان وأجملة

ًنا بالسإتفهام  .العلم معنى ُمَضّم

َلى  { 85:آ ِإ َيآَن     وَأ ْد ًبا     َأَخاُهْم     َم ْي ِم    َ يآا     َقاَل     ُشَع ُدوأا     َقْو ُب ّلَه     اْع ال
ُكْم     َما َلٍه     ِمْن     َل ُه     ِإ ْيُر ْد     َغ ُكْم     َق ْت َء َنٌة     َجا ّي ُكْم     ِمْن     َب ّب َأوْأُفوا     َر َف

ْيَل َك ْل ْلِميَزاَن     ا ْبَخُسوا     وَأل     وَأا ّناَس     َت َءُهْم     ال َيا وَأل     َأْش
ُدوأا َد     الْرِض     ِفي     ُتْفِس ُكْم     ِإْصلحِأَها     َبْع ِل ْيٌر     َذ ُكْم     َخ ُتْم     ِإْن     َل ْن ُك
ِنيَن  }     ُمْؤِم

متعلق وأالجار عاطفة، " : الواوأمديآن "وأإلى قوله
المقدر، لرسإلنا " مفعول"أخاهم مقدرا، بأرسإلنا
من " حأالغيره إله من لكم "ما وأجملة " بدل،"شعيبا
على " نأعت"غيره " زائدة،"ِمنوأ " مبتدأ،"إلهوأ الجللة،

. وأجملة" مستأنأفةجاءتكم "قد وأجملة "،"إله محل
""بخس". وأ"جاءتكم جملة على " معطوفة"فأوأفوا

"إن وأجملة " ،" أشياءهم" وأ: "الناساثنين إلى يآتعدى
دّل محذوأف الشرط وأجواب " مستأنأفة،مؤمنين كنتم
 .قبله ما عليه

ُدوأا     وَأل  { 86:آ ُكّل     َتْقُع ُدوأَن     ِصَراٍط     ِب ّدوأَن     ُتوِع َتُص َعْن     وَأ
ِبيِل ّلِه     سَإ َنأَها     ِبِه     آَمَن     َمْن     ال ْبُغو َت ُكُروأا     ِعَوًجا     وَأ ْذ ْذ     وَأا ُتْم     ِإ ْن ُك
ِليل ُكْم     َق ّثَر َك ُظُروأا     َف ْنأ ْيَف     وَأا َبُة     َكاَن     َك ْلُمْفِسِديآَن     َعاِق  }       ا

محل " في"تقعدوأا في الواوأ من " حأال"توعدوأن جملة
" اسإم"إذوأ الحال، موضع في " مصدر"ِعَوجا نأصب،

للنظر " مفعولعاقبة "كان . وأجملةبه مفعول ظرفي
 .كان خبر اسإتفهام " اسإم"كيف. وأبالسإتفهام المعلق

ِإْن  { 87:آ ِئَفٌة     َكاَن     وَأ ُكْم     َطا ْن ُنوا     ِم ّلِذي     آَم ْلُت     ِبا ِبِه     ُأْرسِإ
ِئَفٌة َطا ُنوا     َلْم     وَأ ِبُروأا     ُيآْؤِم ّتى     َفاْص ُكَم     حَأ ّلُه     َيآْح َنا     ال َن ْي وَأُهَو     َب

ْيُر ِكِميَن     َخ ْلَحا  }     ا
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وأقوله موصوف، لنأه نأكرة؛ كان اسإم يآكون أن جاز
"لم ". وأجملة"طائفة على معطوف " : اسإم"وأطائفة

كان، خبر هو " الذي"آمنوا على " معطوفةيآؤمنوا
ّلقه به، أرسإلُت بالذي يآؤمنوا : لمأي محذوأف وأمتع
"وأهو وأجملة خبر، على وأخبًرا اسإم على اسإًما عطفت

 " مستأنأفةالحاكمين خير
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ْلَمل     َقاَل  { 88: ّلِذيآَن     ا َبُروأا     ا ْك َت ّنَك     َقْوِمِه     ِمْن     اسْإ ُنْخِرَج َيآا     َل
ْيُب ّلِذيآَن     ُشَع ُنوا     وَأا َنا     ِمْن     َمَعَك     آَم ِت َيآ ُدّن     َأوْأ     َقْر َتُعو ِفي     َل

َنا ِت ّل َلْو     َقاَل     ِم ّنا     َأوَأ  }     َكاِرِهيَن     ُك

ّنك جملة وأجملة القول، " مقولشعيب يآا "لنخرج
" معترضة،شعيب "يآا وأجملة القسم، " جواب"لنخرجنك

وأقوله الكاف، على معطوف ": اسإم"وأالذيآن وأقوله
المحذوأفة النون بثبوت مرفوع مضارع " : فعل"لتعودن

للتوكيد، وأالنون فاعل، المقدرة وأالواوأ المثال، لتوالي
ُدّن وأجملة .السابق القسم جواب على " معطوفة"لتعو

حأالية وأالواوأ للسإتفهام، " : الهمزةكنا "أوألو قوله
في : أتخرجونأناوأالتقديآر محذوأفة، حأال على للعطف

لسإتقصاء وأهذا ؟الحال هذه في وألو حأال، كل
:أي قبله ما عليه دّل محذوأف الشرط . وأجوابالحأوال

القول مقول وأجملة ، تخرجونأنا كارهين كنا وألو
 .: أتخرجونأنا أي ، محذوأفة

َنا     َقِد  { 89:آ ْيآ َتَر َلى     اْف ّلِه     َع ًبا     ال َنأا     ِإْن     َكِذ ْد ُكْم     ِفي     ُع ِت ّل َد     ِم َبْع
ْذ َنأا     ِإ ّلُه     َنأّجا ْنَها     ال ُكوُن     وَأَما     ِم َنا     َيآ َد     َأْن     َل َأْن     ِإل     ِفيَها     َنأُعو

َء ّلُه     َيآَشا َنا     ال ّب َنا     وَأسِإَع     َر ّب ْلًما     َشْيٍء     ُكّل     َر َلى     ِع ّلِه     َع ال
َنا ْل ّك َنا     َتَو ّب َتْح     َر َنا     اْف َن ْي ْيَن     َب َب َنا     وَأ ْلَحّق     َقْوِم ْنأَت     ِبا َأ ْيُر     وَأ َخ

ِتِحيَن ْلَفا  }     ا

دّل محذوأف الشرط وأجواب " مستأنأفة،عدنأا "إن جملة
وأالمصدر إليه، مضاف ظرفي ": اسإم"إذ قبله، ما عليه
بالخبر، متعلق ""لنا وأالجار يآكون، " اسإمنأعود "أن

جملة على " معطوفةنأعود أن لنا يآكون "وأما وأجملة
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من متصل " مستثنىيآشاء "أن ". المصدرافتريآنا "قد
كل في فيها نأعود أن لنا يآكون : ماأي العامة الحأوال

جملة " تمييز،. "علماتعالى الله مشيئة حأال إل حأال
 .لها محل ل " مستأنأفةالفاتحين خير "وأأنأت

ِئِن  { 90:آ ُتْم     َل َبْع ّت ًبا     ا ْي ُكْم     ُشَع ّنأ ًذا     ِإ  }       َلَخاسِإُروأَن     ِإ

الشرط وأجواب القسم، " جوابلخاسإروأن "إنأكم جملة
 .قبله ما عليه دل محذوأف

ّلِذيآَن  { 92:آ ُبوا     ا ّذ ًبا     َك ْي َأْن     ُشَع َنْوا     َلْم     َك ّلِذيآَن     ِفيَها     َيآْغ ا
ُبوا ّذ ًبا     َك ْي ُنأوا     ُشَع ْلَخاسِإِريآَن     ُهُم     َكا  }     ا

وأاسإمه مخفف، نأاسإخ " حأرف"كأْن مبتدأ، الموصول
بين ..." معترضةكذبوا "الذيآن وأجملة .الشأن ضمير

"فتولىوأ "،جاثمين : "أصبحواوأهما المتعاطفين
حأيز في مستأنأفة " الثانأيةكذبوا "الذيآن وأجملة "،عنهم

"،يآغنوا لم "كأن جملة " الوأل"الذيآن وأخبر العتراض،
 .الثانأي الذيآن " خبرالخاسإريآن هم "كانأوا وأجملة

ّلى  { 93:آ َتَو ْنُهْم     َف ِم    َ يآا     وَأَقاَل     َع ْد     َقْو ُكْم     َلَق ُت َلْغ ْب ِرسَإالِت     َأ
ّبي َنأَصْحُت     َر ُكْم     وَأ ْيَف     َل َك َلى     آسَإى     َف ٍم     َع  }       َكاِفِريآَن     َقْو

القسم وأجملة القسم، " جوابأبلغتكم "لقد جملة
"آسإى "فكيف . جملةمستأنأفة النداء جواب وأجوابه

""كيفوأ لها، محل " ل"أبلغتكم جملة على معطوفة
 .حأال اسإتفهام اسإم

َنا     وَأَما  { 94:آ ْل َيآٍة     ِفي     َأْرسَإ ِبّي     ِمْن     َقْر َنأا     ِإل     َنأ ْذ َلَها     َأَخ َأْه

ْأسَإاِء َب ْل ّلُهْم     وَأالّضّراِء     ِبا  }     َيآّضّرُعوَن     َلَع

وأجاز "،"أرسإلنا في الضمير من " حأال"أخذنأا جملة
ّدم"إل بعد الماضي وأقوع وأجملة قبلها، فعل " لتق

 ." مستأنأفةَيآّضّرعون "لعلهم
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َنا     ُثّم  { 95:آ ْل ّد َكاَن     َب َئِة     َم ّي َنَة     الّس ْلَحَس ّتى     ا ُلوا     َعَفْوا     حَأ وَأَقا
ْد َنأا     َمّس     َق َء َبا ُء     آ ُء     الّضّرا َنأاُهْم     وَأالّسّرا ْذ َأَخ َتًة     َف ل     وَأُهْم     َبْغ

 }     َيآْشُعُروأَن

أوأل، " مفعول"الحسنةوأ مقدم، ثان " مفعول"مكان
ل "وأهم . وأجملةالحال موضع في مصدر ""بغتة

 "أخذنأاهم " في"نأا الضمير من " حأاليآشعروأن
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َلْو  { 96 ْلُقَرى     َأْهَل     َأّن     وَأ ُنوا     ا ّتَقْوا     آَم َنا     وَأا َتْح ْيِهْم     َلَف َل َع
َكاٍت ِكْن     وَأالْرِض     الّسَماِء     ِمَن     َبَر َل ُبوا     وَأ ّذ َنأاُهْم     َك ْذ َأَخ ِبَما     َف
ُنأوا ُبوَن     َكا ْكِس  }     َيآ

ثبت : وألوأي " مقدرا"ثبت بـ فاعل المؤوأل المصدر
ّذبوا "وألكن وأجملة القرى، أهل إيآمان على " معطوفةك
 .رفع محل " في"آمنوا جملة

َأِمَن  { 97:آ ْلُقَرى     َأْهُل     َأَف َيُهْم     َأْن     ا ِت ْأ َنا     َيآ ْأسُإ ًتا     َب َيا وَأُهْم     َب
ِئُموَن  }     َنأا

.زمان " ظرف"بياتاوأ به، " مفعوليآأتيهم "أن المصدر
 ." حأاليةنأائمون "وأهم وأجملة

َأِمَن  { 98:آ ْلُقَرى     َأْهُل     َأوَأ َيُهْم     َأْن     ا ِت ْأ َنا     َيآ ْأسُإ وَأُهْم     ُضًحى     َب
ُبوَن ْلَع  }     َيآ

زمان " ظرف"ُضحى به، " مفعوليآأتيهم "أن المصدر
 "."يآأتيهم بـ متعلق

ْأَمُن     َفل  { 99:آ ْكَر     َيآ ّلِه     َم ْلَقْوُم     ِإل     ال ْلَخاسِإُروأَن     ا  }       ا

""القوموأ لها، محل ل " مستأنأفةيآأمن "فل جملة
 .فاعل

َلْم  { 100:آ ّلِذيآَن     َيآْهِد     َأوَأ ُثوَن     ِل ِلَها     َبْعِد     ِمْن     الْرَض     َيآِر َأْن     َأْه

ُء     َلْو َناُهْم     َنأَشا ْب ِبِهْم     َأَص ُنأو ُذ َبُع     ِب ْط َنأ َلى     وَأ ِبِهْم     َع ُلو ل     َفُهْم     ُق
 }     َيآْسَمُعوَن
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وأجملة الشأن، ضمير وأاسإمها الثقيلة، من " مخففة"أْن
جملة "،"يآهد فاعل المؤوأل وأالمصدر "،"أْن خبر الشرط
" معطوفةيآسمعون ل "فهم وأجملة " مستأنأفة،"وأنأطبع

 "."وأنأطبع جملة على

ْلَك  { 101:آ ْلُقَرى     ِت ْيَك     َنأُقّص     ا َل ِئَها     ِمْن     َع َبا ْنأ ْد     َأ َلَق وَأ
ْتُهْم َء ُلُهْم     َجا َناِت     ُرسُإ ّي َب ْل ُنأوا     َفَما     ِبا ُنوا     َكا ُيْؤِم ُبوا     ِبَما     ِل ّذ َك

ْبُل     ِمْن ِلَك     َق َذ َبُع     َك ْط ّلُه     َيآ َلى     ال ُلوِب     َع َكاِفِريآَن     ُق ْل  }       ا

َنأُقّص وأجملة وأخبر، " مبتدأالقرى "تلك من " حأال"
جملة على " معطوفةكانأوا "فما وأجملة "،"القرى

. وأالمصدر" للجحود"ليؤمنوا في وأاللم "،"جاءتهم
مريآديآن كانأوا : ماأي كان خبر بمحذوأف متعلق المؤوأل
المتعاطفين، بين " معترضة"يآطبع . وأجملةلليآمان
ْبعا الله : يآطبعأي مطلق، مفعول نأائب وأالكاف مثل َط

 .الطبع ذلك

َنأا     وَأَما  { 102:آ ْد َثِرِهْم     وَأَج ْك ِإْن     َعْهٍد     ِمْن     ل َنأا     وَأ ْد َثَرُهْم     وَأَج ْك َأ

 }     َلَفاسِإِقيَن

"،كانأوا "فما جملة على " معطوفةوأجدنأا "وأما جملة
""لكثرهم وأالجار " زائدة،"منوأ به، مفعول ""عهدوأ

""لفاسإقين في وأاللم "،"عهد من بحال متعلق
" مهملة،"إْنوأ وأالنافية، المخففة بين الفارقة

 .ثان مفعول ""فاسإقينوأ

ُظْر  { 103:آ ْنأ ْيَف     َفا َبُة     َكاَن     َك ْلُمْفِسِديآَن     َعاِق  }       ا

بالسإتفهام المعلق للنظر " مفعول"كان جملة
في اسإتفهام " اسإم"كيفوأ العلم، معنى المتضمن

 كان خبر نأصب محل
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َلى     حَأِقيٌق  { 105 َلى     َأُقوَل     ل     َأْن     َع ّلِه     َع ْلَحّق     ِإل     ال ْد     ا َق
ُكْم ُت ْئ َنٍة     ِج ّي َب ُكْم     ِمْن     ِب ّب َأْرسِإْل     َر ِني     َمِعَي     َف ِئيَل     َب  }       ِإسْإَرا
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وأهو السابقة، اليآة " في"إن لـ ثان " خبر"حأقيق
""على بـ مجروأر المؤوأل وأالمصدر حأريآص، بمعنى
"قد وأجملة به، " مفعول"الحقوأ "،"حأقيق بـ متعلق
" معطوفة"فأرسإل ". جملة"إن لـ ثالث " خبرجئتكم

 "جئتكم "قد جملة على

ْنَت     ِإْن  { 106:آ  }     الّصاِدِقيَن     ِمَن     ُك

دّل محذوأف الشرط وأجواب " مستأنأفة،كنت "إن جملة
 .قبله ما عليه

ْلَقى  { 107:آ َأ ُه     َف َذا     َعَصا ِإ َباٌن     ِهَي     َف ِبيٌن     ُثْع  }       ُم

"فإذا وأجملة " فجائية،"إذا عاطفة، ": الفاء"فإذا قوله
 "."ألقى جملة على " معطوفةثعبان هي

ُه     وَأنأـزَع  { 108:آ َد َذا     َيآ ِإ ُء     ِهَي     َف ْيَضا ِظِريآَن     َب ّنا  }       ِلل

على " معطوفةبيضاء هي "فإذا وأجملة " فجائية،"إذا
: أي ثان بخبر " متعلق"للناظريآن ". الجار"نأـزع جملة

 " للناظريآن ظاهرة

ْلَمل     َقاَل  { 109:آ ِم     ِمْن     ا َذا     ِإّن     ِفْرَعْوَن     َقْو َلَساحِأٌر     َه
ِليٌم  }     َع

" خبر". "عليم"المل من بحال " متعلققوم "من الجار
 "."إّنـ ل ثان

ُد  { 110:آ ُكْم     َأْن     ُيآِريآ ُكْم     ِمْن     ُيآْخِرَج َذا     َأْرِض ْأُمُروأَن     َفَما  }       َت

"تأمروأن "فماذا وأجملة "،"إن لـ ثالث " خبر"يآريآد جملة
: فماذافرعون : فقالأي محذوأف لقول القول مقول

" اسإم"ماوأ مستأنأفة، المقدرة القول وأجملة ؟تأمروأن
 .خبره موصول " اسإم"ذاوأ مبتدأ، اسإتفهام

ُلوا  { 111:آ ُه     َأْرِجْه     َقا َأَخا َأْرسِإْل     وَأ ِئِن     ِفي     وَأ َدا ْلَم حَأاِشِريآَن     ا
  { 
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ْيته ": ِمْن"أرجه قوله َته، إذا َأْرَج مبني أمر وأهو أّخْر
وأالهاء أنأت، ضمير وأالفاعل العلة، حأرف حأذف على

" معطوف"أخاهوأ لغة، الضمير هاء وأتسكين به، مفعول
""حأاشريآنوأ باللف، " منصوب"أرجه في الهاء على

وأمفعول حأاشريآن، : رجالوأالصل به، مفعول
 .: السحرةأي " محذوأف"حأاشريآن

ُتوَك  { 112:آ ْأ ُكّل     َيآ ٍم     سَإاحِأٍر     ِب ِلي  }     َع

مقدر، شرط جواب لنأه مجزوأم؛ مضارع " فعل"يآأتوك
 .النون حأذف جزمه وأعلمة

َء  { 113:آ ُة     وَأَجا ُلوا     ِفْرَعْوَن     الّسَحَر َنا     ِإّن     َقا ّنا     ِإْن     لْجًرا     َل ُك
ِبيَن     َنأْحُن ِل ْلَغا  }     ا

""نأحن " شرطية،. "إنالسحرة من " حأال"قالوا جملة
"الغالبين نأحن كنا "إن وأجملة " ،"نأا للضمير توكيد

 . .قبله ما عليه دل محذوأف الشرط وأجواب ، مستأنأفة

ُكْم     َنأَعْم     َقاَل  { 114:آ ّنأ ِإ ِبيَن     َلِمَن     وَأ ْلُمَقّر  }       ا

: نأعمأي المقدر قوله مع القول " مقول"نأعم جملة
"المقربين لمن "وأإنأكم وأجملة مأجوروأن، إنأكم

 .المقدر القول مقول على معطوفة

ُلوا  { 115:آ ْلِقَي     َأْن     ِإّما     ُموسَإى    َ يآا     َقا ِإّما     ُت ُكوَن     َأْن     وَأ َنأ
ْلِقيَن     َنأْحُن ْلُم  }     ا

لفعل مفعول المؤوأل وأالمصدر تخيير، " حأرف"إما
المستتر للضمير " توكيد"نأحنوأ اختر، :تقديآره مقدر

 "."نأكون في

ْلُقوا     َقاَل  { 116:آ َلّما     َأ ْلَقْوا     َف ُيَن     سَإَحُروأا     َأ ّناِس     َأْع  }       ال

محل " ل"قال جملة على " معطوفةألقوا "فلما جملة
 .لها
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َنا  { 117:آ ْي َأوْأحَأ َلى     وَأ ْلِق     َأْن     ُموسَإى     ِإ َذا     َعَصاَك     َأ ِإ ِهَي     َف
ْلَقُف ُكوَن     َما     َت ْأِف  }     َيآ

في وأالفاء " تفسيريآة،"ألق وأجملة ، " مفسرة"أن
"تلقف هي "فإذا وأجملة " فجائية،"إذاوأ عاطفة، ""فإذا

المقدرة وأالجملة مقدرا، ""ألقاها على معطوفة
 .لها محل " ل"أوأحأينا جملة على معطوفة

ْلَحّق     َفَوَقَع  { 118:آ َطَل     ا َب ُنأوا     َما     وَأ ُلوَن     َكا  }       َيآْعَم

".تلقف "هي جملة على " معطوفةالحق "فوقع جملة
 .فاعل موصول اسإم ""ما

ُبوا  { 119:آ ِل ِلَك     َفُغ َنا ُبوا     ُه َل ْنأَق  }     َصاِغِريآَن     وَأا

"،"غلبوا بـ متعلق مكان ظرف إشارة ": اسإم"هنالك
من " حأال"صاغريآنوأ للخطاب، وأالكاف للبعد، وأاللم
 "."غلبوا في الواوأ

ْلِقَي  { 120:آ ُأ ُة     وَأ  }     سَإاِجِديآَن     الّسَحَر

 "السحرة من " حأال"سإاجديآن
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ُلوا  { 121 ّنا     َقا َلِميَن     ِبَرّب     آَم ْلَعا  }     ا

في المستتر الضمير من " حأال"قالوا جملة
 "."سإاجديآن

ُتْم  { 123:آ ْن ْبَل     ِبِه     آَم َذَن     َأْن     َق ُكْم     آ َذا     ِإّن     َل ْكٌر     َه َلَم
ُه ُتُمو َكْر َنِة     ِفي     َم ْلَمِديآ ُتْخِرُجوا     ا ْنَها     ِل َلَها     ِم َفَسْوَف     َأْه
َلُموَن  }     َتْع

" نأعت"مكرتموه وأجملة إليه، " مضافآذن "أن المصدر
وأجملة " للشباع،"مكرتموه في وأالواوأ "،"مكر لـ

 .القول حأيز في " مستأنأفةتعلمون "فسوف
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ّطَعّن  { 124:آ ُكْم     لَق َيآ ْيآِد ُكْم     َأ َل َأْرُج ُثّم     ِخلٍف     ِمْن     وَأ
ُكْم ّن َب ّل  }     َأْجَمِعيَن     لَص

اليآدي من مقدرة بحال " متعلقخلف "من الجار
قوله في للتهديآد تفسير وأجوابه . وأالقسموأالرجل
 .للكاف " توكيد"أجمعين. وأتعلمون "فسوف

ْنِقُم     وَأَما  { 126:آ ّنا     َت ّنا     َأْن     ِإل     ِم َيآاِت     آَم َنا     ِبآِ ّب َنا     َلّما     َر ْت َء }     َجا

"جاءتنا "لما ". وأجملة"نأقم " مفعولآمنا "أن المصدر
دّل محذوأف الشرط وأجواب القول، حأيز في مستأنأفة

 .قبله ما عليه

ْلَمل     وَأَقاَل  { 127:آ ِم     ِمْن     ا َذُر     ِفْرَعْوَن     َقْو َت ُموسَإى     َأ
ُدوأا     وَأَقْوَمُه ُيْفِس َذَرَك     الْرِض     ِفي     ِل َيآ َتَك     وَأ ِلَه َقاَل     وَأآ
ّتُل ُنَق َءُهْم     سَإ َنا ْب ِيي     َأ َتْح َنأْس َءُهْم     وَأ  }     ِنأَسا

""يآذركوأ "،"المل من بحال " متعلققوم "من الجار
وأالظرف "،"يآفسدوأا على معطوف منصوب مضارع

"وأإنأا وأجملة "."إّنلـ ثان بخبر " متعلق"فوقهم
 "."وأنأستحيي جملة على " معطوفةقاهروأن

ُنوا     ِلَقْوِمِه     ُموسَإى     َقاَل  { 128:آ َتِعي ّلِه     اسْإ ِبُروأا     ِبال ِإّن     وَأاْص
ّلِه     الْرَض ُثَها     ِل ُء     َمْن     ُيآوِر َباِدِه     ِمْن     َيآَشا َبُة     ِع ْلَعاِق ّتِقيَن     وَأا ْلُم ِل

  { 

.ثان به " مفعول"َمْن الجللة، من " حأال"يآورثها جملة
". وأجملة"َمْن ِمْن بحال " متعلقعباده "من الجار

 .مستأنأفة "للمتقين "وأالعاقبة

ُلوا  { 129:آ َنا     َقا ْبِل     ِمْن     ُأوأِذيآ َنا     َأْن     َق َي ِت ْأ َما     َبْعِد     وَأِمْن     َت
َنا َت ْئ ُكْم     َعَسى     َقاَل     ِج ّب ِلَك     َأْن     َر ُكْم     ُيآْه ُدوّأ ُكْم     َع ِلَف َتْخ َيآْس وَأ
ُظَر     الْرِض     ِفي ْن َي ْيَف     َف ُلوَن     َك  }     َتْعَم

"ما المصدر وأكذلك إليه، " مضافتأتينا "أن المصدر
وأالمصدر " نأاقصة،"عسىوأ " مصدريآة،"ما " لنجئتنا
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للنظر به " مفعول"تعلمون وأجملة " خبرها،يآهلك "أن
ّلق  .العلم معنى الُمَضّمن بالسإتفهام المع

َذا  { 131:آ ِإ ْتُهُم     َف َء َنُة     َجا ْلَحَس ُلوا     ا َنا     َقا ِإْن     َهِذِه     َل ْبُهْم     وَأ ُتِص
َئٌة ّي ّيُروأا     سَإ ّط ّنأَما     َأل     َمَعُه     وَأَمْن     ِبُموسَإى     َيآ ِئُرُهْم     ِإ َد     َطا ْن ِع
ِكّن     اللِه َل َثَرُهْم     وَأ ْك َلُموَن     ل     َأ  }     َيآْع

""معه "،"أخذنأا جملة على معطوفة الشرط جملة
ل أكثرهم "وألكن وأجملة المقدرة، بالصلة متعلق ظرف

عند طائرهم "إنأما المستأنأفة على " معطوفةيآعلمون
 الله

166 

ُلوا  { 132: َنا     َمْهَما     وَأَقا ِت ْأ َيآٍة     ِمْن     ِبِه     َت َنأا     آ َتْسَحَر َفَما     ِبَها     ِل
ِنيَن     َلَك     َنأْحُن  }     ِبُمْؤِم

" متعلقآيآة "من وأالجار مبتدأ، شرط " اسإم"مهما
" جواببمؤمنين نأحن "فما وأجملة "،"مهما لـ بصفة

زائدة، خبرها في وأالباء .ليس عمل " تعمل"ما الشرط،
 "."ما بخبر " متعلق"لك وأالجار

َنا  { 133:آ ْل َأْرسَإ ْيِهُم     َف َل ّطوَفاَن     َع َد     ال ْلَجَرا ْلُقّمَل     وَأا وَأا
ّدَم     وَأالّضَفاِدَع َيآاٍت     وَأال َبُروأا     ُمَفّصلٍت     آ ْك َت ُنأوا     َفاسْإ َكا َقْوًما     وَأ

 }     ُمْجِرِميَن

""فاسإتكبروأا . وأجملةبالكسرة منصوبة " حأال"آيآات
 "."أرسإلنا جملة على معطوفة

ِئْن  { 134:آ ّنا     َكَشْفَت     َل َنّن     الّرْجَز     َع ُنْؤِم  }       َلَك     َل

""لنؤمنن وأجملة للقسم، " موطئة"لئن في اللم
.القسم جواب

َلّما135:آ َنا  {َف ْنُهُم َكَشْف َلى الّرْجَز َع ُه ُهْم َأَجٍل ِإ ِلُغو َبا
َذا ُثوَن ُهْم ِإ ُك ْن  } َيآ
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لوجوب، وأجوب " حأرف"لماوأ " عاطفة،"فلما في الفاء
"هم وأجملة "،وأقع "وألما جملة على معطوفة وأالجملة

هم "إذا وأجملة " فجائية،"إذاوأ "،"أجل لـ " نأعتبالغوه
 .الشرط " جوابيآنكثون

َنا  { 136:آ َتَقْم ْنأ ْنُهْم     َفا َناُهْم     ِم َأْغَرْق َيّم     ِفي     َف ْل ّنأُهْم     ا َأ ِب
ُبوا ّذ َنا     َك ِت َيآا  }     ِبآِ

".كشفنا "فلما جملة على " معطوفة"فانأتقمنا جملة
ّذبوا "بأنأهم المؤوأل المصدر بـ متعلق بالباء " مجروأرك

 "."أغرقناهم

َنا  { 137:آ ْث َأوْأَر ْلَقْوَم     وَأ ّلِذيآَن     ا ُنأوا     ا َتْضَعُفوَن     َكا َق     ُيآْس َمَشاِر
َبَها     الْرِض ِتي     وَأَمَغاِر ّل َنا     ا ْك َتّمْت     ِفيَها     َباَر ِلَمُة     وَأ ّبَك     َك َر

َنى ْلُحْس َلى     ا ِني     َع ِئيَل     َب َبُروأا     ِبَما     ِإسْإَرا َنأا     َص َدّمْر َكاَن     َما     وَأ
َنُع ُنأوا     وَأَما     وَأَقْوُمُه     ِفْرَعْوُن     َيآْص  }     َيآْعِرُشوَن     َكا

" نأعت"الحسنىوأ "،"أوأرثنا لـ ثان " مفعول"مشارق
معرفة لنأها مؤنأثة؛ جاءت تفضيل أفعل وأهي "،"كلمة

قوله " في"ما. وأقبله ما يآطابق بأل وأالمعرف بأل،
بـ متعلق مجروأر وأالمصدر " مصدريآة،صبروأا "بما

ضمير كان ": اسإمفرعون يآصنع كان "ما ". وأقوله"تمت
""يآصنع في وأالهاء الموصول، على يآعود هو تقديآره
موصول ": اسإمكانأوا "وأما وأقوله ، يآصنعه أي مقدرة

 "ما على معطوف
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َتْوا  { 138 َأ َلى     َف ٍم     َع ُكُفوَن     َقْو َلى     َيآْع ٍم     َع َنا ُلوا     َلُهْم     َأْص َقا
َنا     اْجَعْل     ُموسَإى    َ يآا َلًها     َل ِلَهٌة     َلُهْم     َكَما     ِإ  }     آ

لهم "كما وأقوله " ،"قوم لـ " نأعت"يآعكفون جملة
""ما "،"إلها لـ نأعت مثل بمعنى اسإم الكاف ":آلهة

""لهم وأالجار ، ثبت وأتقديآرها صلتها حُأِذفت مصدريآة
""ثبت بـ " فاعل"آلهةوأ " ،"آلهة من بحال متعلق
: اجعل وأالتقديآر إليه، مضاف المؤوأل وأالمصدر مقدرا،
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"آلهة لهم "ثبت . وأجملة لهم آلهة ثبوت مثل إلها لنا
 .الحرفي الموصول صلة

ّبٌر     َهُؤلِء     ِإّن  { 139:آ َت ِطٌل     ِفيِه     ُهْم     َما     ُم َبا ُنأوا     َما     وَأ َكا
ُلوَن  }     َيآْعَم

ّبر لسإم فاعل نأائب " موصولة"ما " ،"إن " خبر"مت
ّبر المفعول َت ." مبتدأ"هم المنفصل وأالضمير "،"ُم

""ماوأ "،"متبر على معطوف " : اسإم"وأباطل وأقوله
هؤلء "إن وأجملة الفاعل، لسإم فاعل موصول اسإم
ل الموصول " صلةفيه "هم . وأجملة" مستأنأفةمتبر
 .لها محل

ْيَر     َقاَل  { 140:آ ّلِه     َأَغ ُكْم     ال ْبِغي َلًها     َأ ُكْم     وَأُهَو     ِإ َل َلى     َفّض َع
َلِميَن ْلَعا  }     ا

""أبغيكم ". وأالفعل"أبغي لـ مقدم به " مفعول"غير
أنأا، ضمير وأالفاعل المقدرة بالضمة، مرفوع مضارع
لكم، أبغي :أي الخافض نأـزع على منصوب وأالكاف

الجللة من " حأاليةفّضلكم "وأهو وأجملة " تمييز،"إلهاوأ
 .نأصب محل في

ْذ  { 141:آ ِإ ُكْم     وَأ َنا ْي ْنأَج ُكْم     ِفْرَعْوَن     آِل     ِمْن     َأ َنأ َء     َيآُسوُمو سُإو
َذاِب ْلَع ُلوَن     ا ّت ُكْم     ُيآَق َء َنا ْب ُيوَن     َأ َتْح َيآْس ُكْم     وَأ َء ُكْم     وَأِفي     ِنأَسا ِل َذ

ٌء ُكْم     ِمْن     َبل ّب ِظيٌم     َر  }     َع

اذكر لـ مفعول ظرفي " اسإم"إذ مستأنأفة، الواوأ
وأجملة وأمفعوله، وأفاعله ماض وأفعل مقدًرا،

""يآقتلون وأجملة "،فرعون "آل من " حأال"يآسومونأكم
ل " مستأنأفةبلء ذلكم "وأفي وأجملة للّسْوم، تفسيريآة

 . لها محل

َنأا  { 142:آ ْد ِثيَن     ُموسَإى     وَأوَأاَع َلًة     َثل ْي َناَها     َل ْتَمْم َأ ِبَعْشٍر     وَأ
َتّم ّبِه     ِميَقاُت     َف َبِعيَن     َر َلًة     َأْر ْي َهاُروأَن     لِخيِه     ُموسَإى     وَأَقاَل     َل

ِني ُلْف  }     َقْوِمي     ِفي     اْخ
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ثلثين تمام : وأاعدنأاه. وأالتقديآرثان به " مفعول"ثلثين
تضمين على به " مفعول"أربعينوأ " تمييز،"ليلةوأ ،

 ." مستأنأفةموسإى "وأقال . وأجملةبلغ " معنى"تّم

ِنأي     َرّب     َقاَل  { 143:آ ُظْر     َأِر ْنأ ْيَك     َأ َل ِنأي     َلْن     َقاَل     ِإ ِكِن     َتَرا َل وَأ
ُظْر ْنأ َلى     ا َبِل     ِإ ْلَج ِإِن     ا َتَقّر     َف َنأُه     اسْإ َكا ِنأي     َفَسْوَف     َم َلّما     َتَرا َف
ّلى ّبُه     َتَج َبِل     َر ْلَج َلُه     ِل ّكا     َجَع َلّما     َصِعًقا     ُموسَإى     وَأَخّر     َد َف
َق َنأَك     َقاَل     َأَفا ْبَحا ْبُت     سُإ ْيَك     ُت َل َنأا     ِإ َأ ِنيَن     َأوّأُل     وَأ ْلُمْؤِم  }     ا

جواب في وأاقع لنأه مجزوأم؛ مضارع ": فعل"أنأظْر
"انأظر "وألكن . وأجملةأنأظْر ُتِرنأي إْن :أي مقدر شرط

اسإتقر "فإن وأجملة "،ترانأي "لن جملة على معطوفة
" ظرف"مكانأهوأ "،"انأظر جملة على " معطوفةمكانأه
"تجلى "فلما ". وأجملة"اسإتقر بـ متعلق مكان

""صعقا وأقوله .لوجوب وأجوب " حأرف"لما. وأمستأنأفة
على " معطوفةأفاق "فلما وأجملة "،"موسإى من حأال

مفعول ": نأائب"سإبحانأه وأقوله "،موسإى "َخّر جملة
"تبت وأجملة سإبحانأك، : نأسبحأي مقدر وأعامله مطلق،

أوأل "وأأنأا وأجملة القول، حأيز في " مستأنأفةإليك
 رفع محل " في"تبت الفعلية على معطوفة "المؤمنين
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َنا  { 145 ْب َت َك ْلَواِح     ِفي     َلُه     وَأ َظًة     َشْيٍء     ُكّل     ِمْن     ال َمْوِع
َتْفِصيل ُكّل     وَأ ْذَها     َشْيٍء     ِل ْأُمْر     ِبُقّوٍة     َفُخ ُذوأا     َقْوَمَك     وَأ ْأُخ َيآ
ِنَها َأحْأَس ُكْم     ِب ُأِريآ ْلَفاسِإِقيَن     َداَر     سَإ  }     ا

وأالجار "،"موعظة من بحال " متعلقكل "من الجار
: ملتبساأي الفاعل من مقدرة بحال متعلق ""بقوة
" جواب"يآأخذوأا . وأجملةثان به " مفعول"دار بقوة،
وأجملة يآأخذوأا، قومك تأمر : إنأي مقدر شرط

 .ثان به " مفعول. "دارلها محل ل " مستأنأفة"سإأريآكم

ّلِذيآَن  { 146:آ ّبُروأَن     ا َك َت ْيِر     الْرِض     ِفي     َيآ ْلَحّق     ِبَغ ِإْن     ا َيآَروْأا     وَأ
َيآٍة     ُكّل ُنوا     ل     آ ِإْن     ِبَها     ُيآْؤِم ِبيَل     َيآَروْأا     وَأ ُه     ل     الّرْشِد     سَإ ُذوأ ّتِخ َيآ
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ِبيل ِإْن     سَإ ِبيَل     َيآَروْأا     وَأ ْلَغّي     سَإ ُه     ا ُذوأ ّتِخ ِبيل     َيآ ِلَك     سَإ ّنأُهْم     َذ َأ ِب
ُبوا ّذ َنا     َك ِت َيآا  }     ِبآِ

في الواوأ من محذوأفة بحال " متعلق"بغير الجار
"بأنأهم . المصدرثان " مفعول"سإبيل "،"يآتكبروأن

ّذبوا "ذلك . وأجملةبالخبر متعلق بالباء جر محل " فيك
 ." مستأنأفةبأنأهم

ّلِذيآَن  { 147:آ ُبوا     وَأا ّذ َنا     َك ِت َيآا ِلَقاِء     ِبآِ َطْت     الِخَرِة     وَأ ِب حَأ
ُلُهْم ُنأوا     َما     ِإل     ُيآْجَزوْأَن     َهْل     َأْعَما ُلوَن     َكا  }     َيآْعَم

وأجملة خبر، رفع محل " فيأعمالهم "حأبطت جملة
" موصول. "ما لها محل ل مستأنأفة "يآجزوأن "هل

 . ثان به مفعول

َذ  { 148:آ ّتَخ ّيِهْم     ِمْن     َبْعِدِه     ِمْن     ُموسَإى     َقْوُم     وَأا ِل ِعْجل     حُأ
ًدا َلْم     ُخَواٌر     َلُه     َجَس ّنأُه     َيآَروْأا     َأ ّلُمُهْم     ل     َأ َك ِبيل     َيآْهِديآِهْم     وَأل     ُيآ سَإ

ُه ُذوأ ّتَخ ُنأوا     ا َكا ِلِميَن     وَأ  }     َظا

"حأليهم "من وأالجار "،"اتخذ بـ " متعلقبعده "من الجار
ًدا به، " مفعول "عجل "،"عجل من بحال متعلق ""جس

ًا " نأعتخوار "له . وأجملةبدل المؤوأل وأالمصدر "،"جسد
ثان، " مفعول"سإبيل " ،"يآروأا " مفعوليآكلمهم ل "أنأه

""كانأوا وأجملة لها، محّل ل " مستأنأفة"اتخذوأه وأجملة
 "."اتخذوأه في الواوأ من حأالية

َلّما  { 149:آ ْيآِديآِهْم     ِفي     سُإِقَط     وَأ َأوْأا     َأ ّنأُهْم     وَأَر ْد     َأ ّلوا     َق َض
ُلوا ِئْن     َقا َنا     َلْم     َل َنا     َيآْرحَأْم ّب َيآْغِفْر     َر َنا     وَأ َنأّن     َل ُكو َن ِمَن     َل

ْلَخاسِإِريآَن  }     ا

قد "أنأهم . وأالمصدرفاعل " نأائبأيآديآهم "في الجار
ّلوا ّد "ض ّد سإ جملة " القلبية،"رأى مفعولي مس

دّل محذوأف الشرط وأجواب القسم، " جواب"لنكونأّن
 القسم جواب عليه
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َلّما  { 150 َلى     ُموسَإى     َرَجَع     وَأ َباَن     َقْوِمِه     ِإ َقاَل     َأسِإًفا     َغْض
ْئَسَما ِنأي     ِب ُتُمو َلْف ُتْم     َبْعِدي     ِمْن     َخ ْل ُكْم     َأْمَر     َأَعِج ّب ْلَقى     َر َأ وَأ
ْلَواَح َذ     ال َأَخ ْأِس     وَأ ُه     َأِخيِه     ِبَر ْيِه     َيآُجّر ِل ْبَن     َقاَل     ِإ ِإّن     ُأّم     ا
ْلَقْوَم ِنأي     ا َتْضَعُفو ُدوأا     اسْإ َكا ِني     وَأ َنأ ُلو ُت ِبَي     ُتْشِمْت     َفل     َيآْق

َء َدا  }       الْع

": فعل"بئسما قوله موسإى، من " حأالنأسإفا "غضبان
بالذم وأالمخصوص فاعل، موصول " اسإم"ماوأ ماض

" مستأنأفة،"أعجلتم . وأجملة: خلفتكمأي محذوأف
ُأّم "،"أخذ فاعل من " حأال"يآجره وأجملة إليه مضاف ":"
المتكلم يآاء قبل ما على المقدرة بالكسرة مجروأر

"تشمت "فل وأجملة المحذوأفة، ثم ألفا، المنقلبة
 .لها محل ل النداء جواب على معطوفة

َنا  { 151:آ ْل ْدِخ َأ ِتَك     ِفي     وَأ ْنأَت     َرحْأَم َأ  }       الّراحِأِميَن     َأْرحَأُم     وَأ

 "."أدخلنا فاعل من " حأاليةأرحأم "وأأنأت جملة

ّلِذيآَن     ِإّن  { 152:آ ُذوأا     ا ّتَخ ْلِعْجَل     ا ُلُهْم     ا َنا َي ِمْن     َغَضٌب     سَإ
ّبِهْم ّلٌة     َر َياِة     ِفي     وَأِذ ْلَح َيا     ا ْنأ ّد ِلَك     ال َذ َك َتِريآَن     َنأْجِزي     وَأ ْلُمْف  }       ا

ّلة لـ بنعت " متعلقالحياة "في 'الجار جملة "،"ِذ
:أي مطلق مفعول نأائب وأالكاف " مستأنأفة،"نأجزي
 .الجزاء ذلك مثل جزاء نأجزي

ّلِذيآَن  { 153:آ ُلوا     وَأا َئاِت     َعِم ّي ُبوا     ُثّم     الّس َبْعِدَها     ِمْن     َتا
ُنوا ّبَك     ِإّن     وَأآَم  }       َرحِأيٌم     َلَغُفوٌر     َبْعِدَها     ِمْن     َر

المزحألقة، وأاللم "،"غفور بـ " متعلقبعدها "من الجار
وأالعائد "،"الذيآن المبتدأ " خبرلغفور ربك "إن وأجملة
 .لهم : غفورأي مقدر

َذ  { 154:آ ْلَواَح     َأَخ ِتَها     وَأِفي     ال ًدى     ُنأْسَخ ّلِذيآَن     وَأَرحْأَمٌة     ُه ِل
ّبِهْم     ُهْم ُبوَن     ِلَر  }     َيآْرَه
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. قولهاللواح من " حأاليةهدى نأسختها "وأفي جملة
العامل ضعف حأيث للتقويآة زائدة : اللم ""لربهم
 .مقدم " مفعول"ربهم بتأخره،

َتاَر  { 155:آ ْبِعيَن     َقْوَمُه     ُموسَإى     وَأاْخ َنا     َرُجل     سَإ ِت َلّما     ِلِميَقا َف
ْتُهُم َذ ْئَت     َلْو     َرّب     َقاَل     الّرْجَفُة     َأَخ َتُهْم     ِش ْك َل ْبُل     ِمْن     َأْه َق

ّيآاَي ِإ َنا     وَأ ُك ِل ُتْه ُء     َفَعَل     ِبَما     َأ ّنا     الّسَفَها ُتَك     ِإل     ِهَي     ِإْن     ِم َن ْت ِف
ُء     َمْن     ِبَها     ُتِضّل َتْهِدي     َتَشا ُء     َمْن     وَأ ْنأَت     َتَشا َنا     َأ ّي ِل َفاْغِفْر     وَأ

َنا  }     َل

""سإبعين " ، " ِمْن الخافض نأـزع على " منصوب"قومه
بـ " متعلق"لميقاتنا الجار " تمييز،"رجل به، مفعول
"،"اختار على " معطوفةأخذتهم "فلما وأجملة "،"اختار

ما على المقدرة بالفتحة منصوب مضاف ": منادى"رب
": الواوأ. "وأإيآايإليه مضاف وأالياء المحذوأفة، الياء قبل

الهاء على معطوف منفصل نأصب " ضمير"إيآاوأ عاطفة،
بحال " متعلق"منا الجار للمتكلم، " وأالياء"أهلكتهم في
""إلوأ وأخبر، وأمبتدأ " نأافية،"إْن "،"السفهاء من

"أنأت " جملة"فتنتك من " حأالبها "تضّل جملة للحصر،
"لنا "فاغفر . وأجملةالقول حأيز في " مستأنأفةوألينا

 نأصب محل " فيوألينا "أنأت جملة على معطوفة
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ُتْب  { 156 ْك َنا     وَأا َيا     َهِذِه     ِفي     َل ْنأ ّد َنًة     ال ّنأا     الِخَرِة     وَأِفي     حَأَس ِإ
َنأا ْد ْيَك     ُه َل ِبي     َقاَل     ِإ َذا ُء     َمْن     ِبِه     ُأِصيُب     َع ِتي     َأَشا وَأَرحْأَم

ُبَها     َشْيٍء     ُكّل     وَأسِإَعْت ُت ْك َأ ّلِذيآَن     َفَس ّتُقوَن     ِل  }     َيآ

""حأسنة "،"حأسنة من بحال " متعلقهذه "في الجار
" معطوفالخرة "في وأالجار "،"اكتب لـ به مفعول

""وأسإعت جملة "،"اكتب بـ " متعلقهذه "في الجار على
" معطوفة"فسأكتبها وأجملة "،"رحأمتي المبتدأ خبر

 .خبر رفع محل " في"وأسإعت جملة على

ّلِذيآَن  { 157:آ ِبُعوَن     ا ّت ِبّي     الّرسُإوَل     َيآ ّن ّلِذي     الّمّي     ال ا
َنأُه ُدوأ ًبا     َيآِج ُتو ْك َدُهْم     َم ْن ّتْوَراِة     ِفي     ِع ْنأِجيِل     ال ْأُمُرُهْم     وَأال َيآ
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ْلَمْعُروأِف ْنَهاُهْم     ِبا َيآ َكِر     َعِن     وَأ ْن ْلُم ُيآِحّل     ا َباِت     َلُهُم     وَأ ّي ّط ال
ُيآَحّرُم ْيِهُم     وَأ َل ِئَث     َع َبا ْلَخ َيآَضُع     ا ْنُهْم     وَأ وَأالْغلَل     ِإْصَرُهْم     َع

ِتي ّل َنأْت     ا ْيِهْم     َكا َل ّلِذيآَن     َع ُنوا     َفا ُه     ِبِه     آَم ُه     وَأَعّزُروأ َنأَصُروأ وَأ
َبُعوا ّت ّنوَر     وَأا ّلِذي     ال ِئَك     َمَعُه     ُأنأـزَل     ا َل ِلُحوَن     ُهُم     ُأوأ ْلُمْف  }       ا

""النبي السابق، الموصول من " بدليآتبعون "الذيآن
للنبي، " نأعتان"الذي "،"المّي "،"الرسإول من بدل

ًا ""عندهم ". وأالظرف"يآجد لـ ثان " مفعول"مكتوب
""يآأمرهم جملة "،التوراة "في وأكذا "،"مكتوبا بـ متعلق

محل " في"الغلل لـ " نأعت"التي "،"الرسإول من حأال
خبر، رفع محل " فيالمفلحون هم "أوألئك جملة نأصب،

 .له محل ل فصل " ضمير"هم

ّيآَها    َ يآا  { 158:آ ّناُس     َأ ّنأي     ال ّلِه     َرسُإوُل     ِإ ُكْم     ال ْي َل َجِميًعا     ِإ
ّلِذي ْلُك     َلُه     ا َلَه     ل     وَأالْرِض     الّسَماوَأاِت     ُم ِيي     ُهَو     ِإل     ِإ ُيآْح

ُيآِميُت ُنوا     وَأ ّلِه     َفآِِم ِلِه     ِبال ِبّي     وَأَرسُإو ّن ّلِذي     الّمّي     ال ُيآْؤِمُن     ا
ّلِه ِتِه     ِبال ِلَما َك ُه     وَأ ِبُعو ّت ُكْم     وَأا ّل ُدوأَن     َلَع َت  }     َتْه

في الضمير من " حأال"جميعا " ،"أي من " بدل"الناس
""إل الصلة، جملة من بدل التنـزيآه جملة "،"إليكم

الخبر في المستتر الضمير من " بدل"هو للحصر،
"لعلكم وأجملة مستأنأفة، ""فآِمنوا . وأجملةالمحذوأف

 .لها محل ل " اسإتئنافيةتهتدوأن

ِم     وَأِمْن  { 159:آ ُدوأَن     ُأّمٌة     ُموسَإى     َقْو ْلَحّق     َيآْه ِبِه     ِبا وَأ
ُلوَن  }     َيآْعِد

 "يآعدلون بـ " متعلق"به . الجارلمة " نأعت"يآهدوأن جملة
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َناُهُم  { 160 ّطْع َتْي     وَأَق َن ْث َة     ا ًطا     َعْشَر َبا َنا     ُأَمًما     َأسْإ ْي َأوْأحَأ وَأ
َلى ُه     ِإِذ     ُموسَإى     ِإ َتْسَقا ْلَحَجَر     ِبَعَصاَك     اْضِرْب     َأِن     َقْوُمُه     اسْإ ا

َبَجَسْت ْنأ ْنُه     َفا َتا     ِم َن ْث َة     ا ًنا     َعْشَر ْي ْد     َع ِلَم     َق َنأاٍس     ُكّل     َع ُأ

َبُهْم َنا     َمْشَر ْل ّل َظ ْيِهُم     وَأ َل ْلَغَماَم     َع َنا     ا ْل َأنأـز ْيِهُم     وَأ َل ْلَمّن     َع ا
ْلَوى ُلوا     وَأالّس َباِت     ِمْن     ُك ّي ُكْم     َما     َط َنا َنأا     وَأَما     َرَزْق َلُمو َظ

ِكْن َل ُنأوا     وَأ ْنأُفَسُهْم     َكا ِلُموَن     َأ ْظ  }     َيآ
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بالمثنى، ملحقة لنأها بالياء؛ منصوبة ": حأال"اثنتي
من له محل ل الفتح على مبني ": جزء"عشرة

" بدل"أسإباطا : فرقة،أي محذوأف وأتمييزه العراب،
ًا يآكون وأل التمييز، من مذكر لنأه " تمييزا؛"أسإباط

بـ متعلق " ظرف"إذ "،"أسإباطا من ": بدل"أمما جمع،
" تفسيريآة،"اضرب وأجملة " تفسيريآة،"أْن "."أوأحأينا

بالمثنى، ملحق لنأه باللف؛ مرفوع " فاعل"اثنتا
""عينا له، محل ل الفتح على مبني " جزء"عشرة

"،عشرة "اثنتا لـ " نأعتأنأاس كل علم "قد . جملةتمييز
القول " مقول"كلوا وأجملة : منها،أي محذوأف وأالرابط

"ظلمونأا "وأما . وأجملةكلوا لهم : قلناأي مقدر لقول
 . لها محل ل مستأنأفة

ْذ  { 161:آ ِإ ُنوا     َلُهُم     ِقيَل     وَأ ُك َيآَة     َهِذِه     اسْإ ْلَقْر ُلوا     ا ُك ْنَها     وَأ ِم
ْيُث ُتْم     حَأ ْئ ُلوا     ِش ّطٌة     وَأُقو ُلوا     حِأ ْدُخ َباَب     وَأا ْل ًدا     ا ُكْم     َنأْغِفْر     سُإّج َل

ُكْم ِت َئا ِطي ُد     َخ ِنيَن     سَإنـزيآ ْلُمْحِس  }     ا

تقديآره محذوأف لفعل به مفعول ظرفي ": اسإم"إذ
" ضمير"قيل فاعل وأنأائب مستأنأفة، . وأالجملةاذكر
ظرف ""حأيث به، " مفعول"هذه مصدره، على يآعود

: أي محذوأف مبتدأ " خبر. "حأطةبالفعل متعلق مكان
ّطة أمرنأا ". وأجملة"ادخلوا فاعل من " حأال"سإّجداوأ ، حأ

. وأجملةلها محل ل مقدر شرط " جواب"نأغفر
 .لها محل ل " مستأنأفة"سإنـزيآد

ّدَل  { 162:آ َب ّلِذيآَن     َف َلُموا     ا ْنُهْم     َظ ْيَر     َقْول     ِم ّلِذي     َغ ِقيَل     ا
َنا     َلُهْم ْل َأْرسَإ ْيِهْم     َف َل ُنأوا     ِبَما     الّسَماِء     ِمَن     ِرْجًزا     َع َكا

ِلُموَن ْظ  }     َيآ

" نأعت"غير الموصول، من بحال " متعلق"منهم الجار
"."رجزا لـ بنعت " متعلقالسماء "من وأالجار "،"قول

 "."أرسإلنا بـ متعلق " مجروأركانأوا "بما وأالمصدر

ْلُهْم  { 163:آ َأ َيآِة     َعِن     وَأاسْإ ْلَقْر ِتي     ا ّل َنأْت     ا َة     َكا َبْحِر     حَأاِضَر ْل ا
ْذ ُدوأَن     ِإ ْبِت     ِفي     َيآْع ْذ     الّس ِتيِهْم     ِإ ْأ ُنأُهْم     َت َتا ِتِهْم     َيآْوَم     حِأي ْب سَإ
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َيآْوَم     ُشّرًعا ُتوَن     ل     وَأ ِب ِتيِهْم     ل     َيآْس ْأ ِلَك     َت َذ ُلوُهْم     َك ْب ُنأوا     ِبَما     َنأ َكا
 }     َيآْفُسُقوَن

المقدرة اذكر جملة على " معطوفة"وأاسإألهم جملة
"يآعدوأن "إذ للقريآة، " نأعت"التي ) ،161( اليآة أوأل

بـ يآتعلق وأل "،"حأاضرة بـ متعلق زمان ظرف
ِلَما"إذ لن " ؛"اسإألهم " مستقبل،"اسإألهموأ مضى، " 

من " حأال". "شّرعا"يآعدوأن بـ متعلق " ظرفتأتيهم "إذ
: ل" أي"تأتيهم بـ " متعلق"يآوم وأالظرف "،"حأيتانأهم

تقديآم جواز على يآدل وأهذا يآسبتون، ل يآوم تأتيهم
""كذلك في وأالكاف "،"ل " على"ل بـ المنفي معمول

البلء، ذلك مثل بلء : نأبلوهمأي مطلق مفعول نأائب
وأجملة "،"نأبلوهم بـ متعلق " مجروأركانأوا "بما وأالمصدر
الموصول " صلة"كانأوا وأجملة " مستأنأفة،"نأبلوهم
 الحرفي
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ْذ  { 164: ِإ َلْت     وَأ ْنُهْم     ُأّمٌة     َقا ُظوَن     ِلَم     ِم ّلُه     َقْوًما     َتِع ال
ُكُهْم ِل ُبُهْم     َأوْأ     ُمْه ّذ ًبا     ُمَع َذا ًدا     َع ُلوا     َشِديآ ًة     َقا َلى     َمْعِذَر ُكْم     ِإ ّب َر
ّلُهْم َلَع ّتُقوَن     وَأ  }     َيآ

" في"إذعلى معطوف ظرفي " اسإم"إذ عاطفة الواوأ
"،"أمة لـ بنعت " متعلق"منهم ). وأالجار161( اليآة
ِلَم جر محل في اسإتفهام " اسإم"ما جاّرة، ": اللم"

ًا ألفها وأحأذفت "،"تعظون بـ متعلق "الله . جملةتخفيف
ًا " نأعتمهلكهم مطلق مفعول " نأائب"عذابا "،"قوم
لفعل مطلق ": مفعول". "معذرة"معذبهم عاملهم

في القول " مقولربكم إلى "معذرة . وأجملةمقدر
على " معطوفةيآتقون "وألعلهم وأجملة نأصب، محل

 .نأصب محل في القول مقول

َلّما  { 165:آ ّكُروأا     َما     َنأُسوا     َف َنا     ِبِه     ُذ ْي ْنأَج ّلِذيآَن     َأ ْنَهْوَن     ا َعِن     َيآ
َنأا     الّسوِء ْذ َأَخ ّلِذيآَن     وَأ َلُموا     ا َذاٍب     َظ ِئيٍس     ِبَع ُنأوا     ِبَما     َب َكا

 }     َيآْفُسُقوَن
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"كانأوا "بما وأالمصدر لوجوب، وأجوب " حأرف"لما
 "."أخذنأا بـ متعلق مجروأر

َلّما  { 166:آ َتْوا     َف ْنُه     ُنأُهوا     َما     َعْن     َع َنا     َع ْل ُنأوا     َلُهْم     ُق ُكو
ًة َد ِئيَن     ِقَر  }     َخاسِإ

"،نأسوا "فلما على " معطوفةعتوا "فلما جملة
""قردة لـ النعت ". وأيآضعف"كونأوا لـ ثان "خبر"خاسإئين

 .العقلء جمع هذا لن

ْذ  { 167:آ ِإ ّذَن     وَأ َأ ّبَك     َت َثّن     َر ْبَع َي ْيِهْم     َل َل َلى     َع ِم     ِإ َياَمِة     َيآْو ْلِق ا
َء     َيآُسوُمُهْم     َمْن َذاِب     سُإو ْلَع  }     ا

ّذنمقدًرا لذكر " مفعول"إذ عاطفة، الواوأ َتأ " جاٍر. "
""َمن القسم، " جواب"ليبعثن . وأجملةالقسم مجرى

لـ ثان " مفعول"سإوءوأ "،"بعث لـ به مفعول موصول
 "."سإام

َناُهْم  { 168:آ ّطْع ْنُهُم     ُأَمًما     الْرِض     ِفي     وَأَق ِلُحوَن     ِم الّصا
ْنُهْم ِلَك     ُدوأَن     وَأِم َنأاُهْم     َذ َلْو َب َناِت     وَأ ْلَحَس َئاِت     ِبا ّي ّلُهْم     وَأالّس َلَع

 }     َيآْرِجُعوَن

"منهم وأجملة "،" قطعناهممفعول من " حأال"أمما
" متعلقدوأن "وأمنهم ". الجار"أمما لـ نأعت "الصالحون

""دوأنوأ ذلك، دوأن نأاس : وأمنهمأي مقدر لمبتدأ بخبر
المبتدأ، هو محذوأف لمنعوت بنعت متعلق مكان ظرف
"منهم جملة على )" معطوفة(نأاس "وأمنهم وأجملة

 .نأصب محل " فيالصالحون

َلَف  { 169:آ ْلٌف     َبْعِدِهْم     ِمْن     َفَخ ُثوا     َخ َتاَب     وَأِر ِك ْل ُذوأَن     ا ْأُخ َيآ
َذا     َعَرَض َنأى     َه ْد ُلوَن     ال َيآُقو ُيْغَفُر     وَأ َنا     سَإ ِإْن     َل ِتِهْم     وَأ ْأ َعَرٌض     َيآ
ُلُه ْث ُه     ِم ُذوأ ْأُخ َلْم     َيآ ْذ     َأ ْيِهْم     ُيآْؤَخ َل ُق     َع َثا َتاِب     ِمي ِك ْل ل     َأْن     ا

ُلوا َلى     َيآُقو ّلِه     َع ْلَحّق     ِإل     ال َدَرسُإوا     ا ّداُر     ِفيِه     َما     وَأ ُة     وَأال الِخَر
ْيٌر ّلِذيآَن     َخ ّتُقوَن     ِل  }     َيآ

من " حأال"يآأخذوأن جملة "،"خلف لـ " نأعت"وأرثوا جملة
""الدنأى إليه، مضاف إشارة " اسإم"هذا "،"وأرثوا فاعل
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ُيغفر لـ الفاعل نأائب مجروأر، بدل مفهوم " ضمير"سإ
""مثله فعلناه، ما لنا : سإيغفرأي الكلم، سإياق من

"أل وأالمصدر " مستأنأفة،يآؤخذ "ألم جملة مرفوع، نأعت
"،"يآقولوا " مفعول"الحقوأ "،"ميثاق من " بدليآقولوا
 "."خير بـ " متعلقيآتقون "للذيآن

ّلِذيآَن  { 170:آ ُكوَن     وَأا َتاِب     ُيآَمّس ِك ْل َأَقاُموا     ِبا َة     وَأ ّنأا     الّصل ل     ِإ
ِلِحيَن     َأْجَر     ُنأِضيُع ْلُمْص  }     ا

تكرار وأالرابط "،"الذيآن المبتدأ " خبرنأضيع ل "إنأا جملة
 بمعناه المبتدأ
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ْذ  { 171: ِإ َنا     وَأ َتْق َبَل     َنأ ْلَج ّنأُه     َفْوَقُهْم     ا َأ ّلٌة     َك ّنوا     ُظ َظ ّنأُه     وَأ َأ

ُذوأا     ِبِهْم     وَأاِقٌع ُكْم     َما     ُخ َنا ْي َت ُكُروأا     ِبُقّوٍة     آ ْذ ُكْم     ِفيِه     َما     وَأا ّل َلَع
ّتُقوَن  }     َت

نأصب، محل " في"الجبل من " حأالظلة "كأنأه جملة
ّدوأاقع "أنأه وأالمصدر ّد " سإ َلْي مس جملة "،"ظّن مفعو

: خذوأا،: وأقلناأي محذوأف لقول القول " مقول"خذوأا
"،"نأتقنا جملة على معطوفة المقدر القول وأجملة
 ." مستأنأفةتتقون "لعلكم وأجملة

ْذ172:آ ِإ َذ  {وَأ ّبَك َأَخ ِني ِمْن َر َدَم َب َتُهْم ُظُهوِرِهْم ِمْن آ ّيآ ُذّر
َدُهْم َأْشَه َلى وَأ ْنأُفِسِهْم َع َلْسُت َأ ُكْم َأ ّب ُلوا ِبَر َلى َقا َنأا َب ْد َشِه

ُلوا َأْن َياَمِة َيآْوَم َتُقو ْلِق ّنأا ا ّنا ِإ َذا َعْن ُك ِليَن َه  } َغاِف

"ألست جملة "،بني "من ِمْن " بدلظهورهم "من الجار
: ألست،: قالأي مقدر لقول القول " مقولبربكم

)ربنا (أنأت "بلى . جملةقائل :أي حأال المقدر وأالقول
"أن وأالمصدر " مستأنأفة،"شهدنأا وأجملة القول، مقول
 .: كراهةأي لجله " مفعولتقولوا

ُلوا     َأوْأ  { 173:آ ّنأَما     َتُقو َنأا     َأْشَرَك     ِإ َباُؤ ْبُل     ِمْن     آ ّنا     َق ُك ّيآًة     وَأ ُذّر
َنا     َبْعِدِهْم     ِمْن ُك ِل ُتْه ُلوَن     َفَعَل     ِبَما     َأَف ِط ْب ْلُم  }       ا
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" في"أشرك جملة على " معطوفةذريآة "وأكنا جملة
جملة على " معطوفة"أفتهلكنا وأجملة .نأصب محل
 .نأصب محل في "،"كنا

ِلَك  { 174:آ َذ َك َيآاِت     ُنأَفّصُل     وَأ ّلُهْم     ال َلَع  }       َيآْرِجُعوَن     وَأ

ُنأَفّصلأي مطلق مفعول نأائب الكاف ذلك مثل تفصيل : 
"وألعلهم جملة " مستأنأفة،"نأفّصل جملة التفصيل،

:أي مقدرة اسإتئنافية جملة على " معطوفةيآرجعون
 .يآرجعون وألعلهم يآتدبروأن، لعلهم

ْتُل  { 175:آ ْيِهْم     وَأا َل َأ     َع َب ّلِذي     َنأ ُه     ا َنا ْي َت َنا     آ ِت َيآا َلَخ     آ ْنأَس ْنَها     َفا ِم
  { 

" معطوفة"فانأسلخ . وأجملة" مستأنأفة"وأاتل جملة
 .لها محل " ل"آتيناه جملة على

َلْو  { 176:آ َنا     وَأ ْئ ُه     ِش َنا ّنُه     ِبَها     َلَرَفْع ِك َل َد     وَأ َل َلى     َأْخ الْرِض     ِإ
َبَع ّت ُه     وَأا ُلُه     َهَوا َث َثِل     َفَم ْلِب     َكَم َك ْل ْيِه     َتْحِمْل     ِإْن     ا َل ْلَهْث     َع َأوْأ     َيآ

ْكُه ْتُر ْلَهْث     َت ِلَك     َيآ َثُل     َذ ِم     َم ْلَقْو ّلِذيآَن     ا ُبوا     ا ّذ َنا     َك ِت َيآا ِبآِ
ْلَقَصَص     َفاْقُصِص ّلُهْم     ا ّكُروأَن     َلَع َتَف  }     َيآ

وأجملة "،"شئنا على " معطوفةأخلد "وألكنه جملة
الشرط وأجملة "،"اتبع على " معطوفةكمثل "فمثله

" معطوفةيآلهث تتركه "أوأ ". وأجملة"الكلب من حأال
": فعليآلهث تتركه "أوأ . قولهالشرط جملة على

""يآلهثوأ "،"تحمل جملة على معطوف مجزوأم مضارع
" الوأل"يآلهث على معطوف مجزوأم مضارع فعل

." مستأنأفة"فاقصص وأجملة به، " مفعول"القصصوأ
 .لها محل ل " مستأنأفةيآتفكروأن "لعلهم وأجملة

َء  { 177:آ َثل     سَإا ْلَقْوُم     َم ّلِذيآَن     ا ُبوا     ا ّذ َنا     َك ِت َيآا ْنأُفَسُهْم     ِبآِ َأ وَأ
ُنأوا ِلُموَن     َكا ْظ  }     َيآ

وأفاعله بئس، بمعنى ماض ": فعلمثل "سإاء قوله
" خبر"القوم "،"مثل بالتمييز مفسر مستتر ضمير
مفعول ""أنأفسهم القوم، : همأي محذوأف لمبتدأ
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" تفسيريآةالقوم "هم ". وأجملة"يآظلمون لـ مقدم
جملة على " معطوفة"كانأوا وأجملة الذم، لجملة
ّذبوا  "."ك

ّلُه     َيآْهِد     َمْن  { 178:آ َتِدي     َفُهَو     ال ْلُمْه ِلْل     وَأَمْن     ا ِئَك     ُيآْض َل ُأوأ َف
ْلَخاسِإُروأَن     ُهُم  }     ا

":الخاسإروأن "هم وأقوله به، مفعول شرط " اسإم"من
" خبر"وأالخاسإروأن له، محل ل فصل ضمير ""هم

 "أوألئك المبتدأ
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ْد  { َلَق َنأا     وَأ ْأ ّنَم     َذَر ِثيًرا     ِلَجَه ْلِجّن     ِمَن     َك ْنأِس     ا ُلوٌب     َلُهْم     وَأال ُق
َلُهْم     ِبَها     َيآْفَقُهوَن     ل ُيٌن     وَأ ْبِصُروأَن     ل     َأْع َلُهْم     ِبَها     ُيآ َذاٌن     وَأ ل     آ

ِئَك     ِبَها     َيآْسَمُعوَن َل ِم     ُأوأ ْنأَعا  }       َأَضّل     ُهْم     َبْل     َكال

"الجن "من الجار القسم، " جوابذرأنأا "لقد جملة
" نأعتقلوب "لهم ". جملة"كثيرا لـ بنعت متعلق
"."قلوب لـ نأعت "بها يآفقهون "ل وأجملة "،"كثيرا
"،قلوب "لهم جملة على " معطوفةأعين "وألهم وأجملة
" .أضل هم "بل وأكذا " مستأنأفة،كالنأعام "أوألئك جملة

ّلِه  { 180:آ ِل ُء     وَأ َنى     السْإَما ْلُحْس ُه     ا ْدُعو َذُروأا     ِبَها     َفا ّلِذيآَن     وَأ ا
ُدوأَن ْلِح ِئِه     ِفي     ُيآ ُيْجَزوْأَن     َأسْإَما ُنأوا     َما     سَإ ُلوَن     َكا  }       َيآْعَم

".السإماء "لله جملة على " معطوفةبها "فادعوه جملة
" اسإم"ما لها، محل ل " مستأنأفة"سإيجزوأن وأجملة

 .ثان مفعول موصول

َنا     وَأِمّمْن  { 181:آ َلْق ُدوأَن     ُأّمٌة     َخ ْلَحّق     َيآْه ِبِه     ِبا ُلوَن     وَأ  }     َيآْعِد

بـ " متعلق"به وأالجاّر " ،"أمة لـ " نأعت"يآهدوأن جملة
 ."يآعدلون

ْدِرُجُهْم  { 182:آ َت َنْس ْيُث     ِمْن     سَإ َلُموَن     ل     حَأ  }     َيآْع
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جر محل في الضم على مبني ظرفي " اسإم"حأيث
 . إليه " مضافيآعلمون "ل وأجملة قبله، بالفعل متعلق

ْيِدي     ِإّن  { 183:آ ِتيٌن     َك  }     َم

 ." مستأنأفةمتين كيدي "إن جملة

َلْم 184:آ َأوَأ ّكُروأا     { َتَف ِبِهْم     َما     َيآ ّنٍة     ِمْن     ِبَصاحِأ ِإل     ُهَو     ِإْن     ِج
ِبيٌن     َنأِذيآٌر  }     ُم

""جنةوأ بالخبر، " متعلق " بصاحأبهم وأالجار " نأافية،"ما
تضمين على به مفعول وأالجملة " زائدة،"ِمنوأ مبتدأ

ّد قلبي فعل " معنى"يآتفكروأا "،"يآعلموا وأهو متع
ّدى وأإنأما بنفسه، يآتعدى " ل"يآتفكروأاوأ "،"في بـ يآتع

" نأافية،. "إْنالخافض نأـزع بمصطلح جملة َثّمة وأليس
 .مستأنأفة وأالجملة المبتدأ، خبر ""نأذيآروأ

َلْم  { 185:آ ُظُروأا     َأوَأ ْن ُكوِت     ِفي     َيآ َل وَأالْرِض     الّسَماوَأاِت     َم
َلَق     وَأَما ّلُه     َخ َأْن     َشْيٍء     ِمْن     ال ُكوَن     َأْن     َعَسى     وَأ َتَرَب     َقِد     َيآ اْق

ُلُهْم  }     َأَج

معطوف ": الموصولشيء من الله خلق "وأما قوله
متعلقان وأالمجروأر وأالجار جر، محل في ""ملكوت على
من " مخففة"أن " :عسى "وأأن ". وأقوله"ما من بحال

ماض " فعل"عسىوأ الشأن، ضمير وأاسإمها الثقيلة،
ضمير وأاسإمه نأاسإخ " مضارع"يآكون "،نأاصبة ""أنوأ تام،

" ،"ما على " معطوفعسى "وأأن . وأالمصدرالشأن
" صلة"عسى وأجملة عسى، " فاعليآكون "أن وأالمصدر
""أن "خبر يآكون أن "عسى وأجملة الحرفي، الموصول

"،"يآكون خبر "أجلهم اقترب "قد وأجملة الوألى،
ل الخبر لن اقترب؛ قد أجلهم : يآكونتقديآر وأضعف
متعلق بعده ". وأالظرفقام : "زيآدقولنا في يآتقدم
 "."حأديآث لـ بنعت

ِلِل     َمْن  { 186:آ ّلُه     ُيآْض َذُرُهْم     َلُه     َهاِدَي     َفل     ال َيآ ِفي     وَأ
ِنأِهْم َيا  }     َيآْعَمُهوَن     ُطْغ
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" متعلق"له الجار مقدم، مفعول شرط " اسإم"من
وأجملة " مستأنأفة،"وأيآذرهم وأجملة "،"ل بخبر

 "."يآذرهم مفعول من " حأال"يآعمهون

َنأَك  { 187:آ ُلو َأ ّيآاَن     الّساَعِة     َعِن     َيآْس ّنأَما     ُقْل     ُمْرسَإاَها     َأ ِإ
ْلُمَها َد     ِع ْن ّبي     ِع ّليَها     ل     َر ِتَها     ُيآَج َلْت     ُهَو     ِإل     ِلَوْق ِفي     َثُق

ُكْم     ل     وَأالْرِض     الّسَماوَأاِت ِتي ْأ َتًة     ِإل     َت َنأَك     َبْغ ُلو َأ ّنأَك     َيآْس َأ َك
ْنَها     حَأِفّي ّنأَما     ُقْل     َع ْلُمَها     ِإ َد     ِع ْن ّلِه     ِع ِكّن     ال َل َثَر     وَأ ْك ّناِس     َأ ل     ال

َلُموَن  }     َيآْع

زمان ظرف اسإتفهام ": اسإممرسإاها "أيآان قوله
وأجملة مؤخر، " مبتدأ"مرسإاها مقدم، بخبر متعلق
محل " في"الساعة من اشتمال " بدلمرسإاها "أيآان

ّليها " ل جملة جر، القول، حأيز في " مستأنأفةهو إل يآج
"". "هو"يآسألونأك" وأتأتيكم "ل" وأ"ثقلت :الجمل وأكذا

ّليها فاعل في " مصدر"بغتة " للحصر،"إلوأ " ،"يآج
في الواوأ من " حأالحأفّي "كأنأك . وأجملةالحال موضع

جملة على .." معطوفةأكثر "وألكن وأجملة "،"يآسألونأك
 القول مقول
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ِلُك     ل     ُقْل  { 188 َنْفِسي     َأْم َء     َما     ِإل     َضّرا     وَأل     َنأْفًعا     ِل ّلُه     َشا ال
َلْو ْنُت     وَأ َلُم     ُك ْيَب     َأْع ْلَغ َثْرُت     ا ْك َت ْيِر     ِمَن     لسْإ ْلَخ ِنَي     وَأَما     ا َمّس

ُء َنأا     ِإْن     الّسو َبِشيٌر     َنأِذيآٌر     ِإل     َأ  }     وَأ

معطوفة الشرط . وأجملةمتصل مستثنى " موصول"ما
"السوء مّسني "وأما . وأجملةالقول مقول على

"إن وأجملة لها، محل ل الشرط جواب على معطوفة
نأصب، محل في القول حأيز في " مستأنأفةنأذيآر إل أنأا
 ." للحصر"إلوأ " نأافية،"إنوأ

ْنَها     وَأَجَعَل  { 189:آ ُكَن     َزوْأَجَها     ِم َيْس ْيَها     ِل َل َلّما     ِإ َتَغّشاَها     َف
َلْت َلّما     ِبِه     َفَمّرْت     َخِفيًفا     حَأْمل     حَأَم َلْت     َف ْثَق ّلَه     َدَعَوا     َأ ال
ّبُهَما ِئْن     َر َنا     َل َت ْي َت ِلًحا     آ َنأّن     َصا ُكو َن ِكِريآَن     ِمَن     َل  }       الّشا
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""جعل جملة على " معطوفةتغشاها "لما الشرط جملة
نأفسه، الجنين لنأه به؛ " مفعول"حأمل لها، محل ل

" مفسرةآتيتنا "لئن وأجملة ثان، " مفعول"صالحا
 .لها محل ل القسم " جواب"لنكونأن . وأجملةللدعاء

َء     َلُه     {َجَعل 190:آ َكا َتاُهَما     ِفيَما     ُشَر َلى     آ َتَعا ّلُه     َف َعّما     ال
ُكوَن  }     ُيآْشِر

. جملةالمقدر الثانأي بالمفعول " متعلق"له الجار
 .لها محل ل " مستأنأفةالله "فتعالى

ُكوَن  { 191:آ ُيآْشِر ُلُق     ل     َما     َأ ًئا     َيآْخ ْي َلُقوَن     وَأُهْم     َش  }       ُيآْخ

"يآخلقون "وأهم وأجملة به، " مفعول"ما الموصول
 .نأصب محل في حأالية

ِطيُعوَن     وَأل  { 192:آ َت ْنأُفَسُهْم     وَأل     َنأْصًرا     َلُهْم     َيآْس ْنُصُروأَن     َأ َيآ
  { 

"". "أنأفسهم"نأصرا من بحال " متعلق"لهم الجار
 .مقدم مفعول

ٌء  { 193:آ ُكْم     سَإَوا ْي َل ُتُموُهْم     َع َدَعْو ُتْم     َأْم     َأ ْنأ ُتوَن     َأ  }       َصاِم

بنعت " متعلق"عليكم وأالجار مقدم، " خبر"سإواء
المصدر قوة في التسويآة همزة مع وأالفعل "،"سإواءلـ

"تدعوهم "وأإن وأجملة عطف، " حأرف"أم مؤخر، مبتدأ
""أدعوتموهم وأجملة "،"يآنصروأن جملة على معطوفة

على " معطوفةصامتون أنأتم "أم وأجملة مستأنأفة،
على السإمية عطف قبيل من لها محل ل المستأنأفة

ّتم : أمأي معناها في لنأها الفعلية؛  .َصَم

ّلِذيآَن     ِإّن  { 194:آ ْدُعوَن     ا ّلِه     ُدوأِن     ِمْن     َت ٌد     ال َبا ُكْم     ِع ُل َثا َأْم

ْدُعوُهْم ُبوا     َفا َتِجي َيْس ْل ُكْم     َف  }     َل

لنأه تعريآفا؛ الضافة من يآستفد وألم " نأعت،"أمثالكم
وأجملة به، النكرة نأعت جاز وألذا البهام، في مغرق
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وأجملة .المستأنأفة على " معطوفة"فادعوهم
محل " ل"فادعوهم جملة على " معطوفة"فليستجيبوا

 .لها

َلُهْم  { 195:آ ْيآٍد     َلُهْم     َأْم     ِبَها     َيآْمُشوَن     َأْرُجٌل     َأ ِطُشوَن     َأ ْب َيآ
ُيٌن     َلُهْم     َأْم     ِبَها ْبِصُروأَن     َأْع َذاٌن     َلُهْم     َأْم     ِبَها     ُيآ ِبَها     َيآْسَمُعوَن     آ
ْدُعوا     ُقِل ُكْم     ا َء َكا ُدوأِن     ُثّم     ُشَر ِظُروأِن     َفل     ِكي ْن  }       ُت

وأالهمزة، بل بمعنى إضراب " حأرف": "أمأيآد لهم "أم
الياء على المقدرة بالضمة مرفوع " مبتدأ"أيآد

الجمل وأكذا مستأنأفة، "أيآد لهم "أم وأجملة المحذوأفة،
النون، حأذف على مبني أمر ": فعل"كيدوأن "،"أم بعد

منصوب المقدرة وأالياء للوقايآة، وأالنون فاعل وأالواوأ
" نأاهية"ل عاطفة، الفاء " :تنظروأن "فل الفعل،
وأالنون فاعل، وأالواوأ النون بحذف مجزوأم وأالفعل
 الفعل منصوب المقدرة وأالياء للوقايآة،

176 

ّيَي     ِإّن  { 196: ِل ّلُه     وَأ ّلِذي     ال َتاَب     نأـزَل     ا ِك ْل ّلى     وَأُهَو     ا َتَو َيآ
ِلِحيَن  }     الّصا

قبل ما على المقدرة بالفتحة منصوب إن " اسإم"وأليي
" معطوفةيآتولى "وأهو . وأجملةإليه مضاف وأالياء الياء،
 .لها محل ل الصلة على

ّلِذيآَن  { 197:آ ْدُعوَن     وَأا ِنأِه     ِمْن     َت ِطيُعوَن     ل     ُدوأ َت ُكْم     َيآْس َنأْصَر
  { 

"ل . وأجملةالموصول من بحال " متعلقدوأنأه "من الجار
 "."إن " خبريآستطيعون

ِإْن  { 198:آ ْدُعوُهْم     وَأ َلى     َت َدى     ِإ ْلُه َتَراُهْم     َيآْسَمُعوا     ل     ا وَأ
ُظُروأَن ْن ْيَك     َيآ َل ْبِصُروأَن     ل     وَأُهْم     ِإ  }     ُيآ

"وأهم . جملة "تراهم مفعول من " حأال"يآنظروأن جملة
 ". "،"يآنظروأن في الواوأ من " حأاليآبصروأن ل
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ِإّما  { 200:آ ّنَك     وَأ َطاِن     ِمَن     َيآنـزَغ ْي ْذ     نأـزٌغ     الّش َتِع ّلِه     َفاسْإ ِبال
ّنأُه ِليٌم     سَإِميٌع     ِإ  }     َع

" شرطية،"إن عاطفة، ": الواوأيآنـزغنك "وأإما قوله
محل في الفتح على مبني مضارع وأفعل ، زائدة ""ما

ّنك "وأإّما وأجملة للتوكيد، وأالنون جزم، " معطوفةيآنـزغ
" متعلقالشيطان "من وأالجار "أعرض، جملة على
 "."نأـزغ من بحال

ّلِذيآَن     ِإّن  { 201:آ ّتَقْوا     ا َذا     ا ِئٌف     َمّسُهْم     ِإ َطاِن     ِمَن     َطا ْي الّش
ّكُروأا َذ َذا     َت ِإ ْبِصُروأَن     ُهْم     َف  }     ُم

"فإذا "،"طائفلـ بنعت " متعلقالشيطان "من الجار
" مبتدأمبصروأن هم" " فجائية،"إذا عاطفة، الفاء ":هم

لها محل ل الشرط جواب على معطوفة وأالجملة وأخبر،
. 

ُنأُهْم  { 202:آ ِإْخَوا َنأُهْم     وَأ ّدوأ ْلَغّي     ِفي     َيآُم }     ُيآْقِصُروأَن     ل     ُثّم     ا

 "."يآمدوأنأهم جملة على " معطوفةُيآْقِصروأن "ل جملة

َتَها     َلْول  { 203:آ ْي َب َت ّنأَما     ُقْل     اْج ِبُع     ِإ ّت أ
َلّي     ُيآوحَأى     َما     َ ِمْن     ِإ

ّبي َذا     َر ِئُر     َه ُكْم     ِمْن     َبَصا ّب ًدى     َر ٍم     وَأَرحْأَمٌة     وَأُه ُنوَن     ِلَقْو ُيآْؤِم
  { 

الجار وأمكفوفة، " كافة"إنأما تحضيض، " حأرف"لول
" متعلقربي "من ". وأالجار"يآوحأى بـ متعلق ""إلّي
"بصائر "هذا وأجملة المستتر، الفاعل نأائب من بحال

""لقوم الجار نأصب، محل في القول حأيز في مستأنأفة
 "."رحأمةلـ بنعت متعلق

ُكْم204:آ ّل َلَع  } ُتْرحَأُموَن  {

 .لها محل ل " مستأنأفةترحأمون "لعلكم جملة
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ُكْر  { 205:آ ْذ ّبَك     وَأا ُدوأَن     وَأِخيَفًة     َتَضّرًعا     َنأْفِسَك     ِفي     َر وَأ
ْلَجْهِر ْلَقْوِل     ِمَن     ا ُدوّأ     ا ْلُغ ُكْن     وَأل     وَأالَصاِل     ِبا ِليَن     ِمَن     َت ْلَغاِف ا

  { 

في الخطاب ضمير من بحال " متعلقنأفسك "في الجار
َتَضّرعا "."ربك مكان " ظرف"دوأن وأ لجله، " مفعول"

في : كائناأي الوألى الحال على معطوفة بحال متعلق
بحال " متعلقالقول "من الجهر، دوأن وأكائنا نأفسك،

" أوأل"اذكربـ " متعلق"بالغدوأ وأالجار "،"الجهر من
 "."اذكر جملة على " معطوفةتكن "وأل وأجملة اليآة،

ِبُروأَن     ل  { 206:آ ْك َت ِتِه     َعْن     َيآْس َد َبا َنأُه     ِع ّبُحو ُيآَس َلُه     وَأ وَأ
ُدوأَن  }     َيآْسُج

"ل جملة على " معطوفةيآسجدوأن "وأله جملة
 رفع محل " فييآستكبروأن
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 النأفال سإورة

َنأَك{ 1:آ ُلو َأ ْنأَفاِل َعِن َيآْس ْنأَفاُل ُقِل ال ّلِه ال وَأالّرسُإوِل ِل
ّتُقوا ّلَه َفا ِلُحوا ال َأْص ُكْم َذاَت وَأ ِن ْي ِطيُعوا َب َأ ّلَه وَأ َلُه ال وَأَرسُإو

ُتْم ِإْن ْن ِنيَن ُك  } ُمْؤِم

إليه ": مضاف. "بينكم " مستأنأفة الله " فاتقوا جملة
" مستأنأفة،مؤمنين كنتم "إن . جملةبالكسرة مجروأر
: إن أي ، قبله ما عليه َدّل محذوأف الشرط وأجواب

 . الله فاتقوا مؤمنين كنتم

ّنأَما  { 2:آ ُنوَن     ِإ ْلُمْؤِم ّلِذيآَن     ا َذا     ا ِكَر     ِإ ّلُه     ُذ َلْت     ال ُبُهْم     وَأِج ُلو ُق
َذا ِإ َيْت     وَأ ِل ْيِهْم     ُت َل ُتُه     َع َيآا ْتُهْم     آ َد ًنأا     َزا َلى     ِإيآَما ّبِهْم     وَأَع َر

ُلوَن ّك َتَو  }     َيآ

.لها محل ل السإمي الموصول صلة الشرط جملة
وأ : الهاءوأمفعوله ماض، ": فعلإيآمانأا "زادتهم
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الشرط جملة على معطوفة ""يآتوكلون ". وأجملة"إيآمانأا
 .لها محل ..." لعليهم تليت "وأإذا

ّلِذيآَن  { 3:آ َة     ُيآِقيُموَن     ا َناُهْم     وَأِمّما     الّصل ْنِفُقوَن     َرَزْق  }     ُيآ

السابق الموصول من بدل ": الموصوليآقيمون "الذيآن
 " . " يآنفقون بـ " متعلق " مما الجار .رفع محل في

ِئَك  { 4:آ َل ُنوَن     ُهُم     ُأوأ ْلُمْؤِم َد     َدَرَجاٌت     َلُهْم     حَأّقا     ا ْن ّبِهْم     ِع  }     َر

مفعول ": نأائب"حأقا له، محل ل فصل " ضمير"هم
.حأقا : إيآمانأاتقديآره محذوأف لمصدر صفة لنأه مطلق؛

وأجملة "،"درجاتلـ بنعت متعلق " الظرفربهم "عند
في المستتر الضمير من " حأالدرجات "لهم

 .نأصب محل " في"المؤمنون

ّبَك     َأْخَرَجَك     َكَما  { 5:آ ِتَك     ِمْن     َر ْي ْلَحّق     َب ِإّن     ِبا ِمَن     َفِريآًقا     وَأ
ِنيَن ْلُمْؤِم َكاِرُهوَن     ا  }     َل

لله ثابتة : النأفالأي مطلق مفعول نأائب ": الكاف"كما
""بالحق " مصدريآة،"ماوأ إخراجك، ثبوت مثل ثبوتا

وأجملة " ،"أخرجك مفعول من حأال بمحذوأف متعلق
الكاف من " حأاللكارهون المؤمنين من فريآًقا "وأإن
 .نأصب محل " في"أخرجك في

َنأَك  { 6:آ ُلو ْلَحّق     ِفي     ُيآَجاِد َدَما     ا ّيَن     َبْع َب ّنأَما     َت َأ َلى     ُيآَساُقوَن     َك ِإ
ْلَمْوِت ُظُروأَن     وَأُهْم     ا ْن  }     َيآ

ّين "بعدما قوله المؤوأل وأالمصدر " مصدريآة،": "ماتب
الضمير من " حأال"يآجادلونأك وأجملة إليه، مضاف

" حأاليآساقون "كأنأما وأجملة "،"كارهون في المستتر
""كأنأما وأ "،"كارهون في المستتر الضمير من ثانأية
"يآنظروأن "وأهم وأجملة لها، عمل ل وأمكفوفة كافة
ُيآساقون في الواوأ من الفاعل نأائب من حأال  "."
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ْذ  { 7:آ ِإ ُكُم     وَأ ُد ّلُه     َيآِع َدى     ال ْيِن     ِإحْأ َت ِئَف ّطا ّنأَها     ال ُكْم     َأ ّدوأَن     َل َتَو وَأ
ْيَر     َأّن َكِة     َذاِت     َغ ُكوُن     الّشْو ُكْم     َت ُد     َل ُيآِريآ ّلُه     وَأ ْلَحّق     ُيآِحّق     َأْن     ال ا

ِتِه ِلَما َك  }     ِب

" مضاف"يآعدكم وأجملة " مستأنأفة،يآعدكم "وأإذ جملة
وأالمصدر مقدرا، لذكر مفعول ظرفي " اسإم "إذ إليه،

لكم، : كونأهاأي ""إحأدى من " بدللكم "أنأها المؤوأل
ّد " مفعولذات غير "أن المؤوأل وأالمصدر ". " وأ
 " . " يآريآد " مفعول يآحق " أن المؤوأل وأالمصدر

ُيِحّق  { 8:آ ْلَحّق     ِل ِطَل     ا ْب ُيآ ِطَل     وَأ َبا ْل َلْو     ا َه     وَأ ْلُمْجِرُموَن     َكِر  }     ا

بأن منصوب وأالفعل للتعليل، ": اللم"ليحق قوله
مجروأر المؤوأل وأالمصدر اللم، بعد جواًزا مضمرة

. قولهبه " مفعول"الحق وأ "،"يآقطع بـ متعلق باللم
حأال على الحال هذه عطفت حأالية، ": الواوأكره "وألو

الحال، هذه في وألو حأال كل : فيوأالتقديآر مقدرة
َدّل محذوأف الشرط . وأجوابالحأوال لسإتقصاء وأهذا
من المفهوم الحأقاق من حأالية وأالجملة قبله، ما عليه
 "ليحق قوله
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ْذ  { 9: ُثوَن     ِإ َتِغي ُكْم     َتْس ّب َتَجاَب     َر ُكْم     َفاسْإ ّنأي     َل ُكْم     َأ ّد ُمِم
ْلٍف َأ َكِة     ِمَن     ِب ِئ ْلَمل  }     ُمْرِدِفيَن     ا

وأجملة مقدرا، لذكر به مفعول ظرفي " اسإم"إذ
" متعلقالملئكة "من وأالجار إليه، " مضاف"تستغيثون

وأالمصدر للف، ثاٍن " نأعت"مردفين وأ للف، بنعت
.الباء الخافض نأـزع على " منصوبممدكم "أنأي المؤوأل

َلُه     وَأَما  { 10:آ ّلُه     َجَع ِئّن     ُبْشَرى     ِإل     ال ْطَم َت ِل ُكْم     ِبِه     وَأ ُب ُلو ُق
ّنْصُر     وَأَما ْنِد     ِمْن     ِإل     ال ّلِه     ِع  }     ال

". وأقوله"جعلهلـ ثاٍن " مفعول"بشرى وأ " للحصر،"إل
وأالفعل للتعليل، وأاللم عاطفة، ": الواوأ"وألتطمئن

باللم مجروأر وأالمصدر جوازا، مضمرة بأن منصوب
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اتحاد شرط لختلل وأُجّر "،"بشرى على معطوف
الطمئنان وأفاعل اللُه، الَجْعِل فاعل فإن الفاعل؛
""إلوأ بالخبر، " متعلقالله عند "من . وأالجارالقلوب
 ." مستأنأفةالله عند من إل النصر "وأما وأجملة للحصر،

ْذ  { 11:آ ُكُم     ِإ ّنَعاَس     ُيآَغّشي َنًة     ال ْنُه     َأَم ُيآنـزُل     ِم ُكْم     وَأ ْي َل ِمَن     َع
ًء     الّسَماِء ُكْم     َما َطّهَر ُي ْذِهَب     ِبِه     ِل ُيآ ُكْم     وَأ ْن َطاِن     ِرْجَز     َع ْي الّش
ِبَط َيْر ِل َلى     وَأ ُكْم     َع ِب ُلو  }     ُق

""أمنة ) وأ9( اليآة " في"إذ من " بدليآغشيكم "إذ
من بحال " متعلقالسماء "من . وأالجارلجله مفعول

باللم " مجروأر"ليطهركم المؤوأل وأالمصدر "،"ماء
ُيآنـزلبـ متعلق معطوف ""وأليربط المؤوأل وأالمصدر " ،"

 .وأللربط : للتطهيرأي السابق المصدر على

ْذ  { 12:آ ّبَك     ُيآوحِأي     ِإ َلى     َر َكِة     ِإ ِئ ْلَمل ّنأي     ا ُكْم     َأ ُتوا     َمَع ّب َث َف
ّلِذيآَن ُنوا     ا ْلِقي     آَم ُأ ُلوِب     ِفي     سَإ ّلِذيآَن     ُق الّرْعَب     َكَفُروأا     ا

ُبوا َق     َفاْضِر َناِق     َفْو ُبوا     الْع ْنُهْم     وَأاْضِر َناٍن     ُكّل     ِم  }     َب

"،يآغشيكم "إذ من بدل ظرفي " : اسإميآوحأي " إذ
.الباء الخافض نأـزع على " منصوبمعكم "أنأي وأالمصدر

ّبتوا وأجملة : "أنأي المؤوأل المصدر على " معطوفة"فث
الفعلين بين " معترضة"سإألقي وأجملة " ،معكم

على " معطوفة"فاضربوا وأجملة ، المتعاطفين
بحال " متعلق"منهم . وأالجارجزم محل " في"فثبتوا

 .به " مفعول"كل وأ " ،"كل من

ِلَك  { 13:آ ّنأُهْم     َذ َأ ّلَه     َشاّقوا     ِب َلُه     ال ّلَه     ُيآَشاِقِق     وَأَمْن     وَأَرسُإو ال
َلُه ِإّن     وَأَرسُإو ّلَه     َف ُد     ال ْلِعَقاِب     َشِديآ  }     ا

المبتدأ بخبر متعلق " مجروأرشاقوا "بأنأهم المصدر
"يآشاقق "وأمن وأجملة مبتدأ، شرط " اسإم"من " ."ذلك

 .لها محل ل مستأنأفة

ُكْم 14:آ ِل َذ ُه { ُذوأُقو َأّن َف َكاِفِريآَن وَأ ْل َذاَب ِل ّناِر َع  } ال
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وأاللم : العقاب،أي محذوأف وأخبره مبتدأ، إشارة اسإم
": الفاء"فذوأقوه . وأقوله" للخطاب"كم وأ للبعد،

على " معطوفة"فذوأقوه وأجملة أمر، وأفعل للعطف،
"للكافريآن "وأأن في وأالواوأ " ، العقاب " ذلكم جملة

محذوأف وأالخبر مبتدأ، المؤوأل وأالمصدر عاطفة،
وأجملة ، حأتم للكافريآن العذاب : كون. أيحأتم تقديآره
الجملة على معطوفة وأخبره المؤوأل المصدر

 ".العقاب "ذلكم المستأنأفة

ّيآَها    َ يآا  { 15:آ ّلِذيآَن     َأ ُنوا     ا َذا     آَم ُتُم     ِإ ّلِذيآَن     َلِقي َزحْأًفا     َكَفُروأا     ا
ّلوُهُم     َفل َباَر     ُتَو ْد  }     ال

في " مصدر"زحأفا مستأنأفة، النداء جواب الشرط جملة
""لقيتم وأجملة ثاٍن، " مفعول"الدبار الحال، موضع

 .إليه مضاف جر محل في

ّلِهْم     وَأَمْن  { 16:آ ِئٍذ     ُيآَو ُه     َيآْوَم ُبَر َتَحّرًفا     ِإل     ُد َتاٍل     ُم َأوْأ     ِلِق

ّيًزا َتَح َلى     ُم َئٍة     ِإ ْد     ِف َء     َفَق ّلِه     ِمَن     ِبَغَضٍب     َبا ُه     ال ْأوَأا ّنُم     وَأَم َجَه
ْئَس ِب ْلَمِصيُر     وَأ  }     ا

زمان " ظرف": "يآوم"يآومئذ مبتدأ، شرط " اسإم"من
ّلهمبـ متعلق السكون على مبني ظرفي " اسإم"إٍذ "،"يآو

جملة عن للتعويآض وأالتنويآن ، إليه مضاف جر محل في
: ""متحرفا " للحصر،"إل ثاٍن، " مفعول"دبره ،

اسإتثناء الصل في وأهي ، الحأوال عموم من مستثنى
ّلهم : وأمن أي محذوأفة حأال من إل حأال بأيآة ملتبسا يآو

"من الجار "،"متحرفابـ " متعلق"لقتال الجار كذا، حأال
"جهنم "مأوأاه وأجملة "،"غضبلـ بنعت " متعلقالله

" :المصير "وأبئس وأقوله الشرط، جواب على معطوفة
وأالمخصوص وأفاعل، ماض وأفعل ، مستأنأفة الواوأ
 مستأنأفة وأالجملة : جهنم،أي محذوأف بالذم
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َلْم  { 17 ُلوُهْم     َف ُت ِكّن     َتْق َل ّلَه     وَأ َلُهْم     ال َت ْيَت     وَأَما     َق ْذ     َرَم ِإ
ْيَت ِكّن     َرَم َل ّلَه     وَأ ِلَي     َرَمى     ال ْب ُي ِل ِنيَن     وَأ ْلُمْؤِم ْنُه     ا ًء     ِم ًنا     َبل حَأَس

  { 

زمان " ظرفرميت "إذ " مستأنأفة،"فلم في الفاء
" معطوفةقتلهم الله "وألكن وأجملة " ،"رميتبـ متعلق

" معطوفةرميت "وأما وأجملة "،تقتلوهم "لم جملة على
"رمى الله "وألكن وأجملة "،تقتلوهم "لم جملة على

":"وأليبلي ". وأقولهرميت "وأما جملة على معطوفة
وأالمصدر اللم، بعد مضمرة بأن منصوب مضارع فعل

.ليبلي ذلك : وأفعلأي مقدر بفعل متعلق باللم مجروأر
الله "وألكن جملة على " معطوفةذلك "وأفعل وأجملة

 .مطلق مفعول نأائب " :"بلء ". وأقولهرمى

ُكْم  { 18:آ ِل َأّن     َذ ّلَه     وَأ ْيِد     ُموِهُن     ال َكاِفِريآَن     َك ْل  }       ا

، : المرأي محذوأف وأخبره ، مبتدأ إشارة " اسإم"ذلكم
"الله . "وأأنلها محل ل " مستأنأفةالمر "ذلكم وأجملة

المؤوأل وأالمصدر وأاسإمه، نأاسإخ وأحأرف عاطفة، الواوأ
وأأن المر : " ذلكمأي السإمية، الجملة على معطوف

 ".موهن الله

َلْن  { 19:آ ِنَي     وَأ ُكْم     ُتْغ ْن ُكْم     َع ُت َئ ًئا     ِف ْي َلْو     َش ُثَرْت     وَأ َأّن     َك ّلَه     وَأ ال
ِنيَن     َمَع ْلُمْؤِم  }     ا

أوأ قليل : إغناء أي مطلق مفعول " : نأائب"شيئا قوله
على عطفت حأالية، " : الواوأكثرت "وألو وأقوله ، كثيرا
هذه في وألو حأال، كل : فيوأالتقديآر محذوأفة، حأال

الشرط وأجواب الحأوال، لسإتقصاء وأهذا الحال،
عنكم تغني لن كثرت : وألوأي قبله ما عليه َدّل محذوأف

وأالمصدر "، " فئتكم من " حأالية كثرت " وألو وأجملة ،
الخافض نأـزع على ... " منصوب الله " وأأن المؤوأل

" المقدرة"فعل . وأجملةالله لن كذا؛ فعل :أي اللم
 ".تغني "لن جملة على معطوفة
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ّيآَها    َ يآا  { 20:آ ّلِذيآَن     َأ ُنوا     ا ِطيُعوا     آَم ّلَه     َأ َلُه     ال ّلْوا     وَأل     وَأَرسُإو َتَو
ْنُه ُتْم     َع ْنأ َأ  }     َتْسَمُعوَن     وَأ

" للتنبيه،"ها الضم، على مبني " منادىالذيآن أيآها "يآا
من " حأاليةتسمعون "وأأنأتم . وأجملةبدل وأالموصول

ّلوا في الواوأ َتَو  "."

ُلوا  { 21:آ َنا     َقا  }     َيآْسَمُعوَن     ل     وَأُهْم     سَإِمْع

" من"نأا في الضمير من " حأاليةيآسمعون ل "وأهم جملة
 " . " سإمعنا

ّدوَأاّب     َشّر     ِإّن  { 22:آ َد     ال ْن ّلِه     ِع ْكُم     الّصّم     ال ُب ْل ّلِذيآَن     ا ل     ا
ُلوَن  }     َيآْعِق

"البكم "الصم "،"شر بـ متعلق مكان ": ظرفالله "عند
 .نأعت وأالموصول "،"إنلـ خبران

َلْو  { 23:آ ِلَم     وَأ ّلُه     َع ْيًرا     ِفيِهْم     ال َلْو     لسْإَمَعُهْم     َخ َأسْإَمَعُهْم     وَأ

ّلْوا َتَو  }     ُمْعِرُضوَن     وَأُهْم     َل

"وألو وأجملة "،"خيًرا من بحال " متعلق"فيهم الجار
وأجملة .." ،شر "إن جملة على " معطوفةالله علم
"،الله علم "لو جملة على " معطوفةأسإمعهم "وألو

ّلوا في الواوأ من " حأاليةمعرضون "وأهم وأجملة ""تو
 .نأصب محل في

ّيآَها    َ يآا  { 24:آ ّلِذيآَن     َأ ُنوا     ا ُبوا     آَم َتِجي ّلِه     اسْإ ِللّرسُإوِل     ِل َذا     وَأ ِإ
ُكْم ُكْم     ِلَما     َدَعا ِيي َلُموا     ُيآْح ّلَه     َأّن     وَأاْع ْيَن     َيآُحوُل     ال ْلَمْرِء     َب ا
ِبِه ْل ّنأُه     وَأَق َأ ْيِه     وَأ َل  }       ُتْحَشُروأَن     ِإ

ما عليه َدّل ، باسإتجيبوا متعلقة محضة " ظرفية"إذا
الله "أن وأالمصدر إليه، " مضاف "دعاكم وأجملة قبله،
الثانأي وأالمصدر علم، مفعولي مسد " سإديآحول

 .نأصب محل في الوأل على معطوف
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ّتُقوا  { 25:آ َنًة     وَأا ْت َبّن     ل     ِف ّلِذيآَن     ُتِصي َلُموا     ا ُكْم     َظ ْن َخاّصًة     ِم
  { 

مبني مضارع وأالفعل " نأاهية،": "لتصيبن " ل قوله
، جزم محل في التوكيد، بنون لتصاله الفتح على

وأالموصول هي، ضمير وأالفاعل لها، محل ل وأالنون
المعنى وأفي للمصيبة، الصورة في وأالنهي به، مفعول

ذلك ، محذوأف لقول معمولة وأالجملة للمخاطبين،
:أي "تصيبن : "لفيها مقول : فتنةأي الصفة هو القول

تخص ل مصيبة فيها تصيبكم أسإبابا تتعاطوا ل
محل في القول مقول "تصيبن "ل . وأجملةظالمكم

""منكم . وأالجاركذا فيها مقول : فتنة. وأالتقديآرنأصب
منكم، كائنين : ظلمواأي الواوأ من بحال متعلق
: لأي الموصول وأهو المفعول، من " حأال"خاصة
 غيرهم وأتُعّم تعمهم بل خاصة الظالمين تصيبن

180 

ُكُروأا  { 26: ْذ ْذ     وَأا ُتْم     ِإ ْنأ ِليٌل     َأ َتْضَعُفوَن     َق الْرِض     ِفي     ُمْس
ُكُم     َأْن     َتَخاُفوَن ّطَف َتَخ ّناُس     َيآ ُكْم     ال ُكْم     َفآِوَأا َد ّيآ َأ َنْصِرِه     وَأ ِب
ُكْم َباِت     ِمَن     وَأَرَزَق ّي ّط ُكْم     ال ّل ُكُروأَن     َلَع  }     َتْش

"قليل "أنأتم . وأجملةبه مفعول ظرفي " اسإم"إذ
بعده وأالجار ثان، " خبر"مستضعفون إليه، مضاف
"لعلكم وأجملة ثالث، " خبر"تخافون وأجملة به، متعلق

"أن وأالمصدر لها، محل ل " مستأنأفةتشكروأن
 .به " مفعوليآتخطفكم

ُنأوا     ل  { 27:آ ّلَه     َتُخو ُنأوا     وَأالّرسُإوَل     ال َتُخو ُكْم     وَأ ِت َنأا ُتْم     َأَما ْنأ َأ وَأ
َلُموَن  }     َتْع

 "."تخونأوا " في"الواوأ من " حأاليةتعلمون "وأأنأتم جملة

َلُموا  { 28:آ ّنأَما     وَأاْع ُكْم     َأ ُل ُكْم     َأْمَوا ُد َأوْأل َنٌة     وَأ ْت َأّن     ِف ّلَه     وَأ ال
ُه َد ْن ِظيٌم     َأْجٌر     ِع  }     َع
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ّدأموالكم "أنأما المصدر ّد " سإ علم، مفعولي مس
"عنده وأجملة الوأل، على معطوف الثانأي وأالمصدر

 "."أن " خبرأجر

ّيآَها    َ يآا  { 29:آ ّلِذيآَن     َأ ُنوا     ا ّتُقوا     ِإْن     آَم ّلَه     َت ُكْم     َيآْجَعْل     ال َل
ًنأا َكّفْر     ُفْرَقا ُيآ ُكْم     وَأ ْن ُكْم     َع ِت َئا ّي َيآْغِفْر     سَإ ُكْم     وَأ ّلُه     َل ُذوأ     وَأال
ْلَفْضِل ِم     ا ِظي ْلَع  }     ا

ذوأ "وأالله وأجملة مستأنأفة، النداء جواب الشرط جملة
 .مستأنأفة "الفضل

ْذ  { 30:آ ِإ ُكُر     وَأ ّلِذيآَن     ِبَك     َيآْم ُتوَك     َكَفُروأا     ا ِب ْث ُي ُلوَك     َأوْأ     ِل ُت َأوْأ     َيآْق

ُكُروأَن     ُيآْخِرُجوَك َيآْم ُكُر     وَأ َيآْم ّلُه     وَأ ّلُه     ال ْيُر     وَأال ِكِريآَن     َخ ْلَما  }     ا

.مقدرا لذكر " مفعول"إذ " مستأنأفة،يآمكر "وأإذ جملة
خير "وأالله وأجملة ، " مستأنأفة " يآمكروأن وأجملة

 ".الله "يآمكر جملة على " معطوفةالماكريآن

َذا  { 31:آ ِإ َلى     وَأ ْت ْيِهْم     ُت َل َنا     َع ُت َيآا ُلوا     آ ْد     َقا َنا     َق ُء     َلْو     سَإِمْع َنأَشا
َنا ْل ْثَل     َلُق َذا     ِم َذا     ِإْن     َه ِطيُر     ِإل     َه ِليَن     َأسَإا  }       الوّأ

. وأكذاالقول حأيز في " مستأنأفةلقلنا نأشاء "لو جملة
""إل وأ ، " نأافية"إن وأ " ،أسإاطير إل هذا "إن جملة

 ." خبر"أسإاطير وأ للحصر،

ْذ  { 32:آ ِإ ُلوا     وَأ ّلُهّم     َقا َذا     َكاَن     ِإْن     ال ْلَحّق     ُهَو     َه ْنِدَك     ِمْن     ا ِع
ِطْر َأْم َنا     َف ْي َل ًة     َع  }     حِأَجاَر

).30( اليآة " في"إذ على ": معطوفقالوا "وأإذ قوله
الضم على مبني محذوأفة نأداء بأداة ": منادى"اللهم

" ضمير"هو ) ،(يآا من للتعويآض وأالميم نأصب، محل في
"من وأالجار كان، " خبر"الحق وأ له، محل ل فصل
 "."الحق من حأال بمحذوأف " متعلقعندك

ّلُه     َكاَن     وَأَما  { 33:آ َبُهْم     ال ّذ ُيَع ْنأَت     ِل َأ ّلُه     َكاَن     وَأَما     ِفيِهْم     وَأ ال
َبُهْم ّذ َتْغِفُروأَن     وَأُهْم     ُمَع  }     َيآْس
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بأن منصوب وأالفعل ، " للجحود"ليعذبهم في اللم
كان، بخبر متعلق مجروأر المؤوأل وأالمصدر مضمرة،
حأالية "فيهم "وأأنأت . وأجملةللتعذيآب : مريآداوأالتقديآر

"يآستغفروأن "وأهم وأجملة "،"يآعذبهم في الهاء من
 نأصب محل " في"معذبهم في الهاء من حأالية
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َبُهُم     َأل     َلُهْم     وَأَما  { 34 ّذ ّلُه     ُيآَع ّدوأَن     وَأُهْم     ال ْلَمْسِجِد     َعِن     َيآُص ا
ِم ْلَحَرا ُنأوا     وَأَما     ا ُه     َكا َء َيا ِل ُه     ِإْن     َأوْأ َياُؤ ِل ّتُقوَن     ِإل     َأوْأ ْلُم ِكّن     ا َل وَأ
َثَرُهْم ْك َلُموَن     ل     َأ  }     َيآْع

وأالجار مبتدأ، اسإتفهام " اسإم"ما اسإتئنافية، الواوأ
)،(في الخافض نأـزع على منصوب وأالمصدر خبر،

"،"يآعذبهم في الهاء من " حأاليةيآصدوأن "وأهم وأجملة
"وأهم جملة على " معطوفةأوألياءه كانأوا "وأما وأجملة

" مستأنأفة،المتقون إل أوألياؤه "إن وأجملة "،يآصدوأن
ل أكثرهم "وألكن . وأجملةللحصر ""إل وأ ، " نأافية"إن

 .لها محل ل المستأنأفة على " معطوفةيآعلمون

ُتُهْم     َكاَن     وَأَما  { 35:آ َد     َصل ْن ْيِت     ِع َب ْل ًء     ِإل     ا َكا َيآًة     ُم َتْصِد وَأ
ُذوأُقوا َذاَب     َف ْلَع ُتْم     ِبَما     ا ْن ْكُفُروأَن     ُك  }     َت

"،"صلتهم من بحال متعلق مكان ": ظرفالبيت "عند
"بما قوله " في"ما وأ ، " مستأنأفة"فذوأقوا وأجملة

 "."فذوأقوابـ متعلق مجروأر وأالمصدر " مصدريآة،كنتم

ّلِذيآَن     ِإّن  { 36:آ ْنِفُقوَن     َكَفُروأا     ا َلُهْم     ُيآ ّدوأا     َأْمَوا َيُص َعْن     ِل
ِبيِل ّلِه     سَإ َنأَها     ال ْنِفُقو ُي ُكوُن     ُثّم     َفَس ْيِهْم     َت َل ًة     َع ُثّم     حَأْسَر

ُبوَن َل ّلِذيآَن     ُيآْغ َلى     َكَفُروأا     وَأا ّنَم     ِإ  }     ُيآْحَشُروأَن     َجَه

" ،"يآنفقونبـ متعلق " مجروأر"ليصدوأا المؤوأل المصدر
" مستأنأفة،"فسينفقونأها جملة بالفعل، متعلق وأالجار
"إلى ". وأالجار"حأسرة من بحال " متعلق"عليهم وأالجار
الموصول وأجملة "،"يآحشروأن بالفعل " متعلقجهنم

 . مستأنأفة
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َيِميَز  { 37:آ ّلُه     ِل ِبيَث     ال ْلَخ ّيِب     ِمَن     ا ّط َيآْجَعَل     ال ِبيَث     وَأ ْلَخ ا
َلى     َبْعَضُه ُكَمُه     َبْعٍض     َع َيْر َلُه     َجِميًعا     َف َيْجَع ّنَم     ِفي     َف  }     َجَه

"،"يآحشروأن بـ متعلق " مجروأر"ليميز المؤوأل المصدر
" متعلقبعض "على ". وأالجار"الخبيث من بدل ""بعضه

من " حأال"جميعا "،"يآجعللـ الثانأي بالمفعول
الثانأي بالمفعول " متعلقجهنم "في وأالجار "،"الخبيث

 .ليجعل

ّلِذيآَن     ُقْل  { 38:آ َتُهوا     ِإْن     َكَفُروأا     ِل ْن ْد     َما     َلُهْم     ُيآْغَفْر     َيآ َق
َلَف  }     سَإ

""ماوأ نأصب، محل في القول " مقوليآنتهوا "إن جملة
 .فاعل نأائب موصول اسإم

ُلوُهْم  { 39:آ ِت ّتى     وَأَقا ُكوَن     ل     حَأ َنٌة     َت ْت ُكوَن     ِف َيآ ّديآُن     وَأ ّلُه     ال ُك
ّلِه ِإِن     ِل َتَهْوا     َف ْنأ ِإّن     ا ّلَه     َف ُلوَن     ِبَما     ال  }       َبِصيٌر     َيآْعَم

" فعل"انأتهوا " فاعله،"فتنة وأ تام، ماض " فعل"تكون
المحذوأفة اللف على المقدر الضم على مبني ماض

" متعلق"بما وأالجار فاعل وأالواوأ الساكنين، للتقاء
 "."بصير بالخبر

ِإْن  { 40:آ ّلْوا     وَأ َلُموا     َتَو ّلَه     َأّن     َفاْع ُكْم     ال َلى     ِنأْعَم     َمْول ْلَمْو ا
ِنأْعَم ّنِصيُر     وَأ  }     ال

ّدمولكم الله "أن المصدر ّد " سإ علم، مفعولي مس
بالمدح وأالمخصوص " مستأنأفة،المولى "نأعم وأجملة

 : اللهأي محذوأف

182 

َلُموا  { 41 ّنأَما     وَأاْع ُتْم     َأ ِنْم َأّن     َشْيٍء     ِمْن     َغ ّلِه     َف ُخُمَسُه     ِل
ِللّرسُإوِل ِلِذي     وَأ َبى     وَأ ْلُقْر َتاَمى     ا َي ْل ِكيِن     وَأا ْلَمَسا ْبِن     وَأا وَأا

ِبيِل ُتْم     ِإْن     الّس ْن ُتْم     ُك ْن ّلِه     آَم َنا     وَأَما     ِبال ْل َلى     َأنأـز َنأا     َع ْبِد َيآْوَم     َع
ْلُفْرَقاِن َتَقى     َيآْوَم     ا ْل ْلَجْمَعاِن     ا  }     ا
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بحال " متعلقشيء "من الجار "،"أن اسإم " موصول"ما
تشبيها زائدة ": الفاءلله "فأن ". وأقوله"ما من

محذوأف وأالخبر مبتدأ، وأالمصدر بالشرط، للموصول
وأجواب " مستأنأفة،كنتم "إن . وأجملة: وأاجبتقديآره
"التقى "يآوم وأقوله قبله، ما عليه َدّل محذوأف الشرط

 ." الوأل"يآوم من بدل

ْذ 42:آ ِإ ُتْم     { ْنأ ْدوَأِة     َأ ْلُع َيا     ِبا ْنأ ّد ْدوَأِة     وَأُهْم     ال ْلُع ْلُقْصَوى     ِبا ا
ْكُب ُكْم     َأسْإَفَل     وَأالّر ْن َلْو     ِم ُتْم     وَأ ْد ُتْم     َتَواَع َلْف َت ْلِميَعاِد     ِفي     لْخ ا

ِكْن َل َيْقِضَي     وَأ ّلُه     ِل ِلَك     َمْفُعول     َكاَن     َأْمًرا     ال َيْه َلَك     َمْن     ِل َعْن     َه
َنٍة ّي َيا     َب َيآْح َنٍة     َعْن     حَأّي     َمْن     وَأ ّي  }     َب

"أنأتم . وأجملةمقدرا لذكروأا مفعول ظرفي " اسإم"إذ
"وأالركب وأقوله جر، محل في إليه مضاف "بالعدوأة
""أسإفلوأ مبتدأ، ""الركب عاطفة، ": الواوأمنكم أسإفل
" متعلق"منكم وأالجار بالخبر، متعلق مكان ظرف

بأن منصوب مضارع ": فعل"ليقضي ". وأقوله"أسإفلبـ
بالفعل متعلق باللم مجروأر وأالمصدر بالفعل، مضمرة

" معطوفةتلقيتم "وألكن وأجملة ، " مقدًرا"تلقيتم
""ليقضي من " بدل"ليهلك وأالجار الشرط، جملة على

بـ " متعلقبينة "عن . وأالجارفاعل ""َمْن وأالموصول
 "."يآحيا

ْذ  { 43:آ َكُهُم     ِإ ّلُه     ُيآِريآ َناِمَك     ِفي     ال ِليل     َم َلْو     َق َكُهْم     وَأ َأَرا

ِثيًرا ُتْم     َك ْل ُتْم     َلَفِش َناَزْع َت َل ِكّن     الْمِر     ِفي     وَأ َل ّلَه     وَأ ّلَم     ال  }     سَإ

""يآريآكهموأ مقدًرا، لذكر به مفعول ظرفي " اسإم"إذ
ّد مضارع فعل وأالجار وأالهاء، الكاف مفعولين إلى متع
الهاء، من " حأال"قليل وأ بالفعل، " متعلقمنامك "في

محل " في"يآريآكهم جملة على معطوفة الشرط وأجملة
"في وأالجار ، الربط " لزيآادة "لتنازعتم في وأاللم جر،

ّلم الله "وألكن ". وأجملة"تنازعتمبـ " متعلقالمر "سإ
 .جر محل في "أراكهم "وألو جملة على معطوفة
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ْذ  { 44:آ ِإ ُكُموُهْم     وَأ ُتْم     ِإِذ     ُيآِريآ ْي َتَق ْل ُكْم     ِفي     ا ِن ُي ِليل     َأْع َق
ُكْم ُل ّل ُيآَق ِنِهْم     ِفي     وَأ ُي َيْقِضَي     َأْع ّلُه     ِل َمْفُعول     َكاَن     َأْمًرا     ال

َلى ِإ ّلِه     وَأ  }     الُموُر     ُتْرَجُع     ال

"إذ على معطوف ظرفي " اسإم"إذ عاطفة، الواوأ
لها، محل ل " للشباع"يآريآكموهم في وأالواوأ ".يآريآكهم

قبله، بالفعل متعلق زمان ": ظرفالتقيتم "إذ وأ
ّللكم بـ متعلق " مجروأر"ليقضي وأالمصدر وأجملة "،"يآق

""ترجع . وأجملةنأصب محل " في"أمرا " نأعت"كان
 "."ترجعبـ " متعلقالله "إلى . وأالجارمستأنأفة

ّيآَها    َ يآا  { 45:آ ّلِذيآَن     َأ ُنوا     ا َذا     آَم ُتْم     ِإ َئًة     َلِقي ُتوا     ِف ُب ْث ُكُروأا     َفا ْذ وَأا
ّلَه ِثيًرا     ال ُكْم     َك ّل ِلُحوَن     َلَع  }     ُتْف

""لقيتم وأجملة مستأنأفة، النداء جواب الشرط جملة
مفعول " نأائب"كثيراوأ إليه، مضاف جر محل في

 لها محل ل " مستأنأفةتفلحون "لعلكم وأجملة مطلق،
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ِطيُعوا  { 46: َأ ّلَه     وَأ َلُه     ال َناَزُعوا     وَأل     وَأَرسُإو ُلوا     َت َتْفَش َف
ْذَهَب َت ُكْم     وَأ  }     ِريآُح

منصوب مضارع وأالفعل سإببية، ": الفاء"فتفشلوا قوله
المؤوأل وأالمصدر السببية، فاء بعد وأجوبا مضمرة بأن

: لأي السابق الكلم من متصيد مصدر على معطوف
" صلة"تفشلوا وأجملة ففشل، تنازع منكم يآكن

 .لها محل ل الحرفي الموصول

ُنأوا     وَأل  { 47:آ ُكو ّلِذيآَن     َت َيآاِرِهْم     ِمْن     َخَرُجوا     َكا َطًرا     ِد َء     َب َئا وَأِر
ّناِس ّدوأَن     ال َيآُص ِبيِل     َعْن     وَأ ّلِه     سَإ ّلُه     ال ُلوَن     ِبَما     وَأال ُمِحيٌط     َيآْعَم

  { 

"يآعملون "بما قوله " في"ما وأ لجله، " مفعول"بطًرا
بما "وأالله وأجملة ، بالخبر متعلق وأالمصدر مصدريآة،
 .لها محل ل " مستأنأفةمحيط يآعملون
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ْذ  { 48:آ ِإ ّيآَن     وَأ َطاُن     َلُهُم     َز ْي َلُهْم     الّش ِلَب     ل     وَأَقاَل     َأْعَما َغا
ُكُم َيْوَم     َل ْل ّناِس     ِمَن     ا ّنأي     ال ِإ ُكْم     َجاٌر     وَأ َلّما     َل َءِت     َف َتَرا

َتاِن َئ ْلِف َكَص     ا َلى     َنأ ْيِه     َع َب ّنأي     وَأَقاَل     َعِق ٌء     ِإ ُكْم     َبِري ْن ّنأي     ِم ِإ
 }     َتَروْأَن     ل     َما     َأَرى

ًا، اذكر لـ " مفعول"إذ الجار مستأنأفة، وأالجملة مقدر
"من وأالجار " كذلك،"اليوم بالخبر، متعلق ""لكم

"،"لكم في الضمير من حأال بمحذوأف " متعلقالناس
.القول مقول على " معطوفةلكم جار "وأإنأي وأجملة
على " معطوفةالفئتان تراءت "فلما وأجملة

في مستأنأفة "أرى "إنأي وأجملة "،زيآن : "إذالمستأنأفة
 .نأصب محل في القول حأيز

ْذ  { 49:آ َناِفُقوَن     َيآُقوُل     ِإ ْلُم ّلِذيآَن     ا ِبِهْم     ِفي     وَأا ُلو َمَرٌض     ُق
ُنُهْم     َهُؤلِء     َغّر ّكْل     وَأَمْن     ِديآ َتَو َلى     َيآ ّلِه     َع ِإّن     ال ّلَه     َف َعِزيآٌز     ال

ِكيٌم  }     حَأ

""هؤلء السابقة، اليآة " في"إذ من " بدليآقول "إذ
""َمن مؤخر، " فاعل"ديآنهموأ به، مفعول إشارة اسإم
وأجملة ، " خبره"يآتوكل وأجملة مبتدأ، شرط اسإم

 .مستأنأفة الشرط

َلْو  { 50:آ ْذ     َتَرى     وَأ َتَوّفى     ِإ ّلِذيآَن     َيآ َكُة     َكَفُروأا     ا ِئ ْلَمل ا
ُبوَن َباَرُهْم     وُأُجوَهُهْم     َيآْضِر ْد َأ ُذوأُقوا     وَأ َذاَب     وَأ ْلَحِريآِق     َع  }       ا

" موصول"الذيآن "،"ترىبـ متعلق زمان " ظرف"إذ
جملة مؤخر، " فاعل"الملئكةوأ مقدم، مفعول

الشرط وأجواب "،"الملئكة من " حأال"يآضربون
ًا : لرأيآتأي محذوأف ًا، أمر القول " مقول"ذوأقوا عظيم

المقدرة القول وأجملة نأصب، محل في محذوأف لقول
محل " في"يآضربون جملة على " معطوفة"يآقولون

 .نأصب

ِلَك  { 51:آ ّدَمْت     ِبَما     َذ ُكْم     َق ْيآِديآ َأّن     َأ ّلَه     وَأ ْيَس     ال ٍم     َل َظل ِب
ِبيِد ْلَع  }     ِل
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"الله "وأأن المؤوأل . وأالمصدربالخبر " متعلق"بما الجاّر
" بناء"ظلموأ الموصولة، " المجروأرة"ما على معطوف

 . زائدة ليس خبر في . وأالباءمبالغة

ْأِب  { 52:آ َد ّلِذيآَن     ِفْرَعْوَن     آِل     َك ِلِهْم     ِمْن     وَأا ْب َيآاِت     َكَفُروأا     َق ِبآِ
ّلِه  }     ال

محذوأف، لمبتدأ محذوأف بخبر " متعلق"كدأب الجار
"كدأب "دأبهم . وأجملةكدأب هؤلء : دأبوأالتقديآر
 للدأب " تفسيريآة"كفروأا . وأجملة مستأنأفة
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ِلَك  { 53: َأّن     َذ ّلَه     ِب ّيًرا     َيآُك     َلْم     ال ْنأَعَمَها     ِنأْعَمًة     ُمَغ َلى     َأ ٍم     َع َقْو
ّتى ّيُروأا     حَأ ْنأُفِسِهْم     َما     ُيآَغ َأ َأّن     ِب ّلَه     وَأ ِليٌم     سَإِميٌع     ال  }     َع

مضارع " فعل. "يآكبالخبر " متعلقالله "بأن المصدر
المحذوأفة النون على المقدر بالسكون مجزوأم نأاسإخ

ًا للتخفيف، لسإم به " مفعول"نأعمة كان، " خبر"مغير
ًا الفاعل ّيـر ّيروأا "أن وأالمصدر "،"ُمَغـ مجروأر "يآغ

ًا بـ " متعلق"حأتىبـ " متعلق"بأنأفسهم وأالجار " ،"مغير
" معطوفسإميع الله "وأأن . وأالمصدرالمقدرة بالصلة

ًا يآُك لم الله "أن السابق المصدر على  ".ُمغير

ْأِب54:آ َد َك ّلِذيآَن ِفْرَعْوَن آِل  { ِلِهْم ِمْن وَأا ْب ُبوا َق ّذ َيآاِت َك ِبآِ
ّبِهْم َناُهْم َر ْك َل َأْه ِبِهْم َف ُنأو ُذ َنا ِب َأْغَرْق ُكّل ِفْرَعْوَن آَل وَأ وَأ
ُنأوا ِلِميَن َكا  } َظا

لمبتدأ محذوأف بخبر متعلق " الجار"كدأب الجار
ّذبوا .وأجملة كدأب دأبهم "وأالتقديآر محذوأف، ""ك
"كانأوا "وأكل . جملةلها محل ل للدأب تفسيريآة
 ".كدأب "دأبهم السإتئنافية على معطوفة

ّدوَأاّب     َشّر     ِإّن  { 55:آ َد     ال ْن ّلِه     ِع ّلِذيآَن     ال ل     َفُهْم     َكَفُروأا     ا
ُنوَن  }     ُيآْؤِم

javascript:openquran(7,55,55)
javascript:openquran(7,55,55)
javascript:openquran(7,53,53)
javascript:openquran(7,53,53)
javascript:openquran(7,52,52)
javascript:openquran(7,52,52)


مكتبة                       الكريم القرآن إعراب مشكل
 السإلمية مشكاة

وأجملة " مبتدأ،"الذيآن " ،"َشّربـ " متعلق"عند الظرف
محل " ل"كفروأا الصلة على " معطوفةيآؤمنون ل "فهم

 "."هم " خبريآؤمنون "ل وأجملة لها،

ّلِذيآَن  { 56:آ ْدَت     ا ْنُهْم     َعاَه ْنُقُضوَن     ُثّم     ِم َدُهْم     َيآ ُكّل     ِفي     َعْه
ّتُقوَن     ل     وَأُهْم     َمّرٍة  }     َيآ

الجار السابق، الموصول من " بدلعاهدت "الذيآن
ل "وأهم وأجملة الموصول، من بحال " متعلق"منهم
 "."يآنقضون جملة على " معطوفةيآتقون

ِإّما  { 57:آ ّنُهْم     َف ْثَقَف ْلَحْرِب     ِفي     َت ْد     ا ْلَفُهْم     َمْن     ِبِهْم     َفَشّر َخ
ّلُهْم ّكُروأَن     َلَع ّذ  }     َيآ

ّلَفة"إما عاطفة، ": الفاءتثقفنهم "فإّما ""إْن من " ُمَؤ
على مبني مضارع وأالفعل " الزائدة،"ما وأ الشرطية

وأالجملة جزم، محل في التوكيد بنون لتصاله الفتح
"الحرب "في وأالجار ..."، شّر "إّن على معطوفة

بالصلة متعلق " ظرف"خلفهم " ،"تثقفنهمبـ متعلق
ّكروأن "لعلهم . وأجملةالمقدرة ّذ محل ل " مستأنأفةيآ

 .لها

ِإّما  { 58:آ ٍم     ِمْن     َتَخاَفّن     وَأ َنأًة     َقْو َيا ْذ     ِخ ِب ْنأ ْيِهْم     َفا َل َلى     ِإ َع
ّلَه     ِإّن     سَإَواٍء ِنيَن     ُيآِحّب     ل     ال ِئ ْلَخا  }     ا

وأالجار "،"خيانأة من بحال " متعلققوم "من الجاّر
، مًعا وأالمفعول الفاعل من بحال " متعلقسإواء "على

 .مستأنأفة "يآحب ل الله "إن وأجملة

َبّن     وَأل  { 59:آ ّلِذيآَن     َيآْحَس َبُقوا     َكَفُروأا     ا ّنأُهْم     سَإ ُيآْعِجُزوأَن     ل     ِإ
  { 

وأفعل " نأاهية،"ل مستأنأفة، ": الواوأيآحسبن "وأل قوله
محل في بالنون لتصاله الفتح على مبني مضارع

وأجملة : أنأفسهم،تقديآره محذوأف الوأل وأمفعوله جزم،
"يآعجزوأن ل "إنأهم . وأجملةثاٍن " مفعول"سإبقوا

 .لها محل ل مستأنأفة
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ّدوأا  { 60:آ َأِع ُتْم     َما     َلُهْم     وَأ َطْع َت َباِط     وَأِمْن     ُقّوٍة     ِمْن     اسْإ ِر
ْيِل ْلَخ ُبوَن     ا ُدوّأ     ِبِه     ُتْرِه ّلِه     َع ُكْم     ال ُدوّأ ِنأِهْم     ِمْن     وَأآَخِريآَن     وَأَع ُدوأ

َنأُهُم     ل َلُمو ّلُه     َتْع َلُمُهْم     ال ْنِفُقوا     وَأَما     َيآْع ِفي     َشْيٍء     ِمْن     ُت
ِبيِل ّلِه     سَإ ُكْم     ُيآَوّف     ال ْي َل ُتْم     ِإ ْنأ َأ َلُموَن     ل     وَأ ْظ  }     ُت

" متعلققوة "من وأالجار به، مفعول موصول " اسإم"ما
فاعل من " حأالية"ترهبون جملة الموصول، من بحال

على معطوف ": اسإم"وأآخريآن وأقوله "،"أعدوأا
.لخريآن بنعت " متعلقدوأنأهم "من وأالجار "،"عدوأكم

"الله وأجملة لخريآن، ثاٍن " نأعتتعلمونأهم "ل وأجملة
":شيء من تنفقوا "وأما . وأقولهثالث " نأعتيآعلمهم

وأالفعل به، مفعول " شرطية"ما مستأنأفة، الواوأ
الجار " ،"ما لـ بنعت " متعلقشيء "من الجار مجزوأم،

ل "وأأنأتم وأجملة ، ""شيءلـ بنعت " متعلقسإبيل "في
محل " في"إليكم في الضمير من " حأاليةتظلمون

 .نأصب

ّنأُه  { 61:آ ِليُم     الّسِميُع     ُهَو     ِإ ْلَع  }     ا

في للهاء " توكيد"هو " مستأنأفة،السميع هو "إنأه جملة
 "إن لـ " خبران العليم "السميع " وأ ، "إنأه
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ِإْن  { 62 ُدوأا     وَأ َدُعوَك     َأْن     ُيآِريآ ِإّن     َيآْخ َبَك     َف ّلُه     حَأْس ّلِذي     ُهَو     ال ا
َدَك ّيآ َنْصِرِه     َأ  }     ِب

"هو جملة به، " مفعوليآخدعوك "أن المؤوأل المصدر
 .لها محل ل مستأنأفة "الذي

ّلَف  { 63:آ َأ ْيَن     وَأ ِبِهْم     َب ُلو ْنأَفْقَت     َلْو     ُق الْرِض     ِفي     َما     َأ
ّلْفَت     َما     َجِميًعا ْيَن     َأ ِبِهْم     َب ُلو ِكّن     ُق َل ّلَه     وَأ ّلَف     ال َنُهْم     َأ ْي ّنأُه     َب ِإ
ِكيٌم     َعِزيآٌز  }     حَأ

"الرض "في الجار لها، محّل ل مستأنأفة الشرط جملة
ًاالمقدرة بالصلة متعلق "،"الرض من " حأال. "جميع
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"ما جملة على معطوفة "ألف الله "وألكّن وأجملة
ّلْفت  ." مستأنأفةعزيآز "إنأه وأجملة " ،أ

ّيآَها    َ يآا  { 64:آ ِبّي     َأ ّن ُبَك     ال ّلُه     حَأْس َبَعَك     وَأَمِن     ال ّت ِمَن     ا
ِنيَن ْلُمْؤِم  }     ا

الجللة على معطوف موصول " اسإماتبعك "وأمن
الكاف من بحال " متعلقالمؤمنين "من وأالجار مرفوع،

 "."اتبعك في

ّيآَها    َ يآا  { 65:آ ِبّي     َأ ّن ِنيَن     حَأّرِض     ال ْلُمْؤِم َلى     ا َتاِل     َع ْلِق ِإْن     ا
ُكْن ُكْم     َيآ ْن ِبُروأَن     ِعْشُروأَن     ِم ُبوا     َصا ِل ْيِن     َيآْغ َت َئ ِإْن     ِما ُكْن     وَأ َيآ

ُكْم ْن َئٌة     ِم ُبوا     ِما ِل ْلًفا     َيآْغ ّلِذيآَن     ِمَن     َأ ّنأُهْم     َكَفُروأا     ا َأ ل     َقْوٌم     ِب
 }     َيآْفَقُهوَن

، النداء جواب حأيز في مستأنأفة الشرط جملة
""مئتين . وأ العدد تمييز وأحُأِذَف يآكن، " اسإم"عشروأن

لـ بنعت متعلق "الذيآن "من وأالجار منصوب، به مفعول
ًا  "."قوملـ " نأعتيآفقهون "ل وأجملة "،"ألف

ّلُه     َخّفَف     الَن  { 66:آ ُكْم     ال ْن ِلَم     َع ُكْم     َأّن     وَأَع ِإْن     َضْعًفا     ِفي َف
ُكْن ُكْم     َيآ ْن َئٌة     ِم ٌة     ِما ِبَر ُبوا     َصا ِل ْيِن     َيآْغ َت َئ ِإْن     ِما ُكْن     وَأ ُكْم     َيآ ْن ِم
ْلٌف ُبوا     َأ ِل ْيِن     َيآْغ ْلَف ْذِن     َأ ِإ ّلِه     ِب  }     ال

الفتح، على " مبني"خفف بـ متعلق زمان " ظرف"الن
ّد المؤوأل وأالمصدر ّد سإ " فإن . جملةعلم مفعولي مس

" متعلقالله "بإذن . وأالجارلها محل ل " مستأنأفة يآكن
 "."يآغلبوا في الواوأ من بحال

ِبّي     َكاَن     َما  { 67:آ َن ُكوَن     َأْن     ِل ّتى     َأسْإَرى     َلُه     َيآ ْثِخَن     حَأ ِفي     ُيآ
ُدوأَن     الْرِض َيا     َعَرَض     ُتِريآ ْنأ ّد  }     ال

" متعلق"لنبي وأالجار كان، " اسإميآكون "أن المصدر
 .لها محل ل " مستأنأفة"تريآدوأن وأجملة بالخبر،

َتاٌب     َلْول  { 68:آ ّلِه     ِمَن     ِك َبَق     ال ُكْم     سَإ ُتْم     ِفيَما     َلَمّس ْذ َأَخ

َذاٌب ِظيٌم     َع  }     َع
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خبره " مبتدأ،"كتاب وأ لوجود، امتناع " حأرف"لول
بنعت " متعلقالله "من وأالجار : موجود،تقديآره محذوأف

 .ثاٍن نأعت ""سإبق وأجملة "،"كتابلـ

ُلوا  { 69:آ ُك ُتْم     ِمّما     َف ِنْم ًبا     حَألل     َغ ّي  }     َط

لكم : أبحتأي مقدر، على " عاطفة"فكلوا في الفاء
مستأنأفة، " المقدرة"أبحت . وأجملةفكلوا الغنائم
وأهو به، " مفعول"حألل "،"كلوا بـ " متعلق"مما وأالجار

ًا : كلواأي محذوأف، لموصوف صفة الصل في طعام
 حألل
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ّيآَها    َ يآا  { 70 ِبّي     َأ ّن ُكْم     ِفي     ِلَمْن     ُقْل     ال ْيآِديآ ِإْن     السْإَرى     ِمَن     َأ
ِم َل ّلُه     َيآْع ُكْم     ِفي     ال ِب ُلو ْيًرا     ُق ُكْم     َخ ِت ْيًرا     ُيآْؤ َذ     ِمّما     َخ ُكْم     ُأِخ ْن }     ِم

بالصلة " متعلقأيآديآكم "في الجار " بدل،"النبي
من بحال " متعلقالسإرى "من الجار المقدرة،

نأصب محل في القول مقول الشرط وأجملة الموصول،
" متعلق "مّما . الجار ثان مفعول " الثانأية. "خيًرا

 " ."خيًرابـ

ِإْن  { 71:آ ُدوأا     وَأ َتَك     ُيآِريآ َنأ َيا ْد     ِخ ُنأوا     َفَق ّلَه     َخا ْبُل     ِمْن     ال  }     َق

يآعلم "إن جملة على " معطوفةيآريآدوأا "وأإن جملة
 ".الله

ّلِذيآَن     ِإّن  { 72:آ ُنوا     ا ُدوأا     وَأَهاَجُروأا     آَم ِلِهْم     وَأَجاَه َأْمَوا ِب
ْنأُفِسِهْم َأ ِبيِل     ِفي     وَأ ّلِه     سَإ ّلِذيآَن     ال َنأَصُروأا     آوَأوْأا     وَأا ِئَك     وَأ َل ُأوأ

ُء     َبْعُضُهْم َيا ِل ّلِذيآَن     َبْعٍض     َأوْأ ُنوا     وَأا َلْم     آَم ُكْم     َما     ُيآَهاِجُروأا     وَأ َل
ِتِهْم     ِمْن َيآ ّتى     َشْيٍء     ِمْن     وَأل ِإِن     ُيآَهاِجُروأا     حَأ ُكْم     وَأ ْنَصُروأ َت اسْإ
ّديآِن     ِفي ُكُم     ال ْي َل ّنْصُر     َفَع َلى     ِإل     ال ٍم     َع ُكْم     َقْو َن ْي َنُهْم     َب ْي َب وَأ

ٌق َثا  }     ِمي

". قوله"إن " خبر بعض أوألياء بعضهم " أوألئك جملة
مهملة، " نأافية": "ماشيء من وأليآتهم من لكم "ما
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" متعلقوأليآتهم "من الجار بالخبر، " متعلق"لكم الجار
"زائدة، ""من وأ ، " مبتدأ"شيءوأ "،"شيء من بحال

"حأتى وأالمصدر "،"الذيآن " خبرشيء "مالكم وأجملة
وأجملة "،"شيء خبر بمحذوأف " متعلقيآهاجروأا
"قوم على "إل . وأالجارالشرط " جوابالنصر "فعليكم

النصر : إلأي المحذوأف المستثنى من بحال متعلق
ًا " نأعتميثاق وأبينهم "بينكم . جملةقوم على كائن

 .جر محل " في"قوملـ

ّلِذيآَن  { 73:آ ُء     َبْعُضُهْم     َكَفُروأا     وَأا َيا ِل ُه     ِإل     َبْعٍض     َأوْأ ُلو َتْفَع
ُكْن َنٌة     َت ْت  }     الْرِض     ِفي     ِف

"بعضهم وأجملة "،"أوألياء خبره ثاٍن، " مبتدأ"بعضهم
"تكن تفعلوه ل "إن ". وأجملة " الذيآن " خبربعض أوألياء

 . تام مضارع " فعل"تكن لها، محل ل مستأنأفة

ّلِذيآَن  { 74:آ ُنوا     وَأا ُدوأا     وَأَهاَجُروأا     آَم ِبيِل     ِفي     وَأَجاَه ّلِه     سَإ ال
ّلِذيآَن َنأَصُروأا     آوَأوْأا     وَأا ِئَك     وَأ َل ُنوَن     ُهُم     ُأوأ ْلُمْؤِم َلُهْم     حَأّقا     ا
ٌة ٌق     َمْغِفَر  }     َكِريآٌم     وَأِرْز

" ضمير"هم "،"الذيآن " خبرالمؤمنون هم "أوألئك جملة
ًا فصل، ًا : المؤمنونأي مطلق، مفعول " نأائب"حأق إيآمانأ

ًا،  "."الذيآن للمبتدأ ثاٍن خبر "مغفرة "لهم وأجملة حأق

ّلِذيآَن  { 75:آ ُنوا     وَأا ُد     ِمْن     آَم ُدوأا     وَأَهاَجُروأا     َبْع ُكْم     وَأَجاَه َمَع
ِئَك َل ُأوأ ُكْم     َف ْن ُلو     ِم ُأوأ ِم     وَأ َلى     َبْعُضُهْم     الْرحَأا َبْعٍض     َأوْأ ِفي     ِب

َتاِب ّلِه     ِك  }     ال

َيْت ِن ُد ُب ":"فأوألئك قوله الضافة، عن " لقطعها"بع
ًا الخبر جملة وألحقت زائدة، الفاء للموصول تشبيه

"بعضهم وأجملة .المبتدأ بخبر متعلق وأالجار بالشرط،
" متعلق"ببعض ". الجار"أوألو المبتدأ " خبرببعض أوألى

 "أوألى بـ
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ٌة{ 1:آ َء ّلِه ِمَن َبَرا ِلِه ال َلى وَأَرسُإو ّلِذيآَن ِإ ُتْم ا ْد ِمَن َعاَه
ِكيَن ْلُمْشِر  } ا

براءة، : هذهأي محذوأف لمبتدأ ": خبرالله من "براءة
"الذيآن "إلى وأالجار " ،"براءةلـ بنعت متعلق وأالجار
"المشركين "من الجار "،"براءةلـ ثان بنعت متعلق
: عاهدتموهمأي المحذوأف العائد من بحال متعلق
 .المشركين من كائنين

َبَعَة     الْرِض     ِفي     َفِسيُحوا  { 2:آ َلُموا     َأْشُهٍر     َأْر ُكْم     وَأاْع ّنأ ْيُر     َأ َغ
ّلِه     ُمْعِجِزي َأّن     ال ّلَه     وَأ َكاِفِريآَن     ُمْخِزي     ال ْل  }     ا

" لبراءة "هذه جملة على " معطوفة"فسيحوا جملة
"،"سإيحوا بـ متعلق زمان " ظرف"أربعة لها، محل

ّدمعجزي غير "أنأكم وأالمصدر ّد " سإ َلْي مس علم، مفعو
 .المتقدم المصدر على معطوف الثانأي وأالمصدر

َذاٌن  { 3:آ َأ ّلِه     ِمَن     وَأ ِلِه     ال َلى     وَأَرسُإو ّناِس     ِإ ْلَحّج     َيآْوَم     ال ا
َبِر ْك ّلَه     َأّن     ال ٌء     ال ِكيَن     ِمَن     َبِري ْلُمْشِر ُلُه     ا ِإْن     وَأَرسُإو ُتْم     َف ْب ُت

ْيٌر     َفُهَو ُكْم     َخ ِإْن     َل ُتْم     وَأ ْي ّل َلُموا     َتَو ُكْم     َفاْع ّنأ ْيُر     َأ ُمْعِجِزي     َغ
ّلِه َبّشِر     ال ّلِذيآَن     وَأ َذاٍب     َكَفُروأا     ا ٍم     ِبَع ِلي  }     َأ

لمبتدأ " خبر"أذان عاطفة، ": الواوأ"وأأذان قوله
جملة على معطوفة وأالجملة أذان، : وأهذاأي محذوأف

بنعت " متعلقالله "من وأالجاّر لها، محل " لبراءة "هذه
لـ ثان بنعت " متعلقالناس "إلى وأالجار "،"أذان لـ

"،"أذان لـ ثالث بنعت " متعلق"يآوم وأالجار "،"أذان
الخافض نأـزع على " منصوببريء الله "أن وأالمصدر

خبره وأمبتدأ، عاطفة، ": الواوأ"وأرسإوله . وأقولهالباء
معطوفة وأالجملة كذلك، بريء : وأرسإولهأي محذوأف،

عطف قبيل من رفع، محل في ""بريء المفرد على
:الوأل بخبريآن، الله عن أخبر فقد المفرد، على الجملة
.جملةرسإوله براءة وأالثانأي المشركين، من براءته
ّدمعجزي غير "أنأكم . المصدر" مستأنأفةتبتم "فإن " سإ
ّد َلْي مس  ." مستأنأفة"وأبّشر . وأجملةعلم مفعو
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ّلِذيآَن     ِإل  { 4:آ ُتْم     ا ْد ِكيَن     ِمَن     َعاَه ْلُمْشِر ُكْم     َلْم     ُثّم     ا ْنُقُصو َيآ
ًئا ْي َلْم     َش َظاِهُروأا     وَأ ُكْم     ُيآ ْي َل ًدا     َع ِتّموا     َأحَأ َأ ْيِهْم     َف َل َدُهْم     ِإ َعْه
َلى ِتِهْم     ِإ ّد  }     ُم

". الجارعاهدتم "الذيآن من متصل ": مستثنىالذيآن "إل
المقدر، العائد من بحال " متعلقالمشركين "من

ًا "الكاف، :مفعولين إلى " تعدى"نأقصوأ ". وأجملةشيئ
بحال " متعلقمدتهم "إلى وأالجار " مستأنأفة،"فأتموا

 " ."عهدهم من

َذا  { 5:آ ِإ َلَخ     َف ْنأَس ْلُحُرُم     الْشُهُر     ا ُلوا     ا ُت ِكيَن     َفاْق ْلُمْشِر ا
ْيُث ُتُموُهْم     حَأ ْد ُذوأُهْم     وَأَج ُدوأا     وَأاحْأُصُروأُهْم     وَأُخ ُكّل     َلُهْم     وَأاْقُع

ِإْن     َمْرَصٍد ُبوا     َف َأَقاُموا     َتا َة     وَأ َتُوا     الّصل َة     وَأآ َكا ّلوا     الّز َفَخ
َلُهْم ِبي  }     سَإ

تتعلق شرطية " ظرفية"إذا ، مستأنأفة الشرط جملة
ل الفاء لن نأفسه؛ بالجواب تتعلق وأل ، الجواب بمعنى
مبني مكان " ظرف. "حأيث قبلها فيما بعدها ما يآعمل
""وأجدتموهم في وأالواوأ "،"اقتلوا بـ متعلق الضم على

الخافض نأـزع على " منصوبمرصد "كل وأ للشباع،
جملة على معطوفة "تابوا "فإن الشرط ). جملة(على

 . قبلها الشرط

ِإْن  { 6:آ ٌد     وَأ ِكيَن     ِمَن     َأحَأ ْلُمْشِر َتَجاَرَك     ا ُه     اسْإ َأِجْر ّتى     َف حَأ
ّلِه     َكلَم     َيآْسَمَع ِلْغُه     ُثّم     ال ْب َنُه     َأ ْأَم ِلَك     َم ّنأُهْم     َذ َأ ل     َقْوٌم     ِب

َلُموَن  }     َيآْع

وأالجاّر بعده، ما يآفسره محذوأف لفعل " فاعل"أحأد
وأجملة "،"أحأد لـ بنعت " متعلقالمشركين "من

وأالمصدر ثان، مفعول ". "مأمنه" تفسيريآة"اسإتجارك
" ،"ذلك المبتدأ بخبر متعلق " مجروأرقوم "بأنأهم
 لها محل ل " مستأنأفةقوم بأنأهم "ذلك وأجملة
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ْيَف  { 7 ُكوُن     َك ِكيَن     َيآ ْلُمْشِر ٌد     ِل َد     َعْه ْن ّلِه     ِع َد     ال ْن ِلِه     وَأِع َرسُإو
ّلِذيآَن     ِإل ُتْم     ا ْد َد     َعاَه ْن ْلَمْسِجِد     ِع ِم     ا ْلَحَرا َتَقاُموا     َفَما     ا اسْإ

ُكْم َتِقيُموا     َل  }     َلُهْم     َفاسْإ

مضارع " فعل"يآكون حأال، اسإتفهام ": اسإم"كيف
وأالظرف بالخبر، " متعلق"للمشركين وأالجار نأاقص،

" مستثنى"الذيآن وأ "،"عهد لـ بنعت " متعلقالله "عند
اسإتقاموا "فما . قولهنأصب محل في الفتح على مبني

شرط " اسإم"ما عاطفة، ": الفاءلهم فاسإتقيموا لكم
زمان : أّيوأالتقديآر .باسإتقاموا متعلق زمان ظرف

اسإتقاموا "فما . وأجملةلهم فاسإتقيموا لكم اسإتقاموا
 .قبلها الصلة جملة على معطوفة

ْيَف  { 8:آ ِإْن     َك ْظَهُروأا     وَأ ُكْم     َيآ ْي َل ُبوا     ل     َع ُكْم     َيآْرُق وَأل     ِإل     ِفي
ُكْم     ِذّمًة َنأ َأْفَواِهِهْم     ُيآْرُضو َبى     ِب ْأ َت ُبُهْم     وَأ ُلو َثُرُهْم     ُق ْك َأ وَأ

 }  "     َفاسِإُقوَن

؟تقاتلونأهم ل : كيفأي حأال اسإتفهام " اسإم"كيف
في الواوأ من " حأاليةيآظهروأا "وأإن جملة حأالية، وأالواوأ

جملة به، ": مفعول"إل . وأقوله" المقدرة"تقاتلونأهم
"فاسإقون "وأأكثرهم جملة " مستأنأفة،"يآرضونأكم

 ".قلوبهم "تأبى الفعلية على معطوفة

ّنأُهْم  { 9:آ َء     ِإ ُنأوا     َما     سَإا ُلوَن     َكا  }     َيآْعَم

فاعل موصول " اسإم"ما " مستأنأفة،سإاء "إنأهم جملة
 .: عملهمأي محذوأف بالذم وأالمخصوص ، سإاء

ُبوَن     ل  { 10:آ ِئَك     ِذّمًة     وَأل     ِإل     ُمْؤِمٍن     ِفي     َيآْرُق َل ُأوأ ُهُم     وَأ
ُدوأَن َت ْلُمْع  }     ا

.السابقة اليآة " في"إن لـ ثان " خبريآرقبون "ل جملة
هم "وأأوألئك وأجملة لها، محل ل فصل " ضمير"هم

 ".يآرقبون "ل جملة على " معطوفةالمعتدوأن

ِإْن  { 11:آ ُبوا     َف َأَقاُموا     َتا َة     وَأ َتُوا     الّصل َة     وَأآ َكا ُكْم     الّز ُنأ ِإْخَوا َف
ّديآِن     ِفي ُنأَفّصُل     ال َيآاِت     وَأ ٍم     ال َلُموَن     ِلَقْو  }       َيآْع
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" : الفاء"فإخوانأكم وأقوله " مستأنأفة،تابوا "فإن جملة
محذوأف لمبتدأ " خبر"إخوانأكم الشرط، لجواب رابطة

" متعلقالديآن "في وأالجار إخوانأكم، : فهمأي
"فهم وأجملة الفعل، معنى من فيه لما بإخوانأكم؛

. وأجملةجزم محل في الشرط جواب "إخوانأكم
 . لقوم " نأعت"يآعلمون وأجملة " مستأنأفة،"وأنأفصل

ِإْن  { 12:آ ُثوا     وَأ َك َنأُهْم     َنأ ْيآَما ُنوا     َعْهِدِهْم     َبْعِد     ِمْن     َأ َطَع ِفي     وَأ
ُكْم ِن ُلوا     ِديآ ِت ِئّمَة     َفَقا ُكْفِر     َأ ْل ّنأُهْم     ا ْيآَماَن     ل     ِإ ّلُهْم     َلُهْم     َأ َلَع

َتُهوَن ْن  }     َيآ

"،تابوا "فإن جملة على " معطوفةنأكثوا "وأإن جملة
" ،الكفر "أئمة من " حأاليةلهم أيآمان ل "إنأهم جملة

 .مستأنأفة "يآنتهون "لعلهم وأجملة

ُلوَن     َأل  { 13:آ ِت ُثوا     َقْوًما     ُتَقا َك َنأُهْم     َنأ ْيآَما ِإْخَراِج     وَأَهّموا     َأ ِب
ُكْم     وَأُهْم     الّرسُإوِل ُءوأ َد َنأُهْم     َمّرٍة     َأوّأَل     َب َتْخَشْو ّلُه     َأ َأحَأّق     َفال

ُه     َأْن ُتْم     ِإْن     َتْخَشْو ْن ِنيَن     ُك  }     ُمْؤِم

"بدؤوأكم "وأهم جملة وأتحضيض، عرض " حأرف"أل
.زمان ": ظرفمرة ". "أوأل"َهّموا جملة على معطوفة

خشيتم : إنأي مقدر شرط " جوابأحأق "فالله وأجملة
" مستأنأفة،مؤمنين كنتم "إن . وأجملةأحأق فالله أحأدا

 قبله ما عليه َدّل محذوأف الشرط وأجواب
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ُلوُهْم  { 14 ِت ْبُهُم     َقا ّذ ّلُه     ُيآَع ُكْم     ال ْيآِديآ َأ  }       ِب

ّذبهم مقدر شرط جواب لنأه مجزوأم؛ مضارع " فعل" يآع
 .وأمفعوله

ُتْم     َأْم  { 16:آ ْب ُكوا     َأْن     حَأِس ْتَر َلّما     ُت ِم     وَأ َل ّلُه     َيآْع ّلِذيآَن     ال ا
ُدوأا ُكْم     َجاَه ْن َلْم     ِم ُذوأا     وَأ ّتِخ ّلِه     ُدوأِن     ِمْن     َيآ ِلِه     وَأل     ال وَأل     َرسُإو

ِنيَن ْلُمْؤِم ِليَجًة     ا ّلُه     وَأ ِبيٌر     وَأال ُلوَن     ِبَما     َخ  }       َتْعَم
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ّدر " المنقطعة،"أم ُتَق "أن . وأالمصدروأالهمزة بل بـ وأ
ْتَركوا ّدُت ّد " سإ َلْي مس َلّما . وأقولهحأسب مفعو ":يآعلم "وأ
مجزوأم، مضارع وأفعل جازم، وأحأرف حأالية، الواوأ

الجار "،"جاهدوأا فاعل من بحال " متعلق"منكم وأالجاّر
""ماوأ " ،"اتخذ لـ الثانأي بالمفعول " متعلقدوأن "من
المجروأر وأالمصدر " مصدريآة،تعملون "بما قوله في

 "."خبير بـ متعلق

ِكيَن     َكاَن     َما  { 17:آ ْلُمْشِر َد     َيآْعُمُروأا     َأْن     ِل ّلِه     َمَساِج ال
َلى     َشاِهِديآَن ْنأُفِسِهْم     َع ُكْفِر     َأ ْل ِئَك     ِبا َل َطْت     ُأوأ ِب ُلُهْم     حَأ َأْعَما

ّناِر     وَأِفي ُدوأَن     ُهْم     ال ِل  }     َخا

""للمشركين . وأالجاركان " اسإميآعمروأا "أن المصدر
المشركين، من " حأال. "شاهديآنبخبرها متعلق

بـ " متعلقان"بالكفر "،أنأفسهم : "علىوأالجاّران
على " معطوفةخالدوأن "وأهم ". جملة"شاهديآن

 .رفع محل " فيأعمالهم "حأبطت

ّنأَما  { 18:آ َد     َيآْعُمُر     ِإ ّلِه     َمَساِج ّلِه     آَمَن     َمْن     ال ِم     ِبال َيْو ْل وَأا
َأَقاَم     الِخِر َة     وَأ َتى     الّصل َة     وَأآ َكا َلْم     الّز ّلَه     ِإل     َيآْخَش     وَأ ال

ِئَك     َفَعَسى َل ُنأوا     َأْن     ُأوأ ُكو َتِديآَن     ِمَن     َيآ ْلُمْه  }     ا

"فعسى وأجملة لها، عمل ل وأمكفوفة " كافة"إنأما
". وأيآعمر "إنأما جملة على " معطوفةيآكونأوا أن أوألئك

. وأالمصدر" اسإمها"أوألئك وأ ، نأاسإخ ماض " فعل"عسى
 .عسى " خبريآكونأوا "أن

ُتْم  { 19:آ ْل َيآَة     َأَجَع ْلَحاّج     سِإَقا َة     ا ْلَمْسِجِد     وَأِعَماَر ِم     ا ْلَحَرا ا
ّلِه     آَمَن     َكَمْن ِم     ِبال َيْو ْل َد     الِخِر     وَأا ِبيِل     ِفي     وَأَجاَه ّلِه     سَإ ل     ال

َتُووأَن َد     َيآْس ْن ّلِه     ِع  }     ال

"ل وأجملة " ،"جعللـ ثان بمفعول " متعلق"كمن الجار
 . ." مستأنأفةيآستووأن

ّلِذيآَن  { 20:آ ُنوا     ا ُدوأا     وَأَهاَجُروأا     آَم ِبيِل     ِفي     وَأَجاَه ّلِه     سَإ ال
ِلِهْم َأْمَوا ْنأُفِسِهْم     ِب َأ َظُم     وَأ َد     َدَرَجًة     َأْع ْن ّلِه     ِع ِئَك     ال َل ُأوأ ُهُم     وَأ
ِئُزوأَن ْلَفا  }     ا
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""درجة وأ " ،"أعظم خبره مبتدأ، " موصول"الذيآن
" ضمير"هم " ،"أعظمبـ " متعلق"عند وأالظرف تمييز،
"الفائزوأن هم وأأوألئك " وأجملة له، محل ل فصل

على الجملة عطف قبيل " من"أعظم على معطوفة
 المفرد
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َبّشُرُهْم  { 21: ّبُهْم     ُيآ ْنُه     ِبَرحْأَمٍة     َر ّناٍت     وَأِرْضَواٍن     ِم َلُهْم     وَأَج
 }     ُمِقيٌم     َنأِعيٌم     ِفيَها

، " المتقدم"أوألئك للمبتدأ ثان " خبر"يآبشرهم جملة
المبتدأ بخبر ": متعلقاننأعيم فيها "لهم الجاران

 "."جناتلـ " نأعتنأعيم فيها "لهم وأجملة "،"نأعيم

ِلِديآَن  { 22:آ ًدا     ِفيَها     َخا َب ّلَه     ِإّن     َأ ُه     ال َد ْن ِظيٌم     َأْجٌر     ِع  }     َع

" المتقدمة،"لهم في الضمير من ": حأال"خالديآن
ًدا وأالظرف "،"فيها وأالجار بالحال " متعلقان"أب

.رفع محل " في"إن " خبرأجر "عنده ". وأجملة"خالديآن

ُذوأا {ل 23:آ ّتِخ ُكْم َت َء َبا ُكْم آ َنأ ِإْخَوا َء وَأ َيا ِل ّبوا ِإِن َأوْأ َتَح اسْإ
ُكْفَر ْل َلى ا ّلُهْم وَأَمْن اليآَماِن َع َتَو ُكْم َيآ ْن ِئَك ِم َل ُأوأ ُهُم َف

ِلُموَن ّظا  } ال

"اسإتحبوا "إن وأجملة منصوب، ثان " مفعول"أوألياء
قبله، ما عليه َدّل محذوأف الشرط وأجواب مستأنأفة،

فاعل من حأال بمحذوأف " متعلق"منكم وأالجار
جواب على " معطوفةيآتولهم "وأمن وأجملة "،"يآتولّهم

 .لها محل ل النداء

ُكْم     َكاَن     ِإْن     ُقْل  { 24:آ َباُؤ ُكْم     آ َناُؤ ْب َأ ُكْم     وَأ ُنأ ِإْخَوا وَأ
ُكْم َأْزوَأاُج ُكْم     وَأ ُت َأْمَواٌل     وَأَعِشيَر ُتُموَها     وَأ َتَرْف ٌة     اْق ِتَجاَر وَأ

َدَها     َتْخَشْوَن ِكُن     َكَسا َنأَها     وَأَمَسا ُكْم     َأحَأّب     َتْرَضْو ْي َل ّلِه     ِمَن     ِإ ال
ِلِه ِلِه     ِفي     وَأِجَهاٍد     وَأَرسُإو ِبي ّبُصوا     سَإ َتَر  }     َف
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في وأالواوأ " ،"أمواللـ " نأعت"اقترفتموها جملة
" خبر"أحأّب وأقوله لها، محل ل " للشباع"اقترفتموها

ّبصوا وأجملة كان،  .الشرط " جواب"فتر

ْد  { 25:آ ُكُم     َلَق ّلُه     َنأَصَر ِطَن     ِفي     ال ِثيَرٍة     َمَوا َيآْوَم     َك ْيٍن     وَأ َن حُأ
ْذ ُكْم     ِإ ْت َب ُكْم     َأْعَج ُت ْثَر َلْم     َك ُكْم     ُتْغِن     َف ْن ًئا     َع ْي ُكُم     وَأَضاَقْت     َش ْي َل َع

َبْت     ِبَما     الْرُض ُتْم     ُثّم     َرحُأ ْي ّل ِبِريآَن     وَأ ْد  }       ُم

. وأقولهمقدر قسم جواب في " وأاقعة"لقد في اللم
على معطوف " اسإم"يآوم عاطفة، الواوأ ":"وأيآوم

ّلق بما " متعلق"مواطن من الزمان ظرف عطف به، تع
، بها المجروأر المكان ظرف ) على(في وأاسإطة غير

": ظرف"إذ وأقوله ، حأنين يآوم الله : وأنأصركم وأالتقديآر
.إليه مضاف ""أعجبتكم وأجملة "،"يآوم من بدل زمان

أوأ قليل : إغناءأي مطلق مفعول ": نأائب"شيئا وأقوله
وأالمصدر " مصدريآة،" : "مارحأبت "بما وأقوله .كثيرا

 .التاء من " حأال"مدبريآن "،"ضاقت بـ متعلق مجروأر

ّلُه     َأنأـزَل     ُثّم  { 26:آ َتُه     ال َن ِكي َلى     سَإ ِلِه     َع َلى     َرسُإو وَأَع
ِنيَن ْلُمْؤِم َأنأـزَل     ا ًدا     وَأ ُنو ّذَب     َتَروْأَها     َلْم     ُج ّلِذيآَن     وَأَع َكَفُروأا     ا

ِلَك َذ ُء     وَأ َكاِفِريآَن     َجَزا ْل  }     ا

"لم وأجملة " ،"أنأـزلبـ " متعلقرسإوله "على الجار
"الكافريآن جزاء "وأذلك وأجملة "،"جنودا لـ نأعت "تروأها

 لها محل ل مستأنأفة
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ّلُه  { 27  }     َرحِأيٌم     َغُفوٌر     وَأال

 . ثان " خبر. "رحأيم " مستأنأفةغفور "وأالله جملة

ّيآَها    َ يآا  { 28:آ ّلِذيآَن     َأ ُنوا     ا ّنأَما     آَم ُكوَن     ِإ ْلُمْشِر َفل     َنأَجٌس     ا
ُبوا َد     َيآْقَر ْلَمْسِج ْلَحَراَم     ا َد     ا َذا     َعاِمِهْم     َبْع ِإْن     َه ُتْم     وَأ َلًة     ِخْف ْي َع

ُكُم     َفَسْوَف ِني ّلُه     ُيآْغ ِلِه     ِمْن     ال َء     ِإْن     َفْض  }     َشا
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مستأنأفة، النداء " جوابنأجس المشركون "إنأما جملة
"إنأما المستأنأفة على " معطوفةيآقربوا "فل وأجملة

بمشتق مؤوأل ": نأعت"هذا وأقوله "،نأجس المشركون
" مستأنأفة،شاء "إن جملة إليه، المشار : عامهمأي

 .قبله ما عليه َدّل محذوأف الشرط وأجواب

ُنوَن     وَأل  { 29:آ ْلَحّق     ِديآَن     َيآِديآ ّلِذيآَن     ِمَن     ا ُتوا     ا َتاَب     ُأوأ ِك ْل ا
ّتى ُطوا     حَأ َيآَة     ُيآْع ْلِجْز  }     َصاِغُروأَن     وَأُهْم     َيآٍد     َعْن     ا

"يآد "عن الجار الباء، الخافض نأـزع على " منصوب"ديآن
"وأهم وأجملة "،"يآعطوا في الواوأ من بحال متعلق

 "."يآعطوا في الواوأ من " حأالصاغروأن

َلِت  { 30:آ ُد     وَأَقا َيُهو ْل ْيآٌر     ا ْبُن     ُعَز ّلِه     ا َلِت     ال ّنَصاَرى     وَأَقا ال
ْلَمِسيُح ْبُن     ا ّلِه     ا ِلَك     ال ُلُهْم     َذ َأْفَواِهِهْم     َقْو ُئوَن     ِب َقْوَل     ُيآَضاِه

ّلِذيآَن ْبُل     ِمْن     َكَفُروأا     ا َلُهُم     َق َت ّلُه     َقا ّنأى     ال ُكوَن     َأ  }     ُيآْؤَف

"،الله ابن "المسيح وأكذا وأخبر، " مبتدأابن "عزيآر
وأجملة "،"قولهم من بحال " متعلق"بأفواههم وأالجاّر

وأجملة "،"قولهم في الضمير من " حأال"يآضاهئون
حأال، اسإتفهام " اسإم"أنأى ، " مستأنأفةالله "قاتلهم

 "."قاتلهم هاء من " حأال"يآؤفكون وأجملة

ُذوأا  { 31:آ ّتَخ َباَرُهْم     ا َنأُهْم     َأحْأ َبا ًبا     وَأُرْه َبا ّلِه     ُدوأِن     ِمْن     َأْر ال
ْلَمِسيَح ْبَن     وَأا َيآَم     ا ُدوأا     ِإل     ُأِمُروأا     وَأَما     َمْر ُب َيْع َلًها     ِل ًدا     ِإ ل     وَأاحِأ

َلَه َنأُه     ُهَو     ِإل     ِإ ْبَحا ُكوَن     َعّما     سُإ  }     ُيآْشِر

لـ بنعت " متعلقدوأن "من الجار ، ثان " مفعول"أربابا
ّيةأمروأا "وأما وأجملة " ،"أربابا في الواوأ من " حأال

""إله وأ ، للجنس " نأافية": "لهو إل إله "ل " ،"اتخذوأا
، " للحصر"إل موجود، :تقديآره محذوأف وأالخبر اسإمها،

المحذوأف، الخبر في المستتر الضمير من " بدل"هو
مطلق، " مفعول"سإبحانأه " ،"إلهلـ ثان نأعت وأالجملة
.مستأنأفة وأجملته نأسبح، :تقديآره محذوأف وأعامله

ّلف"عما الجار المصدريآة، ""ما وأ " الجاّرة"عن ِمن " ُمَؤ
 المقدرة نأسبح بـ متعلق المجروأر وأالمصدر
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ُدوأَن  { 32 ُئوا     َأْن     ُيآِريآ ْطِف ّلِه     ُنأوَر     ُيآ َأْفَواِهِهْم     ال َبى     ِب ْأ َيآ ّلُه     وَأ ال
ِتّم     َأْن     ِإل ُه     ُيآ َلْو     ُنأوَر َه     وَأ َكاِفُروأَن     َكِر ْل  }       ا

"يآطفئوا "أن وأالمصدر " مستأنأفة،"يآريآدوأن جملة
به " مفعوليآتم "أن وأالمصدر " ،"يآريآدلـ به مفعول

لن إتمام؛ إل الله يآريآد : لالكلم " وأتقديآر"يآأبىلـ
":كره "وألو وأقوله بنفي، مسبوق المفرغ السإتثناء

: يآتمأي محذوأفة حأال على الواوأ عطفت حأالية الواوأ
لسإتقصاء وأهذا الحال، هذه في وألو حأال، كل في نأوره

.قبله ما عليه َدّل محذوأف الشرط . وأجوابالحأوال
.المتقدم التمام من " حأاليةالكافروأن كره "وألو وأجملة

ّلِذيآَن  { 34:آ ْكنـزوأَن     وَأا ّذَهَب     َيآ ْلِفّضَة     ال َنأَها     وَأل     وَأا ْنِفُقو ُيآ
ِبيِل     ِفي ّلِه     سَإ َبّشْرُهْم     ال َذاٍب     َف ٍم     ِبَع ِلي  }       َأ

""فبّشرهم وأجملة " مستأنأفة،يآكنـزوأن "وأالذيآن جملة
تشبيها بالخبر الفاء وألحقت زائدة وأالفاء " ،"الذيآن خبر

 .بالشرط للموصول

ْيَها     ُيآْحَمى     َيآْوَم  { 35:آ َل ّنَم     َنأاِر     ِفي     َع ْكَوى     َجَه ُت ِبَها     َف
َباُهُهْم ُبُهْم     ِج ُنو ُظُهوُرُهْم     وَأُج َذا     وَأ ُتْم     َما     َه ُكْم     َكنـز ْنأُفِس ل
ُذوأُقوا ُتْم     َما     َف ْن ْكنـزوأَن     ُك  }     َت

ّذبون بـ متعلق زمان " ظرف"يآوم ُيآَع وأجملة " مقدرا،"
" ضمير"يآحمى فاعل وأنأائب مستأنأفة، المقدر الفعل

بـ متعلقان وأالجاّران الوقود، على يآعود هو، تقديآره
لقول القول " مقولكنـزتم ما "هذا وأجملة "،"يآحمى

المحذوأف القول وأجملة نأصب، محل في محذوأف
ُتكوى جملة على معطوفة ما هذا وأيآقال :" وأالتقديآر"
ما "هذا جملة على " معطوفة"فذوأقوا وأجملة كنـزتم،
 .القول تمام من وأهي نأصب، محل " فيكنـزتم

َة     ِإّن  { 36:آ ّد َد     الّشُهوِر     ِع ْن ّلِه     ِع َنا     ال ْث ِفي     َشْهًرا     َعَشَر     ا
َتاِب ّلِه     ِك َلَق     َيآْوَم     ال ْنَها     وَأالْرَض     الّسَماوَأاِت     َخ َبَعٌة     ِم حُأُرٌم     َأْر
ِلَك ّديآُن     َذ ّيُم     ال ْلَق ِلُموا     َفل     ا ْظ ُكْم     ِفيِهّن     َت ْنأُفَس ُلوا     َأ ِت وَأَقا
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ِكيَن ْلُمْشِر ُكْم     َكَما     َكاّفًة     ا َنأ ُلو ِت َلُموا     َكاّفًة     ُيآَقا ّلَه     َأّن     وَأاْع ال
ّتِقيَن     َمَع ْلُم  }     ا

، بالمثنى ملحق لنأه باللف؛ " مرفوع"إن ": خبر"اثنا
""شهرا وأ له، محل ل الفتح على مبني " جزء"عشر
". وأجملةعشر "اثنا لـ بنعت متعلق بعده وأالجار تمييز،
"ذلك وأجملة "،عشر "اثنا " نأعتحأرم أربعة "منها
".تظلموا "فل جملة وأكذا لها، محل ل " مستأنأفةالديآن
في وأالكاف "،"المشركين من ": حأال"كافة وأقوله

: قتالأي مطلق، مفعول نأائب مثل، بمعنى " اسإم"كما
المؤوأل وأالمصدر " مصدريآة،"ما وأ لكم، قتالهم مثل
ّدالمتقين مع الله "أن ّد " سإ  علم مفعولي مس
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ّنأَما  { 37: ُء     ِإ ّنِسي ٌة     ال َد َيآا ُكْفِر     ِفي     ِز ْل ّلِذيآَن     ِبِه     ُيآَضّل     ا ا
َنأُه     َكَفُروأا ّلو َنأُه     َعاًما     ُيآِح ُيآَحّرُمو ُئوا     َعاًما     وَأ ِط ُيَوا َة     ِل ّد َما     ِع

ّلُه     حَأّرَم ّلوا     ال ُيِح ّلُه     حَأّرَم     َما     َف ّيآَن     ال ُء     َلُهْم     ُز ِلِهْم     سُإو }     َأْعَما

"يآضل ". وأجملة"زيآادةلـ بنعت " متعلقالكفر "في الجار
ّلونأه . وأجملةثان " خبرالذيآن به ُيآِح "،"الذيآن من " حأال"

ّيآن وأجملة  ." مستأنأفةسإوء لهم "ُز

ُكْم     َما  { 38:آ َذا     َل ُكُم     ِقيَل     ِإ ْنأِفُروأا     َل ِبيِل     ِفي     ا ّلِه     سَإ ال
ُتْم ْل ّثاَق َلى     ا ُتْم     الْرِض     ِإ َياِة     َأَرِضي ْلَح َيا     ِبا ْنأ ّد الِخَرِة     ِمَن     ال

َتاُع     َفَما َياِة     َم ْلَح َيا     ا ْنأ ّد ِليٌل     ِإل     الِخَرِة     ِفي     ال  }     َق

" متعلق"لكم الجار مبتدأ، اسإتفهام ": اسإملكم "ما
"،"لكم في الضمير من حأال الشرطية وأالجملة بالخبر،

وأجملة "،"الحياة من بحال " متعلقالخرة "من الجار
..."الحياة متاع "فما وأجملة " مستأنأفة،"أرضيتم

 "."إل بـ نأفيها لنأتقاض " مهملة"ما وأ مستأنأفة،

ْنِفُروأا     ِإل  { 39:آ ُكْم     َت ْب ّذ ًبا     ُيآَع َذا ِليًما     َع ْبِدْل     َأ َت َيآْس َقْوًما     وَأ
ُكْم ْيَر ُه     وَأل     َغ ًئا     َتُضّروأ ْي  }     َش
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مصدر،وأالمصدر اسإم لنأه مطلق؛ مفعول ": نأائب"عذابا
" نأكرة"غير وأ "،"قوما ": نأعت"غيركم وأقوله تعذيآب،

":"شيئا وأقوله البهام، في موغل لنأه ُأضيف؛ وألو
أوأ قليل ضررا تضّروأه : وألأي مطلق مفعول نأائب
 .كثيرا

ُه     ِإل  { 40:آ ْنُصُروأ ْد     َت ُه     َفَق ّلُه     َنأَصَر ْذ     ال ّلِذيآَن     َأْخَرَجُه     ِإ ا
ِنأَي     َكَفُروأا ْيِن     َثا َن ْث ْذ     ا ْلَغاِر     ِفي     ُهَما     ِإ ْذ     ا ِبِه     َيآُقوُل     ِإ ل     ِلَصاحِأ
ّلَه     ِإّن     َتْحَزْن َنا     ال َأنأـزَل     َمَع ّلُه     َف َتُه     ال َن ِكي ْيِه     سَإ َل ُه     َع َد ّيآ َأ وَأ
ُنوٍد ِلَمَة     وَأَجَعَل     َتَروْأَها     َلْم     ِبُج ّلِذيآَن     َك َلى     َكَفُروأا     ا الّسْف
ِلَمُة َك ّلِه     وَأ َيا     ِهَي     ال ْل ْلُع  }     ا

":"ثانأي وأقوله " ،"نأصره بـ متعلق زمان " ظرف"إذ
مجروأر إليه " مضاف"اثنين " وأ"أخرجه مفعول من حأال

""إذ من " بدلهما "إذ بالمثنى، ملحق لنأه بالياء؛
وأتقارب " الثانأية،"إذ من " بدليآقول "إذ وأ الوألى،
" ضميرالعليا "هي المتحدة، منـزلة يآنـزلها الزمنة

"العليا هي الله "وأكلمة وأجملة له، محل ل فصل
 مستأنأفة
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ْنأِفُروأا  { 41 ِثَقال     ِخَفاًفا     ا ُدوأا     وَأ ُكْم     وَأَجاِه ِل َأْمَوا ُكْم     ِب ْنأُفِس َأ وَأ
ِبيِل     ِفي ّلِه     سَإ ُكْم     ال ِل ْيٌر     َذ ُكْم     َخ ُتْم     ِإْن     َل ْن َلُموَن     ُك  }     َتْع

"إن وأجملة " ،"انأفروأا في الواوأ من " حأال"خفافا
ما عليه َدّل محذوأف الشرط وأجواب مستأنأفة، "كنتم
 .قبله

ًبا     َعَرًضا     َكاَن     َلْو  { 42:آ ًدا     وَأسَإَفًرا     َقِريآ َبُعوَك     َقاِص ّت ِكْن     ل َل وَأ
َدْت ْيِهُم     َبُع َل ِلُفوَن     الّشّقُة     َع َيْح ّلِه     وَأسَإ َنا     َلِو     ِبال َطْع َت اسْإ

َنا ُكْم     َلَخَرْج ُكوَن     َمَع ِل ْنأُفَسُهْم     ُيآْه ّلُه     َأ َلُم     وَأال ّنأُهْم     َيآْع ِإ
ُبوَن َكاِذ  }     َل

كان "لو جملة على " معطوفةَبُعدت "وألكن جملة
جملة على " معطوفة"وأسإيحلفون وأجملة "،عرضا

ل القسم جواب وأجوابه الشرط وأجملة "،َبُعدت "وألكن
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وأجملة " ،"سإيحلفون القسم على وأدّل لها، محل
وأجملة قائلين، :أي القول مقول وأجوابه القسم

ِلكون ُيآْه "إنأهم وأجملة "،"سإيحلفون فاعل من " حأال"
اللم " لوجود"إن همزة وأكسرت به، " مفعوللكاذبون

 "."إن خبر في

ّلُه     َعَفا  { 43:آ ْنَك     ال ْنأَت     ِلَم     َع ّتى     َلُهْم     َأِذ ّيَن     حَأ َب َت ّلِذيآَن     َلَك     َيآ ا
َدُقوا َلَم     َص َتْع ِبيَن     وَأ َكاِذ ْل  }     ا

ِلَم جر محل في اسإتفهام " اسإم"ما وأ جارة، " اللم"
وأالجار بها، الجاّر لتصال ألفها وأحأذفت بالفعل، متعلق
وأجاز "،"أذنأت بـ " متعلق"لهم وأالجار "،"أذنأت بـ متعلق
ّلق لختلف ""أذنأت بالفعل وأاحأد بلفظ حأرفين تع

. وأجملةللتبليغ وأالثانأية للتعليل، فالوألى معنييهما؛
" مجروأريآتبين "أن المؤوأل وأالمصدر " مستأنأفة،"أذنأت

ّدر، بفعل " متعلق"حأتىبـ الذن عن َتَوّقْفَت : َهل أي ُمَق
 . لهم

ُنأَك     ل  { 44:آ ْأِذ َت ّلِذيآَن     َيآْس ُنوَن     ا ّلِه     ُيآْؤِم ِم     ِبال َيْو ْل َأْن     الِخِر     وَأا

ُدوأا ِلِهْم     ُيآَجاِه َأْمَوا ْنأُفِسِهْم     ِب َأ ّلُه     وَأ ِليٌم     وَأال ّتِقيَن     َع ْلُم  }     ِبا

نأـزع على " منصوبيآجاهدوأا "أن المؤوأل المصدر
وأالجار ، " مستأنأفةعليم "وأالله وأجملة )(في الخافض

 " ."عليمبـ " متعلق"بالمتقين

َبْت  { 45:آ َتا ُبُهْم     وَأاْر ُلو ِبِهْم     ِفي     َفُهْم     ُق ْيآ ُدوأَن     َر ّد َتَر  }       َيآ

"،"ارتابت جملة على " معطوفةيآترددوأن "فهم جملة
 "."يآترددوأنبـ " متعلقريآبهم "فيوأالجاّر

َلْو  { 46:آ ُدوأا     وَأ ْلُخُروأَج     َأَرا ّدوأا     ا ًة     َلُه     لَع ّد ِكْن     ُع َل َه     وَأ ّلُه     َكِر ال
َثُهْم ِبَعا ْنأ َطُهْم     ا ّب َث ُدوأا     وَأِقيَل     َف ْلَقاِعِديآَن     َمَع     اْقُع  }       ا

"كره "وألكن وأجملة " مستأنأفة،أرادوأا "وألو جملة
وأنأائب لها، محل " لأرادوأا "وألو جملة على معطوفة

 . المصدر " ضمير"قيل فاعل
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ُكْم     َخَرُجوا     َلْو  { 47:آ ُكْم     َما     ِفي ُدوأ َبال     ِإل     َزا وَألوْأَضُعوا     َخ
ُكْم َل ُكُم     ِخل َنأ ْبُغو َنَة     َيآ ْت ْلِف ُكْم     ا  }       َلُهْم     سَإّماُعوَن     وَأِفي

فاعل من " حأال"يآبغونأكم وأجملة ثان، " مفعول"خبال
كونأهم حأال : أسإرعواأي نأصب محل " في"أوأضعوا

فاعل من حأال "سإماعون "وأفيكم وأجملة باغين،
قوله في . وأالكافنأصب محل " في"يآبغونأكم
 لكم : يآبغونأي الخافض نأـزع على " منصوبة"يآبغونأكم
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َتَغُوا     َلَقِد  { 48 ْب َنَة     ا ْت ْلِف ْبُل     ِمْن     ا ُبوا     َق ّل ّتى     الُموَر     َلَك     وَأَق حَأ
َء ْلَحّق     َجا َظَهَر     ا ّلِه     َأْمُر     وَأ  }       َكاِرُهوَن     وَأُهْم     ال

وأالفعل مقدر، قسم جواب في " وأاقعة"لقد في اللم
المحذوأفة، اللف على المقدر الضم على مبني ماض

""حأتى بـ " مجروأرجاء "أن وأالمصدر فاعل، وأالواوأ
ّلبوا بـ متعلق من " حأاليةكارهون "وأهم ". وأجملة"ق
 "."ظهر فاعل

ْنُهْم  { 49:آ َذْن     َيآُقوُل     َمْن     وَأِم ْئ ّني     وَأل     ِلي     ا ِت ِفي     َأل     َتْف
َنِة ْت ْلِف ُطوا     ا ِإّن     سَإَق ّنَم     وَأ َطٌة     َجَه َكاِفِريآَن     َلُمِحي ْل  }       ِبا

ّنـي "ل الفعل ِتـ وأالنون بالسكون، مجزوأم " مضارعَتْف
""سإقطوا . وأجملةتنبيه " حأرف"أل للوقايآة، الثانأية

"لمحيطة جهنم "وأإن وأجملة لها، محل ل مستأنأفة
 "."محيطةبـ " متعلق"بالكافريآن وأالجاّر مستأنأفة،

ِإْن50:آ ْبَك  {وَأ َبٌة ُتِص ُلوا ُمِصي ْد َيآُقو َنأا َق ْذ َنأا َأَخ ِمْن َأْمَر
ْبُل ّلْوا َق َتَو َيآ  } َفِرحُأوَن وَأُهْم وَأ

ّلوا جملة "،"يآقولوا بـ جملة على " معطوفة"وأيآتو
"،"يآتولوا في الواوأ من " حأاليةفرحأون "وأهم وأجملة

 .نأصب محل في

َنا     َلْن     ُقْل  { 51:آ َب َتَب     َما     ِإل     ُيآِصي ّلُه     َك َنا     ال َنأا     ُهَو     َل َمْول
َلى ّلِه     وَأَع ّكِل     ال َتَو َي ْل ُنوَن     َف ْلُمْؤِم  }     ا
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"َمْولنأا "هو وأجملة "،"يآصيبنا فاعل " الموصولة"ما
محل ل " مستأنأفة"فليتوكل وأجملة "،"الله من حأال
 .الجازمة المر لم وأاللم زائدة، وأالفاء لها،

ّبُصوَن     َهْل     ُقْل  { 52:آ َنا     َتَر َدى     ِإل     ِب ْيِن     ِإحْأ َي َن ْلُحْس َنأْحُن     ا وَأ
ّبُص َتَر ُكْم     َنأ ُكُم     َأْن     ِب َب ّلُه     ُيآِصي َذاٍب     ال ْنِدِه     ِمْن     ِبَع َنا     َأوْأ     ِع ْيآِديآ َأ ِب

ّبُصوا َتَر ّنأا     َف ُكْم     ِإ ّبُصوَن     َمَع َتَر  }     ُم

"وأنأحن وأجملة به، " مفعول"إحأدى حأصر، " أداة"إل
"أن وأالمصدر القول، مقول على معطوفة "نأتربص

""فتربصوا وأجملة "،"نأتربصلـ به " مفعوليآصيبكم
 ." مستأنأفةمتربصون معكم "إنأا . وأجملة مستأنأفة

ْنأِفُقوا     ُقْل  { 53:آ ّبَل     َلْن     َكْرًها     َأوْأ     َطْوًعا     َأ َتَق ُكْم     ُيآ ْن ُكْم     ِم ّنأ ِإ
ُتْم ْن  }     َفاسِإِقيَن     َقْوًما     ُك

َطْوًعا يآتقبل "لن وأجملة الحال، موضع في " مصدر"
كنتم "إنأكم جملة وأكذا القول، حأيز في مستأنأفة "منكم
 ".قوما

َنَعُهْم     وَأَما  { 54:آ َبَل     َأْن     َم ْنُهْم     ُتْق ُتُهْم     ِم ّنأُهْم     ِإل     َنأَفَقا َأ

ّلِه     َكَفُروأا ِلِه     ِبال ِبَرسُإو ُتوَن     وَأل     وَأ ْأ َة     َيآ َلى     وَأُهْم     ِإل     الّصل ُكَسا
ْنِفُقوَن     وَأل  }     َكاِرُهوَن     وَأُهْم     ِإل     ُيآ

)،(ِمْن الخافض نأـزع على " منصوبتقبل "أن المصدر
"وأهم وأجملة "،"منعهم " فاعلكفروأا "أنأهم وأالمصدر

"وأهم ". جملة"يآأتون في الواوأ من " حأالكسالى
 ""يآنفقون في الواوأ من " حأالكارهون
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ّنأَما  { 55: ُد     ِإ ّلُه     ُيآِريآ َبُهْم     ال ّذ ُيَع َياِة     ِفي     ِبَها     ِل ْلَح َيا     ا ْنأ ّد ال
َتْزَهَق ْنأُفُسُهْم     وَأ  }     َكاِفُروأَن     وَأُهْم     َأ

َيآهم، أي " محذوأفالله "يآريآد مفعول وأالمصدر ِخْز
"وأهم وأجملة "،"يآريآدبـ " متعلق"ليعذبهم المجروأر
 "."تزهق فاعل من " حأالكافروأن
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ِلُفوَن  { 56:آ َيآْح ّلِه     وَأ ّنأُهْم     ِبال ُكْم     ِإ ْن ُكْم     ُهْم     وَأَما     َلِم ْن ِم
ّنُهْم ِك َل  }     َيآْفَرُقوَن     َقْوٌم     وَأ

القسم وأجملة القسم، " جوابلمنكم "إنأهم جملة
ّدر، لقوٍل القول مُقول وأجوابه فاعل من حأال هو ُمَق

هم "وأما وأجملة لمنكم، إنأهم : قائلين" أي"يآحلفون
وأجملة نأصب، محل " في"إّن اسإم من " حأاليةمنكم

"،منكم هم "وأما جملة على معطوفة "قوم "وألكنهم
 .نأصب محل في

ُدوأَن     َلْو  { 57:آ ًأ     َيآِج ْلَج ّدَخل     َأوْأ     َمَغاَراٍت     َأوْأ     َم ّلْوا     ُم ْيِه     َلَو َل ِإ
 }     َيآْجَمُحوَن     وَأُهْم

"وأهم وأجملة " السابقة،"قوملـ ثاٍن نأعٌت الشرط جملة
ّلوا فاعل من " حأاليةَيآْجمحون  .نأصب محل في "،"وأ

ْنُهْم  { 58:آ ْلِمُزَك     َمْن     وَأِم َدَقاِت     ِفي     َيآ ِإْن     الّص ُطوا     َف ُأْع

ْنَها ِإْن     َرُضوا     ِم َطْوا     َلْم     وَأ ْنَها     ُيآْع َذا     ِم ُطوَن     ُهْم     ِإ  }       َيآْسَخ

" متعلق"منهم وأالجاّر مبتدأ، موصول " اسإم"َمْن
َمْن "منهم جملة على معطوفة الشرط وأجملة بالخبر،
"يآسخطون هم "إذا وأجملة " فجائية،"إذا وأ "،يآلمزك
 .الشرط جواب

َلْو  { 59:آ ّنأُهْم     وَأ َتاُهُم     َما     َرُضوا     َأ ّلُه     آ ُلُه     ال ُلوا     وَأَرسُإو وَأَقا
َنا ُب ّلُه     حَأْس َنا     ال ِتي ُيْؤ ّلُه     سَإ ِلِه     ِمْن     ال ُلُه     َفْض ّنأا     وَأَرسُإو َلى     ِإ ّلِه     ِإ ال

ُبوَن  }     َراِغ

وأجواب " مقدرا،"ثبت بـ " فاعلرضوا "أنأهم المصدر
"حأسبنا . وأقولهلهم خيرا : لكانأي محذوأف الشرط

حأيز في مستأنأفة ""سإيؤتينا وأجملة وأخبر، ": مبتدأالله
ّنأا جملة وأكذا القول، "إلى ". الجارراغبون الله إلى "إ

 "."راغبونبـ " متعلقةالله

ّنأَما  { 60:آ َدَقاُت     ِإ ْلُفَقَراِء     الّص ِكيِن     ِل ْلَمَسا ِليَن     وَأا ْلَعاِم وَأا
ْيَها َل ّلَفِة     َع ْلُمَؤ ُبُهْم     وَأا ُلو ْلَغاِرِميَن     الّرَقاِب     وَأِفي     ُق وَأِفي     وَأا
ِبيِل ّلِه     سَإ ْبِن     ال ِا ِبيِل     وَأ ّلِه     ِمَن     َفِريآَضًة     الّس  }       ال
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فاعل " نأائب"قلوبهموأ بالعاملين، " متعلق"عليها الجار
على " معطوفالرقاب "في وأالجاّر "،"المؤلفةلـ

"،الله سإبيل "في وأكذا به، تعلق بما " متعلق"للفقراء
وأقوله "،"الفقراء على ": معطوف"وأالغارمين وأقوله

وأالجار فريآضة، : فرضأي مطلق ": مفعول"فريآضة
"فريآضة "فرض وأجملة ، ""فريآضةلـ بنعت متعلق

 .مستأنأفة

ْنُهُم  { 61:آ ّلِذيآَن     وَأِم ُذوأَن     ا ِبّي     ُيآْؤ ّن ُلوَن     ال َيآُقو ُذٌن     ُهَو     وَأ ُقْل     ُأ
ُذُن ْيٍر     ُأ ُكْم     َخ ّلِه     ُيآْؤِمُن     َل ُيآْؤِمُن     ِبال ِنيَن     وَأ ْلُمْؤِم وَأَرحْأَمٌة     ِل

ّلِذيآَن ُنوا     ِل ُكْم     آَم ْن ّلِذيآَن     ِم ُذوأَن     وَأا ّلِه     َرسُإوَل     ُيآْؤ َذاٌب     َلُهْم     ال َع
ِليٌم  }     َأ

وأجملة هو، تقديآره محذوأف لمبتدأ " خبرخير "أذن
"للمؤمنين "يآؤمن وأالفعل للمقدر، ثاٍن " خبٌر"يآؤمن
ّلم؛ معنى تضّمن ّدى وألذلك ُيآَس وأقوله باللم، تع

قبيل " من"يآؤمن جملة على معطوف ": اسإم"وأرحأمة
بحال " متعلق"فيكم وأالجار الجملة، على المفرد عطف

المبتدأ " خبرعذاب "لهم وأجملة "،"آمنوا فاعل من
 "الذيآن
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ِلُفوَن  { 62: ّلِه     َيآْح ُكْم     ِبال ُكْم     َل ُيْرُضو ّلُه     ِل ُلُه     وَأال َأحَأّق     وَأَرسُإو

ُه     َأْن ُنأوا     ِإْن     ُيآْرُضو ِنيَن     َكا  }     ُمْؤِم

كذا، : ليكونأنأي " محذوأف"يآحلفون القسم جواب
فاعل من " حأاليةأحأق وأرسإوله "وأالله وأجملة

"يآرضوه "أن وأالمصدر نأصب، محل في "،"يآحلفون
في الضمير وأأفرد ، الباء الخافض نأـزع على منصوب
َأْمُرالتقديآر لن المطابقة؛ وأالصل "،"يآرضوه الله : وأ
لرسإوله، إرضاء الله فإرضاء يآرضوه، أن أحأّق وأرسإوله

"مؤمنين كانأوا "إن . وأجملةالخر يآستلزم منهما وأكٌل
عليه دّل محذوأف الشرط وأجواب لها، محّل ل مستأنأفة

 .قبله ما
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َلْم  { 63:آ َلُموا     َأ ّنأُه     َيآْع ّلَه     ُيآَحاِدِد     َمْن     َأ َلُه     ال َأّن     وَأَرسُإو َنأاَر     َلُه     َف
ّنَم ًدا     َجَه ِل ِلَك     ِفيَها     َخا ْلِخْزُي     َذ ِظيُم     ا ْلَع  }       ا

ّد الُمَؤوّأل المصدر ّد سَإ ": اسإم"َمْن علم، مفعولي َمَس
الشرط وأجملة " الخبر،"يآحادد وأجملة مبتدأ، شرط

وأالمصدر " رابطة،"فأّن في وأالفاء "،"أّن خبر وأجوابه
:أي محذوأف لمبتدأ " خبٌرجهنم نأار له "فأن الُمَؤوّأل
الشرط، جواب وأالجملة ، له جهنم نأاِر كوُن فأمره
وأالجاّر "،"يآحادد في الضمير من ": حأال"خالدا وأقوله
 .مستأنأفة "الخزي "ذلك وأجملة "،"خالدابـ متعلق

َذُر  { 64:آ َناِفُقوَن     َيآْح ْلُم ْيِهْم     ُتنـزَل     َأْن     ا َل ٌة     َع ُئُهْم     سُإوَر ّب َن ُت
ِبِهْم     ِفي     ِبَما ُلو ُئوا     ُقِل     ُق َتْهِز ّلَه     ِإّن     اسْإ َما     ُمْخِرٌج     ال

َذُروأَن  }     َتْح

." مستأنأفة"قل وأجملة به، " مفعولتنـزل "أن المصدر
وأقوله القول، حأيز في " مستأنأفةمخرج الله "إن جملة

 .لُمْخِرج به ": مفعول"ما

ِئْن  { 65:آ َل َتُهْم     وَأ ْل َأ ُلّن     سَإ َيُقو ّنأَما     َل ّنا     ِإ ْلَعُب     َنأُخوُض     ُك َنأ ُقْل     وَأ
ّلِه ِبال أ

ِتِه     َ َيآا ِلِه     وَأآ ُتْم     وَأَرسُإو ْن ُئوَن     ُك َتْهِز  }       َتْس

ّطئة"لئن في اللم ُلن في وأاللم للقسم، " مو ""ليقو
مرفوع مضارع وأالفعل القسم، جواب في وأاقعة
وأالواوأ المثال، لتوالي المحذوأفة النون بثبوت

للتوكيد، وأالنون فاعل، الساكنين للتقاء المحذوأفة
 "."تستهزئون بـ " متعلق"بالله وأالجاّر

َتِذُروأا     ل  { 66:آ ْد     َتْع ُتْم     َق َد     َكَفْر ُكْم     َبْع ِنأ َعْن     َنأْعُف     ِإْن     ِإيآَما
ِئَفٍة ُكْم     َطا ْن ّذْب     ِم ِئَفًة     ُنأَع ّنأُهْم     َطا َأ ُنأوا     ِب  }     ُمْجِرِميَن     َكا

ِإْن " وأكفرتم "قد الجملتان محل ل " مستأنأفتانَنأْعُف "
ّذب بـ متعلق " مجروأركانأوا "بأنأهم وأالمصدر لهما، ُنأع "."

َناِفُقوَن  { 67:آ ْلُم َناِفَقاُت     ا ْلُم َبْعٍض     ِمْن     َبْعُضُهْم     وَأا
ْأُمُروأَن َكِر     َيآ ْن ْلُم ْنَهْوَن     ِبا َيآ ْلَمْعُروأِف     َعِن     وَأ ِبُضوَن     ا َيآْق وَأ
َيآُهْم ْيآِد ّلَه     َنأُسوا     َأ َيُهْم     ال َنِس  }     َف
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""يآأمروأن وأجملة المبتدأ، " خبربعض من "بعضهم جملة
 .ثالث " خبر"نأسوا وأجملة ثاٍن، خبر

َد  { 68:آ ّلُه     وَأَع َناِفِقيَن     ال ْلُم َناِفَقاِت     ا ْلُم ُكّفاَر     وَأا ْل َنأاَر     وَأا
ّنَم ِلِديآَن     َجَه ُبُهْم     ِهَي     ِفيَها     َخا َنُهُم     حَأْس َلَع ّلُه     وَأ َلُهْم     ال وَأ
َذاٌب  }     ُمِقيٌم     َع

السإماء من " حأال"خالديآنوأ ثاٍن، " مفعول"نأار
جهنم، نأار من " حأالحأسبهم "هي وأجملة المتقدمة،

"،الله "وأعد جملة على " معطوفةالله "وألعنهم وأجملة
 الله "لعنهم جملة على " معطوفةعذاب "وألهم وأجملة
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ّلِذيآَن  { 69 ُكْم     ِمْن     َكا ِل ْب ُنأوا     َق ّد     َكا ُكْم     َأَش ْن ًة     ِم َثَر     ُقّو ْك َأ وَأ
ًدا     َأْمَوال َأوْأل َتُعوا     وَأ َتْم ُتْم     ِبَخلِقِهْم     َفاسْإ َتْع َتْم ُكْم     َفاسْإ ِبَخلِق

َتَع     َكَما َتْم ّلِذيآَن     اسْإ ُكْم     ِمْن     ا ِل ْب ُتْم     ِبَخلِقِهْم     َق ّلِذي     وَأُخْض َكا
ِئَك     َخاُضوا َل َطْت     ُأوأ ِب ُلُهْم     حَأ َيا     ِفي     َأْعَما ْنأ ّد وَأالِخَرِة     ال
ِئَك َل ُأوأ ْلَخاسِإُروأَن     ُهُم     وَأ  }     ا

محذوأف؛ لمبتدأ محذوأف بخبر " متعلق"كالذيآن الجار
للمثل " تفسيريآةأشد "كانأوا وأجملة كالذيآن، : همأي

في وأالكاف "،"أموال وأكذا " تمييز،"قوة المذكور،
:أي " مصدريآة؛"ما وأ مطلق، مفعول " نأائب"كما

بـ " متعلق"بخلقهم وأالجار اسإتمتاع، مثل اسإتمتاعا
مطلق؛ مفعول " نأائب"كالذي في وأالكاف "،"اسإتمتع

"حأبطت "أوألئك وأجملة خوضهم، مثل خوضا : خضتمأي
 .له محل ل فصل " ضمير. "هملها محل ل مستأنأفة،

َلْم  { 70:آ ِتِهْم     َأ ْأ ُأ     َيآ َب ّلِذيآَن     َنأ ِلِهْم     ِمْن     ا ْب ِم     َق وَأَعاٍد     ُنأوٍح     َقْو
َد َثُمو ِم     وَأ ْبَراِهيَم     وَأَقْو َأْصَحاِب     ِإ َيآَن     وَأ ْد َكاِت     َم َتِف ْلُمْؤ وَأا
ْتُهْم َت ُلُهْم     َأ َناِت     ُرسُإ ّي َب ْل ّلُه     َكاَن     َفَما     ِبا ِلَمُهْم     ال ْظ َي ِكْن     ِل َل وَأ
ُنأوا ْنأُفَسُهْم     َكا ِلُموَن     َأ ْظ  }     َيآ

"رسإلهم "أتتهم وأجملة الموصول، من ": بدل"قوم
""ليظلمهم المجروأر وأالمصدر المتقدم، للنبأ مفسرة
وأجملة للجحود، وأاللم : مريآدا،المقدر كان بخبر متعلق
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وأقوله "،كان "ما جملة على " معطوفةكانأوا "وألكن
 .مقدم ": مفعول"أنأفسهم

ُنوَن  { 71:آ ْلُمْؤِم َناُت     وَأا ْلُمْؤِم ُء     َبْعُضُهْم     وَأا َيا ِل َبْعٍض     َأوْأ
ْأُمُروأَن ْلَمْعُروأِف     َيآ ْنَهْوَن     ِبا َيآ َكِر     َعِن     وَأ ْن ْلُم ُيآِقيُموَن     ا َة     وَأ الّصل
ُتوَن ُيآْؤ َة     وَأ َكا ِطيُعوَن     الّز ُيآ ّلَه     وَأ َلُه     ال ِئَك     وَأَرسُإو َل َيْرحَأُمُهُم     ُأوأ سَإ

ّلُه  }     ال

وأجملة "،"المؤمنون المبتدأ " خبرأوألياء "بعضهم جملة
." مستأنأفةسإيرحأمهم "أوألئك جملة ثاٍن، " خبر"يآأمروأن

َد  { 72:آ ّلُه     وَأَع ِنيَن     ال ْلُمْؤِم َناِت     ا ْلُمْؤِم ّناٍت     وَأا ِمْن     َتْجِري     َج
ِتَها ْنأَهاُر     َتْح ِلِديآَن     ال ِكَن     ِفيَها     َخا َبًة     وَأَمَسا ّي ّناِت     ِفي     َط َج
ْدٍن ّلِه     ِمَن     وَأِرْضَواٌن     َع َبُر     ال ْك ِلَك     َأ ْلَفْوُز     ُهَو     َذ ِظيُم     ا ْلَع  }     ا

المؤمنين، من " حأال"خالديآنوأ ثاٍن، " مفعول"جنات
: كائنةأي لمساكن ثاٍن بنعٍت " متعلقجنات "في وأالجار

." مستأنأفةأكبر الله من "وأرضوان وأجملة جنات، في
وأجاز "،"رضوانلـ بنعت " متعلقالله "من وأالجار
 بالجاّر لوصفها بالنكرة البتداء
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ّيآَها    َ يآا  { 73 ِبّي     َأ ّن ُكّفاَر     َجاِهِد     ال ْل َناِفِقيَن     ا ْلُم ُلْظ     وَأا وَأاْغ
ْيِهْم َل ْأوَأاُهْم     َع ّنُم     وَأَم ْئَس     َجَه ِب ْلَمِصيُر     وَأ  }     ا

" ،الكفار "جاهد على " معطوفةجهنم "وأمأوأاهم جملة
"المصير "وأبئس وأجملة محذوأف، بالذّم المخصوص

 .لها محل ل ، مستأنأفة

ْد  { 74:آ َلَق ُلوا     وَأ ِلَمَة     َقا ُكْفِر     َك ْل َكَفُروأا     ا َد     وَأ ِإسْإلِمِهْم     َبْع
ُلوا     َلْم     ِبَما     وَأَهّموا َنا َناُهُم     َأْن     ِإل     َنأَقُموا     وَأَما     َيآ ّلُه     َأْغ ال

ُلُه ِلِه     ِمْن     وَأَرسُإو ِإْن     َفْض ُبوا     َف ُتو ْيًرا     َيآُك     َيآ ِإْن     َلُهْم     َخ ّلْوا     وَأ َتَو َيآ
ْبُهُم ّذ ّلُه     ُيآَع ًبا     ال َذا ِليًما     َع َيا     ِفي     َأ ْنأ ّد ِفي     َلُهْم     وَأَما     وَأالِخَرِة     ال
ِلّي     ِمْن     الْرِض  }     َنأِصيٍر     وَأل     وَأ
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نأقم، " مفعولأغناهم "أن وأالمصدر به، " مفعول"كلمة
َيآُك وأقوله ّدر بالسكون مجزوأم نأاسإخ ": مضارع" الُمَق

تقديآره ضمير وأاسإمها للتخفيف، المحذوأفة النون على
"،"خيرا بـ " متعلق"لهم وأالجاّر التوبة، : طلبأي هو؛

"في وأالجاّر " زائدة،"ِمْن ": مبتدأوألي "من وأقوله
من لهم "وأما وأجملة "،"وألي من بحال " متعلقالرض

 .لها محل ل "،"يآعذبهم جملة على " معطوفةوألي

ْنُهْم  { 75:آ َد     َمْن     وَأِم ّلَه     َعاَه ِئْن     ال َنأا     َل َتا ِلِه     ِمْن     آ َفْض
ّدَقّن َنّص َنأّن     َل ُكو َن َل ِلِحيَن     ِمَن     وَأ  }     الّصا

وأجملة " شرطية،"إْن للقسم، " موطئة"لئن في اللم
ّدَقّن وأجملة للعهد، " تفسيريآةآتانأا "لئن جملة َنّص َل ""
دّل محذوأف، الشرط وأجواب لها، محل ل القسم جواب
 .القسم جواب عليه

َلّما  { 76:آ َتاُهْم     َف ِلِه     ِمْن     آ ُلوا     َفْض ّلْوا     ِبِه     َبِخ َتَو وَأُهْم     وَأ
 }     ُمْعِرُضوَن

محل " لآتانأا "لئن على " معطوفةآتاهم "فلما جملة
" جواب"بخلوا وأجملة لوجوب، وأجوب " حأرف"لّماوأ لها،

من " حأاليةمعرضون "وأهم وأجملة لها، محل ل الشرط
ّلوا في الواوأ َتَو  "."

َبُهْم  { 77:آ َأْعَق ِبِهْم     ِفي     ِنأَفاًقا     َف ُلو َلى     ُق ِم     ِإ َنأُه     َيآْو ْلَقْو ِبَما     َيآ
َلُفوا ّلَه     َأْخ ُه     َما     ال ُدوأ ِبَما     وَأَع ُنأوا     وَأ ُبوَن     َكا ْكِذ  }       َيآ

" متعلققلوبهم "في وأالجاّر ثاٍن، به " مفعول"نأفاقا
"،"أعقبهمبـ " متعلقيآوم "إلى وأالجاّر "،"نأفاقا لـ بنعت

وأجملة "،"أخلفلـ ثاٍن مفعول ":وأعدوأه "ما وأقوله
وأكذا مصدريآة، ""ماوأ الحرفي، الموصول " صلة"أخلفوا

المجروأر الُمَؤوّأل وأالمصدر "،كانأوا "بما قوله " في"ما
ّلق السابق، المصدر على معطوف  .به تعلق بما وأتع

َلْم  { 78:آ َلُموا     َأ ّلَه     َأّن     َيآْع َلُم     ال َنأْجَواُهْم     سِإّرُهْم     َيآْع َأّن     وَأ وَأ
ّلَه ُيوِب     َعلُم     ال ْلُغ  }     ا
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ّد المؤوأل المصدر ّد سَإ وأالمصدر علم، مفعولي َمَس
 .المتقدم المصدر على معطوف الثانأي

ّلِذيآَن  { 79:آ ْلِمُزوأَن     ا ّطّوِعيَن     َيآ ْلُم ِنيَن     ِمَن     ا ْلُمْؤِم ِفي     ا
َدَقاِت ّلِذيآَن     الّص ُدوأَن     ل     وَأا َدُهْم     ِإل     َيآِج َيْسَخُروأَن     ُجْه ْنُهْم     َف ِم

ّلُه     سَإِخَر ْنُهْم     ال َلُهْم     ِم َذاٌب     وَأ ِليٌم     َع  }     َأ

"،منهم الله "سإخر جملة وأخبره مبتدأ، الموصول
ّطوعين من بحال " متعلقالمؤمنين "من وأالجاّر "،"الم
وأجملة "،"يآلمزوأن بـ " متعلقالصدقات "في وأالجار
 منهم الله "سإخر جملة على " معطوفةعذاب "وألهم
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َتْغِفْر  { 80 َتْغِفْر     ل     َأوْأ     َلُهْم     اسْإ َتْغِفْر     ِإْن     َلُهْم     َتْس َلُهْم     َتْس
ْبِعيَن ًة     سَإ َلْن     َمّر ّلُه     َيآْغِفَر     َف ِلَك     َلُهْم     ال ّنأُهْم     َذ َأ ّلِه     َكَفُروأا     ِب ِبال

ِلِه  }     وَأَرسُإو

وأجملة " تمييز،"مرةوأ مطلق، مفعول " نأائب"سإبعين
"بأنأهم الُمَؤوّأل وأالمصدر " مستأنأفة،بأنأهم "ذلك

 .بالخبر متعلق " مجروأركفروأا

ّلُفوَن     َفِرَح  { 81:آ ْلُمَخ ّلِه     َرسُإوِل     ِخلَف     ِبَمْقَعِدِهْم     ا ال
َكِرُهوا ُدوأا     َأْن     وَأ ِلِهْم     ُيآَجاِه َأْمَوا ْنأُفِسِهْم     ِب َأ ِبيِل     ِفي     وَأ ّلِه     سَإ ال
ُلوا ْنِفُروأا     ل     وَأَقا ْلَحّر     ِفي     َت ّنَم     َنأاُر     ُقْل     ا ّد     َجَه َلْو     حَأّرا     َأَش
ُنأوا  }     َيآْفَقُهوَن     َكا

"أن وأالمصدر بمقعدهم، متعلق مكان ": ظرف"خلف
الشرط وأجملة " تمييز،". "حَأّرا"كره مفعول "يآجاهدوأا

 .قبله ما عليه َدّل محذوأف الشرط وأجواب مستأنأفة،

ُكوا  { 82:آ َيْضَح ْل ِليل     َف ُكوا     َق ْب َي ْل ِثيًرا     وَأ ًء     َك ُنأوا     ِبَما     َجَزا َكا
ُبوَن ْكِس  }     َيآ

". جملة"جزاءلـ بنعت متعلقة " موصولة"بما " في"ما وأ
مفعول " نأائب. "قليللها محل ل " مستأنأفة"فليضحكوا
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وأالمصدر لجله، " مفعول"جزاء "،"كثيرا وأمثلها مطلق،
 .لجزاء بنعت متعلق

ِإْن  { 83:آ ّلُه     َرَجَعَك     َف َلى     ال ِئَفٍة     ِإ ْنُهْم     َطا ُنأوَك     ِم َذ ْأ َت َفاسْإ
ْلُخُروأِج ًدا     َمِعَي     َتْخُرُجوا     َلْن     َفُقْل     ِل َب َلْن     َأ ُلوا     وَأ ِت َمِعَي     ُتَقا

ُدوّأا ُكْم     َع ّنأ ُتْم     ِإ ْلُقُعوِد     َرِضي ُدوأا     َمّرٍة     َأوّأَل     ِبا َمَع     َفاْقُع
ِلِفيَن ْلَخا  }     ا

وأجملة "،"رجعك على " معطوفة"فاسإتأذنأوك جملة
ًداالشرط " جواب"فقل متعلق زمان " ظرف. "أب

حأيز في " مستأنأفةرضيتم "إنأكم وأجملة بالفعل،
وأجملة مطلق، مفعول ": نأائب"أوأل . وأقولهالقول

عطف وأيآجوز "،"رضيتم جملة على " معطوفة"فاقعدوأا
 .الخبر على النأشاء

َلى     ُتَصّل     وَأل  { 84:آ ْنُهْم     َأحَأٍد     َع ًدا     َماَت     ِم َب َلى     َتُقْم     وَأل     َأ َع
ْبِرِه ّنأُهْم     َق ّلِه     َكَفُروأا     ِإ ِلِه     ِبال ُتوا     وَأَرسُإو َفاسِإُقوَن     وَأُهْم     وَأَما

  { 

" نأعت"مات وأجملة "،"أحأدلـ بنعت " متعلق"منهم الجار
الواوأ من " حأاليةفاسإقون "وأهم وأجملة "،"أحأدلـ ثان
 "."ماتوا في

ْبَك     وَأل  { 85:آ ُلُهْم     ُتْعِج ُدُهْم     َأْمَوا َأوْأل ّنأَما     وَأ ُد     ِإ ّلُه     ُيآِريآ َأْن     ال

َبُهْم ّذ َيا     ِفي     ِبَها     ُيآَع ْنأ ّد َتْزَهَق     ال ْنأُفُسُهْم     وَأ  }     َكاِفُروأَن     وَأُهْم     َأ

"كافروأن "وأهم . جملة" مستأنأفةالله يآريآد "إنأما جملة
 "."أنأفسهم في الهاء من حأالية

َذا  { 86:آ ِإ َلْت     وَأ ٌة     ُأنأـز ُنوا     َأْن     سُإوَر ّلِه     آِم ُدوأا     ِبال َمَع     وَأَجاِه
ِلِه َنأَك     َرسُإو َذ ْأ َت ُلو     اسْإ ّطْوِل     ُأوأ ْنُهْم     ال ُلوا     ِم َنأا     وَأَقا ُكْن     َذْر َمَع     َنأ

ْلَقاِعِديآَن  }     ا

"آمنوا وأجملة " تفسيريآة،": "أنآمنوا "أن قوله
دوأن القول معنى فيه بفعل سإبقت وأقد تفسيريآة،

ُكْن وأجملة حأروأفه، َنأ َنأا إن :أي مقدر شرط " جواب" َذْر َت
 نأكن
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َأْن  {َرُضوا87: ُنأوا ِب ُكو ِلِف َمَع َيآ ْلَخَوا ِبَع ا ُط َلى وَأ َع
ِبِهْم ُلو  }َيآْفَقُهوَن ل َفُهْم ُق

الياء على المقدر الضم على مبني ماٍض " :فعل"رضوا
"فهم . جملةتسكينها بعد الساكنين للتقاء المحذوأفة

 .لها محل " ل"طبع جملة على " معطوفةيآفقهون ل

ِكِن  { 88:آ ّلِذيآَن     الّرسُإوُل     َل ُنوا     وَأا ُدوأا     َمَعُه     آَم ِلِهْم     َجاَه َأْمَوا ِب
ْنأُفِسِهْم َأ ِئَك     وَأ َل ُأوأ ْيَراُت     َلُهُم     وَأ ْلَخ  }    ا

وأجملة مستأنأفة، بعدها وأالجملة اسإتدراك، " حأرف"لكن
"،"أوألئك المبتدأ خبر رفع محل " فيالخيرات "لهم
جملة على معطوفة "الخيرات لهم "وأأوألئك جملة

 "."جاهدوأا

ِلِديآَن  { 89:آ ِلَك     ِفيَها     َخا ْلَفْوُز     َذ ِظيُم     ا ْلَع  }    ا

وأالجار "، جنات "لهم في الهاء من " حأال"خالديآن
 "."خالديآنبـ متعلق

ُيِصيُب  { 90:آ ّلِذيآَن     سَإ ْنُهْم     َكَفُروأا     ا َذاٌب     ِم ِليٌم     َع  }    َأ

" متعلق"منهم . الجار" مستأنأفةالذيآن "سإيصيب جملة
 "."كفروأا فاعل من بحال

ْيَس  { 91:آ َلى     َل َلى     وَأل     الّضَعَفاِء     َع ْلَمْرَضى     َع َلى     وَأل     ا َع
ّلِذيآَن ُدوأَن     ل     ا ْنِفُقوَن     َما     َيآِج َذا     حَأَرٌج     ُيآ ّلِه     َنأَصُحوا     ِإ ِلِه     ِل وَأَرسُإو

َلى     َما ِنيَن     َع ْلُمْحِس ِبيٍل     ِمْن     ا ّلُه     سَإ  }    َرحِأيٌم     َغُفوٌر     وَأال

شرطية ": ظرفيةنأصحوا "إذا ليس، " اسإم"حأرج
ّدر؛ الجواب بمضمون متعلقة لله نأصحوا : إذاأي الُمَق
الشرط وأجواب مستأنأفة، الشرط وأجملة الحرج، انأتفى

": مبتدأ،سإبيل "من وأقوله قبله، ما عليه دّل محذوأف،
بنفي، وأسإبقها نأكرة على لدخولها " زائدة"ِمْن وأ
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وأكذا " مستأنأفة،سإبيل من المحسنين على "ما وأجملة
 " .غفور "وأالله جملة

َلى     وَأل  { 92:آ ّلِذيآَن     َع َذا     ا َتْوَك     َما     ِإ َلُهْم     َأ َتْحِم ْلَت     ِل ُد     ل     ُق َأِج

ُكْم     َما ُل ْيِه     َأحْأِم َل ّلْوا     َع ُنُهْم     َتَو ُي َأْع ّدْمِع     ِمَن     َتِفيُض     وَأ ًنأا     ال حَأَز
ُدوأا     َأل ْنِفُقوَن     َما     َيآِج  }    ُيآ

الموصول صلة الشرط وأجملة " زائدة،ما "إذا " في"ما
الكاف من " حأالية"قلت وأجملة لها، محل ل السإمي،

قائل، وأأنأت أتوك، : إذاأي نأصب؛ محل " في"أتوك في
ّلوا وأجملة "وأأعينهم . وأجملة الشرط " جواب"تو
ّلوا في الواوأ من حأالية "تفيض " مفعول"حأزنأاوأ "،"تو
نأـزع على ": منصوبيآجدوأا "أل وأالمصدر لجله،

 . يآنفقون ما وأجود : لعدمأي اللم الخافض

ّنأَما  { 93:آ ِبيُل     ِإ َلى     الّس ّلِذيآَن     َع َنأَك     ا ُنأو ْأِذ َت ُء     وَأُهْم     َيآْس َيا ِن َأْغ

َأْن     َرُضوا ُنأوا     ِب ُكو ِلِف     َمَع     َيآ ْلَخَوا َبَع     ا َط ّلُه     وَأ َلى     ال ِبِهْم     َع ُلو ُق
َلُموَن     ل     َفُهْم  }    َيآْع

"،"يآستأذنأونأك في الواوأ من " حأالأغنياء "وأهم جملة
"يآعلمون ل "فهم وأجملة " مستأنأفة،"رضوا وأجملة

 "طبع جملة على معطوفة
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َتِذُروأَن  { 94 ُكْم     َيآْع ْي َل َذا     ِإ ُتْم     ِإ ْيِهْم     َرَجْع َل َتِذُروأا     ل     ُقْل     ِإ َلْن     َتْع
ُكْم     ُنأْؤِمَن ْد     َل َنأا     َق َأ ّب ّلُه     َنأ ُكْم     ِمْن     ال َباِر َيَرى     َأْخ ّلُه     وَأسَإ ال

ُكْم َل ُلُه     َعَم  }    وَأَرسُإو

"من وأالجاّر "،"يآعتذروأن بـ متعلقة محضة " ظرفية"إذا
:أي المقدر؛ الثانأي للمفعول بنعت " متعلقأخباركم

في " مستأنأفةنأؤمن "لن .وأجملةأخباركم من طرفا
وأجملة " ، الله نأبأنأا "قد جملة وأكذا ، القول حأيز

ّبأنأا جملة على " معطوفة"وأسإيرى  "."نأ
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ِلُفوَن  { 95:آ َيْح ّلِه     سَإ ُكْم     ِبال َذا     َل ُتْم     ِإ ْب َل ْنأَق ْيِهْم     ا َل ُتْعِرُضوا     ِإ ِل
ْنُهْم َأْعِرُضوا     َع ْنُهْم     َف ّنأُهْم     َع ْأوَأاُهْم     ِرْجٌس     ِإ ّنُم     وَأَم ًء     َجَه َجَزا

ُنأوا     ِبَما ُبوَن     َكا ْكِس  }    َيآ

وأجملة "،"يآحلفون بـ متعلقة محضة " ظرفية"إذا
" معطوفةجهنم "مأوأاهم وأجملة مستأنأفة، ""فأعرضوا

":"جزاء وأقوله " المستأنأفة،رجس "إنأهم جملة على
 .جزاء : يآجزوأنأي مقدر؛ لعامل مطلق مفعول

ِإْن  { 96:آ ْنُهْم     َتْرَضْوا     َف ِإّن     َع ّلَه     َف ِم     َعِن     َيآْرَضى     ل     ال ْلَقْو ا
ْلَفاسِإِقيَن  }    ا

 .لها محل ل " مستأنأفةترضوا "فإن جملة

ّد     الْعَراُب  { 97:آ ِنأَفاًقا     ُكْفًرا     َأَش َدُر     وَأ َأْج َلُموا     َأل     وَأ َيآْع
َد ُدوأ ّلُه     َأنأـزَل     َما     حُأ  }    ال

َأل وأالمصدر " تمييز،"كفرا نأـزع على " منصوبيآعلموا "
 .الباء الخافض

ُذ     َمْن     الْعَراِب     وَأِمَن  { 98:آ ّتِخ ْنِفُق     َما     َيآ ّبُص     َمْغَرًما     ُيآ َتَر َيآ وَأ
ُكُم ِئَر     ِب ّدوَأا ْيِهْم     ال َل ُة     َع ِئَر  }    الّسْوِء     َدا

وأجملة "،"مغرماوأ " الموصولة: "ما""يآتخذ مفعول
 ." مستأنأفةدائرة "عليهم

ّلِه     ُيآْؤِمُن     َمْن     الْعَراِب     وَأِمَن  { 99:آ ِم     ِبال َيْو ْل الِخِر     وَأا
ُذ ّتِخ َيآ ْنِفُق     َما     وَأ َباٍت     ُيآ َد     ُقُر ْن ّلِه     ِع َلَواِت     ال َأل     الّرسُإوِل     وَأَص

ّنأَها َبٌة     ِإ ُلُهُم     َلُهْم     ُقْر ْدِخ ُي ّلُه     سَإ ِتِه     ِفي     ال  }    َرحْأَم

".الظرف"قرباتوأ " الموصولة": "ما"يآتخذ مفعول
":"صلوات ". قوله"قربات لـ بنعت " متعلق"عند

"الله "سإيدخلهم ". وأجملة"قربات على معطوف
 مستأنأفة
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ِبُقوَن  { 100 ُلوَن     وَأالّسا ْلُمَهاِجِريآَن     ِمَن     الوّأ ْنأَصاِر     ا وَأال
ّلِذيآَن َبُعوُهْم     وَأا ّت ِإحْأَساٍن     ا ّلُه     َرِضَي     ِب ْنُهْم     ال ْنُه     وَأَرُضوا     َع َع

ّد َأَع ّناٍت     َلُهْم     وَأ َتَها     َتْجِري     َج ْنأَهاُر     َتْح ِلِديآَن     ال ًدا     ِفيَها     َخا َب َأ

ِلَك ْلَفْوُز     َذ ِظيُم     ا ْلَع  }    ا

الجار المبتدأ، من بحال " متعلقالمهاجريآن "من الجار
وأقوله "،"اتبعوهم فاعل من بحال " متعلق"بإحأسان
""فيها وأالجار "،"لهم في الضمير من ": حأال"خالديآن

"ذلك ". وأجملة"أبدا الظرف وأكذا " ،"خالديآنبـ متعلق
 ." مستأنأفةالفوز

ُكْم     وَأِمّمْن  { 101:آ َل َناِفُقوَن     الْعَراِب     ِمَن     حَأْو َأْهِل     وَأِمْن     ُم

َنِة ْلَمِديآ ُدوأا     ا َلى     َمَر ّنَفاِق     َع َلُمُهْم     ل     ال َلُمُهْم     َنأْحُن     َتْع َنأْع
ُبُهْم ّذ ُنَع ْيِن     سَإ َت  }    َمّر

"،"َمْن الموصول من بحال " متعلقالعراب "من الجار
لمبتدأ محذوأف بخبر " متعلقالمديآنة أهل "وأمن وأالجاّر

""مردوأا وأجملة أهل، من كائنون : قومأي محذوأف
ّدرة، لقوم نأعت "المديآنة أهل من "قوم وأجملة الُمَق

"ل " وأجملةحأولكم ممن "منافقون جملة على معطوفة
"نأحن وأجملة "،"مردوأا فاعل من " حأالتعلمهم
ل " مستأنأفة"سإنعذبهم وأجملة " مستأنأفة،نأعلمهم

 .مطلق مفعول " نأائب"مرتين .لها محل

َتَرُفوا     وَأآَخُروأَن  { 102:آ ِبِهْم     اْع ُنأو ُذ ُطوا     ِب َل ِلًحا     َعَمل     َخ َصا
ًئا     وَأآَخَر ّي ّلُه     َعَسى     سَإ ُتوَب     َأْن     ال ْيِهْم     َيآ َل ّلَه     ِإّن     َع َغُفوٌر     ال
 }    َرحِأيٌم

وأجملة "،"خلطوا جملة خبره ": مبتدأ،"وأآخروأن قوله
"وأمن جملة على " معطوفةخلطوا اعترفوا "وأآخروأن

لـ " نأعت"اعترفوا وأجملة "،مردوأا قوم المديآنة أهل
من " حأالعليهم يآتوب أن الله "عسى وأجملة "،"آخروأن

 .عسى " خبريآتوب "أن ". وأالمصدر"خلطوا في الواوأ

ْذ  { 103:آ ِلِهْم     ِمْن     ُخ َدَقًة     َأْمَوا َطّهُرُهْم     َص ّكيِهْم     ُت ُتَز ِبَها     وَأ
ْيِهْم     وَأَصّل َل َتَك     ِإّن     َع َكٌن     َصل  }    َلُهْم     سَإ
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صلتك "إّن وأجملة لصدقة، " نأعت"تطهرهم جملة
 .مستأنأفة "سإكن

َلْم  { 104:آ َلُموا     َأ ّلَه     َأّن     َيآْع َبُل     ُهَو     ال َبَة     َيآْق ّتْو َباِدِه     َعْن     ال ِع
ُذ ْأُخ َيآ َدَقاِت     وَأ َأّن     الّص ّلَه     وَأ ّتّواُب     ُهَو     ال  }    الّرحِأيُم     ال

ّدالله "أن المصدر ّد ..." سَإ وأالضمير علم، مفعولي َمَس
وأالمصدر "،"أّن خبر رفع محل في وأالجملة " مبتدأ،"هو

المصدر على " معطوفالتواب هو الله "وأأن الثانأي
 .نأصب محل في السابق

ُلوا     وَأُقِل  { 105:آ َيَرى     اْعَم ّلُه     َفَس ُكْم     ال َل ُلُه     َعَم وَأَرسُإو
ُنوَن ْلُمْؤِم ّدوأَن     وَأا ُتَر َلى     وَأسَإ ِم     ِإ ِل ْيِب     َعا ْلَغ َدِة     ا  }    وَأالّشَها

" في"اعملوا جملة على " معطوفةالله "فسيرى جملة
ّدوأن وأجملة نأصب، محل جملة على " معطوفة"سإتر

 " ."فسيرى

ّلِه     لْمِر     ُمْرَجْوَن     وَأآَخُروأَن  { 106:آ ُبُهْم     ِإّما     ال ّذ ِإّما     ُيآَع وَأ
ُتوُب ْيِهْم     َيآ َل  }    َع

وأجملة " نأعته،"ُمْرَجْوَن وأ ": مبتدأ،"وأآخروأن قوله
"وأآخروأن جملة على " معطوفةمرجون "وأآخروأن
بـ " متعلق"لمر وأالجاّر )102( اليآة " فياعترفوا
"يآعذبهم "إما وأجملة تفصيل، " حأرف"إماوأ "،"مرجون

 "آخروأن المبتدأ خبر
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ّلِذيآَن  { 107: ُذوأا     وَأا ّتَخ ًدا     ا ُكْفًرا     ِضَراًرا     َمْسِج َتْفِريآًقا     وَأ وَأ
ْيَن ِنيَن     َب ْلُمْؤِم ًدا     ا ِإْرَصا ّلَه     حَأاَرَب     ِلَمْن     وَأ َلُه     ال ِمْن     وَأَرسُإو
ْبُل ِلُفّن     َق َيْح َل َنأا     ِإْن     وَأ ْد َنى     ِإل     َأَر ْلُحْس ّلُه     ا ُد     وَأال ّنأُهْم     َيآْشَه ِإ

ُبوَن َكاِذ    َل

  { 
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وأخبر لخوانأهم، : مضاّرةأي لجله؛ " مفعول"ضرارا
ّذبونتقديآره " محذوأف"الذيآن المبتدأ . قوله: ُمَع

مستأنأفة، ": الواوأالحسنى إل أردنأا إن "وأليحلفن
ّدر، قسم جواب في وأاقعة وأاللم مضارع وأفعل ُمَق

وأالواوأ المثال، لتوالي المحذوأفة النون بثبوت مرفوع
للتوكيد، وأالنون الساكنين- فاعل، -للتقاء المحذوأفة

.به " مفعول"الحسنىوأ " للحصر،"إل وأ " نأافية،"إن
""ليحلفن وأجملة " مستأنأفة،ليحلفن "وأوأالله وأجملة
الثانأي القسم " جوابأردنأا "إن وأجملة القسم، جواب
ّبر ُكِسرتبالحلف عنه المع "؛"يآشهد " بعد"إّن همزة . وأ
على القسم جواب وأالجملة الخبر، في اللم لوجود

 .القسم " معنى"يآشهد تضمين

ٌد  { 108:آ َلى     ُأسّإَس     َلَمْسِج ّتْقَوى     َع ٍم     َأوّأِل     ِمْن     ال َأحَأّق     َيآْو

ّبوَن     ِرَجاٌل     ِفيِه     ِفيِه     َتُقوَم     َأْن َطّهُروأا     َأْن     ُيآِح َت  }    َيآ

َلمسجد في اللم التقوى، : "علىوأالجاّران " للبتداء،"
بالنكرة البتداء وأجاز "،"أسإس بـ " متعلقانأوأل ِمْن

وأالمصدر "،"مسجد المبتدأ ": خبر"أحأق وأقوله لوصفها
وأجملة الباء، الخافض نأـزع على " منصوبتقوم "أن

 .لمسجد " نأعترجال "فيه

َنأُه     َأسّإَس     َأَفَمْن  { 109:آ َيا ْن َلى     ُب ّلِه     ِمَن     َتْقَوى     َع ال
ْيٌر     وَأِرْضَواٍن َنأُه     َأسّإَس     َمْن     َأْم     َخ َيا ْن َلى     ُب َهاٍر     ُجُرٍف     َشَفا     َع

ْنأَهاَر ّنَم     َنأاِر     ِفي     ِبِه     َفا ّلُه     َجَه ْلَقْوَم     َيآْهِدي     ل     وَأال ا
ِلِميَن ّظا  }    ال

""َمْن مستأنأفة، وأالفاء للسإتفهام، " الهمزة"أفمن
وأ " عاطفة،"أم المبتدأ، " خبر"خير وأ مبتدأ، موصول

. وأجملة" الوألى"َمْن على معطوفة " الثانأية"َمْن
 ." مستأنأفةيآهدي ل "وأالله

ُنأُهُم     َيآَزاُل     ل  { 110:آ َيا ْن ّلِذي     ُب َنْوا     ا َبًة     َب ِبِهْم     ِفي     ِريآ ُلو ِإل     ُق
ّطَع     َأْن ُبُهْم     َتَق ُلو ّلُه     ُق ِليٌم     وَأال ِكيٌم     َع  }    حَأ
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مضارع وأفعل اسإتثناء، " أداة": "إلتقطع أن "إل قوله
على منصوب وأالمصدر تتقطع، وأأصله منصوب

يآزال ل :أي الحأوال عموم منه وأالمستثنى السإتثناء،
 .قلوبهم تقطع حأال إل حأال كل في ريآبة

ّلَه     ِإّن  { 111:آ َتَرى     ال ِنيَن     ِمَن     اْش ْلُمْؤِم ْنأُفَسُهْم     ا َأ

َلُهْم َأْمَوا َأّن     وَأ ّنَة     َلُهُم     ِب ْلَج ُلوَن     ا ِت ِبيِل     ِفي     ُيآَقا ّلِه     سَإ ال
ُلوَن ُت َيْق ُلوَن     َف َت ُيآْق ًدا     وَأ ْيِه     وَأْع َل ّتْوَراِة     ِفي     حَأّقا     َع ْنأِجيِل     ال وَأال
ْلُقْرآِن ّلِه     ِمَن     ِبَعْهِدِه     َأوْأَفى     وَأَمْن     وَأا ْبِشُروأا     ال َت ُكُم     َفاسْإ ْيِع َب ِب

ّلِذي ُتْم     ا َيآْع ِلَك     ِبِه     َبا َذ ْلَفْوُز     ُهَو     وَأ ِظيُم     ا ْلَع  }    ا

"،"اشترى بـ متعلق " مجروأرالجنة لهم "بأن المصدر
ًدا " مستأنأفة،"يآقاتلون وأجملة مطلق ": مفعول"وأع
ّدر، لفعل وأ "،"حأقا من بحال " متعلق"عليه وأالجاّر ُمَق
ًدا " نأعت"حأقا بنعت " متعلق"التوراة في وأالجاّر "،"وأع

ًدا لـ وأ مستأنأفة، ": الواوأَأوْأفى "وأمن وأقوله "،"وأع
 " خبر"أوأفىوأ مبتدأ اسإتفهام " اسإم"من
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ُبوَن  { 112: ِئ ّتا ُدوأَن     ال ِب ْلَعا ُدوأَن     ا ْلَحاِم ِئُحوَن     ا الّسا
ِكُعوَن ُدوأَن     الّرا ْلَمْعُروأِف     الِمُروأَن     الّساِج ّناُهوَن     ِبا َعِن     وَأال

َكِر ْن ْلُم ُظوَن     ا ْلَحاِف ُدوأِد     وَأا ّلِه     ِلُح  }    ال

من بعده وأما : هم،أي محذوأف؛ لمبتدأ ": خبر"التائبون
بـ " متعلق"بالمعروأف وأالجاّر الخبر، تعدد باب

لكون للتقويآة؛ زائدة اللم ":"لحدوأد وأقوله "،"المروأن
 .به " مفعول"حأدوأد وأ " فرًعا،"الحافظون العامل

ِبّي     َكاَن     َما  { 113:آ ّن ّلِذيآَن     ِلل ُنوا     وَأا َتْغِفُروأا     َأْن     آَم َيآْس
ِكيَن ْلُمْشِر َلْو     ِل ُنأوا     وَأ ِلي     َكا َبى     ُأوأ ّيَن     َما     َبْعِد     ِمْن     ُقْر َب َلُهْم     َت

ّنأُهْم ِم     َأْصَحاُب     َأ ْلَجِحي  }    ا

وأالجاّر "،يآستغفروأا "أن الُمَؤوّأل المصدر كان اسإم
وأهي " حأالية،"وألو في وأالواوأ بالخبر، متعلق ""للنبي

يآستغفروأا أن كانأوا : ماأي محذوأفة؛ حأال على للعطف
لسإتقصاء وأهذا الحال؛ هذه في وألو حأال، كل في
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قبله، ما عليه دّل محذوأف الشرط وأجواب الحأوال،
كان " خبر"أوألي "،"المشركين من حأالية وأالجملة
. وأقولهالسالم المذكر بجمع ملحق لنأه بالياء؛ منصوب

":"ما وأ "،"يآستغفروأا بـ متعلق الجاّر ":تبين ما بعد "من
ّين وأجملة إليه، مضاف وأالمصدر مصدريآة، " صلة"تب

" فاعل أصحاب "أنأهم . وأالمصدر الحرفي الموصول
ّين  "."تب

ِتْغَفاُر     َكاَن     وَأَما  { 114:آ ْبَراِهيَم     اسْإ ِبيِه     ِإ َدٍة     َعْن     ِإل     ل َمْوِع
َدَها ُه     وَأَع ّيآا َلّما     ِإ ّيَن     َف َب ّنأُه     َلُه     َت ُدوّأ     َأ ّلِه     َع َأ     ِل َبّر ْنُه     َت ِإّن     ِم

ْبَراِهيَم ٌه     ِإ ِليٌم     لوّأا  }    حَأ

""إل وأ "،"اسإتغفار من بحال " متعلق"لبيه الجار
وأمفعول كان، بخبر " متعلقموعدة "عن وأالجاّر للحصر،

"فلما جملة وأالمنفصل، المتصل " الضميران"وأعد
"،اسإتغفار كان "وأما جملة على " معطوفةتبين

" متعلق"لله وأالجار "،"تبين " فاعلعدوأ "أنأه وأالمصدر
 " ."عدوأبـ

ّلُه     َكاَن     وَأَما  { 115:آ ُيِضّل     ال َد     َقْوًما     ِل ْذ     َبْع َداُهْم     ِإ  }    َه

بأْن منصوب وأالفعل الجحود، " لم"ليضل في اللم
بـ المقدر كان بخبر متعلق المجروأر وأالمصدر مضمرة،

على مبني ظرفي ": اسإمهداهم "إذ وأقوله "،"مريآدا
 .إليه مضاف السكون

ّلَه     ِإّن  { 116:آ ْلُك     َلُه     ال ِيي     وَأالْرِض     الّسَماوَأاِت     ُم ُيآْح
ُيآِميُت ُكْم     وَأَما     وَأ ّلِه     ُدوأِن     ِمْن     َل ِلّي     ِمْن     ال  }    َنأِصيٍر     وَأل     وَأ

ثاٍن، " خبر"يآحيي وأجملة إّن، " خبرُملك "له جملة
على " معطوفةوألي من الله دوأن من لكم ما "وأ وأجملة
بالخبر، " متعلق"لكم وأالجاّر "،ملك له الله "إن جملة

""وأليوأ "،"وألي من بحال " متعلقدوأن "من وأالجار
.بنفي وأسإبقها نأكرة على لدخولها " زائدة"ِمْن وأ مبتدأ،
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ْد  { 117:آ ّلُه     َتاَب     َلَق َلى     ال ِبّي     َع ّن ْلُمَهاِجِريآَن     ال ْنأَصاِر     وَأا وَأال
ّلِذيآَن ُه     ا َبُعو ّت ْلُعْسَرِة     سَإاَعِة     ِفي     ا َد     َما     َبْعِد     ِمْن     ا َيآِزيآُغ     َكا
ُلوُب ْنُهْم     َفِريآٍق     ُق ْيِهْم     َتاَب     ُثّم     ِم َل ّنأُه     َع ُءوأٌف     ِبِهْم     ِإ }    َرحِأيٌم     َر

ّدر قسم " جوابتاب "لقد جملة لها، محل ل ُمَق
قلوب يآزيآغ كاد ما بعد "من وأقوله نأعت، وأالموصول

" مصدريآة،"ما "،"اتبعوه بـ متعلق ": الجاّرمنهم فريآق
الشأن، ضمير وأاسإمها نأاسإخ، ماض " فعل"كاد

" خبرقلوب "يآزيآغ وأجملة إليه، مضاف الُمَؤوّأل وأالمصدر
وأجملة "،"فريآق لـ بنعت " متعلق"منهم وأالجاّر كان،
بهم "إنأه ". وأجملة"تاب جملة على " معطوفةتاب "ثم

 " معترضةرؤوأف

206 

َلى  { 118 َثِة     وَأَع ّثل ّلِذيآَن     ال ّلُفوا     ا ّتى     ُخ َذا     حَأ ْيِهُم     َضاَقْت     ِإ َل َع
َبْت     ِبَما     الْرُض ْيِهْم     وَأَضاَقْت     َرحُأ َل ْنأُفُسُهْم     َع ّنوا     َأ َظ ل     َأْن     وَأ

َأ ْلَج ّلِه     ِمَن     َم ْيِه     ِإل     ال َل ْيِهْم     َتاَب     ُثّم     ِإ َل ُبوا     َع ُتو َي ّلَه     ِإّن     ِل ُهَو     ال
ّتّواُب  }    الّرحِأيُم     ال

وأهذا " المتقدمة،"تاب بـ " متعلقالثلثة "وأعلى الجاّر
" ابتدائية،"حأتى "،"عليهم الجاّر على معطوف الجار
: لجؤوأاالمقدر بجوابها متعلقة شرطية " ظرفية"إذا

قوله " في"ما وأ " مستأنأفة،"حأتى بعد وأالجملة إليه،
بـ متعلق المجروأر وأالمصدر " مصدريآة،رحأبت "بما

"": "أْنإليه إل الله من ملجأ ل "أن وأقوله "،"ضاقت
نأافية ""ل الشأن، ضمير وأاسإمها الثقيلة، من مخففة
الُمَؤوّأل وأالمصدر الفتح، على مبني وأاسإمها للجنس،

ّد ّد سَإ بخبر " متعلقالله "من . وأالجاّرظن مفعولي َمَس
الذي بالسإتقرار " متعلق"إليه الجار " للحصر،"إل "،"ل

جواب على " معطوفةتاب "ثم وأجملة الخبر، به تعلق
 .تاب ثم إليه : لجؤوأاأي المقدر، الشرط

َنِة     لْهِل     َكاَن     َما  { 120:آ ْلَمِديآ َلُهْم     وَأَمْن     ا الْعَراِب     ِمَن     حَأْو
ّلُفوا     َأْن َتَخ ّلِه     َرسُإوِل     َعْن     َيآ ُبوا     وَأل     ال ْنأُفِسِهْم     َيآْرَغ َأ َعْن     ِب

ِلَك     َنأْفِسِه ّنأُهْم     َذ َأ ُبُهْم     ل     ِب ٌأ     ُيآِصي َمْخَمَصٌة     وَأل     َنأَصٌب     وَأل     َظَم
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ِبيِل     ِفي ّلِه     سَإ ُئوَن     وَأل     ال َط ًئا     َيآ ِط ُكّفاَر     َيآِغيُظ     َمْو ْل وَأل     ا
ُلوَن َنا ُدوّأ     ِمْن     َيآ ْيل     َع ِتَب     ِإل     َنأ ِلٌح     َعَمٌل     ِبِه     َلُهْم     ُك  }    َصا

" متعلق"لهل وأالجاّر كان، " اسإميآتخلفوا "أن المصدر
من بحال " متعلقالعراب "من وأالجار كان، بخبر
بالباء " مجروأريآصيبهم ل "بأنأهم وأالمصدر "،"َمْن

مفعول ميمي ": مصدر"موطئا وأقوله بالخبر، متعلق
": للحصر،"إل دوأسًإا، : يآدوأسإونمعنى على مطلق
" وأما"ظمأ من حأال نأصب محل " في"كتب وأجملة
وأأفرد مكتوبا، إل ظمأ يآصيبهم : لأي عليه؛ عطف

ّدمه وأإن -""به في الضمير ًء تق ُمجرى له أشياء- إجرا
وأجازت صالح، عمل بذلك لهم : كتبأي الشارة؛ اسإم

 .بالنفي لسبقها النكرة من الحال

َطُعوَن     وَأل  { 121:آ ًيآا     َيآْق ِتَب     ِإل     وَأاِد َيآُهُم     َلُهْم     ُك َيْجِز ّلُه     ِل ال
ُنأوا     َما     َأحْأَسَن ُلوَن     َكا  }    َيآْعَم

النكرة من الحال وأجازت "،"وأاديآا من " حأال"كتب جملة
" موصول"ما ثاٍن، " مفعول"أحأسن بالنفي، لسبقها
 .إليه مضاف

ُنوَن     َكاَن     وَأَما  { 122:آ ْلُمْؤِم ْنِفُروأا     ا َي َلْول     َكاّفًة     ِل ِمْن     َنأَفَر     َف
ْنُهْم     ِفْرَقٍة     ُكّل ِئَفٌة     ِم َتَفّقُهوا     َطا َي ّديآِن     ِفي     ِل ْنِذُروأا     ال ُي ِل وَأ

َذا     َقْوَمُهْم ْيِهْم     َرَجُعوا     ِإ َل ّلُهْم     ِإ َذُروأَن     َلَع  }    َيآْح

مجروأر الُمَؤوّأل وأالمصدر " للجحود،"لينفروأا في اللم
من ": حأال"كافةوأ : مريآدا،وأتقديآره كان بخبر متعلق
" مستأنأفة،نأفر "فلول وأجملة "،"يآنفروأا في الواوأ
"،"نأفربـ " متعلقكل "من وأالجاّر تحضيض، " حأرف"لول

" ظرفرجعوا "إذا لفرقة، بنعت " متعلق"منهم وأالجاّر
"يآحذروأن "لعلهم وأجملة "،"يآنذر بـ متعلق محض

 مستأنأفة
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ُلوا  { 123 ِت ّلِذيآَن     َقا ُكْم     ا َنأ ُلو ُكّفاِر     ِمَن     َيآ ْل ُدوأا     ا َيِج ْل ُكْم     وَأ ِفي
َظًة ْل  }     ِغ
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وأالجار "،"الذيآن من بحال " متعلقالكفار "من الجار
 "."غلظة من بحال " متعلق"فيكم

َذا  { 124:آ ِإ َلْت     َما     وَأ ٌة     ُأنأـز ْنُهْم     سُإوَر ُكْم     َيآُقوُل     َمْن     َفِم ّيآ َأ

ْتُه َد ًنأا     َهِذِه     َزا َأّما     ِإيآَما ّلِذيآَن     َف ُنوا     ا ْتُهْم     آَم َد ًنأا     َفَزا وَأُهْم     ِإيآَما
ْبِشُروأَن َت  }    َيآْس

: يآقول أي الجواب بمعنى " متعلقة"إذا وأ " زائدة،"ما
مبتدأ، اسإتفهام ": اسإم"أيآكم وأقوله ، إذا بعضهم
""إيآمانأاوأ فاعل، الشارة إليه،وأاسإم مضاف وأالكاف
من " حأاليةيآستبشروأن "وأهم وأجملة ثاٍن، به مفعول

 "."فزادتهم في الهاء

َأّما  { 125:آ ّلِذيآَن     وَأ ِبِهْم     ِفي     ا ُلو ْتُهْم     َمَرٌض     ُق َد ِرْجًسا     َفَزا
َلى ُتوا     ِرْجِسِهْم     ِإ  }    َكاِفُروأَن     وَأُهْم     وَأَما

" متعلقرجسهم "إلى وأالجاّر ثاٍن، " مفعول"رجسا
من " حأاليةكافروأن "وأهم وأجملة "،"رجسا لـ بنعت
 "."ماتوا في الواوأ

َأوَأل126:آ ّنأُهْم َيآَروْأَن  { ُنوَن َأ َت ٍم ُكّل ِفي ُيآْف ًة َعا َأوْأ َمّر

ْيِن َت ُبوَن ل ُثّم َمّر ُتو ّكُروأَن ُهْم وَأل َيآ ّذ  }َيآ

معطوفة وأالجملة عاطفة، وأالواوأ للسإتفهام، الهمزة
وأالمصدر لها، محل ل المتقدمة الشرط جملة على

مفعول " نأائب"مرة رأى، " مفعوليآفتنون "أنأهم
جملة على " معطوفةيآذكروأن هم "وأل جملة مطلق،

 .رفع محل " في"يآتوبون

َذا  { 127:آ ِإ َلْت     َما     وَأ ٌة     ُأنأـز َظَر     سُإوَر َلى     َبْعُضُهْم     َنأ َبْعٍض     ِإ
ُكْم     َهْل ْنأَصَرُفوا     ُثّم     َأحَأٍد     ِمْن     َيآَرا ّلُه     َصَرَف     ا َبُهْم     ال ُلو ُق

ّنأُهْم َأ  }    َيآْفَقُهوَن     ل     َقْوٌم     ِب

" زائدة،"ِمْنوأ "،"يآراكم " فاعل"أحأد وأ " زائدة،"ما
"،"صرف بـ متعلق " مجروأرقوم "بأنأهم وأالمصدر

ُكْم "َهْل وأجملة ّدر، ِلَقوٍل الَقول " مقوُلَأحَأٍد ِمْن َيآَرا ُمَق
: هليآقولون :" أي"نأظر فاعل من حأال القول وأهذا
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"ل وأجملة " مستأنأفة،الله "صرف وأجملة يآراكم،
 .لقوم " نأعتيآفقهون

ْد  { 128:آ ُكْم     َلَق َء ُكْم     ِمْن     َرسُإوٌل     َجا ْنأُفِس ْيِه     َعِزيآٌز     َأ َل َما     َع
ّتْم ِن ُكْم     حَأِريآٌص     َع ْي َل ِنيَن     َع ْلُمْؤِم ُءوأٌف     ِبا  }    َرحِأيٌم     َر

ّدر، قسم " جوابجاءكم "لقد جملة "من وأالجاّر ُمَق
عليه "َعِزيآٌز وأقوله "،"رسإول لـ بنعت متعلق "أنأفسكم

ّتْم ما ِن ""عليه وأالجاّر "،"رسإولل نأعت "": "عزيآزَع
المؤوأل وأالمصدر " مصدريآة،"ما "،"عزيآز بـ متعلق
الجار ثالث، ": نأعت"حأريآص وأقوله "،"عزيآز فاعل

 "."حأريآصبـ متعلق ""عليكم

ِإْن  { 129:آ ّلْوا     َف ِبَي     َفُقْل     َتَو ّلُه     حَأْس َلَه     ل     ال ْيِه     ُهَو     ِإل     ِإ َل َع
ْلُت ّك ْلَعْرِش     َرّب     وَأُهَو     َتَو ِم     ا ِظي ْلَع  }    ا

ّلوا "فإن جملة ل "،"جاءكم جملة على " معطوفةتو
للجنس، " نأافية"ل وأخبر، " مبتدأالله "حأسبي لها، محل

:تقديآره محذوأف وأالخبر للحصر، ""إل وأ " اسإمها"إله وأ
الخبر في المستتر الضمير من " بدل"هو موجود،

الجللة، لفظ من حأال التنـزيآه وأجملة المحذوأف،
"رب "وأهو وأجملة ثانأية، " حأالتوكلت "عليه وأجملة

 "توكلت "عليه جملة على معطوفة
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 يآونأس سإورة

َكاَن{ 2:آ ّناِس َأ ًبا ِلل َنا َأْن َعَج ْي َلى َأوْأحَأ ْنُهْم َرُجٍل ِإ َأْن ِم

ْنأِذِر ّناَس َأ َبّشِر ال ّلِذيآَن وَأ ُنوا ا َدَم َلُهْم َأّن آَم ْدٍق َق َد ِص ْن ِع
ّبِهْم َكاِفُروأَن َقاَل َر ْل َذا ِإّن ا ِبيٌن َلَساحِأٌر َه  }ُم

ًبا من بحال " متعلق"للناس الجاّر " حأرف"أن "،"عج
اسإم بعدها " وأما"أن ِمن الُمَؤوّأل وأالمصدر مصدري،

ًباوأ كان، " تفسيريآة،" "أنأنأذر . "أنكان " خبر"عج
قدم لهم "أن الُمَؤوّأل وأالمصدر " ُمفّسرة،"أنأذر وأجملة
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"قال وأجملة الباء، الخافض نأـزع على " منصوبصدق
 ." مستأنأفةالكافروأن

ُكُم     ِإّن  { 3:آ ّب ّلُه     َر ّلِذي     ال َلَق     ا ِفي     وَأالْرَض     الّسَماوَأاِت     َخ
ّتِة ٍم     سِإ ّيآا َتَوى     ُثّم     َأ َلى     اسْإ ْلَعْرِش     َع ّبُر     ا َد ِمْن     َما     الْمَر     ُيآ

ِنأِه     َبْعِد     ِمْن     ِإل     َشِفيٍع ْذ ُكُم     ِإ ِل ّلُه     َذ ُكْم     ال ّب ُه     َر ُدوأ ُب َأَفل     َفاْع

ّكُروأَن َذ  }    َت

ّبُر جملة َد ُيآ "ما وأجملة رفع، محل في ثاٍن " خبرالمر "
"شفيع "من " في"ِمْن وأ ثالث، ..." خبرشفيع من

لسبقها بالنكرة البتداء وأجاز مبتدأ، ""شفيع وأ زائدة،
بالخبر، " متعلقبعد "من وأالجاّر " للحصر،"إل وأ بالنفي،

. وأجملةمرفوع " بدل"ربكم وأخبر، " مبتدأالله "ذلكم
وأجملة "،الله "ذلكم جملة على " معطوفة"فاعبدوأه

ّكروأن "أفل  .لها محل ل " مستأنأفةتذ

ْيِه  { 4:آ َل ُكْم     ِإ َد     َجِميًعا     َمْرِجُع ّلِه     وَأْع ّنأُه     حَأّقا     ال ُأ     ِإ َد ْب ْلَق     َيآ ْلَخ ا
ُه     ُثّم ُد َيْجِزَي     ُيآِعي ّلِذيآَن     ِل ُنوا     ا ُلوا     آَم ِلَحاِت     وَأَعِم ْلِقْسِط     الّصا ِبا

ّلِذيآَن ٍم     ِمْن     َشَراٌب     َلُهْم     َكَفُروأا     وَأا َذاٌب     حَأِمي ِليٌم     وَأَع ِبَما     َأ
ُنأوا ْكُفُروأَن     َكا  }     َيآ

وأالكاف " مبتدأ،"مرجعكم بالخبر، " متعلق"إليه الجاّر
مجيء وأجاز الكاف، من " حأال"وأجميًعا إليه، مضاف
َد مصدر، المضاف لن إليه؛ المضاف من الحال ""وَأْع

" متعلق"بالقسط وأالجاّر "،"حأًقا وأكذا مطلق، مفعول
..." مستأنأفة،كفروأا "وأالذيآن وأجملة "،"يآجزي بـ

" في"ماوأ " خبر،شراب "لهم وأجملة مبتدأ، وأالموصول
متعلق المجروأر وأالمصدر " مصدريآة،كانأوا "بما

 "."لهم بـ تعلق الذي بالسإتقرار

ّلِذي     ُهَو  { 5:آ ًء     الّشْمَس     َجَعَل     ا َيا ْلَقَمَر     ِض ُه     ُنأوًرا     وَأا ّدَر وَأَق
َناِزَل َلُموا     َم َتْع َد     ِل َد ِنيَن     َع ْلِحَساَب     الّس َلَق     َما     وَأا ّلُه     َخ ِلَك     ال َذ

ْلَحّق     ِإل َيآاِت     ُيآَفّصُل     ِبا ٍم     ال َلُموَن     ِلَقْو  }    َيآْع

""نأوًرا وأ "،"الشمس على ": معطوف"وأالقمر قوله
ّدره وأجملة "،"ضياء على معطوف على " معطوفة"وأق
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قوله مكان، " ظرف"منازلوأ "،"جعل جملة
خلق "ما وأجملة "،"عدد على ": معطوف"وأالحساب

من بحال " متعلقبالحق "إل وأالجاّر مستأنأفة، "الله
وأجملة الجللة، من " حأال"يآفصل وأجملة الفاعل،
 "."قوملـ " نأعت"يآعلمون

ِتلِف     ِفي     ِإّن  { 6:آ ْيِل     اْخ ّل ّنَهاِر     ال َلَق     وَأَما     وَأال ّلُه     َخ ِفي     ال
َيآاٍت     وَأالْرِض     الّسَماوَأاِت ٍم     ل ّتُقوَن     ِلَقْو  }    َيآ

"،"اختلف على معطوف موصول ": اسإمخلق "ما
":"ليآات "،"ما من بحال " متعلقالسموات "في وأالجار

ِلَقوم وأالجار "،"إّن وأاسإم للتوكيد اللم بنعت " متعلق"
 "آيآاتلـ
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ّلِذيآَن     ِإّن  { 7 َنأا     َيآْرُجوَن     ل     ا َء َياِة     وَأَرُضوا     ِلَقا ْلَح َيا     ِبا ْنأ ّد ال
ّنأوا َأ ْطَم ّلِذيآَن     ِبَها     وَأا َنا     َعْن     ُهْم     وَأا ِت َيآا ُلوَن     آ  }    َغاِف

السإمي، الموصول " صلةغافلون آيآاتنا عن "هم جملة
 "."غافلون بالخبر " متعلقآيآاتنا "عن وأالجاّر

ِئَك  { 8:آ َل ْأوَأاُهُم     ُأوأ ّناُر     َم ُنأوا     ِبَما     ال ُبوَن     َكا ْكِس  }    َيآ

""مأوأاهم مبتدأ، ": الشارةالنار مأوأاهم "أوألئك قوله
في وأالجملة الثانأي، المبتدأ " خبر"النار ثاٍن، مبتدأ
"مأوأاهم وأجملة السابقة، اليآة " في"إن خبر رفع محل
 "."أوألئك " خبرالنار

ّلِذيآَن     ِإّن  { 9:آ ُنوا     ا ُلوا     آَم ِلَحاِت     وَأَعِم ّبُهْم     َيآْهِديآِهْم     الّصا َر
ِنأِهْم ِإيآَما ِتِهُم     ِمْن     َتْجِري     ِب ْنأَهاُر     َتْح  }    ال

وأجملة "،"إن خبر رفع محل " فيربهم "يآهديآهم جملة
 "."إن لـ ثاٍن " خبرالنأهار تحتهم من "تجري

َنأَك     ِفيَها     َدْعَواُهْم  { 10:آ ْبَحا ّلُهّم     سُإ ُتُهْم     ال ّي َتِح سَإلٌم     ِفيَها     وَأ
ُد     َأِن     َدْعَواُهْم     وَأآِخُر ْلَحْم ّلِه     ا َلِميَن     َرّب     ِل ْلَعا  }    ا
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للتعذر، المقدرة بالضمة مرفوع " : مبتدأفيها "دعواهم
":"سإبحانأك المبتدأ، من بحال " متعلق"فيها وأالجاّر

.: نأسبحتقديآره محذوأف لفعل مطلق مفعول نأائب
زائدة وأالميم الضم، على مبني ": منادى"اللهم

" خبرسإبحانأك فيها "دعواهم ". وأجملة"يآا عن للتعويآض
" خبرسإبحانأك "نأسبح وأجملة " السابقة،"إن لـ ثالث

المتعاطفين، بين " معترضة"اللهم وأجملة "،"دعواهم
جملة على " معطوفةسإلم فيها "وأتحيتهم وأجملة

بحال " متعلق"فيها وأالجار "،سإبحانأك فيها "دعواهم
"الحمد أن دعواهم "وأآخر وأجملة "،"تحيتهم من

" مخففة"أْن وأ "،سإلم "تحيتهم جملة على معطوفة
"لله "الحمد وأجملة الشأن، ضمير وأاسإمها الثقيلة، من
الُمَؤوّأل . وأالمصدر" المخففة"أْن خبر رفع محل في
بين يآفصل وألم "،دعواهم "آخر ": خبرلله الحمد "أن
.اسإمية جملة الخبر لّن بفاصل؛ وأخبرها " المخففة"أْن

َلْو  { 11:آ ّلُه     ُيآَعّجُل     وَأ ّناِس     ال َلُهْم     الّشّر     ِلل ِتْعَجا ْيِر     اسْإ ْلَخ ِبا
ْيِهْم     َلُقِضَي َل ُلُهْم     ِإ َذُر     َأَج َن ّلِذيآَن     َف َنأا     َيآْرُجوَن     ل     ا َء ِفي     ِلَقا

ِنأِهْم َيا  }     َيآْعَمُهوَن     ُطْغ

" متعلق"بالخير الجار مطلق، " مفعول"اسإتعجالهم
على " معطوفة"فنذر جملة "،"اسإتعجالهم من بحال
فنذر، نأمهلهم : وألكنناأي مستأنأفة؛ مقدرة جملة

وأجملة "،"يآعمهون بـ " متعلقطغيانأهم "في وأالجار
 "."يآرجون في الواوأ من حأال ""يآعمهون

َذا  { 12:آ ِإ ْنأَساَن     َمّس     وَأ َنأا     الّضّر     ال ِبِه     َدَعا ْن ًدا     َأوْأ     ِلَج َأوْأ     َقاِع

ِئًما َلّما     َقا َنا     َف ْنُه     َكَشْف ُه     َع َأْن     َمّر     ُضّر َنا     َلْم     َك ْدُع َلى     َيآ ُضّر     ِإ
ِلَك     َمّسُه َذ ّيآَن     َك ْلُمْسِرِفيَن     ُز ُنأوا     َما     ِل ُلوَن     َكا  }    َيآْعَم

"أوأ "،"دعا فاعل من مقدرة بحال " متعلق"لجنبه الجار
ًدا جملة المقدرة، السابقة الحال على " معطوفقاع
محل ل "،"دعانأا جملة على " معطوفةكشفنا "فلما

وأ "،"مّر فاعل من " حأاليآدعنا لم "كأن . وأجملةلها
الشأن، ضمير وأاسإمها الثقيلة، من " مخففة"كأْن

""كذلك في وأالكاف "،"كأْن " خبريآدعنا "لم وأجملة
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ّيآَنأي مطلق؛ مفعول نأائب ًنا للمسرفين : ُز مثل تزيآي
موصول ": اسإمكانأوا "ما قوله " في"ماوأ التزيآين، ذلك

ّيآن وأجملة فاعل، نأائب  .لها محل ل " مستأنأفة"ُز

ْد  { 13:آ َلَق َنا     وَأ ْك َل ْلُقُروأَن     َأْه ُكْم     ِمْن     ا ِل ْب َلُموا     َلّما     َق َظ
ْتُهْم َء ُلُهْم     وَأَجا َناِت     ُرسُإ ّي َب ْل ُنأوا     وَأَما     ِبا ُنوا     َكا ُيْؤِم ِلَك     ِل َذ َك

ْلَقْوَم     َنأْجِزي ْلُمْجِرِميَن     ا  }    ا

"لقد وأجملة " مستأنأفة،القروأن أهلكنا "وألقد جملة
" مستأنأفة،ظلموا "لما وأجملة القسم، جواب "أهلكنا

"من وأالجار قبله، ما عليه دّل محذوأف الشرط وأجواب
في وأالكاف "،"القروأن من بحال " متعلققبلكم
جزاء القوم : نأجزيأي مطلق، مفعول " نأائب"كذلك

 .الجزاء ذلك مثل

ُكْم     ُثّم  { 14:آ َنا ْل ِئَف     َجَع ُظَر     َبْعِدِهْم     ِمْن     الْرِض     ِفي     َخل ْن َن ِل
ْيَف ُلوَن     َك  }    َتْعَم

جملة "،"خلئق لـ بنعت " متعلقالرض "في الجار
بمعنى هو الذي للنظر به " مفعولتعملون "كيف
 حأال اسإتفهام " اسإم"كيف العلم،
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ْئِت  { 15 ْيِر     ِبُقْرآٍن     ا َذا     َغ ْلُه     َأوْأ     َه ّد ُكوُن     َما     ُقْل     َب َأْن     ِلي     َيآ

َلُه ّد َب ْلَقاِء     ِمْن     ُأ ِبُع     ِإْن     َنأْفِسي     ِت ّت أ
َلّي     ُيآوحَأى     َما     ِإل     َ ّنأي     ِإ ِإ

ْيُت     ِإْن     َأَخاُف ّبي     َعَص َذاَب     َر ٍم     َع ٍم     َيآْو ِظي  }    َع

وأالمصدر إليه، مضاف وأالشارة "،"قرآن لـ " نأعت"غير
.يآكون بخبر " متعلق"لي وأالجار يآكون، ": اسإمأبدله "أن

في مستأنأفة وأالجملة " نأافية،"إن ":أتبع "إن وأقوله
"إنأي وأجملة " اعتراضية،عصيت "إن وأجملة القول، حأيز

 .نأصب محل في القول حأيز في " مستأنأفةأخاف

َء     َلْو     ُقْل  { 16:آ ّلُه     َشا ُتُه     َما     ال َلْو ُكْم     َت ْي َل ُكْم     وَأل     َع ْدَرا ِبِه     َأ
ْد ْثُت     َفَق ِب ُكْم     َل ِلِه     ِمْن     ُعُمًرا     ِفي ْب ُلوَن     َأَفل     َق  }    َتْعِق
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ل "،"أدراكم جملة على " معطوفةلبثت "فقد جملة
 ." مستأنأفةتعقلون "أفل وأجملة لها، محل

َلُم     َفَمْن  { 17:آ ْظ َتَرى     ِمّمِن     َأ َلى     اْف ّلِه     َع ًبا     ال  }    َكِذ

اسإتفهام " اسإم"َمْن وأ " مستأنأفة،أظلم "فمن جملة
" متعلقافترى "ممن وأالجاّر " خبر،"أظلم وأ مبتدأ،

 "."أظلمبـ

ُلوَن 18:آ َيآُقو َنأا     َهُؤلِء     {وَأ َد     ُشَفَعاُؤ ْن ّلِه     ِع ُئوَن     ُقْل     ال ّب َن ُت َأ

ّلَه َلُم     ل     ِبَما     ال َنأُه     الْرِض     ِفي     وَأل     الّسَماوَأاِت     ِفي     َيآْع ْبَحا سُإ
َلى َتَعا ُكوَن     َعّما     وَأ  }    ُيآْشِر

""سإبحانأه "،"شفعاء بـ متعلق مكان ": ظرفالله "عند
وأجملة : نأسبح،أي محذوأف؛ عامله مطلق مفعول نأائب

""نأسبح بـ " متعلق"عّما . وأالجار" اسإتئنافية"سإبحانأه
 .المقدرة

ّناُس     َكاَن     وَأَما  { 19:آ ًة     ُأّمًة     ِإل     ال َد َلُفوا     وَأاحِأ َت َلْول     َفاْخ وَأ
ِلَمٌة َبَقْت     َك ّبَك     ِمْن     سَإ َنُهْم     َلُقِضَي     َر ْي  }    َب

بين " معترضةأمة إل الناس كان "وأما جملة
" في"يآقولون) وأ20( اليآة " في"يآقولون :المتعاطفين

جملة على " معطوفةكلمة "وألول وأجملة ) ،18( اليآة
مبتدأ ""كلمة وأ لوجود، امتناع " حأرف"لول "،كان "ما

" نأعت"سإبقت وأجملة موجود، تقديآره محذوأف خبره
 "."كلمة

ُلوَن  { 20:آ َيآُقو ْيِه     ُأنأـزَل     َلْول     وَأ َل َيآٌة     َع ّبِه     ِمْن     آ ّنأَما     َفُقْل     َر ِإ
ْيُب ْلَغ ّلِه     ا ِظُروأا     ِل َت ْنأ ّنأي     َفا ُكْم     ِإ ِظِريآَن     ِمَن     َمَع َت ْن ْلُم  }    ا

لـ بنعت " متعلقربه "من الجار تحضيض، " حأرف"لول
""فانأتظروأا وأجملة " مستأنأفة،"فقل وأجملة "،"آيآة

""معكم وأالظرف .التأكيد جملة وأكذلك مستأنأفة،
" متعلقالمنتظريآن "من وأالجار بالمنتظريآن، متعلق
 بالخبر
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َذا  { 21 ِإ َنا     وَأ َذْق ّناَس     َأ َء     َبْعِد     ِمْن     َرحْأَمًة     ال ْتُهْم     َضّرا َذا     َمّس ِإ
ْكٌر     َلُهْم َنا     ِفي     َم ِت َيآا ّلُه     ُقِل     آ ْكًرا     َأسْإَرُع     ال َنا     ِإّن     َم َل ُرسُإ

ُبوَن ُت ْك ُكُروأَن     َما     َيآ  }    َتْم

الجواب، بمضمون متعلقة شرطية " ظرفية"إذا
" فجائية،"إذا أذقناهم إذا المكر : أظهروأاوأالتقديآر

لها، محل ل الشرط " جوابمكر لهم "إذا وأجملة
 "."مكر لـ بنعت " متعلقآيآاتنا "في الجار " تمييز،"مكًرا

ّتى  { 22:آ َذا     حَأ ُتْم     ِإ ْن ْلِك     ِفي     ُك ْلُف ْيآَن     ا َبٍة     ِبِريآٍح     ِبِهْم     وَأَجَر ّي َط
ْتَها     ِبَها     وَأَفِرحُأوا َء َءُهُم     َعاِصٌف     ِريآٌح     َجا ْلَمْوُج     وَأَجا ُكّل     ِمْن     ا

َكاٍن ّنوا     َم َظ ّنأُهْم     وَأ ّلَه     َدَعُوا     ِبِهْم     ُأحِأيَط     َأ ِلِصيَن     ال َلُه     ُمْخ
ّديآَن ِئْن     ال َنا     َل َت ْي ْنأَج َنأّن     َهِذِه     ِمْن     َأ ُكو َن ِكِريآَن     ِمَن     َل  }    الّشا

ّلق ابتدائية، حأتى ""بريآح وأ "،"بهم الجاّران وأتع
ّلق وأجاز "،"جريآنبـ لن وأاحأد؛ بعامل متحديآن حأرفين تع

وأالمصدر للسبب، وأالثانأية ، للتعديآة الوألى الباء
ّدأحأيط "أنأهم المؤوأل ّد ": سَإ ظن، مفعولي َمَس

""له وأالجاّر "،"دعوا في الواوأ من " حأال"مخلصين
ّطئة"لئن قوله في وأاللم بمخلصين، متعلق " مو

ل اشتمال " بدل"ظنوا من " بدل"دعوا . وأجملةللقسم
لوازم من فدعاؤهم الملبسة، من بينهما لما لها محل

ّنهم لقول القول " مقولأنأجيتنا "لئن وأجملة الهلَك، ظ
وأجملة قائلين، : دَعواأي حأال؛ المقدر وأالقول مقدر،

دّل محذوأف الشرط وأجواب القسم، " جواب"لنكونأن
 .القسم جواب عليه

َلّما  { 23:آ ْنأَجاُهْم     َف َذا     َأ ْبُغوَن     ُهْم     ِإ ْيِر     الْرِض     ِفي     َيآ ْلَحّق     ِبَغ ا
ّيآَها    َ يآا ّناُس     َأ ّنأَما     ال ُكْم     ِإ ُي َلى     َبْغ ُكْم     َع ْنأُفِس َتاَع     َأ َياِة     َم ْلَح ا

َيا ْنأ ّد َنا     ُثّم     ال ْي َل ُكْم     ِإ ُكْم     َمْرِجُع ُئ ّب َن ُن ُتْم     ِبَما     َف ْن ُلوَن     ُك  }    َتْعَم

ل الشرط، " جوابيآبغون "هم وأجملة " فجائية،"إذا
محذوأف لفعل مطلق ": مفعول"متاع قوله .لها محل

ضمير من " حأالمتاع "تمتعون وأجملة : تمتعون،تقديآره
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"مرجعهم إلينا "ثم وأجملة نأصب، محل في المخاطب
محل في " المقدرة"تمتعون جملة على معطوفة

ُكْم وأجملة نأصب، ُئ ّب َن ُن "إلينا جملة على " معطوفة"َف
 ".مرجعهم

ّتى24:آ َذا  {حَأ َذِت ِإ َنْت ُزْخُرَفَها الْرُض َأَخ ّيآ َظّن وَأاّز وَأ
ُلَها ّنأُهْم َأْه ْيَها َقاِدُروأَن َأ َل َتاَها َع َنأا َأ ْيل َأْمُر َنأَهاًرا َأوْأ َل

َناَها ْل ًدا َفَجَع َأْن حَأِصي ِلَك ِبالْمِس َتْغَن َلْم َك َذ ُنأَفّصُل َك
َيآاِت ٍم ال ّكُروأَن ِلَقْو َتَف  }َيآ

وأمفعول مستأنأفة، بعدها وأالجملة " ابتدائية،"حأتى
ًدا، الهاء ":"جعل مخفف نأاسإخ " حأرف"كأنوأ وأحأصي

من " حأالتغن لم "كأن . وأجملةالشأن ضمير وأاسإمه
وأالكاف " مستأنأفة،"نأفّصل وأجملة "،"جعلناها مفعول

: نأفّصلوأالتقديآر مطلق، مفعول " نأائب"كذلك في
""يآتفكروأن وأجملة التفصيل، ذلك مثل تفصيل اليآات

 "قوملـ نأعت
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ّلِذيآَن  { 26 ُنوا     ِل َنى     َأحْأَس ْلُحْس ٌة     ا َد َيآا وُأُجوَهُهْم     َيآْرَهُق     وَأل     وَأِز
َتٌر ّلٌة     وَأل     َق ِئَك     ِذ َل ّنِة     َأْصَحاُب     ُأوأ ْلَج ُدوأَن     ِفيَها     ُهْم     ا ِل  }    َخا

وأ جملة "،"الحسنى على معطوف ": اسإم"وأزيآادة قوله
عطف باب " من"الحسنى على " معطوفةيآرهق "ل

ثاٍن " خبرخالدوأن فيها "هم جملة المفرد، على الجملة
 "."أوألئك للمبتدأ

ّلِذيآَن  { 27:آ ُبوا     وَأا َئاِت     َكَس ّي ُء     الّس َئٍة     َجَزا ّي ِلَها     سَإ ْث ِبِم
َتْرَهُقُهْم ّلٌة     وَأ ّلِه     ِمَن     َلُهْم     َما     ِذ ٍم     ِمْن     ال ّنأَما     َعاِص َأ َيْت     َك ُأْغِش

َطًعا     وُأُجوُهُهْم ْيِل     ِمَن     ِق ّل ِلًما     ال ْظ ِئَك     ُم َل ّناِر     َأْصَحاُب     ُأوأ ال
ُدوأَن     ِفيَها     ُهْم ِل  }    َخا

"للذيآن جملة على ..." معطوفةكسبوا "وأالذيآن جملة
سإيئة "جزاء وأجملة لها، محل " لالحسنى أحأسنوا
بخبر " متعلق"بمثلها وأالجار الذيآن، " خبربمثلها
جملة على " معطوفةذلة "وأترهقهم وأجملة "،"جزاء
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الفعلية الجملة عطف قبيل " منبمثلها سإيئة "جزاء
""منوأ " : مبتدأ،عاصم "من . وأقولهالسإمية على

"الله "من وأالجاّر بالخبر، " متعلق"لهم وأالجاّر زائدة،
"عاصم من الله من لهم "ما وأجملة "،"عاصمبـ متعلق

. وأقولهثالث " خبرأغشيت "كأنأما وأجملة ثاٍن، خبر
"من لن ثاٍن؛ " نأعت"مظلًما وأ ثاٍن، ": مفعول"قطًعا
""ثاٍن " خبرخالدوأن فيها "هم وأجملة " نأعت،الليل

 "."أوألئكلـ

َيآْوَم  { 28:آ ّلِذيآَن     َنأُقوُل     ُثّم     َجِميًعا     َنأْحُشُرُهْم     وَأ ُكوا     ِل َأْشَر

ُكْم َنأ َكا ُتْم     َم ْنأ ُكْم     َأ َكاُؤ َنا     وَأُشَر ْل ّيآ َنُهْم     َفَز ْي َكاُؤُهْم     وَأَقاَل     َب ُشَر
ُتْم     َما ْن َنأا     ُك ّيآا ُدوأَن     ِإ ُب  }    َتْع

ّدًرا،"اذكر لـ به " مفعول"يآوم مستأنأفة، الواوأ " ُمَق
". قوله"نأحشرهم في الهاء من " حأال"جميًعا

من منقول اثبتوا بمعنى أمر فعل ": اسإم"مكانأكم
توكيد " المذكورة"أنأتموأ أنأتم، ضمير وأالفاعل الظرف،
" اسإمشركاؤكم الفعل، اسإم في المستتر للضمير

جملة الفعل، اسإم في المستتر الضمير على معطوف
منفصل نأصب ": ضمير"إيآانأا وأقوله " مستأنأفة،"فزيآلنا
ّدم به مفعول  "."تعبدوأن للفعل ُمَق

َكَفى  { 29:آ ّلِه     َف ًدا     ِبال َنا     َشِهي َن ْي ُكْم     َب َن ْي َب ّنا     ِإْن     وَأ َعْن     ُك
ُكْم ِت َد َبا ِليَن     ِع  }    َلَغاِف

ًدا زائدة، وأالباء كفى، ": فاعل"بالله قوله " تمييز،"شهي
ًدا بـ " متعلق"بيننا وأالظرف ":كنا "إن قوله "،"شهي

بين " الفارقة"لغافلين في وأاللم " نأافية،"إن
"إن وأجملة تلحقها، ل فالمهملة وأالمهملة، المخففة

 .القول حأيز في " مستأنأفةلغافلين كنا

ِلَك  { 30:آ َنا ُلو     ُه ْب َلَفْت     َما     َنأْفٍس     ُكّل     َت ّدوأا     َأسْإ َلى     وَأُر ّلِه     ِإ ال
ْلَحّق     َمْولُهُم ْنُهْم     وَأَضّل     ا ُنأوا     َما     َع َتُروأَن     َكا  }    َيآْف

"مولهم "،"تبلو بـ متعلق ظرف إشارة ": اسإم"هنا
 "."ضل فاعل موصول " اسإم"ما وأنأعته، بدل "الحق
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ُكْم     َمْن     ُقْل  { 31:آ َمْن     َأْم     وَأالْرِض     الّسَماِء     ِمَن     َيآْرُزُق
ِلُك ْبَصاَر     الّسْمَع     َيآْم ْلَحّي     ُيآْخِرُج     وَأَمْن     وَأال ّيِت     ِمَن     ا ْلَم ا

ُيآْخِرُج ّيَت     وَأ ْلَم ْلَحّي     ِمَن     ا ّبُر     وَأَمْن     ا َد ُلوَن     الْمَر     ُيآ َيُقو َفَس
ّلُه ّتُقوَن     َأَفل     َفُقْل     ال  }    َت

" المنقطعة"أم مبتدأ، اسإتفهام ": اسإميآرزقكم "َمْن
مبتدأ، اسإتفهام " اسإم"َمْن وأالهمزة، بل بمعنى

": لفظالله "فسيقولون وأقوله مستأنأفة، وأالجملة
وأجملة الله، : الفاعلأي محذوأف لمبتدأ خبر الجللة

مقول هي مقدرة جملة على " معطوفةتتقون "أفل
ُتِصّروأَنأي القول َأ  .تتقون فل : 

ُكُم  { 32:آ ِل َذ ّلُه     َف ُكُم     ال ّب ْلَحّق     َر َذا     ا َد     َفَما ْلَحّق     َبْع ِإل     ا
ّنأى     الّضلُل َأ  }    ُتْصَرُفوَن     َف

وأالكاف للبعد، وأاللم مبتدأ، وأالشارة مستأنأفة، الفاء
." نأعته"الحقوأ " بدل،"ربكموأ " خبر،"الله للخطاب،

مستأنأفة، ": الفاءالضلل إل الحق بعد "فماذا وأقوله
خبر، موصول ": اسإم"ذا مبتدأ، اسإتفهام ": اسإم"ما

""إل المقدرة، بالصلة متعلق مكان " ظرف"بعد
" .: "ماالسإتفهام اسإم من " بدل"الضلل للحصر،
ّنأى وأقوله َأ ّنأى ، مستأنأفة ": الفاءُتْصَرُفوَن "َف َأ ": اسإم"

 .مستأنأفة وأالجملة كيف، بمعنى حأال اسإتفهام

ِلَك  { 33:آ َذ ِلَمُة     حَأّقْت     َك ّبَك     َك َلى     َر ّلِذيآَن     َع ّنأُهْم     َفَسُقوا     ا َأ

ُنوَن     ل  }    ُيآْؤِم

مضاف وأالشارة مطلق، مفعول نأائب ": الكاف"كذلك
جملة ذلك، مثل حأًقا الكلمة : حأقتوأالتقديآر إليه،

"يآؤمنون ل "أنأهم المؤوأل وأالمصدر " مستأنأفة،"حأّقت
 كلمة من بدل
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ُكْم     ِمْن     َهْل     ُقْل  { 34 ِئ َكا ُأ     َمْن     ُشَر َد ْب ْلَق     َيآ ْلَخ ُه     ُثّم     ا ُد ُقِل     ُيآِعي
ّلُه ُأ     ال َد ْب ْلَق     َيآ ْلَخ ُه     ُثّم     ا ُد ّنأى     ُيآِعي َأ ُكوَن     َف  }    ُتْؤَف
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". جملة"من المبتدأ بخبر " متعلقشركائكم "من الجار
": الفاءتؤفكون "فأنأى وأقوله " مستأنأفة،"قل

"فأنأى وأجملة حأال، اسإتفهام " اسإم"أنأى مستأنأفة،
 ." مستأنأفةتؤفكون

ُكْم     ِمْن     َهْل     ُقْل  { 35:آ ِئ َكا َلى     َيآْهِدي     َمْن     ُشَر ْلَحّق     ِإ ُقِل     ا
ّلُه ْلَحّق     َيآْهِدي     ال َلى     َيآْهِدي     َأَفَمْن     ِل ْلَحّق     ِإ َبَع     َأْن     َأحَأّق     ا ّت َأْم     ُيآ

ّدي     ل     َمْن َدى     َأْن     ِإل     َيآِه ُكْم     َفَما     ُيآْه ْيَف     َل ُكُموَن     َك  }    َتْح

أن "أحأق وأقوله مبتدأ، موصول ": اسإميآهدي "أفمن
نأـزع على منصوب الُمَؤوّأل وأالمصدر المبتدأ، خبر ":يآتبع

" عاطفة،": "أميآهدي ل من "أم وأقوله الباء، الخافض
وأُفصل " المتقدمة،"من على معطوف " موصول"من
أم قائم : أزيآدنأحو بالخبر عليه عطفت " وأما"أم بين

وأ " للسإتثناء،": "إليآهدى أن "إل وأقوله ؟عمروأ
يآهدي ل : منأي الحأوال؛ أعم من مستثنى المصدر

كيف لكم "فما . قولهيآهدى أن حأال إل حأال كل في
مبتدأ، اسإتفهام " اسإم"ما مستأنأفة، ": الفاءتحكمون

اسإم ":"كيف بالخبر، متعلقان وأمجروأر " جار"لكم
ضمير من " حأال"تحكمون وأجملة حأال، اسإتفهام
 "."لكم في الخطاب

ِبُع     وَأَما  { 36:آ ّت َثُرُهْم     َيآ ْك ّنا     ِإل     َأ ّظّن     ِإّن     َظ ِني     ل     ال ِمَن     ُيآْغ
ْلَحّق ًئا     ا ْي  }    َش

ًنا وأقوله ظن، اتباع : إلأي مطلق؛ مفعول " نأائب"ظ
ًئا أوأ قليل إغناء يآغني : لأي مطلق؛ مفعول ": نأائب"شي
 .كثيرا

َذا     َكاَن     وَأَما  { 37:آ ْلُقْرآُن     َه َتَرى     َأْن     ا ّلِه     ُدوأِن     ِمْن     ُيآْف ال
ِكْن َل ّلِذي     َتْصِديآَق     وَأ ْيَن     ا ْيآِه     َب َد َتْفِصيَل     َيآ َتاِب     وَأ ِك ْل ْيآَب     ل     ا َر

َلِميَن     َرّب     ِمْن     ِفيِه ْلَعا  }    ا

ُجعل افتراء، : ذاأي كان؛ " خبريآفترى "أن المصدر
": الواوأتصديآق "وألكن . وأقولهمبالغة المصدر نأفس

كان خبر ""تصديآق نأاسإخ، " حأرف"لكن عاطفة،
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على " معطوفةتصديآق كان "وألكن وأجملة ُمْضَمرة،
ْيآَب "ل ". جملةالقرآن هذا كان "ما جملة " حأالفيه َر

بحال " متعلقالعالمين رب "من وأالجار "،"الكتاب من
 "."الكتاب من

ُلوَن     َأْم  { 38:آ ُه     َيآُقو َتَرا ُتوا     ُقْل     اْف ْأ ِلِه     ِبُسوَرٍة     َف ْث ْدُعوا     ِم وَأا
ُتْم     َمِن َطْع َت ّلِه     ُدوأِن     ِمْن     اسْإ ُتْم     ِإْن     ال ْن  }    َصاِدِقيَن     ُك

َأْميآقولون "أم مستأنأفة بعدها وأالجملة " المنقطعة،": "
ّدر؛ شرط ": جواب"فأتوا وأجملة صدقتم : إنأي ُمَق
"،"َمْن من بحال " متعلقالله "دوأن من . وأالجارفأتوا

محل في القول " مقولفأتوا صدقتم "إن وأجملة
وأجواب " مستأنأفة،صادقين كنتم "إن وأجملة نأصب،

 .قبله ما عليه دّل محذوأف الشرط

ُبوا     َبْل  { 39:آ ّذ ُطوا     َلْم     ِبَما     َك ْلِمِه     ُيآِحي َلّما     ِبِع ِتِهْم     وَأ ْأ ُلُه     َيآ ْأوِأيآ َت
ِلَك َذ ّذَب     َك ّلِذيآَن     َك ِلِهْم     ِمْن     ا ْب ُظْر     َق ْنأ ْيَف     َفا َبُة     َكاَن     َك َعاِق

ِلِميَن ّظا  }    ال

ّذبوا "بل جملة "تأوأيآله يآأتهم "وألما وأجملة " مستأنأفة،ك
" نأائب"كذلك في وأالكاف "،"يآحيطوا في الواوأ من حأال

ّذبوا :وأالتقديآر مطلق، مفعول ًبا ك ذلك مثل تكذيآ
المستأنأفة على " معطوفة"فانأظر وأجملة التكذيآب،

وأ كان، خبر اسإتفهام " اسإم"كيفوأ لها، محل " ل"كذب
للنظر " مفعولكان "كيف وأجملة كان، " اسإم"عاقبة
 .العلم معنى المضّمن بالسإتفهام المعلق

ّبَك40:آ َلُم  {وَأَر ْلُمْفِسِديآَن َأْع  }ِبا

لها، محل ل " مستأنأفةبالمفسديآن أعلم "وأربك جملة
 "."أعلمبـ متعلق وأالجار

ُتْم  { 41:آ ْنأ ُئوَن     َأ  }    َأْعَمُل     ِمّما     َبِريآ

 .القول حأيز في " مستأنأفةبريآئون "أنأتم جملة
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ْنُهْم  { 42:آ َتِمُعوَن     َمْن     وَأِم ْيَك     َيآْس َل ْنأَت     ِإ َأ الّصّم     ُتْسِمُع     َأَف
َلْو ُنأوا     وَأ ُلوَن     ل     َكا  }    َيآْعِق

"،يآستمعون "من قوله في " فجمع"َمْن معنى راعى
في كما لفظه مراعاة وأالكثر جمًعا، الضمير فأعاد
" معطوفةكانأوا "وألو ". جملةيآنظر : "َمْنالتالية اليآة
الشرط وأجواب لها، محل " لتسمع " أفأنأت جملة على

 حأالية الجملة وأليست قبله، ما عليه دّل محذوأف
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ْنُهْم  { 43 ُظُر     َمْن     وَأِم ْن ْيَك     َيآ َل ْنأَت     ِإ َأ ْلُعْمَي     َتْهِدي     َأَف َلْو     ا وَأ
ُنأوا ْبِصُروأَن     ل     َكا  }    ُيآ

 ".تهدي "أفأنأت جملة على " معطوفةكانأوا "وألو جملة

ّلَه     ِإّن  { 44:آ ِلُم     ل     ال ْظ ّناَس     َيآ ًئا     ال ْي ِكّن     َش َل ّناَس     وَأ ال
ْنأُفَسُهْم ِلُموَن     َأ ْظ  }    َيآ

ًئا ظلًما يآظلم : لمعنى على مطلق مفعول ": نأائب"شي
" معطوفةيآظلمون الناس "وألكن وأجملة كثيًرا، أوأ قليل
 ".يآظلم ل الله "إن جملة على

َيآْوَم  { 45:آ َأْن     َيآْحُشُرُهْم     وَأ ُثوا     َلْم     َك َب ْل ِمَن     سَإاَعًة     ِإل     َيآ
ّنَهاِر َتَعاَرُفوَن     ال َنُهْم     َيآ ْي ْد     َب ّلِذيآَن     َخِسَر     َق ُبوا     ا ّذ ِلَقاِء     َك ِب

ّلِه  }    ال

محذوأف لفعل به " مفعول"يآوم مستأنأفة، الواوأ
الشأن، ضمير وأاسإمها " مخففة"كأن : اذكر،تقديآره

لم "كأن . جملةزمان " ظرف"سإاعة " للحصر،"إل
وأجملة "،"يآحشرهم في الهاء من " حأاليةيآلبثوا

خسر "قد وأجملة "،"يآلبثوا فاعل من " حأال"يآتعارفون
 ." مستأنأفةالذيآن

ِإّما  { 46:آ ّنَك     وَأ َيآ ّلِذي     َبْعَض     ُنأِر ُدُهْم     ا ّنَك     َأوْأ     َنأِع َي َتَوّف َنا     َنأ ْي َل ِإ َف
ّلُه     ُثّم     َمْرِجُعُهْم ٌد     ال َلى     َشِهي ُلوَن     َما     َع  }    َيآْفَع
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" شرطية،"إْن مستأنأفة، ": الواوأنأريآنك "وأإّما قوله
في الفتح على مبني مضارع وأالفعل " زائدة،"ماوأ

"فإلينا وأجملة التوكيد، بنون لتصاله جزم؛ محل
"شهيد الله "ثم وأجملة الشرط، " جوابمرجعهم
 .الشرط جواب على معطوفة

ُكّل  { 47:آ ِل َذا     َرسُإوٌل     ُأّمٍة     وَأ ِإ َء     َف ُلُهْم     َجا َنُهْم     ُقِضَي     َرسُإو ْي َب
ْلِقْسِط َلُموَن     ل     وَأُهْم     ِبا ْظ  }    ُيآ

أمة "لكل المستأنأفة على معطوفة الشرط جملة
في الهاء من " حأاليةيآظلمون ل "وأهم جملة "،رسإول
 "."بينهم

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

بالخبر، متعلق زمان ظرف اسإتفهام ": اسإم"متى
"صادقين كنتم "إن جملة " بدل،"الوعد وأ " مبتدأ،"هذا

 .قبله ما عليه دل محذوأف الشرط وأجواب مستأنأفة،

ِلُك     ل     ُقْل  { 49:آ َنْفِسي     َأْم َء     َما     ِإل     َنأْفًعا     وَأل     َضّرا     ِل ّلُه     َشا ال
ُكّل َذا     َأَجٌل     ُأّمٍة     ِل َء     ِإ ُلُهْم     َجا ْأِخُروأَن     َفل     َأَج َت وَأل     سَإاَعًة     َيآْس

َتْقِدُموَن  }    َيآْس

مستثنى، " موصول"ما اسإتثناء، " أداة": "إلشاء ما "إل
وأجملة بإذنأه، عليه وأأقدر أملكه أن شاء ما : إلأي

" جوابيآستأخروأن ل "فهم وأجملة مستأنأفة، الشرط
 .المبتدأ " خبر"يآستأخروأن . وأجملةالشرط

ُتْم     ُقْل  { 50:آ ْيآ َأ ُكْم     ِإْن     َأَر َتا ُبُه     َأ َذا ًتا     َع َيا َذا     َنأَهاًرا     َأوْأ     َب َما
َتْعِجُل ْنُه     َيآْس ْلُمْجِرُموَن     ِم  }    ا

ًا الوأل وأالمفعول "،"أتاكم بـ متعلق زمان " ظرف"بيات
باب من وأالكلم : شأنأكم،أي " محذوأف"أرأيآتم لـ

ُأْعِمَل "،وأأتاكم : "رأيآتم،الفعلين بين التنازع الثانأي وأ
عن أخبروأنأي لهم : قلوأالمعنى " فاعل"عذابه فرفع
" معترضة،أتاكم "إن . وأجملةأتاكم إن الله عذاب

" اسإم. "مافأخبروأنأي :تقديآره محذوأف الشرط وأجواب

javascript:openquran(9,50,50)
javascript:openquran(9,50,50)
javascript:openquran(9,49,49)
javascript:openquran(9,49,49)
javascript:openquran(9,49,49)
javascript:openquran(9,48,48)
javascript:openquran(9,47,47)
javascript:openquran(9,47,47)


مكتبة                       الكريم القرآن إعراب مشكل
 السإلمية مشكاة

"ماذا وأجملة خبره، موصول " اسإم"ذا مبتدأ، اسإتفهام
 "."أرأيآتم لـ ثاٍن " مفعولالمجرمون منه يآستعجل

ُثّم  { 51:آ َذا     َأ ُتْم     وَأَقَع     َما     ِإ ْن ْد     آلَن     ِبِه     آَم ُتْم     وَأَق ْن ِبِه     ُك
ُلوَن َتْعِج  }    َتْس

" ."أرأيآتم جملة على " معطوفةوأقع ما إذا "أثم جملة
متعلق زمان وأظرف للسإتفهام، ": الهمزة"آلن قوله

الظاهر؛ يآعمل وأل الن، : أآمنتمأي " مقدرة"آمنتمبـ
وأالواوأ بعده، فيما يآعمل ل السإتفهام قبل ما لن

 .حأالية

ّلِذيآَن     ِقيَل     ُثّم  { 52:آ َلُموا     ِل َذاَب     ُذوأُقوا     َظ ْلِد     َع ْلُخ َهْل     ا
ُتْم     ِبَما     ِإل     ُتْجَزوْأَن ْن ُبوَن     ُك ْكِس  }    َت

"ثم وأجملة مصدره، على يآعود " ضمير"قيل فاعل نأائب
اليآة في " المقدرة"آمنتم على معطوفة "قيل

ّيز في " مستأنأفةتجزوأن "هل وأجملة السابقة، حَأ
 .القول

َنأَك  { 53:آ ُئو ِب ْن َت َيآْس ّبي     ِإي     ُقْل     ُهَو     َأحَأّق     وَأ ّنأُه     وَأَر وَأَما     َلَحّق     ِإ
ُتْم ْنأ  }    ِبُمْعِجِزيآَن     َأ

وأ "،"يآستنبئونأك للفعل ثان " مفعولهو "أحأق جملة
". "إي مؤخر " مبتدأ"هو وأالضمير مقدم، " خبر"حأق

بالواوأ مجروأر " اسإم"ربي .للقسم وأالواوأ جواب، حأرف
.إليه مضاف وأالياء المحذوأف، أقسم بفعل متعلق
جواب على " معطوفةبمعجزيآن أنأتم "وأما وأجملة

خبرها في وأالباء ليس، عمل " عاملة"ما وأ القسم،
 زائدة
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َلْو  { 54: ُكّل     َأّن     وَأ َلَمْت     َنأْفٍس     ِل َدْت     الْرِض     ِفي     َما     َظ َت لْف
َأسَإّروأا     ِبِه َداَمَة     وَأ ّن َأوُأا     َلّما     ال َذاَب     َر ْلَع َنُهْم     وَأُقِضَي     ا ْي َب

ْلِقْسِط َلُموَن     ل     وَأُهْم     ِبا ْظ  }    ُيآ
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""ثبت بـ فاعل بعدها " وأما"أّن من المؤوأل المصدر
فاعل وأنأائب لنفس، " نأعت"ظلمت وأجملة مقدًرا،
القضاء، : قضيأي مصدره، على يآعود " ضمير"قضي
"رأوأا "لما " . وأجملة"قضيبـ " متعلق"بالقسط وأالجار

دل محذوأف الشرط وأجواب المتعاطفين، بين معترضة
الهاء من حأالية "يآظلمون ل "هموأ . وأجملةقبله ما عليه
 "."بينهم في

ّلِه     ِإّن     َأل  { 55:آ َد     ِإّن     َأل     وَأالْرِض     الّسَماوَأاِت     ِفي     َما     ِل وَأْع
ّلِه ِكّن     حَأّق     ال َل َثَرُهْم     وَأ ْك َلُموَن     ل     َأ  }    َيآْع

ل أكثرهم "وألكّن وأجملة إن، اسإم موصول " اسإم"ما
" لحأق الله وأعد "إن جملة على معطوفة "يآعلمون

 .لها محل

ِيي     ُهَو  { 56:آ ُيآِميُت     ُيآْح ْيِه     وَأ َل ِإ  }    ُتْرَجُعوَن     وَأ

"يآحيي "هو جملة على " معطوفترجعون "وأإليه جملة
 .لها محل ل

ّيآَها    َ يآا  { 57:آ ّناُس     َأ ْد     ال ُكْم     َق ْت َء َظٌة     َجا ُكْم     ِمْن     َمْوِع ّب َر
ٌء ُدوأِر     ِفي     ِلَما     وَأِشَفا  }    الّص

"الصدوأر "في الجار مستأنأفة، جملة النداء جواب
 . اسإتقر المقدرة بالصلة متعلق

ّلِه     ِبَفْضِل     ُقْل  { 58:آ ِتِه     ال ِبَرحْأَم ِلَك     وَأ َذ ِب َيْفَرحُأوا     َف ْل ُهَو     َف
ْيٌر  }    َيآْجَمُعوَن     ِمّما     َخ

:أي بعده ما عليه دل مقدر بفعل " متعلق"بفضل الجار
من " بدل"بذلك وأ " زائدة،"فبذلك في وأالفاء ليفرحأوا،

لجواب " رابطة"فليفرحأوا في وأالفاء الوأل، الجار
المر لم وأاللم الفضل، جاءهم : إنأي مقدر شرط

حأيز في " مستأنأفةالفضل جاءهم "إن وأجملة الجازمة،
 ".خير "هو جملة وأكذا القول،
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ُتْم     ُقْل  { 59:آ ْيآ َأ ّلُه     َأنأـزَل     َما     َأَر ُكْم     ال ُتْم     ِرْزٍق     ِمْن     َل ْل َفَجَع
ْنُه ّلُه     ُقْل     وَأحَألل     حَأَراًما     ِم ُكْم     َأِذَن     آل َلى     َأْم     َل ّلِه     َع ال

َتُروأَن  }    َتْف

" متعلقرزق "من الجار أخبروأنأي، " بمعنى"أرأيآتم
ًنا الله أنأـزله : ماأي المحذوأف العائد من بحال من كائ
""قل لـ توكيد مستأنأفة " الثانأية"قل . جملةرزق

وأالمفعول القول، " مقولأذن "آلله وأجملة السابقة،
: َمْنأي السياق عليه دل " محذوأف"أرأيآتم لـ الثانأي

المفعول على الجملة هذه من وأالعائد ؟بهذا لكم أذن
" معطوفة"تفتروأن . وأجملة: فيهأي محذوأف، الوأل
 "."أذن جملة على

ّلِذيآَن     َظّن     وَأَما  { 60:آ َتُروأَن     ا َلى     َيآْف ّلِه     َع َكِذَب     ال ْل َيآْوَم     ا
َياَمِة ْلِق ّلَه     ِإّن     ا ُذوأ     ال َلى     َفْضٍل     َل ّناِس     َع ِكّن     ال َل َثَرُهْم     وَأ ْك ل     َأ

ُكُروأَن  }    َيآْش

" ظرف"يآوم " خبره،"ظّن مبتدأ، اسإتفهام " اسإم"ما
ل أكثرهم "وألكن وأجملة " ،"ظن من بحال متعلق زمان

 ". فضل لذوأ الله "إن جملة على " معطوفةيآشكروأن

ُكوُن     وَأَما  { 61:آ ْأٍن     ِفي     َت ُلو     وَأَما     َش ْت ْنُه     َت وَأل     ُقْرآٍن     ِمْن     ِم
ُلوَن ّنا     ِإل     َعَمٍل     ِمْن     َتْعَم ُكْم     ُك ْي َل ًدا     َع ْذ     ُشُهو ِفيِه     ُتِفيُضوَن     ِإ

ّبَك     َعْن     َيآْعُزُب     وَأَما ْثَقاِل     ِمْن     َر ِفي     وَأل     الْرِض     ِفي     َذّرٍة     ِم
ِلَك     ِمْن     َأْصَغَر     وَأل     الّسَماِء َبَر     وَأل     َذ ْك َتاٍب     ِفي     ِإل     َأ ِبيٍن     ِك  }    ُم

وأكذا " زائدة،"ِمنوأ به، " مفعولقرآن "من " نأافية،"ما
من " حأالية"كنا وأجملة " للحصر،"إل به، " مفعول"َعَمل
ِلَي"تعملون في الواوأ دوأن الماضي " الفعُل"إل ". وَأوَأ
بـ متعلق زمان " ظرف"إذ فعل، تقدمها لنأه "؛"قد

":"أصغر ، " زائدة"منوأ " فاعل،"مثقال "،"شهودا
لنأه بالفتحة؛ مثله " مجروأر"مثقال على معطوف اسإم

على " معطوفةيآعزب "وأما وأجملة الصرف، من ممنوع
" أداة": "إلكتاب في "إل ". وأقولهتعملون "ل جملة

لمبتدأ محذوأف بخبر متعلق وأالجار منقطع، اسإتثناء
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:بمعنى مستأنأفة وأالجملة كتاب، في : هيأي محذوأف،
 كتاب في الشياء كل لكن
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َأل62: َء ِإّن  { َيا ِل ّلِه َأوْأ ْيِهْم َخْوٌف ل ال َل ُهْم وَأل َع
ُنأوَن  }َيآْحَز

تعمل " نأافية"ل "،"إن " خبرعليهم خوف "ل جملة
 ." اسإمها"خوف ليس، عمل

ّلِذيآَن  { 63:آ ُنوا     ا ُنأوا     آَم َكا ّتُقوَن     وَأ  }    َيآ

 .مبتدأ " موصول"الذيآن

ُبْشَرى     َلُهُم  { 64:آ ْل َياِة     ِفي     ا ْلَح َيا     ا ْنأ ّد ل     الِخَرِة     وَأِفي     ال
ْبِديآَل ِلَماِت     َت َك ّلِه     ِل ِلَك     ال ْلَفْوُز     ُهَو     َذ ِظيُم     ا ْلَع  }    ا

السابقة، اليآة " في"الذيآن " خبرالبشرى "لهم جملة
جملة " ،"البشرى من بحال " متعلقالحياة "في الجار

هو "ذلك جملة وأكذا مستأنأفة، "الله لكلمات تبديآل "ل
 .له محل ل " للفصل"هو وأالضمير "،الفوز

ْنأَك     وَأل  { 65:آ ُلُهْم     َيآْحُز َة     ِإّن     َقْو ْلِعّز ّلِه     ا ُهَو     َجِميًعا     ِل
ِليُم     الّسِميُع ْلَع  }    ا

 .العزة من ": حأال"جميًعا وأقوله مستأنأفة، اليآة جمل

ّلِه     ِإّن     َأل  { 66:آ الْرِض     ِفي     وَأَمْن     الّسَماوَأاِت     ِفي     َمْن     ِل
ِبُع     وَأَما ّت ّلِذيآَن     َيآ ْدُعوَن     ا ّلِه     ُدوأِن     ِمْن     َيآ َء     ال َكا ِبُعوَن     ِإْن     ُشَر ّت َيآ
ّظّن     ِإل ِإْن     ال  }    َيآْخُرُصوَن     ِإل     ُهْم     وَأ

بالصلة " متعلقالسموات "في وأالجار "،"إن " اسإم"َمْن
" اسإم"ما اسإتئنافية، ": الواوأيآتبع "وأما . قولهالمقدرة

"الله دوأن "من ". وأالجار"يآتبعلـ به مفعول اسإتفهام
.يآدعون مفعول ""شركاءوأ "،"شركاء من بحال متعلق

" معطوفةيآخرصون إل هم "وأإن وأجملة " نأافية،"إْن
 "."هم " خبر"يآخرصون وأجملة المستأنأفة، على
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ّلِذي     ُهَو  { 67:آ ُكُم     َجَعَل     ا ْيَل     َل ّل ُنوا     ال ُك َتْس ّنَهاَر     ِفيِه     ِل وَأال
ْبِصًرا ِلَك     ِفي     ِإّن     ُم َيآاٍت     َذ ٍم     ل  }    َيآْسَمُعوَن     ِلَقْو

: مظلًما،أي " محذوأف"جعللـ الثانأي المفعول
بـ متعلق باللم " مجروأرتسكنوا "لن المؤوأل وأالمصدر

" معطوف"النهار ":مبصًرا "وأالنهار وأقوله "،"جعل
" المقدر،"مظلًما على " معطوف"مبصًرا وأ الليل، على
وأعاملهما معمولين، على معمولين الواوأ عطفت فقد

مظلًما الليل لكم جعل الذي : هوالكلم وأتقديآر وأاحأد،
فحذف فيه، لتتحركوا مبصًرا وأالنهار فيه لتسكنوا
""لتتحركوا وأحأذف " عليه،"مبصًرا " لدللة"مظلًما

 "."لتسكنوا لدللة

ُلوا  { 68:آ َذ     َقا ّتَخ ّلُه     ا ًدا     ال َل َنأُه     وَأ ْبَحا ِنّي     ُهَو     سُإ ْلَغ ِفي     َما     َلُه     ا
ُكْم     ِإْن     الْرِض     ِفي     وَأَما     الّسَماوَأاِت َد ْن َطاٍن     ِمْن     ِع ْل َذا     سُإ ِبَه

ُلوَن َتُقو َلى     َأ ّلِه     َع َلُموَن     ل     َما     ال  }    َتْع

سإبحانأه، : نأسبحأي مطلق مفعول " نأائب"سإبحانأه
الهاء من " حأالالغني "هو وأجملة مستأنأفة، وأالجملة

من حأال "السموات في ما "له وأجملة "،"سإبحانأه في
"سإلطان من عندكم "إن وأجملة "،"الغني في الضمير

""من وأ " مبتدأ،"سإلطانوأ نأافية ""إنوأ مستأنأفة،
" موصولة"ما . " مستأنأفة"أتقولون جملة زائدة،

 . به مفعول

ّلِذيآَن     ِإّن  { 69:آ َتُروأَن     ا َلى     َيآْف ّلِه     َع َكِذَب     ال ْل ِلُحوَن     ل     ا  }    ُيآْف

 .رفع محل " في"إن " خبريآفلحون "ل جملة

َتاٌع  { 70:آ َيا     ِفي     َم ْنأ ّد َنا     ُثّم     ال ْي َل ُنأِذيآُقُهُم     ُثّم     َمْرِجُعُهْم     ِإ
َذاَب ْلَع َد     ا ُنأوا     ِبَما     الّشِديآ ْكُفُروأَن     َكا  }    َيآ

"في الجار متاع، : ذلكأي محذوأف لمبتدأ " خبر"متاع
"مرجعهم إلينا "ثم جملة "،"متاعلـ بنعت متعلق "الدنأيا

"نأذيآقهم "ثم وأجملة "،متاع "ذلك جملة على معطوفة
"بما " في"ما " وأمرجعهم "إلينا جملة على معطوفة

 "نأذيآقهم بـ متعلق المجروأر وأالمصدر " مصدريآة،كانأوا
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ْتُل  { 71 ْيِهْم     وَأا َل َأ     َع َب ْذ     ُنأوٍح     َنأ ِم    َ يآا     ِلَقْوِمِه     َقاَل     ِإ َكاَن     ِإْن     َقْو
ُبَر ُكْم     َك ْي َل ِكيِري     َمَقاِمي     َع ْذ َت َيآاِت     وَأ ّلِه     ِبآِ َلى     ال ّلِه     َفَع ال

ْلُت ّك َأْجِمُعوا     َتَو ُكْم     َف ُكْم     َأْمَر َء َكا  }    وَأُشَر

"إن ". وأقوله"نأبأ من اشتمال بدل ظرفي ": اسإم"إذ
"كبر وأجملة الشأن، ضمير كان ": اسإمكبر كان

الله "فعلى وأجملة خبر، نأصب محل " فيمقامي
ّدم وأقد الشرط، " جوابتوكلت الجواب فعل على تق

":"وأشركاءكم . وأقولهالفاء أوأجب مما جملة شبه
:يآقال ل لنأه " ؛"أمركم على تعطف وألم ، معه مفعول

يآتعلق وأأجمع : جمع،يآقال بل الشركاء؛ زيآد أجمع
: تقول وأل أمري : أجمعت تقول الذوأات دوأن بالمعانأي

على " معطوفة"فأجمعوا . وأجملة شركائي أجمعت
":تنظروأن "وأل . وأقولهجزم محل في الشرط جواب
فاعل، وأالواوأ النون، بحذف مجزوأم مضارع فعل

 .به مفعول المقدرة وأالياء للوقايآة، وأالنون

َلى     ِإل     َأْجِرَي     ِإْن  { 72:آ ّلِه     َع ُأِمْرُت     ال ُكوَن     َأْن     وَأ ِمَن     َأ
ِلِميَن ْلُمْس  }    ا

"على وأالجار " مبتدأ،"أجري وأ " نأافية،": "إنأجري "إن
على " منصوبأكون "أن وأالمصدر بالخبر، " متعلقالله
على " معطوفةأكون أن "وأأمرت وأجملة .الخافض نأـزع

في مستأنأفة هي " التيالله على إل أجري "إن جملة
ّيز  .الشرط جواب حأ

ُه  { 73:آ ُبو ّذ َك ُه     َف َنا ْي َنّج ْلِك     ِفي     َمَعُه     وَأَمْن     َف ْلُف َناُهْم     ا ْل وَأَجَع
ِئَف َنا     َخل َأْغَرْق ّلِذيآَن     وَأ ُبوا     ا ّذ َنا     َك ِت َيآا ُظْر     ِبآِ ْنأ ْيَف     َفا َكاَن     َك
َبُة َذِريآَن     َعاِق ْن ْلُم  }    ا

الهاء على معطوف موصول ": اسإممعه "وأَمن قوله
بالصلة متعلق مكان " ظرف"معه "،"نأجيناه في

المقدرة، بالصلة " متعلقالفلك "في . وأالجارالمقدرة
" ،"من معنى على " حأمل"جعلناهم في الضمير وأجمع
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اسإتفهام " اسإمعاقبة كان : "كيفقوله " في"كيفوأ
ّلق للنظر به مفعول وأالجملة كان، خبر بالسإتفهام المع

 .العلم معنى المضّمن

َنا     ُثّم  { 74:آ ْث َلى     ُرسُإل     َبْعِدِه     ِمْن     َبَع ُءوأُهْم     َقْوِمِهْم     ِإ َفَجا
َناِت ّي َب ْل ُنأوا     َفَما     ِبا ُنوا     َكا ُيْؤِم ُبوا     ِبَما     ِل ّذ ْبُل     ِمْن     ِبِه     َك ِلَك     َق َذ َك

َبُع ْط َلى     َنأ ُلوِب     َع َتِديآَن     ُق ْلُمْع  }    ا

بأن منصوب وأالفعل للجحود، ": اللم"ليؤمنوا قوله
كان بخبر متعلق المجروأر وأالمصدر اللم، بعد مضمرة
": الكاف"كذلك . وأقولهلليآمان : مريآديآنأي مقدًرا
ذلك مثل طبًعا عليها : نأطبعأي مطلق، مفعول نأائب

 ." مستأنأفة"نأطبع وأجملة .الطبع

َنا     ُثّم  { 75:آ ْث َلى     وَأَهاُروأَن     ُموسَإى     َبْعِدِهْم     ِمْن     َبَع ِفْرَعْوَن     ِإ
ِئِه َل َنا     وَأَم ِت َيآا  }    ِبآِ

 "."بعثنا بـ " متعلقان"بآِيآاتنا "،فرعون : "إلىالجاّران

َلّما  { 76:آ َءُهُم     َف ْلَحّق     َجا َنأا     ِمْن     ا ْنِد ُلوا     ِع َذا     ِإّن     َقا َلِسْحٌر     َه
ِبيٌن  }     ُم

"،"كانأوا جملة على " معطوفةجاءهم "فلما جملة
 .جازم غير شرط " جواب"قالوا وأجملة

ُلوَن     ُموسَإى     َقاَل  { 77:آ َتُقو ْلَحّق     َأ ُكْم     َلّما     ِل َء َذا     َأسِإْحٌر     َجا َه
ِلُح     وَأل  }    الّساحِأُروأَن     ُيآْف

محذوأف الشرط وأجواب " معترضة،جاءكم "لما جملة
""هذا وأ مقدم، ": خبر"أسإحر وأقوله .قبله ما عليه دل

" معطوفةالساحأروأن يآفلح "وأل وأجملة مؤخر، مبتدأ
 "."أتقولون جملة على

ُلوا 78:آ َنا     {َقا َت ْئ َنا     َأِج َت ْلِف َت َنأا     َعّما     ِل ْد ْيِه     وَأَج َل َنأا     َع َء َبا ُكوَن     آ َت وَأ
ُكَما ُء     َل َيآا ْبِر ِك ْل ُكَما     َنأْحُن     وَأَما     الْرِض     ِفي     ا ِنيَن     َل  }    ِبُمْؤِم
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""ما وأ "،"الكبريآاء من بحال " متعلقالرض "في الجار
"وأما وأجملة خبرها، في زائدة وأالباء ليس، عمل عاملة
 القول مقول على " معطوفةبمؤمنين لكما نأحن
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ْلُقوا  { 80 ُتْم     َما     َأ ْنأ ْلُقوَن     َأ  }    ُم

محل ل السإمي الموصول " صلةملقون "أنأتم جملة
 .لها

َلّما  { 81:آ ْلَقْوا     َف ُتْم     َما     ُموسَإى     َقاَل     َأ ْئ ِإّن     الّسْحُر     ِبِه     ِج
ّلَه ُلُه     ال ِط ْب ُي  }    سَإ

جاء "فلما جملة على " معطوفةألقوا "فلما جملة
"جئتم "ما قوله " في"ماوأ لها، محل " لالسحرة
 ." خبره"السحر وأ مبتدأ موصول

ُيآِحّق  { 82:آ ّلُه     وَأ ْلَحّق     ال ِتِه     ا ِلَما َك َلْو     ِب َه     وَأ ْلُمْجِرُموَن     َكِر  }    ا

المتقدم الحأقاق من " حأاليةالمجرمون كره "وألو جملة
الله : يآحقأي مقدر على عطفت ، حأالية الواوأ وأهذه ،

لسإتقصاء وأهذا الحال، هذه في وألو حأال كل في الحق
 .الحأوال

ّيآٌة     ِإل     ِلُموسَإى     آَمَن     َفَما  { 83:آ َلى     َقْوِمِه     ِمْن     ُذّر َخْوٍف     َع
ِئِهْم     ِفْرَعْوَن     ِمْن َل َنُهْم     َأْن     وَأَم ِت  }    َيآْف

بحال " متعلقخوف "على وأالجار "،"آمن " فاعل"ذريآة
"يآفتنهم "أن المؤوأل وأالمصدر الموصوفة، ذريآة من
 "."فرعون من اشتمال بدل

ُتْم     ِإْن  { 84:آ ْن ِلِميَن     ُك  }    ُمْس

الشرط وأجواب " مستأنأفة،مسلمين كنتم "إن جملة
 .قبله ما عليه دل محذوأف
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ُلوا  { 85:آ َلى     َفَقا ّلِه     َع َنا     ال ْل ّك َنا     َتَو ّب َنا     ل     َر ْل َنًة     َتْجَع ْت ِف
ِم ْلَقْو ِلِميَن     ِل ّظا  }    ال

" مفعول"فتنة القول، حأيز في " مستأنأفة"ربنا جملة
 "."فتنة لـ بنعت " متعلق"للقوم الجار للجعل، ثان

َنا  { 87:آ ْي َأوْأحَأ َلى     وَأ َأِخيِه     ُموسَإى     ِإ َبّوآ     َأْن     وَأ ُكَما     َت ِلَقْوِم
ًتا     ِبِمْصَر ُيو ُلوا     ُب ُكْم     وَأاْجَع َت ُيو َلًة     ُب ْب  }    ِق

مفّسرة وأالجملة " تفسيريآة،": "أنتبّوآ "أن قوله
ّدى للوحأي،  .مفعولين " إلى"اجعلوا وأتع

َنا     ُموسَإى     وَأَقاَل  { 88:آ ّب ّنأَك     َر ْيَت     ِإ َت ُه     ِفْرَعْوَن     آ َنًة     وَأَمل ِزيآ
َأْمَوال َياِة     ِفي     وَأ ْلَح َيا     ا ْنأ ّد َنا     ال ّب ّلوا     َر ُيِض ِلَك     َعْن     ِل ِبي َنا     سَإ ّب َر
ْطِمْس َلى     ا ِلِهْم     َع ْد     َأْمَوا ُد َلى     وَأاْش ِبِهْم     َع ُلو ُنوا     َفل     ُق ُيآْؤِم

ّتى َذاَب     َيآَروُأا     حَأ ْلَع ِليَم     ا  }    ال

" الثالثة"ربنا وأجملة اعتراضية، " الثانأية"ربنا جملة
بأن ": منصوب"ليضلوا . وأقولهلها محل ل اسإتئنافية

مجروأر المؤوأل وأالمصدر التعليل، لم بعد مضمرة
سإببية، ": الفاءيآؤمنوا "فل ". وأقوله"آتيت بـ متعلق

الفاء، بعد مضمرة بأن منصوب وأالفعل " نأافية،"ل
الكلم من متصيد مصدر على معطوف وأالمصدر

ّد منك : ليكنأي السابق إيآمان فعدم قلوبهم على ش
 منهم
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ْد     َقاَل  { 89 َبْت     َق ُكَما     ُأِجي ُت َتِقيَما     َدْعَو ِبَعاّن     وَأل     َفاسْإ ّت َت
ِبيَل ّلِذيآَن     سَإ َلُموَن     ل     ا  }    َيآْع

وأفعل ، " نأاهية"ل عاطفة، ": الواوأتتبعاّن "وأل قوله
وأنأون فاعل، وأاللف النون، بحذف مجزوأم مضارع
على " معطوفة"فاسإتقيما وأجملة لها، محل ل التوكيد

""تتبعاّن . وأالفعل نأصب محل " في"أجيبت جملة
 .للتوكيد وأالنون فاعل وأاللف ، النون بحذف مجزوأم
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َبَعُهْم90:آ ْت َأ ُه ِفْرَعْوُن  {َف ُد ُنو ًيا وَأُج ْدوًأا َبْغ ّتى وَأَع َذا حَأ ِإ
َكُه ْدَر ُق َأ ْلَغَر ْنُت َقاَل ا ّنأُه آَم َلَه ل َأ ّلِذي ِإل ِإ َنْت ا ُنو ِبِه آَم َب

ِئيَل َنأا ِإسْإَرا َأ ِلِميَن ِمَن وَأ ْلُمْس  }ا

ًيا بعدها وأالجملة " ابتدائية،"حأتى لجله، " مفعول"بغ
""إله وأ ، للجنس " نأافية": "لالذي إل إله "ل مستأنأفة،

الضمير من " بدل"الذي حأصر، " أداة"إل مبني، اسإمها
موجود، وأتقديآره المحذوأف، الخبر في المستتر
" معطوفةالمسلمين من "وأأنأا وأجملة أن، خبر وأالجملة

 "."آمنُت جملة على

ْد     آلَن  { 91:آ ْيَت     وَأَق ْبُل     َعَص ْنَت     َق ُك ْلُمْفِسِديآَن     ِمَن     وَأ  }    ا

مبني زمان " ظرف"النوأ للسإتفهام، ": الهمزة"آلن
"وأقد وأجملة ، : تؤمنأي مقدر بفعل متعلق الفتح على

وأجملة " المقدرة،"تؤمن في الضمير من " حأالعصيت
وأجملة "،"قال بـ مقدر لقول القول " مقول"تؤمن
 .لها محل ل " مستأنأفة"قال

َيْوَم  { 92:آ ْل َنّجيَك     َفا ِنأَك     ُنأ َد َب ُكوَن     ِب َت ْلَفَك     ِلَمْن     ِل َيآًة     َخ ِإّن     آ وَأ
ِثيًرا ّناِس     ِمَن     َك َنا     َعْن     ال ِت َيآا ُلوَن     آ  }    َلَغاِف

"،"نأنجيك بـ متعلق زمان " ظرف"اليوم عاطفة، الفاء
وأالجار "،"كنت جملة على " معطوفة"نأنجيك وأجملة
""خلفك وأالظرف "،"آيآة من بحال " متعلقخلفك "لمن

بـ " متعلقآيآاتنا "عن وأالجار المقدرة، بالصلة متعلق
 ." الخبر"غافلون

ْد  { 93:آ َلَق َنأا     وَأ ْأ ِني     َبّو ِئيَل     َب َأ     ِإسْإَرا َبّو ْدٍق     ُم َناُهْم     ِص وَأَرَزْق
َباِت     ِمَن ّي ّط َلُفوا     َفَما     ال َت ّتى     اْخ َءُهُم     حَأ ْلُم     َجا ْلِع  }    ا

" معطوفةاختلفوا "فما وأجملة مطلق، " مفعول"مبّوأ
" مجروأرجاءهم "أن وأالمصدر "،"رزقناهم جملة على

 "."اختلفوابـ " متعلق"حأتىبـ

javascript:openquran(9,93,93)
javascript:openquran(9,93,93)
javascript:openquran(9,92,92)
javascript:openquran(9,92,92)
javascript:openquran(9,91,91)


مكتبة                       الكريم القرآن إعراب مشكل
 السإلمية مشكاة

ِإْن  { 94:آ ْنَت     َف َنا     ِمّما     َشّك     ِفي     ُك ْل ْيَك     َأنأـز َل َأِل     ِإ ّلِذيآَن     َفاسْإ ا
ُءوأَن َتاَب     َيآْقَر ِك ْل ِلَك     ِمْن     ا ْب ْد     َق َءَك     َلَق ْلَحّق     َجا ّبَك     ِمْن     ا َفل     َر

َنأّن ُكو َتِريآَن     ِمَن     َت ْلُمْم  }    ا

"من الجار "،"شكلـ بنعت " متعلقأنأـزلنا "مما الجار
"الحق جاءك "لقد وأجملة "،"يآقرؤوأن بـ " متعلققبلك
جملة على " معطوفةتكونأن "فل جملة قسم، جواب

"الممتريآن "من . الجار : به أي مقدر وأالرابط "،"جاءك
 .كان بخبر متعلق

َنأّن     وَأل  { 95:آ ُكو ّلِذيآَن     ِمَن     َت ُبوا     ا ّذ َيآاِت     َك ّلِه     ِبآِ ُكوَن     ال َت ِمَن     َف
ْلَخاسِإِريآَن  }    ا

منصوب الناسإخ وأالفعل ، " سإببية"فتكون في الفاء
على معطوف المؤوأل . وأالمصدر الفاء بعد مضمرة بأن

كذب منك يآكن : لأي السابق الكلم من متصيد مصدر
 .فخسران

َلْو  { 97:آ ْتُهْم     وَأ َء َيآٍة     ُكّل     َجا  }    آ

"ل فاعل من " حأاليةآيآة كل جاءتهم "وألو جملة
على عطفت الواوأ وأهذه السابقة، اليآة " فييآؤمنون

هذه في وألو حأال، كل في يآؤمنون : لأي مقدرة حأال
 قبله ما عليه َدّل محذوأف الشرط وأجواب الحال،
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َلْول  { َنأْت     َف َيآٌة     َكا َنْت     َقْر َنَفَعَها     آَم ُنأَها     َف ُنأَس     َقْوَم     ِإل     ِإيآَما ُيآو
ُنوا     َلّما َنا     آَم ْنُهْم     َكَشْف َذاَب     َع ْلِخْزِي     َع َياِة     ِفي     ا ْلَح َيا     ا ْنأ ّد  }    ال

ماض " فعل"كانأت " للتحضيض،"لول اسإتئنافية، الفاء
"قوم من حأالية " جملةكشفنا آمنوا "لما جملة تام،

 .لوجوب وأجوب " حأرف"لما وأ "،يآونأس

َلْو  { 99:آ َء     وَأ ّبَك     َشا ّلُهْم     الْرِض     ِفي     َمْن     لَمَن     َر َجِميًعا     ُك
ْنأَت َأ ُه     َأَف ْكِر ّناَس     ُت ّتى     ال ُنأوا     حَأ ُكو ِنيَن     َيآ  }    ُمْؤِم
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""جميًعا المقدرة، بالصلة " متعلقةالرض "في الجار
محل ل " مستأنأفةتكره "أفأنأت " وأجملة"َمْن ِمن حأال
 .لها

َنْفٍس     َكاَن     وَأَما  { 100:آ ْذِن     ِإل     ُتْؤِمَن     َأْن     ِل ِإ ّلِه     ِب َيآْجَعُل     ال وَأ
َلى     الّرْجَس ّلِذيآَن     َع ُلوَن     ل     ا  }    َيآْعِق

" متعلق"بإذن وأالجار كان، " اسإمتؤمن "أن المصدر
""وأيآجعل وأجملة "،"تؤمن فاعل من حأال بمحذوأف
في لبعض : فيأذنأي مقدرة، جملة على معطوفة
 .اليآمان

ُظُروأا     ُقِل  { 101:آ ْنأ َذا     ا وَأَما     وَأالْرِض     الّسَماوَأاِت     ِفي     َما
ِني َيآاُت     ُتْغ ُذُر     ال ّن ٍم     َعْن     وَأال ُنوَن     ل     َقْو  }    ُيآْؤِم

موصول " اسإم"ذا مبتدأ، اسإتفهام " اسإمما"": "ماذا
مفعول وأالجملة المقدرة، بالصلة متعلق وأالجار خبره،

العلم، معنى الُمَضّمن بالسإتفهام المعلق للنظر به
 .مستأنأفة وأالجملة " نأافية،تغني "وأما " في"ماوأ

ِظُروأَن     َفَهْل  { 102:آ َت ْن ْثَل     ِإل     َيآ ِم     ِم ّيآا ّلِذيآَن     َأ َلْوا     ا ِمْن     َخ
ِلِهْم ْب ِظُروأا     ُقْل     َق َت ْنأ ّنأي     َفا ُكْم     ِإ ِظِريآَن     ِمَن     َمَع َت ْن ْلُم  }    ا

:أي مقدر شرط لجواب رابطة ": الفاء"فانأتظروأا قوله
": ظرف"معكم وأقوله فانأتظروأا، تنتظروأن كنتم إن

"المنتظريآن "من وأالجار "،"المنتظريآنبـ متعلق مكان
 .بالخبر متعلق

َنّجي     ُثّم  { 103:آ َنا     ُنأ َل ّلِذيآَن     ُرسُإ ُنوا     وَأا ِلَك     آَم َذ َنا     حَأّقا     َك ْي َل َع
ْنِج ِنيَن     ُنأ ْلُمْؤِم  }    ا

رسإلنا : نأنّجيأي مطلق مفعول نأائب ": الكاف"كذلك
محذوأف لعامل مطلق " مفعول"حأًقا ذلك، مثل تنجية

جملة على معطوفة "نأنجي "ثم . وأجملة: حَأّقتقديآره
الياء وأحأذفت نأنجي، ثم العاصية المم : نأهلكأي مقدرة

ْنج من ُنأ  .الساكنين للتقاء لفظا لحذفها إتباًعا " رسإما"
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ّيآَها    َ يآا     ُقْل  { 104:آ ّناُس     َأ ُتْم     ِإْن     ال ْن ِني     ِمْن     َشّك     ِفي     ُك ِديآ
ُد     َفل ُب ّلِذيآَن     َأْع ُدوأَن     ا ُب ّلِه     ُدوأِن     ِمْن     َتْع ِكْن     ال َل ُد     وَأ ُب ّلَه     َأْع ال

ّلِذي ُكْم     ا َتَوّفا ُأِمْرُت     َيآ ُكوَن     َأْن     وَأ ِنيَن     ِمَن     َأ ْلُمْؤِم  }    ا

": الفاءأعبد "فل ". وأقوله"أيآها من " بدل"الناس
فالجملة أعبد، ل : فأنأاأي مقدر مبتدأ وأثمة رابطة،
.خبر رفع محل " فيأعبد "ل وأجملة الشرط، جواب
"من وأالجار "،"شكلـ بنعت " متعلقديآني "من وأالجار

"أعبد "وألكن . وأجملةالموصول من بحال " متعلقدوأن
"أكون "أن وأالمصدر "،أعبد "ل جملة على معطوفة
 . الباء الخافض نأـزع على منصوب

َأْن  { 105:آ ّديآِن     وَأْجَهَك     َأِقْم     وَأ ِنيًفا     ِلل  }    حَأ

لفعل فاعل نأائب المؤوأل وأالمصدر " مصدريآة،"أن
" تفسيريآة؛"أن وأليست أقم، أن إلّي : وأأوأحأيأي مقدر

الموصول " صلة"أقم وأجملة يآحذف، ل المفّسر لن
على " معطوفةأقم أن إلّي "وأأوأحأي . وأجملةالحرفي

 "."أمرت جملة

ْدُع     وَأل  { 106:آ ّلِه     ُدوأِن     ِمْن     َت ْنَفُعَك     ل     َما     ال َيآُضّرَك     وَأل     َيآ
ِإْن ْلَت     َف ّنأَك     َفَع ِإ ًذا     َف ِلِميَن     ِمَن     ِإ ّظا  }    ال

ًذا به، مفعول " موصول"ما  له عمل ل جواب " حأرف"إ
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ِإْن  { 107 ّلُه     َيآْمَسْسَك     وَأ ِإْن     ُهَو     ِإل     َلُه     َكاِشَف     َفل     ِبُضّر     ال وَأ
ْدَك ْيٍر     ُيآِر ّد     َفل     ِبَخ ِلِه     َرا ُء     َمْن     ِبِه     ُيآِصيُب     ِلَفْض َباِدِه     ِمْن     َيآَشا ِع
ْلَغُفوُر     وَأُهَو  }    الّرحِأيُم     ا

""إل للجنس، " النافية"ل بخبر " متعلق"له الجار
الخبر في المستتر الضمير من " بدل"هو للحصر،

"وأهو جملة وأكذا " مستأنأفة،"يآصيب جملة المحذوأف،
 ".الرحأيم الغفور

javascript:openquran(9,107,107)
javascript:openquran(9,107,107)
javascript:openquran(9,107,107)
javascript:openquran(9,106,106)
javascript:openquran(9,106,106)
javascript:openquran(9,105,105)
javascript:openquran(9,104,104)
javascript:openquran(9,104,104)
javascript:openquran(9,104,104)


مكتبة                       الكريم القرآن إعراب مشكل
 السإلمية مشكاة

ّيآَها    َ يآا     ُقْل  { 108:آ ّناُس     َأ ْد     ال ُكُم     َق َء ْلَحّق     َجا ُكْم     ِمْن     ا ّب َر
َدى     َفَمِن َت ّنأَما     اْه ِإ َتِدي     َف َنْفِسِه     َيآْه ّنأَما     َضّل     وَأَمْن     ِل ِإ َيآِضّل     َف
ْيَها َل َنأا     وَأَما     َع ُكْم     َأ ْي َل ِكيٍل     َع  }    ِبَو

بحال " متعلقربكم "من الجار "،"أيآها من " بدل"الناس
جملة على " معطوفةاهتدى "فمن جملة "،"الحق من
وأالباء ليس، عمل " تعمل": "ماأنأا "وأما "،جاءكم "قد
"قد جملة على معطوفة وأالجملة زائدة، خبرها في

 .لها محل " لجاءكم

ْيُر     وَأُهَو  { 109:آ ِكِميَن     َخ ْلَحا  }    ا

 ." مستأنأفةالحاكمين خير "وأهو جملة

 هود سإورة

َتاٌب     الر  { 1:آ ِكَمْت     ِك ُتُه     ُأحْأ َيآا َلْت     ُثّم     آ ُدْن     ِمْن     ُفّص ٍم     َل ِكي حَأ
ِبيٍر  }    َخ

كتاب، : هذاأي محذوأف لمبتدأ ": خبر"كتاب قوله
" اسإم". "لدن"كتابلـ " نأعتآيآاته "أحأكمت وأجملة
الجر بحرف جر محل في السكون على مبني ظرفّي
َلْت بـ متعلق  "."ُفّص

ُدوأا     َأل  { 2:آ ُب ّلَه     ِإل     َتْع ِني     ال ّنأ ُكْم     ِإ ْنُه     َل َبِشيٌر     َنأِذيآٌر     ِم  }    وَأ

الخافض نأـزع على " منصوبتعبدوأا ل "أن المصدر
 "."نأذيآر بالخبر " متعلقان"منه" وأ"لكم وأالجاّران الباء،

َأِن  { 3:آ َتْغِفُروأا     وَأ ُكْم     اسْإ ّب ُبوا     ُثّم     َر ْيِه     ُتو َل ُكْم     ِإ ّتْع َتاًعا     ُيآَم َم
ًنا َلى     حَأَس ُيآْؤِت     ُمَسّمى     َأَجٍل     ِإ َلُه     َفْضٍل     ِذي     ُكّل     وَأ  }    َفْض

السابق، المصدر على " معطوفاسإتغفروأا "أن المصدر
وأاقع لنأه ": مجزوأم؛"يآمتعكم وأقوله مصدريآة، ""أن وأ

مطلق؛ مفعول نأائب ""متاعاوأ مقدر، شرط جواب في
بالفعل " متعلقأجل "إلى وأالجار مصدر، اسإم لنأه
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ّدى "،"يآمتعكم ": "كّلمفعولين " إلى"يآؤت وأتع
َلهوأ  "."فض

َلى  { 4:آ ّلِه     ِإ ُكْم     ال َلى     وَأُهَو     َمْرِجُع  }    َقِديآٌر     َشْيٍء     ُكّل     َع

"كل "على وأالجاّر " مستأنأفة،مرجعكم الله "إلى جملة
 ""قديآر بالخبر متعلق

َتْغُشوَن     حِأيَن     َأل  { 5:آ َبُهْم     َيآْس َيا َلُم     ِث وَأَما     ُيآِسّروأَن     َما     َيآْع
ُنوَن ِل  }    ُيآْع

وأجملة "،"يآعلم بـ متعلق زمان " ظرف"حأين
 " مستأنأفة"يآعلم وأجملة إليه، " مضاف"يآستغشون
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ّبٍة     ِمْن     وَأَما  { 6 َلى     ِإل     الْرِض     ِفي     َدا ّلِه     َع َلُم     ِرْزُقَها     ال َيآْع وَأ
َتَقّرَها َدَعَها     ُمْس َتْو َتاٍب     ِفي     ُكّل     وَأُمْس ِبيٍن     ِك  }    ُم

""دابة " زائدة،"ِمن مهملة، " نأافية"ما مستأنأفة، الواوأ
الله على "إل ". قوله"دابةلـ بنعت متعلق وأالجار مبتدأ،
المبتدأ بخبر متعلق وأالجار " للحصر،"إل ":رزقها

"،"دابة المبتدأ " خبرالله على "رزقها وأجملة "،"رزقها
"،الله على "رزقها جملة على " معطوفة"يآعلم وأجملة
""كل في وأالتنويآن " مستأنأفة،كتاب في "كل وأجملة

 .شيء : كلأي مفرد عن للتعويآض

ّلِذي     وَأُهَو  { 7:آ َلَق     ا ّتِة     ِفي     وَأالْرَض     الّسَماوَأاِت     َخ ٍم     سِإ ّيآا َأ

َكاَن َلى     َعْرُشُه     وَأ ْلَماِء     َع ُكْم     ا ُلَو ْب َي ُكْم     ِل ّيآ ِئْن     َعَمل     َأحْأَسُن     َأ َل وَأ
ْلَت ُكْم     ُق ّنأ ُثوَن     ِإ ْبُعو ْلَمْوِت     َبْعِد     ِمْن     َم َلّن     ا َيُقو ّلِذيآَن     َل ا

َذا     ِإْن     َكَفُروأا ِبيٌن     سِإْحٌر     ِإل     َه  }    ُم

الفعل بين " اعتراضيةالماء على عرشه "وأكان جملة
ّلقه، ":عمل أحأسن "أيآكم . وأقولهاعتراضية وأالواوأ وأمتع

." تمييز"عمل وأ خبره، ""أحأسن وأ مبتدأ، اسإتفهام اسإم
معنى " المضّمن"يآبلوكم للفعل ثان مفعول وأالجملة

ّد فعل َتَع " معطوفةالذي "وأهو وأجملة مفعولين، إلى ُم
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". وأقولهرزقها الله على إل دابة من "وأما جملة على
للقسم، موطئة وأاللم مستأنأفة، ": الواوأقلت "وألئن
"": "إْنهذا "إن . قولهالقسم " جواب"ليقولن وأجملة
 ." للحصر"إل " وأ"سإحر خبره " مبتدأ،"هذا وأ نأافية،

ِئْن  { 8:آ َل َنأا     وَأ ْنُهُم     َأّخْر َذاَب     َع ْلَع َلى     ا َدٍة     ُأّمٍة     ِإ ُدوأ ُلّن     َمْع َيُقو َل
ِبُسُه     َما ِتيِهْم     َيآْوَم     َأل     َيآْح ْأ ْيَس     َيآ ْنُهْم     َمْصُروأًفا     َل َق     َع وَأحَأا

ُنأوا     َما     ِبِهْم ُئوَن     ِبِه     َكا َتْهِز  }    َيآْس

ُلّن قوله وأفعل القسم، جواب في وأاقعة ": اللم"ليقو
المثال، لتوالي المحذوأفة النون بثبوت مرفوع مضارع
وأالنون فاعل، الساكنين للتقاء المحذوأفة وأالواوأ

""يآحبسه وأجملة مبتدأ، اسإتفهام " اسإم"ما للتوكيد،
وأاسإتفتاح، تنبيه " حأرف": "أليآأتيهم يآوم "أل .خبر

وأاسإمها "،" "مصروأًفا"ليس بخبر متعلق " ظرف"يآوم
"،"مصروأفا بـ " متعلق"عنهم وأالجار العذاب، ضمير

":كانأوا "ما . وأقوله..." مستأنأفةيآأتيهم يآوم "أل وأجملة
بـ " متعلق"به وأالجار "،"حأاق فاعل موصول اسإم

 "."يآستهزئون

ِئْن  { 9:آ َل َنا     وَأ َذْق ْنأَساَن     َأ ّنا     ال َناَها     ُثّم     َرحْأَمًة     ِم ْنُه     نأـزْع ّنأُه     ِم ِإ
ُئوٌس َي  }    َكُفوٌر     َل

من بحال " متعلق"منا الجار ثان، " مفعول"رحأمة
 .القسم " جوابليؤوأس "إنأه وأجملة "،"رحأمة

ِئْن  { 10:آ َل ُه     وَأ َنا َذْق َء     َأ َد     َنأْعَما َء     َبْع ْتُه     َضّرا َلّن     َمّس َيُقو َذَهَب     َل
َئاُت ّي ّني     الّس ّنأُه     َع  }    َفُخوٌر     َلَفِرٌح     ِإ

ْته وأجملة " ،"أذقناه بـ متعلق زمان " : ظرف"بعد ""مّس
" وأجملةالقسم " جواب"ليقولن وأجملة "،"ضراءلـ نأعت
 .ثان خبر ""فخور وأ " مستأنأفة،لفرح "إنأه

ّلِذيآَن     ِإل  { 11:آ َبُروأا     ا ُلوا     َص ِلَحاِت     وَأَعِم ِئَك     الّصا َل َلُهْم     ُأوأ
ٌة  }    َمْغِفَر

 "."أوألئك " خبرمغفرة "لهم وأجملة " مستثنى،"الذيآن
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ّلَك  { 12:آ َلَع ْيَك     ُيآوحَأى     َما     َبْعَض     َتاِرٌك     َف َل ِئٌق     ِإ ِبِه     وَأَضا
ْدُرَك ُلوا     َأْن     َص ْيِه     ُأنأـزَل     َلْول     َيآُقو َل َء     َأوْأ     َكنـز     َع َلٌك     َمَعُه     َجا َم

ّنأَما ْنأَت     ِإ ّلُه     َنأِذيآٌر     َأ َلى     وَأال ِكيٌل     َشْيٍء     ُكّل     َع  }    وَأ

به مفعول بعض " مستأنأفة،تارك "فلعلك جملة
""صدركوأ "،"تارك على " معطوف"ضائق وأ "،"تاركلـ

المؤوأل ". وأالمصدر"ضائقبـ " متعلق"به الجار فاعل،
" حأرف"لول : كراهة،أي لجله " مفعوليآقولوا "أن

" مستأنأفةوأكيل شيء كل على "وأالله جملة تحضيض،
 لها محل ل
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ُلوَن     َأْم  { 13 ُه     َيآُقو َتَرا ُتوا     ُقْل     اْف ْأ ِلِه     سُإَوٍر     ِبَعْشِر     َف ْث ِم
َيآاٍت َتَر ْدُعوا     ُمْف ُتْم     َمِن     وَأا َطْع َت ّلِه     ُدوأِن     ِمْن     اسْإ ُتْم     ِإْن     ال ْن ُك
 }    َصاِدِقيَن

. وأقولهمستأنأفة بعدها وأالجملة " المنقطعة،"أم
: إنأي مقدر شرط جواب في وأاقعة الفاء ":"فأتوا

ْأتوا، صادقين كنتم "،"عشرلـ نأعت ":"مثله وأقوله َف
"الله دوأن "من وأالجار "،"سإور " نأعت"مفتريآاتوأ

"صادقين كنتم "إن وأجملة "،"َمْن ِمن بحال متعلق
 .قبله ما عليه دّل محذوأف الشرط وأجواب مستأنأفة،

ِإْن  { 14:آ ُبوا     َلْم     َف َتِجي ُكْم     َيآْس َلُموا     َل ّنأَما     َفاْع ِم     ُأنأـزَل     َأ ْل ِبِع
ّلِه َأْن     ال َلَه     ل     وَأ ُتْم     َفَهْل     ُهَو     ِإل     ِإ ْنأ ِلُموَن     َأ  }    ُمْس

المؤوأل وأالمصدر لها، عمل ل وأمكفوفة " كافة"أنأما
ّد بعدها وأما ""أّن من ّد سإ َلي مس ". قوله"علم مفعو

من " مخففة"أْن عاطفة، :" الواوأهو إل إله ل "وأأن
نأافية ""ل : وأأنأه،تقديآره الشأن ضمير وأاسإمها الثقيلة،
محذوأف وأالخبر الفتح، على مبني وأاسإمها للجنس
الضمير من " بدل"هو " للحصر،"إل موجود، تقديآره

المؤوأل وأالمصدر المحذوأف، الخبر في المستتر
"هو إل إله "ل . وأجملةالسابق المصدر على معطوف
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"مسلمون أنأتم "فهل وأجملة "،"أن خبر رفع محل في
 . مستأنأفة

ُد     َكاَن     َمْن  { 15:آ َة     ُيآِريآ َيا ْلَح َيا     ا ْنأ ّد َتَها     ال َن ْيِهْم     ُنأَوّف     وَأِزيآ َل ِإ
َلُهْم ْبَخُسوَن     ل     ِفيَها     وَأُهْم     ِفيَها     َأْعَما  }    ُيآ

خبر، رفع محل " في"كان وأجملة مبتدأ، " شرطية"من
ُنأَوّف وأجملة العلة، حأرف بحذف مجزوأم مضارع " فعل"
ُنأَوّف جملة على معطوفة "يآبخسون ل فيها "وأهم " ل"
 "."يآبخسون بـ " متعلق"فيها وأالجار لها، محل

ِئَك  { 16:آ َل ّلِذيآَن     ُأوأ ْيَس     ا ّناُر     ِإل     الِخَرِة     ِفي     َلُهْم     َل ِبَط     ال وَأحَأ
َنُعوا     َما ِطٌل     ِفيَها     َص َبا ُنأوا     َما     وَأ ُلوَن     َكا  }    َيآْعَم

وأالجاّران ليس، " اسإم"النار وأخبر، " مبتدأالذيآن "أوألئك
" للحصر،"إل ليس، بخبر " متعلقانالخرة في "لهم

وأجملة الموصول، " صلةالنار إل لهم "ليس وأالجملة
":كانأوا ما "وأباطل . قولهالصلة على " معطوفة"وأحأبط

مبتدأ، " موصولة"ما مقدم، " خبر"باطل عاطفة، الواوأ
جملة على " معطوفةيآعملون كانأوا ما "وأباطل وأجملة
 .لها محل " ل"حأبط

َلى     َكاَن     َأَفَمْن  { 17:آ َنٍة     َع ّي ّبِه     ِمْن     َب ُه     َر ُلو ْت َيآ ٌد     وَأ ْنُه     َشاِه ِم
ِلِه     وَأِمْن ْب َتاُب     َق ِئَك     وَأَرحْأَمًة     ِإَماًما     ُموسَإى     ِك َل ُنوَن     ُأوأ ِبِه     ُيآْؤِم
ْكُفْر     وَأَمْن ّناُر     الحْأَزاِب     ِمَن     ِبِه     َيآ ُه     َفال ُد ِفي     َتُك     َفل     َمْوِع
َيآٍة ْنُه     ِمْر ّنأُه     ِم ْلَحّق     ِإ ّبَك     ِمْن     ا ِكّن     َر َل َثَر     وَأ ْك ّناِس     َأ ل     ال

ُنوَن  }    ُيآْؤِم

" موصول"من عاطفة، وأالفاء للسإتفهام، الهمزة
"بينة "على وأالجاّر : كغيره،أي محذوأف وأالخبر مبتدأ،
بنعت متعلق "ربه "من وأالجار كان، بخبر متعلق

على " معطوفةكغيره كان "أفمن وأجملة "،"بينةلـ
"وأ وأجملة السابقة، اليآة " فيالذيآن "أوألئك جملة
"،بينة على "كان جملة على " معطوفةشاهد يآتلوه

""كتاب وأ "،"كتاب من بحال " متعلققبله "وأمن وأالجار
يآتلوان وأالنأجيل التوراة : إن" أي"شاهد على عطف
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ًدا العطف حأرف بين فصل وأقد التصديآق، في محم
موسإى وأكتاب منه : شاهدوأالتقديآر بالجار، وأالمعطوف

من ": حأال"إماًما . قولهالفصل هذا يآضر وأل قبله، من
وأجملة مستأنأفة، "به يآؤمنون "أوألئك ". وأجملة"كتاب
".به يآؤمنون "أوألئك جملة على " معطوفةيآكفر "وأمن

بل مجزوأم الناقص . وأالفعل" مستأنأفةتك "فل وأجملة
النون على المقدر السكون جزمه وأعلمة الناهية،

بنعت " متعلق"منه وأالجار للتخفيف، المحذوأفة
"،"الحق من بحال " متعلقربك "من وأالجار "،"مريآةلـ

على " معطوفةيآؤمنون ل الناس أكثر "وألكن وأجملة
 ".الحق "إنأه جملة

َلُم     وَأَمْن  { 18:آ ْظ َتَرى     ِمّمِن     َأ َلى     اْف ّلِه     َع ًبا     ال ِئَك     َكِذ َل ُأوأ

َلى     ُيآْعَرُضوَن ّبِهْم     َع َيآُقوُل     َر ُد     وَأ ّلِذيآَن     َهُؤلِء     الْشَها ُبوا     ا َذ َك
َلى ّبِهْم     َع َنُة     َأل     َر ّلِه     َلْع َلى     ال ِلِميَن     َع ّظا  }    ال

اسإتفهام " اسإم"منوأ " مستأنأفة،أظلم "وأمن جملة
" متعلقافترى "ممن وأالجار " خبره،"أظلموأ مبتدأ،

وأجملة " مستأنأفة،يآعرضون "أوألئك وأجملة "،"أظلمبـ
"أوألئك جملة على " معطوفةالشهاد "وأيآقول
وأجملة : فيهم،أي مقدر وأالرابط لها، محل ل "يآعرضون

 .وأتنبيه اسإتفتاح " حأرف"أل وأ ..." مستأنأفة،لعنة "أل

ّلِذيآَن  { 19:آ ّدوأَن     ا ِبيِل     َعْن     َيآُص ّلِه     سَإ َنأَها     ال ْبُغو َيآ ِعَوًجا     وَأ
 }    َكاِفُروأَن     ُهْم     ِبالِخَرِة     وَأُهْم

وأجملة قبلها، اليآة " في"الظالمينلـ " نأعت"الذيآن
لها، محل ل الصلة جملة على " معطوفةكافروأن "وأهم

 للوألى لفظي توكيد " الثانأية"هم وأ
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ِئَك  { 20 َل ُنأوا     َلْم     ُأوأ ُكو َلُهْم     َكاَن     وَأَما     الْرِض     ِفي     ُمْعِجِزيآَن     َيآ
ّلِه     ُدوأِن     ِمْن َء     ِمْن     ال َيا ِل َذاُب     َلُهُم     ُيآَضاَعُف     َأوْأ ْلَع ُنأوا     َما     ا َكا

ِطيُعوَن َت ُنأوا     وَأَما     الّسْمَع     َيآْس ْبِصُروأَن     َكا  }    ُيآ
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"وأما ". قوله"معجزيآن بالخبر " متعلقالرض "في الجار
""كان مهملة، " نأافية"ما عاطفة، ": الواوألهم كان

"دوأن "من الجار بالخبر، متعلق ""لهم الجار نأاسإخة،
"،"كان " اسإم"أوألياء وأ "،"أوألياء من بحال متعلق

"يآكونأوا "لم جملة على معطوفة وأالجملة " زائدة،"ِمنوأ
" مستأنأفةالعذاب لهم "يآضاعف وأجملة رفع، محل في

." السمع يآستطيعون كانأوا "ما جملة وأكذا لها، محل ل

ِئَك21:آ َل ُأوأ ّلِذيآَن  { ْنأُفَسُهْم َخِسُروأا ا ْنُهْم وَأَضّل َأ َما َع
ُنأوا َتُروأَن َكا  }َيآْف

""وأضّل وأجملة فاعل، موصول " اسإمكانأوا "ما
 "."خسروأا جملة على معطوفة

ّنأُهْم     َجَرَم     ل  { 22:آ  }    الْخَسُروأَن     ُهُم     الِخَرِة     ِفي     َأ

وأالخبر وأاسإمها، للجنس " نأافية": "لجرم "ل قوله
على منصوب المؤوأل . وأالمصدرموجود تقديآره محذوأف

بـ " متعلقالخرة "في وأالجار )،(في الخافض نأـزع
 "."أن " خبرالخسروأن "هم وأجملة "،"الخسروأن

ّلِذيآَن     ِإّن  { 23:آ ُنوا     ا ُلوا     آَم ِلَحاِت     وَأَعِم ُتوا     الّصا َب َأْخ َلى     وَأ ِإ
ّبِهْم ِئَك     َر َل ّنِة     َأْصَحاُب     ُأوأ ْلَج ُدوأَن     ِفيَها     ُهْم     ا ِل  }    َخا

وأجملة رفع، محل " في"إن " خبرأصحاب "أوألئك جملة
 "."إن لـ ثان " خبرخالدوأن فيها "هم

َيآاِن     َهْل  { 24:آ َتِو َثل     َيآْس ّكُروأَن     َأَفل     َم َذ  }    َت

"أفل جملة وأكذا " مستأنأفة،يآستويآان "هل جملة
 ." تمييز"مثل " وأقولهتذكروأن

ْد  { 25:آ َلَق َنا     وَأ ْل َلى     ُنأوحًأا     َأْرسَإ ّنأي     َقْوِمِه     ِإ ُكْم     ِإ َنأِذيآٌر     َل
ِبيٌن  }    ُم

"لقد وأجملة " مستأنأفة،نأوحًأا أرسإلنا "وألقد جملة
لـ " خبرانمبين "نأذيآروأ مقدر، قسم " جوابأرسإلنا
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مقدر لقول القول " مقول نأذيآر "إنأي وأجملة "،"إن
 .: قائل" أي"نأوحًأا من حأال

ُدوأا     ل     َأْن  { 26:آ ُب ّلَه     ِإل     َتْع ّنأي     ال ُكْم     َأَخاُف     ِإ ْي َل َذاَب     َع ٍم     َع َيآْو
ٍم ِلي  }    َأ

للنذيآر، " تفسيريآةتعبدوأا "ل وأجملة " تفسيريآة،"أن
 .السابق القول حأيز في " مستأنأفةأخاف "إنأي وأجملة

ْلَمل     َفَقاَل  { 27:آ ّلِذيآَن     ا ِإل     َنأَراَك     َما     َقْوِمِه     ِمْن     َكَفُروأا     ا
َنا     َبَشًرا َل ْث َبَعَك     َنأَراَك     وَأَما     ِم ّت ّلِذيآَن     ِإل     ا َنا     ُهْم     ا ُل َباِدَي     َأَراِذ
ْأِي ُكْم     َنأَرى     وَأَما     الّر َنا     َل ْي َل ُكْم     َبْل     َفْضٍل     ِمْن     َع ّن ُظ ِبيَن     َنأ  }    َكاِذ

من بحال " متعلققومه "من وأالجار للمل " نأعت"الذيآن
""إل القول، " مقولنأراك "ما جملة "،"كفروأا وأاوأ

""الذيآن "،"بشًرا " نأعت"مثلنا " حأال،"بشًرا للحصر،
في الكاف من " حأال"اتبعك وأجملة "،"اتبعك فاعل
حأدوأث : وأقتأي زمان ": ظرف"بادي ". وأقوله"نأراك

لكم نأرى "وأما ". وأقوله"اتبعك بـ متعلق أمرهم أوأل
الجار "،"نأرى بـ متعلق ""لكم " : الجارفضل من علينا

، " زائدة"ِمنوأ "،"فضل من بحال " متعلق"علينا
 . ." مستأنأفة"نأظنكم وأجملة ، به " مفعول"فضلوأ

ِم    َ يآا     َقاَل  { 28:آ ُتْم     َقْو ْيآ َأ ْنُت     ِإْن     َأَر َلى     ُك َنٍة     َع ّي ّبي     ِمْن     َب َر
ِنأي َتا ْنِدِه     ِمْن     َرحْأَمًة     وَأآ َيْت     ِع ُكْم     َفُعّم ْي َل ُكُموَها     َع ْلِزُم ُنأ ُتْم     َأ ْنأ َأ وَأ

 }    َكاِرُهوَن     َلَها

على المقدرة بالفتحة منصوب مضاف ": منادىقوم "يآا
" الوأل"أرأيآتم . وأمفعولالمحذوأفة الياء قبل ما

" متعلقربي "من وأالجار : البينة،وأتقديآره محذوأف،
وأالياء " اعتراضية،رحأمة "وأآتانأي وأجملة "،"بينة لـ بنعت

"بينة على كنت "إن وأجملة "،"آتانأي " مفعول"رحأمةوأ
"وأآتانأي وأجملة الثانأي، وأمفعوله الفعل بين اعتراضية

"،"ُعّميت " وأ: "كنتالمتعاطفين بين " معترضةرحأمة
وأقوله "،"أرأيآتم لـ ثان " مفعول"أنألزمكموها وأجملة

به، مفعول وأالكاف مضارع، ": فعل"أنألزمكموها
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مفعول الهاء وأالضمير للشباع، وأالواوأ للجمع، وأالميم
ّدم ثان، ، أخّص لنأه الغائب؛ على الخطاب ضمير وأق

الكاف الضمير من " حأاليةكارهون لها "وأأنأتم وأجملة
 الفعل في
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َيآا  { 29 ِم     وَأ ُكْم     ل     َقْو ُل َأ ْيِه     َأسْإ َل َلى     ِإل     َأْجِرَي     ِإْن     َمال     َع َع
ّلِه َنأا     وَأَما     ال َطاِرِد     َأ ّلِذيآَن     ِب ُنوا     ا ّنأُهْم     آَم ّبِهْم     ُملُقو     ِإ ّني     َر ِك َل وَأ

ُكْم ُلوَن     َقْوًما     َأَرا  }    َتْجَه

وأمبتدأ، " نأافية،" "إنأجري "إن ثان، " مفعول"مال
وأجملة بالخبر، " متعلقالله "على وأالجار " للحصر،"إلوأ

في . وأالباءالنداء جواب حأيز في مستأنأفة "أجري "إن
حأيز في " مستأنأفةملقو "إنأهم . جملة" زائدة"ما خبر

على " معطوفةأراكم "وألكني وأجملة النداء، جواب
 ".بطارد "أنأا ما جملة

َيآا  { 30:آ ِم     وَأ ِنأي     َمْن     َقْو ْنُصُر ّلِه     ِمَن     َيآ ُتُهْم     ِإْن     ال ْد َأَفل     َطَر

ّكُروأَن َذ  }    َت

" خبر،"يآنصرنأي وأجملة مبتدأ، اسإتفهام " اسإم"من
"أفل جملة وأكذا " مستأنأفة،طردتهم "إن وأجملة

 ".تذكروأن

ُكْم     َأُقوُل     وَأل  { 31:آ ْنِدي     َل ِئُن     ِع ّلِه     َخَزا َلُم     وَأل     ال ْيَب     َأْع ْلَغ ا
ّنأي     َأُقوُل     وَأل َلٌك     ِإ ّلِذيآَن     َأُقوُل     وَأل     َم َدِري     ِل ُكْم     َتْز ُن ُي َلْن     َأْع

َيُهُم ِت ّلُه     ُيآْؤ ْيًرا     ال ّلُه     َخ َلُم     ال ْنأُفِسِهْم     ِفي     ِبَما     َأْع ّنأي     َأ ًذا     ِإ ِإ
ِلِميَن     َلِمَن ّظا  }    ال

جملة على " معطوفةأعلم "وأل وأجملة " مبتدأ،"خزائن
جواب حأيز في " مستأنأفةأعلم "الله جملة "،أقول "ل

ًذا . وأالحرفالنداء  . الجواب يآفيد ""إ

َنا  { 32:آ ِت ْأ َنأا     ِبَما     َف ُد ْنَت     ِإْن     َتِع  }    الّصاِدِقيَن     ِمَن     ُك
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صادًقا كنت : إنأي مقدر شرط " جواب"فأتنا جملة
 .فأتنا

ّنأَما     َقاَل  { 33:آ ُكْم     ِإ ِتي ْأ ّلُه     ِبِه     َيآ َء     ِإْن     ال ُتْم     وَأَما     َشا ْنأ َأ

 }    ِبُمْعِجِزيآَن

لها، عمل ل وأمكفوفة ": كافةالله به يآأتيكم "إنأما قوله
وأجواب " اعتراضية،شاء "إن وأجملة فاعل، وأالجللة
أنأتم "وأما وأجملة قبله، ما عليه َدّل محذوأف الشرط

في وأالباء " ،"يآأتيكم في الكاف من " حأاليةبمعجزيآن
 .ليس عمل " العاملة"ما خبر في " زائدة"بمعجزيآن

ُكْم     وَأل  { 34:آ ْنَفُع ْدُت     ِإْن     ُنأْصِحي     َيآ ْنأَصَح     َأْن     َأَر ُكْم     َأ ِإْن     َل
ّلُه     َكاَن ُد     ال ُكْم     َأْن     ُيآِريآ َيآ ُكْم     ُهَو     ُيآْغِو ّب ْيِه     َر َل ِإ  }    ُتْرَجُعوَن     وَأ

" مستأنأفة،أردت "إن وأجملة "،"يآنفع " فاعل"نأصحي
"إن وأجملة قبله، ما عليه دّل محذوأف الشرط وأجواب

عليه دّل محذوأف الشرط وأجواب " مستأنأفة،الله كان
يآغويآكم، أن يآريآد الله كان : إنأي وأجوابه الوأل الشرط

"هو وأجملة نأصحي، يآنفعكم ل لكم أنأصح أن أردت فإن
على معطوفة "ترجعون "وأإليه وأجملة " مستأنأفة،ربكم
 ".ربكم "هو جملة

ُلوَن     َأْم  { 35:آ ُه     َيآُقو َتَرا ُتُه     ِإِن     ُقْل     اْف ْيآ َتَر َلّي     اْف ِإْجَراِمي     َفَع
َنأا َأ ٌء     وَأ  }    ُتْجِرُموَن     ِمّما     َبِري

" في"ما وأ مستأنأفة، بعدها وأالجملة " المنقطعة،"أم
مجروأر المؤوأل وأالمصدر " مصدريآة،تجرمون "مّما قوله

" معطوفةبريء "وأأنأا وأجملة "،"بريء بـ " متعلق"ِمْن بـ
 .جزم محل في الشرط جواب على

ُأوأحِأَي  { 36:آ َلى     وَأ ّنأُه     ُنأوٍح     ِإ َمْن     ِإل     َقْوِمَك     ِمْن     ُيآْؤِمَن     َلْن     َأ
ْد ِئْس     َفل     آَمَن     َق َت ْب ُنأوا     ِبَما     َت ُلوَن     َكا  }    َيآْفَع

""منوأ فاعل، " نأائبيآؤمن لن "أنأه المؤوأل المصدر
"فل وأجملة " للحصر،"إلوأ فاعل، موصول اسإم
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وأجملة ".يآؤمن "لن جملة على " معطوفةتبتئس
 .كان خبر نأصب محل " في"يآفعلون

َنِع  { 37:آ ْلَك     وَأاْص ْلُف َنا     ا ِن ُي َأْع َنا     ِب ِي ِني     وَأل     وَأوَأحْأ ْب ِط ِفي     ُتَخا
ّلِذيآَن َلُموا     ا ّنأُهْم     َظ  }    ُمْغَرُقوَن     ِإ

وأجملة " ،"اصنع فاعل من بحال " متعلق"بأعيننا الجار
 " مستأنأفةمغرقون "إنأهم
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َنُع  { 38: َيآْص ْلَك     وَأ ْلُف ّلَما     ا ُك ْيِه     َمّر     وَأ َل َقْوِمِه     ِمْن     َمل     َع
ْنُه     سَإِخُروأا ّنا     َتْسَخُروأا     ِإْن     َقاَل     ِم ّنأا     ِم ِإ ُكْم     َنأْسَخُر     َف ْن َكَما     ِم

 }    َتْسَخُروأَن

": مل عليه مر "وأكلما . قوله" مستأنأفة"وأيآصنع جملة
وأالمصدر " مصدريآة،"ما زمان، " ظرف"كل حأالية، الواوأ

وأجملة مروأر، وأقت كل :أي إليه، مضاف المؤوأل
الموصول " صلة"مر وأجملة " مستأنأفة،"سإخروأا
لـ بنعت " متعلققومه "من الجار لها، محل ل الحرفي

مفعول نأائب الكاف ":تسخروأن "كما ". وأقوله"مل
مثل سإخريآة : نأسخرأي " مصدريآة"ما مطلق،

 .سإخريآتكم

َلُموَن     َفَسْوَف  { 39:آ ِتيِه     َمْن     َتْع ْأ َذاٌب     َيآ  }    ُيآْخِزيآِه     َع

القول مقول على " معطوفةتعلمون "فسوف جملة
وأجملة به، مفعول موصول " اسإم"َمن نأصب، محل في

 "."عذابلـ " نأعت"يآخزيآه

ّتى  { 40:آ َذا     حَأ َء     ِإ َنأا     َجا ّنوُر     وَأَفاَر     َأْمُر ّت َنا     ال ْل ِفيَها     احْأِمْل     ُق
ْيِن     ُكّل     ِمْن ْيِن     َزوْأَج َن ْث َلَك     ا َأْه َبَق     َمْن     ِإل     وَأ ْيِه     سَإ َل ْلَقْوُل     َع ا

ِليٌل     ِإل     َمَعُه     آَمَن     وَأَما     آَمَن     وَأَمْن  }    َق

قوله " ابتدائية،"حأتى وأ مستأنأفة، الشرط جملة
" للسإتثناء،"إل "،"زوأجين على معطوف ":"وأأهلك
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..." مستأنأفةآمن "وأما وأجملة مستثنى، " موصول"َمن
 .لها محل ل

ُبوا     {وَأَقاَل 41:آ َك ِم     ِفيَها     اْر ّلِه     ِبْس  }    وَأُمْرسَإاَها     َمْجَراَها     ال

ّدي انأـزلوا، " معنى"اركبوا الفعل ُضّمن تعديآته، َفُع
وأجملة " مبتدأ،"مجراهاوأ ، بالخبر " متعلق"بسم الجار
 "."فيها في الضمير من " حأالمجراها الله "بسم

َباِل     َمْوٍج     ِفي     ِبِهْم     َتْجِري     وَأِهَي  { 42:آ ْلِج َدى     َكا َنأا ُنأوٌح     وَأ
َنُه ْب َكاَن     ا َنّي    َ يآا     َمْعِزٍل     ِفي     وَأ َكْب     ُب َنا     اْر  }    َمَع

" متعلق"بهم وأالجار " مستأنأفة،تجري "وأهي جملة
بحال متعلق الثانأي وأالجار المستتر، الفاعل من بحال
بنعت " متعلق"كالجبال وأالجار "،"تجري فاعل من ثانأية

"وأهي جملة على " معطوفةنأوح "وأنأادى جملة "،"موجلـ
من " حأالمعزل في "وأكان وأجملة لها، محل " لتجري
بالفتحة منصوب مضاف ": منادىبني "يآا ". قوله"ابنه

ْيٌو أصله المتكلم، يآاء قبل ما على المقدرة َن ُب " اجتمعت"
الواوأ فقلبت بالسكون، الوألى وأسإبقت وأالواوأ، الياء
َنّي فصار الياء، في الياء وأأدغمت يآاء، ُب أضيفت " ثم"
لم الثانأية فحذفت يآاءات ثلث فالتقى المتكلم، يآاء

يآاء مع وأأدغمت الساكنة، التصغير يآاء وأبقيت الكلمة،
 .مفتوحأة أضيفت التي المتكلم

َلى     سَإآِوِأي     َقاَل  { 43:آ َبٍل     ِإ ِني     َج ْلَماِء     ِمَن     َيآْعِصُم ل     َقاَل     ا
َيْوَم     َعاِصَم ْل ّلِه     َأْمِر     ِمْن     ا َنُهَما     وَأحَأاَل     َرحِأَم     َمْن     ِإل     ال ْي َب
ْلَمْوُج َكاَن     ا ْلُمْغَرِقيَن     ِمَن     َف  }    ا

": "لعاصم "ل ". قوله"جبللـ " نأعت"يآعصمني جملة
الفتح، على مبني " اسإمها"عاصم للجنس نأافية

الجار "،الله "أمر من بحال متعلق زمان " ظرف"اليوم
""َمن اسإتثناء، " أداة"إل كان، بخبر " متعلقأمر "من

بينهما "وأحأال . وأجملةالمتصل السإتثناء على منصوب
وأجملة " الثانأية،"قال جملة على " معطوفةالموج
 .لها محل " ل"حأاَل جملة على " معطوفة"فكان

javascript:openquran(10,43,43)
javascript:openquran(10,43,43)
javascript:openquran(10,43,43)
javascript:openquran(10,42,42)
javascript:openquran(10,42,42)
javascript:openquran(10,41,41)


مكتبة                       الكريم القرآن إعراب مشكل
 السإلمية مشكاة

َلِعي     َأْرُض    َ يآا     وَأِقيَل  { 44:آ ْب َءِك     ا َيآا     َما ُء     وَأ ِلِعي     سَإَما َأْق

ُء     وَأِغيَض ْلَما َتَوْت     الْمُر     وَأُقِضَي     ا َلى     وَأاسْإ ْلُجوِدّي     َع وَأِقيَل     ا
ًدا ِم     ُبْع ْلَقْو ِلِميَن     ِل ّظا  }    ال

وأالياء النون، حأذف على مبني أمر ": فعل"أقلعي
" ،أرض "يآا على " معطوفةسإماء "يآا وأجملة فاعل،
" ل"قيل جملة على " معطوفةالماء "وأغيض وأجملة

لعامل مطلق " : مفعول"بعدا وأقوله لها، محل
ًدالـ بنعت متعلق وأالجار محذوأف، ""بعدا وأجملة "،"بع

 .نأصب محل في القول مقول

َدى  { 45:آ َنأا ّبُه     ُنأوٌح     وَأ ِني     ِإّن     َرّب     َفَقاَل     َر ْب ِلي     ِمْن     ا ِإّن     َأْه وَأ
َدَك ْلَحّق     وَأْع ْنأَت     ا َأ َكُم     وَأ ِكِميَن     َأحْأ ْلَحا  }    ا

ما على المقدرة بالفتحة منصوب مضاف ": منادى"رّب
"وأإن وأجملة للتخفيف، المحذوأفة المتكلم يآاء قبل

"وأأنأت وأجملة النداء، جواب على " معطوفةالحق وأعدك
 الحق وأعدك "إن جملة على " معطوفةأحأكم
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ّنأُه     ُنأوُح    َ يآا     {َقاَل 46 ْيَس     ِإ ِلَك     ِمْن     َل ّنأُه     َأْه ْيُر     َعَمٌل     ِإ ِلٍح     َغ َصا
ِني     َفل ْل َأ ْيَس     َما     َتْس ْلٌم     ِبِه     َلَك     َل ّنأي     ِع ُظَك     ِإ ُكوَن     َأْن     َأِع َت
ِليَن     ِمَن ْلَجاِه  }     ا

القول، حأيز في " مستأنأفةصالح غير عمل "إنأه جملة
، النداء جواب حأيز في " مستأنأفةتسألني "فل وأجملة
مضارع وأالفعل القول، مقول وأجوابه النداء وأجملة
رسإما المقدرة وأالياء للوقايآة، وأالنون بالسكون مجزوأم
به لك "ليس . وأجملةبه مفعول ""ما الفعل، منصوب

"،"ليس بخبر " متعلق"لك الموصوللجار " صلةعلم
 "."علم من بحال " متعلق"به الجار

ّنأي  { 47:آ ُذ     ِإ َلَك     َأْن     ِبَك     َأُعو َأ ْيَس     َما     َأسْإ ْلٌم     ِبِه     ِلي     َل  }    ِع

الخافض نأـزع على ": منصوبأسإألك " أن المصدر
به لي "ليس . جملة ثان " مفعول"ما وأالموصول )،(من
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وأالجار بالخبر، " متعلق"لي الجار الموصول، " صلةعلم
 "."ِعلم من بحال " متعلق"به

ِبْط     ُنأوُح    َ يآا     ِقيَل  { 48:آ ٍم     اْه ّنا     ِبَسل َكاٍت     ِم َبَر ْيَك     وَأ َل َع
َلى ٍم     وَأَع ُأَمٌم     َمَعَك     ِمّمْن     ُأَم ّتُعُهْم     وَأ ُنَم ّنا     َيآَمّسُهْم     ُثّم     سَإ ِم
َذاٌب ِليٌم     َع  }    َأ

الجار مصدره، على " يآعود"هو " ضمير"قيل فاعل نأائب
: مصحوبا،أي "،"اهبط فاعل من بحال " متعلق"بسلم

"وأأمم وأقوله "،"سإلملـ بنعت " متعلق"منا الجار
الوصف بالنكرة للبتداء وأالمسوغ ": مبتدأ،سإنمتعهم
وأجملة معك، ممن منهم : وأأممأي التقديآري

من بحال " متعلق"منا الجار "،"أمم " خبر"سإنمتعهم
 "."عذاب

ْلَك  { 49:آ َباِء     ِمْن     ِت ْنأ ْيِب     َأ ْلَغ ْيَك     ُنأوحِأيَها     ا َل ْنَت     َما     ِإ َلُمَها     ُك َتْع
ْنأَت ْبِل     ِمْن     َقْوُمَك     وَأل     َأ َذا     َق ِبْر     َه َبَة     ِإّن     َفاْص ْلَعاِق ا

ّتِقيَن ْلُم  }    ِل

وأجملة بالخبر، " متعلقأنأباء "من وأالمجروأر الجار
" فيتعلمها كنت "ما وأجملة "،"أنأباء من حأال ""نأوحأيها

"."نأوحأيها " في"الهاء الضمير من حأال نأصب محل
العاقبة "إن جملة وأكذا " مستأنأفة،"فاصبر جملة

 ".للمتقين

َلى  { 50:آ ِإ ًدا     َأَخاُهْم     َعاٍد     وَأ ِم    َ يآا     َقاَل     ُهو ُدوأا     َقْو ُب ّلَه     اْع َما     ال
ُكْم َلٍه     ِمْن     َل ُه     ِإ ْيُر ُتْم     ِإْن     َغ ْنأ َتُروأَن     ِإل     َأ  }    ُمْف

بـ متعلق وأالجار عاطفة، ": الواوأعاد "وأإلى قوله
منصوب المقدر لهذا " مفعول"أخاهم مقدرا، أرسإلنا

المقدرة ""أرسإلنا وأجملة " بدل،"هودا باللف،
"ما ). قوله25( اليآة " في"أرسإلنا قوله على معطوفة

""لكم الجار مهملة، " نأافية" : "ماغيره إله من لكم
": نأعت"غيره ": زائدة،"منوأ ""إله المبتدأ بخبر متعلق

" حأالغيره إله من لكم "ما وأجملة محله، " على"إله
في " مستأنأفةمفتروأن إل أنأتم "إن وأجملة الجللة، من
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وأخبره " مبتدأ،"أنأتم " نأافية،"إن القول، حأيز
 ." للحصر"إلوأ "،"مفتروأن

ِم    َ يآا  { 51:آ ُكْم     ل     َقْو ُل َأ ْيِه     َأسْإ َل َلى     ِإل     َأْجِرَي     ِإْن     َأْجًرا     َع َع
ّلِذي ِنأي     ا َطَر ُلوَن     َأَفل     َف  }    َتْعِق

من بحال " متعلق"عليه الجار ثان، " مفعول"أجرا
وأالجار حأصر، " أداة"إلوأ وأمبتدأ، " نأافية"إن "،"أجرا
" مستأنأفةالذي على إل أجري "إن . جملةبالخبر متعلق

 .مستأنأفة "تعقلون "أفل . وأجملةالنداء جواب حأيز في

َيآا  { 52:آ ِم     وَأ َتْغِفُروأا     َقْو ُكْم     اسْإ ّب ُبوا     ُثّم     َر ْيِه     ُتو َل ُيآْرسِإِل     ِإ
َء ُكْم     الّسَما ْي َل ْدَراًرا     َع ُكْم     ِم ْد َيآِز ًة     وَأ َلى     ُقّو ُكْم     ِإ ِت وَأل     ُقّو
ّلْوا َتَو  }    ُمْجِرِميَن     َت

:أي مقدر شرط جواب مجزوأم مضارع ": فعل"يآرسإل
""قوة "،"السماء من " حأال"مدرارا يآرسإل، تتوبوا إن

بنعت " متعلققوتكم "إلى الجار "،"يآزدكملـ ثان مفعول
 "."تتولوا فاعل من " حأال"مجرمين "،"قوةلـ

ُلوا  { 53:آ ُد    َ يآا     َقا َنا     َما     ُهو َت ْئ َنٍة     ِج ّي َب ِكي     َنأْحُن     وَأَما     ِب َتاِر ِب
َنا ِت ِلَه ِلَك     َعْن     آ ِنيَن     َلَك     َنأْحُن     وَأَما     َقْو  }    ِبُمْؤِم

" نأافية"ما عاطفة، ": الواوأبتاركي نأحن "وأما قوله
في زائدة وأالباء " اسإمها،"نأحن ليس، عمل تعمل

الضمير من بحال " متعلققولك "عن الجار الخبر،
. قولك عن وأصادريآن : كائنين" أي"تاركي في المستتر

"ما جملة على " معطوفةبمؤمنين لك نأحن "وأما وأجملة
 بتاركي نأحن
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َتَراَك     ِإل     َنأُقوُل     ِإْن  { 54 َنا     َبْعُض     اْع ِت ِلَه ّنأي     َقاَل     ِبُسوٍء     آ ِإ
ُد ّلَه     ُأْشِه ُدوأا     ال ّنأي     وَأاْشَه ٌء     َأ ُكوَن     ِمّما     َبِري  }    ُتْشِر
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"بريء "أنأي المؤوأل وأالمصدر " للحصر،"إل " نأافية،"إن
"مما قوله " في"ما وأ الباء، الخافض نأـزع على منصوب

 "."بريء بـ متعلق وأالمصدر " مصدريآة،تشركون

ِنأِه     {ِمْن 55:آ ِنأي     ُدوأ ُدوأ ِكي ِنأي     ل     ُثّم     َجِميًعا     َف ِظُروأ ْن  }    ُت

""تشركون لمفعول بنعت " متعلقدوأنأه "من الجار
وأجملة دوأنأه، من كائنة آلهة تشركون :أي المقدر

فاعل من " حأال. "جميعا" مستأنأفة"فكيدوأنأي
 .به مفعول رسإما المحذوأفة وأالياء "،"كيدوأنأي

ّنأي  { 56:آ ْلُت     ِإ ّك َلى     َتَو ّلِه     َع ّبي     ال ُكْم     َر ّب ّبٍة     ِمْن     َما     وَأَر ِإل     َدا
ٌذ     ُهَو ِتَها     آِخ َي َناِص  }    ِب

وأ " نأافية،": "مادابة من "ما . وأقولهمجروأر " بدل"ربي
بالنكرة البتداء وأجاز " زائدة،"من وأ " مبتدأ،"دابة

وأخبر، " مبتدأآخذ "هو " للحصر،"إل بالنفي، لسبقها
إل دابة من "ما وأجملة بالخبر، " متعلق"بناصيتها وأالجار

المبتدأ " خبرآخذ "هو وأجملة "،"ربي من " حأاليةآخذ هو
"."دابة

ِإْن57: ّلْوا  {َف ْد َتَو ُكْم َفَق ُت َلْغ ْب ْلُت َما َأ ُكْم ِبِه ُأْرسِإ ْي َل ِإ
ِلُف َتْخ َيآْس ّبي وَأ ُكْم َقْوًما َر ْيَر َنأُه وَأل َغ ًئا َتُضّروأ ْي  }َش

""تتولوا أصله مجزوأم، مضارع ": فعل"تولوا قوله
ثان، به مفعول " موصول"ما النون، بحذف مجزوأم
مستأنأفة، ""وأيآستخلف . جملةقوما " نأعت"غيركم

أوأ قليل : ضرًراأي مطلق مفعول " : نأائب"شيئا وأقوله
 .كثيًرا

َلّما  { 58:آ َء     وَأ َنأا     َجا َنا     َأْمُر ْي ًدا     َنأّج ّلِذيآَن     ُهو ُنوا     وَأا َمَعُه     آَم
ّنا     ِبَرحْأَمٍة َناُهْم     ِم ْي َنأّج َذاٍب     ِمْن     وَأ ِليٍظ     َع  }    َغ

وأجملة لوجوب، وأجوب " حأرف"لما مستأنأفة، الواوأ
موصول " اسإم. "الذيآنجازم غير شرط " جواب"نأجينا

مكان " ظرف"معه وأالظرف "،"هودا على معطوف
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"بـ " متعلق"برحأمة وأالجار "،"آمنوابـ متعلق للمصاحأبة
ّنا الجار ""نأجينا  "."رحأمةلـ بنعت " متعلق"م

ْلَك  { 59:آ ِت ٌد     وَأ ُدوأا     َعا َيآاِت     َجَح ّبِهْم     ِبآِ َلُه     وَأَعَصْوا     َر ُرسُإ
َبُعوا ّت ّباٍر     ُكّل     َأْمَر     وَأا ِنيٍد     َج  }    َع

 ." مجروأر"جبار " نأعت"عنيد ثان، " خبر"جحدوأا جملة

ِبُعوا  { 60:آ ْت أ
ُ َيا     َهِذِه     ِفي     وَأ ْنأ ّد َنًة     ال َيآْوَم     َلْع َياَمِة     وَأ ْلِق ِإّن     َأل     ا

ًدا ّبُهْم     َكَفُروأا     َعا ًدا     َأل     َر ِم     ِلَعاٍد     ُبْع  }    ُهوٍد     َقْو

" : الواوأالقيامة "يآوم . وأقولهثان به " مفعول"لعنة
""هذه محل على معطوف زمان " ظرف"يآوم عاطفة،
""كفر وأتضّمن به، مفعول ""ربهم وأ النصب، وأمحلها

مفعول ""بعدا وأتنبيه، اسإتفتاح " حأرف. "ألجحد معنى
بنعت " متعلق"لعاٍد وأالجار مقدر، لعامل مطلق

ًدالـ "كفروأا عادا إن "أل . وأجملةبدل ""قوم "،"بع
ًدا "أل جملة وأكذا مستأنأفة،  ".بع

َلى  { 61:آ ِإ َد     وَأ ِلًحا     َأَخاُهْم     َثُمو ِم    َ يآا     َقاَل     َصا ُدوأا     َقْو ُب ّلَه     اْع ال
ُكْم     َما َلٍه     ِمْن     َل ُه     ِإ ْيُر ُكْم     ُهَو     َغ َأ ْنأَش ُكْم     الْرِض     ِمَن     َأ َتْعَمَر وَأاسْإ

ُه     ِفيَها َتْغِفُروأ  }    َفاسْإ

متعلق وأالجار عاطفة، " : الواوأثمود "وأإلى قوله
""صالحا للمقدر، به " مفعول"أخاهم مقدرا، بأرسإلنا

جملة على معطوفة " المقدرة"أرسإلنا وأجملة بدل،
"غيره إله من لكم "ما ). جملة50( اليآة " في"أرسإلنا

" متعلق"لكم وأالجار " نأافية،"ما الجللة، لفظ من حأال
على " نأعت"غيره " زائدة،"من وأ " مبتدأ،"إله وأ بالخبر،

التعريآف؛ الضافة من يآستفد وألم " المرفوع،"إله محل
" مستأنأفةأنأشأكم "هو . جملةالبهام في مغرق لنأه
على " معطوفة"فاسإتغفروأه وأجملة القول، حأيز في

 "."اسإتعمركم جملة

ُلوا  { 62:آ ِلُح    َ يآا     َقا ْد     َصا ْنَت     َق َنا     ُك ْبَل     َمْرُجّوا     ِفي َذا     َق َه
َنأا ْنَها َت َد     َأْن     َأ ُب ُد     َما     َنأْع ُب َنأا     َيآْع َباُؤ َنا     آ ّنأ ِإ َنأا     ِمّما     َشّك     َلِفي     وَأ ْدُعو َت

ْيِه َل  }    ُمِريآٍب     ِإ

javascript:openquran(10,62,62)
javascript:openquran(10,62,62)
javascript:openquran(10,62,62)
javascript:openquran(10,61,61)
javascript:openquran(10,61,61)
javascript:openquran(10,61,61)
javascript:openquran(10,60,60)
javascript:openquran(10,60,60)
javascript:openquran(10,59,59)
javascript:openquran(10,59,59)


مكتبة                       الكريم القرآن إعراب مشكل
 السإلمية مشكاة

"."قبل الظرف وأكذا " ،"مرجّوا بـ " متعلق"فينا الجار
"أن وأالمصدر القول، حأيز في " مستأنأفة"أتنهانأا جملة
"وأإنأنا وأجملة "،"عن الخافض نأـزع على " منصوبنأعبد
نأصب، محل " في"تنهانأا مفعول من " حأاليةشك لفي
 "شكلـ بنعت " متعلقتدعونأا "مما الجار
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ُتْم  { 63: ْيآ َأ ْنُت     ِإْن     َأَر َلى     ُك َنٍة     َع ّي ّبي     ِمْن     َب ِنأي     َر َتا ْنُه     وَأآ ِم
ِنأي     َفَمْن     َرحْأَمًة ْنُصُر ّلِه     ِمَن     َيآ ُتُه     ِإْن     ال ْي ِني     َفَما     َعَص َنأ ُدوأ َتِزيآ

ْيَر  }    َتْخِسيٍر     َغ

وأتقديآره محذوأف، : الوألمفعولين " إلى"أرأيآتم يآتعدى
ّينة، : :تقديآره كذلك محذوأف الثانأي وأالمفعول الب

"كنت "إن ". وأجملةعصيته "إن عليه دّل ؟أأعصيه
.الثانأي " وأمفعوله"أرأيآتم الفعل بين اعترضت معترضة
. وأجملة؟أأعصيه عليها كنت إن البينة : أرأيآتموأالتقديآر
وأجملة المعترضة، على " معطوفةرحأمة منه "وأآتانأي

دّل محذوأف الشرط وأجواب " مستأنأفة،يآنصرنأي "فمن
من بحال " متعلقرحأمة "منه وأالجار قبله، ما عليه

"فما ". وأقوله"رحأمةوأ ": الياء"آتانأي وأمفعول "،"رحأمة
ثان، " مفعول"غيروأ مستأنأفة، ": الفاءتزيآدوأنأني
: يآا: قاللليآة الصناعي وأالتقديآر إليه، " مضاف"تخسير

رحأمة، منه وأآتانأي عليها، كنت إن البينة أرأيآتم قوم
 .؟يآنصرنأي فمن الله عصيت إن ؟أأعصيه

َيآا  { 64:آ ِم     وَأ ّلِه     َنأاَقُة     َهِذِه     َقْو ُكْم     ال َيآًة     َل َذُروأَها     آ ُكْل     َف ْأ ِفي     َت
ّلِه     َأْرِض ُكْم     ِبُسوٍء     َتَمّسوَها     وَأل     ال َذ ْأُخ َي َذاٌب     َف  }    َقِريآٌب     َع

من " حأال"آيآةوأ "،"آيآة من بحال " متعلق"لكم الجار
وأجملة "عاطفة،"فذروأها في وأالفاء "،"نأاقة

وأقوله "،الله نأاقة "هذه جملة على "معطوفة"فذروأها
جواب في وأاقع لنأه مجزوأم؛ مضارع ": فعل"تأكل
في . وأالفاءتأكل تذروأها : إنأي مقدر شرط

بأن منصوب مضارع وأالفعل " للسببية،"فيأخذكم
معطوف المؤوأل وأالمصدر الفاء، بعد وأجوبا مضمرة
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منكم يآكن : لأي السابق الكلم من متصيد مصدر على
ٌذ لها َمّس َأْخ  .بعذاب لكم ف

ّتُعوا     َفَقاَل     َفَعَقُروأَها  { 65:آ ُكْم     ِفي     َتَم َثَة     َداِر ٍم     َثل ّيآا ِلَك     َأ َذ
ٌد ْيُر     وَأْع ُذوأٍب     َغ ْك  }    َم

" نأعت،"غير "،"تمتعوا بـ متعلق زمان " ظرف"ثلثة
 ." مستأنأفةوأعد "ذلك وأجملة

َلّما  { 66:آ َء     َف َنأا     َجا َنا     َأْمُر ْي ِلًحا     َنأّج ّلِذيآَن     َصا ُنوا     وَأا َمَعُه     آَم
ّنا     ِبَرحْأَمٍة ِئٍذ     ِخْزِي     وَأِمْن     ِم ّبَك     ِإّن     َيآْوِم ْلَقِوّي     ُهَو     َر ْلَعِزيآُز     ا  }    ا

"،"نأجينا بـ متعلق الوأل ": الجارمنا "برحأمة قوله
"من وأالجار "،"رحأمةلـ بنعت متعلق الثانأي وأالجار

""يآوم خزي، من : نأجيناهمأي بمقدر " متعلقخزي
السكون على مبني ظرفي ": اسإم"إذ إليه مضاف،
محذوأفة، جملة عن للتعويآض وأالتنويآن إليه، مضاف

معطوفة المقدرة ""نأجيناهم جملة "،فصل " ضمير"هو
 .لها محل ل " المذكورة"نأجينا جملة على

َذ  { 67:آ َأَخ ّلِذيآَن     وَأ َلُموا     ا ْيَحُة     َظ َبُحوا     الّص َأْص َيآاِرِهْم     ِفي     َف ِد
ِثِميَن  }    َجا

" المقدرة"نأجيناهم على " معطوفة"وأأخذ جملة
"ديآارهم "في وأالجار مؤخر، " فاعل"الصيحة .السابقة

 .الناقص أصبح " خبر"جاثمينوأ بالخبر، متعلق

َأْن  { 68:آ َنْوا     َلْم     َك َد     ِإّن     َأل     ِفيَها     َيآْغ ّبُهْم     َكَفُروأا     َثُمو َأل     َر

ًدا َد     ُبْع َثُمو  }    ِل

الشأن، ضمير وأاسإمها مخفف، نأاسإخ " حأرف"كأن
"لم وأجملة لصبحوا، ثان " خبريآغنوا لم "كأن وأجملة

." مستأنأفةكفروأا ثمود إن "أل وأجملة كأن، " خبريآغنوا
ًدا ُبْع ""لثمود وأالجار مقدر، عامله مطلق " مفعول"

ل " مستأنأفةبعدا "أل وأجملة "،"ثمودلـ بنعت متعلق
 .لها محل
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ْد  { 69:آ َلَق َءْت     وَأ َنا     َجا ُل ْبَراِهيَم     ُرسُإ ُبْشَرى     ِإ ْل ُلوا     ِبا سَإلًما     َقا
ِبَث     َفَما     سَإلٌم     َقاَل َء     َأْن     َل ِنيٍذ     ِبِعْجٍل     َجا  }    حَأ

""قالوا جملة "،"جاءتبـ " متعلق"بالبشرى الجار
ّلمأي مطلق مفعول " نأائب"سإلما ، مستأنأفة ُنأَس  :

.سإلم : جوابيأي محذوأف لمبتدأ " خبر"سإلم سإلما،
"جاء "أن وأالمصدر ، " مستأنأفة جاء أن لبث "فما جملة

في تأخر : فماوأالمعنى الخافض، نأـزع على منصوب
 .الحرفي الموصول " صلة"جاء وأجملة مجيئه،

َلّما  { 70:آ َأى     َف َيآُهْم     َر ْيآِد ْيِه     َتِصُل     ل     َأ َل ِكَرُهْم     ِإ َأوْأَجَس     َنأ وَأ
ْنُهْم ُلوا     ِخيَفًة     ِم ّنأا     َتَخْف     ل     َقا َنا     ِإ ْل َلى     ُأْرسِإ ِم     ِإ  }    ُلوٍط     َقْو

" للبث "فما جملة على " معطوفةرأى "فلما جملة
وأجملة "،"أيآديآهم من " حأالتصل "ل وأجملة لها، محل

" مفعول"خيفة جازم، غير شرط " جواب"نأكرهم
 .القول حأيز في " مستأنأفةأرسإلنا "إنأا جملة "،"أوأجس

ُتُه  { 71:آ َأ ِئَمٌة     وَأاْمَر َكْت     َقا َنأاَها     َفَضِح َبّشْر َق     َف ِإسْإَحا وَأِمْن     ِب
َق     وَأَراِء  }    َيآْعُقوَب     ِإسْإَحا

وأجملة "،"قالوا فاعل من " حأالقائمة "وأامرأته جملة
وأقوله "،قائمة "امرأته جملة على " معطوفة"فضحكت

وأالجار عاطفة، ": الواوأيآعقوب إسإحاق وأراء "وأمن
إليه، " مضاف"إسإحاقوأ "،"يآعقوب من بحال متعلق

" فهي"إسإحاق على معطوف مجروأر " اسإم"يآعقوب
العطف حأرف بين بالجاّر الفصل وأيآجوز بهما، بّشرت

 وأالمعطوف
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َلْت  { 72 َتا    َ يآا     َقا َل ْيآ ُد     وَأ ِل َأ َنأا     َأ َأ َذا     َعُجوٌز     وَأ ِلي     وَأَه ْيًخا     َبْع  }    َش

بالفتحة منصوب مضاف ": منادىوأيآلتا "يآا قوله
وأهذه ألفا، المنقلبة المتكلم يآاء قبل ما على المقدرة

الضمير من " حأاليةعجوز "وأأنأا جملة إليه، مضاف اللف
" عاطفة،شيخا بعلي "وأهذا في وأالواوأ "،"ألد في
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". وأقولهعجوز "أنأا جملة على معطوفة وأالجملة
 ". "بعلي من ": حأال"شيخا

ُلوا  { 73:آ ِبيَن     َقا َتْعَج ّلِه     َأْمِر     ِمْن     َأ ّلِه     َرحْأَمُة     ال ُتُه     ال َكا َبَر وَأ
ُكْم ْي َل ْيِت     َأْهَل     َع َب ْل ّنأُه     ا ٌد     ِإ ٌد     حَأِمي  }    َمِجي

وأجملته أمدح، تقديآره محذوأف بفعل ": منصوب"أهل
" مستأنأفةعليكم وأبركاته الله "رحأمة وأجملة مستأنأفة،

في مستأنأفة "مجيد حأميد "إنأه وأجملة القول، حأيز في
 . ثان " خبر"مجيد القول، حأيز

َلّما  { 74:آ ْبَراِهيَم     َعْن     َذَهَب     َف ْتُه     الّروْأُع     ِإ َء ُبْشَرى     وَأَجا ْل ا
َنا ُل ِم     ِفي     ُيآَجاِد  }    ُلوٍط     َقْو

المستأنأفة، على " معطوفةالبشرى "وأجاءته جملة
وأجملة عليهم، : اجترأأي محذوأف الشرط وأجواب
 .نأصب محل " في"إبراهيم من " حأال"يآجادلنا

ْبَراِهيَم     ِإّن  { 75:آ ِليٌم     ِإ ٌه     َلَح ِنيٌب     َأوّأا  }    ُم

 .ثالث " خبر"منيب

ْبَراِهيُم    َ يآا  { 76:آ َذا     َعْن     َأْعِرْض     ِإ ّنأُه     َه ْد     ِإ َء     َق ّبَك     َأْمُر     َجا َر
ّنأُهْم ِإ ِتيِهْم     وَأ َذاٌب     آ ْيُر     َع ُدوأٍد     َغ  }    َمْر

"وأإنأهم وأقوله "،"إن اسإم الشأن ضمير ": الهاء"إنأه
"،"آتيهم " فاعل"عذاب " وأخبرها،"إن ": اسإمآتيهم
جاء قد "إنأه جملة على معطوفة وأالجملة " نأعت،"غير
 ".ربك أمر

َلّما  { 77:آ َءْت     وَأ َنا     َجا ُل ًطا     ُرسُإ َء     ُلو َق     ِبِهْم     سِإي ِبِهْم     وَأَضا
 }    َذْرًعا

وأنأائب للمجهول، مبني ماض ": فعل"سإيء قوله
 ." تمييز"ذرعا لوط، ضمير الفاعل

ُه  { 78:آ َء ْيِه     ُيآْهَرُعوَن     َقْوُمُه     وَأَجا َل ْبُل     وَأِمْن     ِإ ُنأوا     َق َكا
ُلوَن َئاِت     َيآْعَم ّي ِم    َ يآا     َقاَل     الّس ِتي     َهُؤلِء     َقْو َنا ْطَهُر     ُهّن     َب َأ
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ُكْم ّتُقوا     َل ّلَه     َفا ِنأي     وَأل     ال ْيِفي     ِفي     ُتْخُزوأ ْيَس     َض َل ُكْم     َأ ْن ِم
ٌد     َرُجٌل  }    َرِشي

ُيآهرعون جملة "وأمن في وأالواوأ "،"قومه من " حأال"
""كانأوا وأجملة "،"يآعملون بـ متعلق وأالجار حأالية، "قبل
"."بناتي من " حأالأطهر "هن . جملةقومه من حأال
مجزوأم مضارع وأفعل " نأاهية،": "لتخزوأن "وأل قوله

مفعول المقدرة وأالياء للوقايآة، وأالنون النون، بحذف
وأالجار "،"ليس " اسإم"رجل بالفعل، متعلق وأالجار به،

مستأنأفة "الله "فاتقوا وأجملة بالخبر، " متعلق"منكم
 .القول حأيز في

ُلوا  { 79:آ ْد     َقا ِلْمَت     َلَق َنا     َما     َع ِتَك     ِفي     َل َنا  }    حَأّق     ِمْن     َب

بالخبر، " متعلق"لنا الجار " زائدة،"من وأ " مبتدأ،"حأق
"ما وأجملة "،"حأق من بحال " متعلقبناتك "في وأالجار

ّلق " وأالفعل"علم " مفعولحأق لنا  ." النافية"ما بـ مع

ُكْم     ِلي     َأّن     َلْو     َقاَل  { 80:آ ًة     ِب َلى     آوِأي     َأوْأ     ُقّو ْكٍن     ِإ }    َشِديآٍد     ُر

مقدرا، بثبت ": فاعلقوة بكم لي "أن المؤوأل المصدر
الشرط وأجواب "،"قوة من بحال " متعلق"بكم الجار

" معطوفةآوأي "أوأ وأجملة بكم، : لفعلتأي محذوأف
 ." المقدرة"ثبت جملة على

ُلوا  { 81:آ ّنأا     ُلوُط    َ يآا     َقا ّبَك     ُرسُإُل     ِإ ُلوا     َلْن     َر ْيَك     َيآِص َل َأسْإِر     ِإ َف
ِلَك َأْه ْطٍع     ِب ْيِل     ِمَن     ِبِق ّل َتِفْت     وَأل     ال ْل ُكْم     َيآ ْن ٌد     ِم َتَك     ِإل     َأحَأ َأ اْمَر

ّنأُه ُبَها     ِإ َبُهْم     َما     ُمِصي َدُهُم     ِإّن     َأَصا ْبُح     َمْوِع ْيَس     الّص َل ْبُح     َأ الّص
 }    ِبَقِريآٍب

النداء، جواب حأيز في " مستأنأفةيآصلوا "لن جملة
".يآصلوا "لن جملة على معطوفة ""فأسإر وأجملة
وأالجار للتعديآة، وأالباء بالفعل، " متعلق"بأهلك وأالجار
"من وأالجار في، بمعنى وأالباء بالفعل، " متعلق"بقطع

" :"امرأتك وأقوله "،"قطعلـ بنعت متعلق "الليل
". وأقوله"أحأد من بحال " متعلق"منكم وأالجار مستثنى،

وأاسإمها نأاسإخ، " حأرف": "إنأصابهم ما مصيبها "إنأه
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""ما للمبتدأ مقدم " خبر"مصيبهاوأ الهاء، الشأن ضمير
من " حأالأصابهم ما مصيبها "إنأه وأجملة الموصولة،

" في"إن " خبرأصابهم ما "مصيبها وأجملة "،"امرأتك
 رفع محل
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َنا 82 ْل َيَها {َجَع ِل َلَها َعا َنأا سَإاِف َطْر َأْم ْيَها وَأ َل ًة َع ِمْن حِأَجاَر
ْنُضوٍد سِإّجيٍل  }َم

ّير، بمعنى جعل : "عاليهامفعولين إلى وأتتعدى ص
"،"حأجارةلـ بنعت " متعلقسإجيل "من وأالجار "،سإافلها
 "."سإجيل " نأعت"منضود

َد     ُمَسّوَمًة  { 83:آ ْن ّبَك     ِع ِلِميَن     ِمَن     ِهَي     وَأَما     َر ّظا َبِعيٍد     ال  }    ِب

بـ متعلق ": ظرف"عند "،"حأجارةلـ " نأعت"مسومة
" حأاليةببعيد الظالمين من هي "وأما وأجملة "،"مسومة

" زائدة،"ما خبر في وأالباء " الموصوفة،"حأجارة من
تذكير وأجاز "،"بعيدبـ " متعلقالظالمين "من وأالجار
: وأماأي محذوأف لشيء نأعت الصل في لنأه "؛"بعيد

 .بعيد بشيء هي

َلى  { 84:آ ِإ َيآَن     وَأ ْد ًبا     َأَخاُهْم     َم ْي ِم    َ يآا     َقاَل     ُشَع ُدوأا     َقْو ُب ّلَه     اْع ال
ُكْم     َما َلٍه     ِمْن     َل ُه     ِإ ْيُر ْنُقُصوا     وَأل     َغ َياَل     َت ْك ْلِم ْلِميَزاَن     ا ّنأي     وَأا ِإ

ُكْم ْيٍر     َأَرا  }    ِبَخ

متعلق وأالجار عاطفة، ": الواوأمديآن "وأإلى قوله
""شعيباوأ للمقدر، ": مفعول"أخاهم وأ مقدرا، بأرسإلنا

على معطوفة " المقدرة"وأأرسإلنا وأجملة بدل،
إله من لكم "ما ). قوله50( اليآة في " المقدرة"أرسإلنا

المبتدأ، بخبر متعلق وأالجار مهملة، " نأافية": "ماغيره
""إله محل على ": نأعت"غيره زائدة، ""منوأ "،"إله

""بخير . وأالجارالجللة لفظ من حأال وأالجملة المرفوع،
 .الكاف من بحال متعلق
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َيآا  { 85:آ ِم     وَأ َياَل     َأوْأُفوا     َقْو ْك ْلِم ْلِميَزاَن     ا ْلِقْسِط     وَأا وَأل     ِبا
ْبَخُسوا ّناَس     َت َءُهْم     ال َيا َثْوا     وَأل     َأْش الْرِض     ِفي     َتْع

 }    ُمْفِسِديآَن

"،"أوأفوا فاعل من بحال " متعلق"بالقسط الجار
"،"أشياءهم "،: "الناسمفعولين إلى يآتعدى ""بخسوأ

 .الواوأ من " حأال"مفسديآن

ّيُة  { 86:آ ّلِه     َبِق ْيٌر     ال ُكْم     َخ ُتْم     ِإْن     َل ْن ِنيَن     ُك َنأا     وَأَما     ُمْؤِم َأ

ُكْم ْي َل  }    ِبَحِفيٍظ     َع

دل محذوأف الشرط وأجواب " مستأنأفة،كنتم "إن جملة
على " معطوفةبحفيظ أنأا "وأما جملة .قبله ما عليه
خبر في زائدة وأالباء لها، محل " لخير الله "بقية جملة

 "."ما

ُلوا  { 87:آ ْيُب    َ يآا     َقا ُتَك     ُشَع ْأُمُرَك     َأَصل ْتُرَك     َأْن     َت ُد     َما     َنأ ُب َيآْع
َنأا َباُؤ َنا     ِفي     َنأْفَعَل     َأْن     َأوْأ     آ ِل ُء     َما     َأْمَوا ّنأَك     َنأَشا ْنأَت     ِإ ِليُم     ل ْلَح ا

ُد  }    الّرِشي

الخافض نأـزع على " منصوبنأترك "أن المؤوأل المصدر
معمول فهو "،"ما على معطوف الثانأي وأالمصدر الباء،

""لنأت في وأاللم ِفْعل، نأترك : أنوأالمعنى للترك،
""الرشيدوأ "،"إن " خبرالحليم "أنأت وأجملة المزحألقة،

 .ثان خبر

ِم    َ يآا     َقاَل  { 88:آ ُتْم     َقْو ْيآ َأ ْنُت     ِإْن     َأَر َلى     ُك َنٍة     َع ّي ّبي     ِمْن     َب َر
ِني ْنُه     وَأَرَزَق ًنا     ِرْزًقا     ِم ُد     وَأَما     حَأَس ُكْم     َأْن     ُأِريآ ِلَف َلى     ُأَخا َما     ِإ

ُكْم ْنأَها ْنُه     َأ ُد     ِإْن     َع َطْعُت     َما     الْصلَح     ِإل     ُأِريآ َت وَأَما     اسْإ
ّلِه     ِإل     َتْوِفيِقي ْيِه     ِبال َل ْلُت     َع ّك ْيِه     َتَو َل ِإ ِنأيُب     وَأ  }    ُأ

البينة، تقديآره محذوأف الوأل لمفعولين " يآتعدى"أرأيآتم
":"رزقا "،"بينةلـ بنعت " متعلقربي "من وأالجار

.به ": مفعولأخالفكم "أن وأالمصدر ثان، مفعول
"إن وأجملة "."أخالفبـ " متعلقأنأهاكم ما "إلى وأالجار

ما عليه دّل محذوأف الشرط وأجواب " معترضة،كنت
المحذوأف الوأل المفعول بين اعترضت وأقد قبله،
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المحذوأف الثانأي وأالمفعول "،: "البينةوأتقديآره
إل أريآد "إن ". جملة؟أمره أخالف : "هلوأتقديآره
""إلوأ " نأافية،"إْنوأ القول، حأيز في " مستأنأفةالصلح
زمانأية، " مصدريآة"ما ":اسإتطعت "ما . وأقولهللحصر

: مدةأي الظرفية، على منصوب المؤوأل وأالمصدر
إل توفيقي "وأما وأجملة "،"أريآد بـ متعلق اسإتطاعتي،

وأجملة لها، محل ل ""أريآد جملة على " معطوفةبالله
 القول حأيز في " مستأنأفةتوكلت "عليه
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َيآا  { 89 ِم     وَأ ُكْم     ل     َقْو ّن ُكْم     َأْن     ِشَقاِقي     َيآْجِرَم َب ْثُل     ُيآِصي َما     ِم
ِلٍح     َقْوَم     َأوْأ     ُهوٍد     َقْوَم     َأوْأ     ُنأوٍح     َقْوَم     َأَصاَب َقْوُم     وَأَما     َصا
ُكْم     ُلوٍط ْن َبِعيٍد     ِم  }    ِب

ّنكم "ل قوله مضارع وأفعل " نأاهية،": "لشقاقي يآجرم
محل ل وأالنون التوكيد، بنون لتصاله الفتح؛ على مبني
وأالمصدر " فاعل،"شقاقي وأ به، مفعول وأالكاف لها،
ّنكم : لأي ثان، به " مفعوليآصيبكم "أن عداوأتي تكسب

الموصول " صلة"يآصيبكم وأجملة العذاب، إصابة
وأالباء " مستأنأفة،ببعيد لوط قوم "وأما . وأجملةالحرفي

 .ليس عمل " تعمل"ما وأ زائدة،

ّبي     ِإّن  { 90:آ ٌد     َرحِأيٌم     َر ُدوأ  }    وَأ

 .ثان " خبر"وأدوأد

ُلوا  { 91:آ ْيُب    َ يآا     َقا ِثيًرا     َنأْفَقُه     َما     ُشَع ّنأا     َتُقوُل     ِمّما     َك ِإ وَأ
َنَراَك َنا     َل َلْول     َضِعيًفا     ِفي ُطَك     وَأ َناَك     َرْه ْنأَت     وَأَما     َلَرَجْم َنا     َأ ْي َل َع
 }    ِبَعِزيآٍز

"،"كثيرا بنعت " متعلق"مما وأالجار به، " مفعول"كثيرا
": الواوأرهطك "وألول . قولهالكاف من " حأال"ضعيفا
محذوأف خبره وأمبتدأ لوجود، امتناع حأرف لول عاطفة،
على " معطوفةرهطك "وألول وأجملة موجود، تقديآره
"بعزيآز علينا أنأت "وأما . وأجملةلها محل ل النداء جواب

 "."ما خبر في زائدة وأالباء النداء، جواب على معطوفة
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ِم    َ يآا     َقاَل  { 92:آ ِطي     َقْو ُكْم     َأَعّز     َأَرْه ْي َل ّلِه     ِمَن     َع ال
ُه ُتُمو ْذ ّتَخ ُكْم     وَأا َء ّيآا     وَأَرا ّبي     ِإّن     ِظْهِر ُلوَن     ِبَما     َر  }    ُمِحيٌط     َتْعَم

"،الله "من وأكذا "،"أعز بالخبر " متعلق"عليكم الجار
مبني ماض وأفعل حأالية، ": الواوأ"وأاتخذتموه وأقوله

:وأالواوأ للجمع، وأالميم فاعل، وأالتاء السكون، على
وأجملة اتخذ، " مفعول"ظهريآاوأ وأالهاء للشباع،

""ما. وأنأصب محل في الجللة من " حأال"وأاتخذتموه
""بعملكم وأالجار مصدريآة، "تعملون "بما قوله في

 "."محيط بالخبر متعلق

َيآا  { 93:آ ِم     وَأ ُلوا     َقْو َلى     اْعَم ُكْم     َع ِت َنأ َكا ّنأي     َم سَإْوَف     َعاِمٌل     ِإ
َلُموَن ِتيِه     َمْن     َتْع ْأ َذاٌب     َيآ ُبوا     َكاِذٌب     ُهَو     وَأَمْن     ُيآْخِزيآِه     َع َتِق وَأاْر

ّنأي ُكْم     ِإ  }    َرِقيٌب     َمَع

في الواوأ من بحال " متعلقمكانأتكم "على الجار
"سإوف جملة " مستأنأفة،عامل "إنأي جملة "."اعملوا
"يآأتيه "من .النداء جواب حأيز في " مستأنأفةتعلمون

" معطوفة"وأارتقبوا . جملةبه مفعول موصول اسإم
 .ثان ": خبر". "رقيب"تعلمون جملة على

َلّما  {94:آ َء     وَأ َنأا     َجا َنا     َأْمُر ْي ًبا     َنأّج ْي ّلِذيآَن     ُشَع ُنوا     وَأا َمَعُه     آَم
ّنا     ِبَرحْأَمٍة َذِت     ِم َأَخ ّلِذيآَن     وَأ َلُموا     ا ْيَحُة     َظ َبُحوا     الّص َأْص ِفي     َف
َيآاِرِهْم ِثِميَن     ِد  }    َجا

وأالجار لوجوب، وأجوب وأحأرف مستأنأفة، ": الواوأ"وألما
"ديآارهم "في الجار "،"رحأمةلـ بنعت متعلق ""منا

""فأصبحوا جملة "،: "جاثمينأصبح بخبر متعلق
 " ."أخذت جملة على معطوفة

َأْن  { 95:آ َنْوا     َلْم     َك ًدا     َأل     ِفيَها     َيآْغ َيآَن     ُبْع ْد َدْت     َكَما     ِلَم َبِع
ُد  }    َثُمو

ضمير وأاسإمها مخفف، نأاسإخ ": حأرفيآغنوا لم "كأن
للفعل ثان " خبريآغنوا لم "كأن وأجملة ، الشأن

خبر "يآغنوا "لم وأجملة نأصب، محل " في"أصبحوا
ًدا رفع، محل " في"كأن وأجملته مطلق، " مفعول"بع
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ًدا لـ " نأعت"لمديآن وأالجار مستأنأفة، ُبع في ". وأالكاف"
" مصدريآة،"ما "،"بعدا لـ صفة مثل بمعنى " اسإم"كما

 .إليه مضاف وأالمصدر

ْد  { 96:آ َلَق َنا     وَأ ْل َنا     ُموسَإى     َأْرسَإ ِت َيآا َطاٍن     ِبآِ ْل ِبيٍن     وَأسُإ  }    ُم

 "."آيآاتنا على " معطوف"سإلطان

َلى  { 97:آ ِئِه     ِفْرَعْوَن     ِإ َل َبُعوا     وَأَم ّت َأْمُر     وَأَما     ِفْرَعْوَن     َأْمَر     َفا

 }    ِبَرِشيٍد     ِفْرَعْوَن

وأجملة السابقة، بأرسإلنا " متعلقفرعون "إلى الجار
"فرعون "أمر من " حأاليةبرشيد فرعون أمر "وأما

 ليس عمل العاملة ""ما خبر في زائدة وأالباء قبلها،
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ُدُم  { 98 َياَمِة     َيآْوَم     َقْوَمُه     َيآْق ْلِق َدُهُم     ا َأوْأَر ّناَر     َف ْئَس     ال ِب وَأ
ُد ْلِوْر ُد     ا ْلَمْوُروأ  }    ا

" معطوفة"فأوأردهم وأجملة " مستأنأفة،"يآقدم جملة
": الواوأالموروأد الورد "وأبئس وأقوله المستأنأفة، على

لمبتدأ " خبر"الموروأد وأفاعل، ماض وأفعل مستأنأفة،
هو الورد مكان : بئسالكلم وأتقديآر : هو،أي محذوأف
"هو وأجملة حأالية، وأالجملة : النار،أي الموروأد
 . الذم لجملة " تفسيريآةالموروأد

ِبُعوا  { 99:آ ْت أ
ُ َنًة     َهِذِه     ِفي     وَأ َيآْوَم     َلْع َياَمِة     وَأ ْلِق ْئَس     ا ُد     ِب الّرْف
ُد ْلَمْرُفو  }    ا

": الواوأالقيامة "وأيآوم قوله ثان، " مفعول"لعنة
"بئس قوله "،"هذه محل على " معطوف"يآوم عاطفة،

": خبر"المرفود وأفاعل، ماض ": فعلالمرفود الرفد
"الرفد "بئس وأجملة المرفود، : هوأي محذوأف، لمبتدأ

" تفسيريآةالمرفود "هو وأجملة لها، محل ل مستأنأفة
 .الذم لجملة
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ِلَك  { 100:آ َباِء     ِمْن     َذ ْنأ ْلُقَرى     َأ ْيَك     َنأُقّصُه     ا َل ْنَها     َع ِئٌم     ِم َقا
ٌد  }     وَأحَأِصي

وأجملة "، " ذلك من بحال " متعلقأنأباء "من الجار
:أي الخبر، محذوأف " مبتدأ"حأصيد " الخبر،"نأقّصه
في الضمير من " حأالقائم "منها جملة وأمنها،
جملة على " معطوفةحأصيد "وأمنها وأجملة "،"نأقّصه
 ".قائم "منها

َناُهْم     وَأَما  { 101:آ َلْم ِكْن     َظ َل َلُموا     وَأ ْنأُفَسُهْم     َظ َنْت     َفَما     َأ َأْغ

ْنُهْم ُتُهُم     َع ِلَه ِتي     آ ّل ْدُعوَن     ا ّلِه     ُدوأِن     ِمْن     َيآ َلّما     َشْيٍء     ِمْن     ال
َء ّبَك     َأْمُر     َجا ُدوأُهْم     وَأَما     َر ْيَر     َزا ِبيٍب     َغ ْت  }    َت

"،ظلمناهم "وأما جملة على " معطوفة"ظلموا جملة
العائد، الضمير من بحال " متعلقدوأن "من الجار

: إغناءأي " زائدة"من وأ مطلق، مفعول " نأائب"شيء
" مستأنأفة،ربك أمر جاء "لما وأجملة كثيرا، أوأ قليل
 .ثان ": مفعول تتبيب "غير قوله

ِلَك  { 102:آ َذ َك ُذ     وَأ ّبَك     َأْخ َذا     َر َذ     ِإ ْلُقَرى     َأَخ ِلَمٌة     وَأِهَي     ا ِإّن     َظا
ُه َذ ِليٌم     َأْخ ٌد     َأ  }    َشِديآ

مثل، بمعنى اسإم الكاف عاطفة، ": الواوأ"وأكذلك قوله
على " معطوفةأخذ "وأكذلك وأجملة "،"أْخذ المبتدأ خبر

بنعت متعلق محض ظرف "". "إذاظلمناهم "وأما جملة
َأْخذلـ  "."القرى من " حأاليةظالمة "وأهي وأجملة "،"

ِلَك     ِفي     ِإّن  { 103:آ َيآًة     َذ َذاَب     َخاَف     ِلَمْن     ل ِلَك     الِخَرِة     َع َذ
ّناُس     َلُه     َمْجُموٌع     َيآْوٌم ِلَك     ال َذ ٌد     َيآْوٌم     وَأ  }    َمْشُهو

"ذلك قوله "،"ليآة بنعت " متعلقخاف "لمن الجار
""له وأالجار "،"يآوملـ " نأعت"مجموع وأخبر، مبتدأ ":يآوم

"وأذلك جملة فاعل، " نأائب"الناس "،"مجموعبـ متعلق
 ".ليآة ذلك في "إن جملة على " معطوفةيآوم

ُه     وَأَما  { 104:آ ُدوأٍد     لَجٍل     ِإل     ُنأَؤّخُر  }    َمْع
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"نأؤخره "وأما وأجملة "،"نأؤّخرهبـ " متعلق"لجل الجار
 ." السابقةيآوم "ذلك جملة على معطوفة

ْأِت     َيآْوَم  { 105:آ ّلُم     ل     َيآ َك ِنأِه     ِإل     َنأْفٌس     َت ْذ ِإ ْنُهْم     ِب َشِقّي     َفِم
ٌد  }    وَأسَإِعي

ّلُم بـ متعلق زمان " ظرف"يآوم َك َت " فعل"يآأت "،"
المحذوأفة الياء على المقدرة بالضمة مرفوع مضارع
ّلمبـ " متعلق"بإذنأه وأالجار رسإما، "فمنهم وأقوله "،"تك
""شقي بالخبر، متعلق وأالجار مستأنأفة، ": الفاءشقي
: وأمنهمأي الخبر محذوأف ": مبتدأ"وأسإعيد قوله مبتدأ،
في الضمير من " حأالنأفس تكلم "ل وأجملة سإعيد،

"وأمنهم . وأجملة: فيهأي مقدر وأالضمير "،"مشهود
 ".شقي "فمنهم جملة على " معطوفةسإعيد

َأّما  { 106:آ ّلِذيآَن     َف ّناِر     َفِفي     َشُقوا     ا َزِفيٌر     ِفيَها     َلُهْم     ال
 }    وَأَشِهيٌق

"فمنهم جملة على " معطوفةشقوا الذيآن "فأّما جملة
"ففي وأقوله وأتفصيل، شرط " حأرف"أما ".شقي
متعلق وأالجار الشرط، جواب في وأاقعة ": الفاءالنار
المبتدأ بخبر " متعلق"لهم ". الجار"الذيآن المبتدأ بخبر

به تعلق الذي بالسإتقرار " متعلق"فيها الجار "،"زفير
 "."النار من " حأالزفير فيها "لهم وأجملة الخبر،

ِلِديآَن  { 107:آ َما     ِإل     وَأالْرُض     الّسَماوَأاُت     َداَمِت     َما     ِفيَها     َخا
َء ّبَك     َشا ّبَك     ِإّن     َر ُد     ِلَما     َفّعاٌل     َر  }    ُيآِريآ

" مصدريآة"ما "،"لهم في الضمير من :" حأال"خالديآن
المؤوأل وأالمصدر تام، ماض " فعلدامت "ما زمانأية،
: مدة" أي"خالديآنبـ متعلق الظرفية على منصوب
""إل .الحرفي الموصول " صلة"دامت . وأجملةبقائهما

السإتثناء وأمعنى مستثنى، " موصول"ما اسإتثناء، أداة
النار، في مكثهم من مدٍة بعد الموحأديآن عصاة إخراج
موصول " اسإم"ما للتقويآة، زائدة ": اللم"لما وأقوله

 . به مفعول
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َأّما  { 108:آ ّلِذيآَن     وَأ ُدوأا     ا ّنِة     َفِفي     سُإِع ْلَج ِلِديآَن     ا َما     ِفيَها     َخا
َء     َما     ِإل     وَأالْرُض     الّسَماوَأاُت     َداَمِت ّبَك     َشا ًء     َر َطا ْيَر     َع َغ

ُذوأٍذ  }    َمْج

بخبر متعلق وأالجار رابطة، ": الفاءالجنة "ففي قوله
"،"سإعدوأا في الواوأ من " حأال"خالديآن الذيآن، المبتدأ

": نأائب"عطاء قوله "،"خالديآنبـ " متعلق"فيها الجار
 " نأعت"غير مطلق، مفعول
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َيآٍة     ِفي     َتُك     َفل  { 109: ُد     ِمّما     ِمْر ُب ُدوأَن     َما     َهُؤلِء     َيآْع ُب ِإل     َيآْع
ُد     َكَما ُب َباُؤُهْم     َيآْع ْبُل     ِمْن     آ ّنأا     َق ِإ َبُهْم     َلُمَوّفوُهْم     وَأ ْيَر     َنأِصي َغ

ْنُقوٍص  }    َم

نأاسإخ المضارع وأالفعل " مستأنأفة،تك "فل جملة
المحذوأفة النون على المقدر بالسكون مجزوأم

وأقوله "،"مريآةلـ بنعت " متعلق"مما وأالجار للتخفيف،
:أي " مصدريآة"ما وأ مطلق، مفعول نأائب ": الكاف"كما

": مفعول"نأصيبهم وأقوله آبائهم، عبادة مثل عبادة إل
 "."نأصيب من " حأال"غير "،"موّفوهم

ْد  { 110:آ َلَق َنا     وَأ ْي َت َتاَب     ُموسَإى     آ ِك ْل ِلَف     ا ُت َلْول     ِفيِه     َفاْخ وَأ
ِلَمٌة َبَقْت     َك ّبَك     ِمْن     سَإ َنُهْم     َلُقِضَي     َر ْي ّنأُهْم     َب ِإ َشّك     َلِفي     وَأ
ْنُه  }    ُمِريآٍب     ِم

" لآتينا "لقد جملة على " معطوفةفيه "فاختلف جملة
""سإبقت وأجملة الخبر، محذوأف " مبتدأ"كلمة لها، محل
على يآعود " ضمير"قضي فاعل وأنأائب "،"كلمة نأعت

. مصدره

ِإّن 111:آ ّنُهْم َلّما ُكل وَأ َي ُيَوّف ّبَك َل َلُهْم َر ّنأُه َأْعَما ِبَما ِإ
ُلوَن ِبيٌر َيآْعَم  َخ

ُيآَوّفوا : لماوأتقديآره فعله، حأذف جازم ": حأرف"لّما
ُيَوّفونأها، ُيآَوّفْوها لم الن إلى : إنأهمأي أعمالهم وأسإ

ّنهم عليه وأيآدل تقع، لم التوفية أن على وأيآدل "،"ليوفي
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الثبوت، متوقع عادة ""لما منفّي وأيآكون سإتقع، وأأنأها
"،"إن " خبرُيآَوّفوا "لما وأجملة ثان، " مفعول"أعمالهم

 .لها محل ل القسم " جواب"ليوفينهم وأجملة

َتِقْم  { 112:آ ْطَغْوا     وَأل     َمَعَك     َتاَب     وَأَمْن     ُأِمْرَت     َكَما     َفاسْإ  }    َت

اسإم وأالكاف " مستأنأفة،أمرت كما "فاسإتقم جملة
:أي " مصدريآة،"ماوأ مطلق، مفعول نأائب مثل بمعنى
بها، ُأِمْرَت التي السإتقامة مثل اسإتقامة اسإتقم

موصول " اسإم. "منإليه مضاف المؤوأل وأالمصدر
 "."اسإتقم في المستتر الضمير على معطوف

ُنوا     وَأل  { 113:آ َك َلى     َتْر ّلِذيآَن     ِإ َلُموا     ا ُكُم     َظ َتَمّس ّناُر     َف وَأَما     ال
ُكْم ّلِه     ُدوأِن     ِمْن     َل َء     ِمْن     ال َيا ِل ْنَصُروأَن     ل     ُثّم     َأوْأ  }    ُت

المضارع وأالفعل سإببية، " : الفاء"فتمسكم قوله
المؤوأل وأالمصدر الفاء، بعد مضمرة بأن منصوب
: لأي السابق، الكلم من متصيد مصدر على معطوف

من الله دوأن من لكم "وأما . جملةفَمّس ركون يآكن
""لكم وأالجار "،"تمسكم في الكاف من " حأاليةأوألياء
"منوأالجار " زائدة،"من وأ " المبتدأ،"أوألياء بخبر متعلق

"تنصروأن "ل ". جملة"أوألياء من بحال " متعلقدوأن
 ".أوألياء لكم "وأما جملة على معطوفة

ِم  { 114:آ َأِق َة     وَأ ّنَهاِر     َطَرَفِي     الّصل َلًفا     ال ْيِل     ِمَن     وَأُز ّل ِإّن     ال
َناِت ْلَحَس ْبَن     ا ْذِه َئاِت     ُيآ ّي ِلَك     الّس ْكَرى     َذ ِكِريآَن     ِذ ّذا  }    ِلل

"ذلك وأجملة "،"أقمبـ متعلق زمان ": ظرف"طرفي
 .مستأنأفة "ذكرى

َلْول  { 116:آ ْلُقُروأِن     ِمَن     َكاَن     َف ُكْم     ِمْن     ا ِل ْب ُلو     َق ّيٍة     ُأوأ َبِق
ْنَهْوَن ْلَفَساِد     َعِن     َيآ ِليل     ِإل     الْرِض     ِفي     ا َنا     ِمّمْن     َق ْي ْنأَج َأ

ْنُهْم َبَع     ِم ّت ّلِذيآَن     وَأا َلُموا     ا ْتِرُفوا     َما     َظ ُنأوا     ِفيِه     ُأ َكا وَأ
 }    ُمْجِرِميَن

" فعل"كان تحضيض، " حأرف"لول مستأنأفة، الفاء
الجار "،"كان بـ " متعلقالقروأن "من الجار .تام ماض
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" فاعل"أوألو "،"القروأن من بحال " متعلققبلكم "من
"،"الفساد من بحال " متعلقالرض "في الجار كان،

بنعت " متعلق"ممن وأالجار منصوب، " مستثنى"قليل
". جملة"َمْن ِمْن بحال " متعلق"منهم الجار "،"قليللـ

جملة على " معطوفة"كانأوا وأجملة مستأنأفة، ""وأاتبع
 .به مفعول موصول " اسإم"ماوأ "،"اتبع

ّبَك     َكاَن     وَأَما  { 117:آ ِلَك     َر ُيْه ْلُقَرى     ِل ٍم     ا ْل ُظ ُلَها     ِب َأْه وَأ
ِلُحوَن  }     ُمْص

مجروأر المؤوأل وأالمصدر " للجحود،"ليهلك في اللم
ًدا، بـ المقدر كان بخبر متعلق "وأأهلها وأجملة ُمريآ

 "القرى من " حأاليةمصلحون
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َلْو  { 118 َء     وَأ ّبَك     َشا ّناَس     َلَجَعَل     َر ًة     ُأّمًة     ال َد ُلوَن     وَأل     وَأاحِأ َيآَزا
ِلِفيَن َت  }    ُمْخ

:أي مقدرة، جملة على " معطوفةيآزالون "وأل جملة
جملة على معطوفة المقدرة وأالجملة .يآشأ لم لكنه

 .الشرط

ّبَك     َرحِأَم     َمْن     ِإل  { 119:آ ِلَك     َر َذ ِل َلَقُهْم     وَأ َتّمْت     َخ ِلَمُة     وَأ َك
ّبَك ّنَم     لْملّن     َر ّنِة     ِمَن     َجَه ْلِج ّناِس     ا  }    َأْجَمِعيَن     وَأال

جملة السإتثناء، على منصوب موصول " اسإم"من
"وأالله وأجملة "،"وأتّمت جملة وأكذا " مستأنأفة،"خلقهم

" جواب"لملن وأجملة للكلمة، " تفسيريآةلملن
 .بالياء مجروأر " توكيد"أجمعين لها، محل ل القسم

ُكل  { 120:آ ْيَك     َنأُقّص     وَأ َل َباِء     ِمْن     َع ْنأ ّبُت     َما     الّرسُإِل     َأ َث ِبِه     ُنأ
َدَك َءَك     ُفَؤا ْلَحّق     َهِذِه     ِفي     وَأَجا َظٌة     ا ْكَرى     وَأَمْوِع وَأِذ

ِنيَن ْلُمْؤِم  }    ِل

ُكل مستأنأفة، ": الواوأنأقص "وأكل قوله مقدم " مفعول"
"من الجار بالفعل، " متعلق"عليك وأالجار "،"نأقّصلـ
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" عوض"كل في ". وأالتنويآن"كل لـ بنعت " متعلقأنأباء
بدل موصول " اسإم"ما نأبأ، : وأكلأي إليه، مضاف من
""الحقوأ "،النأباء من " حأال"وأجاءك جملة "،"كل من

بنعت " متعلق"للمؤمنين " . الجار"جاءك فاعل
 "."ذكرىلـ

ُلوا  { 121:آ َلى     اْعَم ُكْم     َع ِت َنأ َكا ّنأا     َم ُلوَن     ِإ  }    َعاِم

في الواوأ من بحال " متعلقمكانأتكم "على الجاّر
 ." مستأنأفةعاملون "إنأا جملة "."اعملوا

 يآوسإف سإورة

ّنأا  { 2:آ ُه     ِإ َنا ْل ًنأا     َأنأـز ّيا     ُقْرآ ِب ُكْم     َعَر ّل ُلوَن     َلَع  }    َتْعِق

ًنأا "لعلكم ". وأجملة"أنأـزلناه في الهاء من " حأال"قرآ
 ." مستأنأفةتعقلون

َنأْحُن 3:آ ْيَك     َنأُقّص     { َل ْلَقَصِص     َأحْأَسَن     َع َنا     ِبَما     ا ْي ْيَك     َأوْأحَأ َل ِإ
َذا ْلُقْرآَن     َه ِإْن     ا ْنَت     وَأ ِلِه     ِمْن     ُك ْب ِليَن     َلِمَن     َق ْلَغاِف  }    ا

بمعنى ": مصدر"القصصوأ به، " مفعول"أحأسن
" مصدريآة،"ما جارة، ": الباءأوأحأينا "بما . قولهمفعول

""هذا "،"نأقص بـ متعلق مجروأر المؤوأل وأالمصدر
قوله .الشارة من " بدل"القرآن "،"أوأحأينالـ به مفعول

":"إن حأالية، ": الواوأالغافلين لمن قبله من كنت "وأإن
" متعلققبله "من وأالجار الثقيلة، من مخففة

المخففة بين الفارقة هي ". وأاللم"الغافلينبـ
"الغافلين "من وأالجار المخففة، تلحق فهي وأالنافية،

" في"نأا الضمير من حأالية وأالجملة كان، بخبر متعلق
 "."أوأحأينا

ْذ  { 4:آ ِبيِه     ُيآوسُإُف     َقاَل     ِإ َبِت    َ يآا     ل ّنأي     َأ ْيآُت     ِإ َأ َد     َر َعَشَر     َأحَأ
ًبا َك ْلَقَمَر     وَأالّشْمَس     َكْو ُتُهْم     وَأا ْيآ َأ  }    سَإاِجِديآَن     ِلي     َر

"أحأسن من اشتمال بدل ظرفي ": اسإمقال "إذ
بالفتحة منصوب مضاف ": منادىأبت ". "يآاالقصص
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وأنأقلت تاء، المبدلة المتكلم يآاء قبل ما على المقدرة
. "أحأدإليه مضاف وأالتاء التاء، إلى المناسإبة كسرة
وأ ، به مفعول الفتح على مبنيان " جزآنعشر

ْكر باب من وأهذا عشر، أحأد على " معطوف"الشمس ِذ
في دخل وأالقمر الشمس لن تفصيل؛ العام بعد الخاص

" مستأنأفة،"رأيآتهم وأجملة "،كوكبا عشر "أحأد قوله
" حأال"سإاجديآنوأ "،"سإاجديآنبـ " متعلق"لي الجار
 العقلء معاملة عامله
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َنّي    َ يآا     َقاَل  { 5: َيآاَك     َتْقُصْص     ل     ُب َلى     ُرْؤ ِتَك     َع ُدوأا     ِإْخَو ِكي َي َف
ًدا     َلَك ْي  }    َك

على المقدرة بالفتحة منصوب مضاف ": منادىبني "يآا
وأقوله إليه، مضاف وأالياء المتكلم، يآاء قبل ما

بأن منصوب مضارع وأفعل سإببية، ": الفاء"فيكيدوأا
متصيد مصدر على معطوف المؤوأل وأالمصدر مضمرة،

""لك الجار فكيد، قّص يآكن : لأي السابق الكلم من
ًدا بالفعل، متعلق . وأجملةمطلق " مفعول"كي

 .الحرفي الموصول " صلة"فيكيدوأا

ِلَك  { 6:آ َذ َك ِبيَك     وَأ َت ّبَك     َيآْج ّلُمَك     َر ُيآَع ْأوِأيآِل     ِمْن     وَأ الحَأاِديآِث     َت
ِتّم ُيآ َتُه     وَأ ْيَك     ِنأْعَم َل َلى     َع َتّمَها     َكَما     َيآْعُقوَب     آِل     وَأَع َلى     َأ َع

ْيآَك َبَو ْبُل     ِمْن     َأ ْبَراِهيَم     َق َق     ِإ ِإسْإَحا  }    وَأ

بمعنى اسإم وأالكاف عاطفة، ": الواوأ"وأكذلك قوله
:أي إليه مضاف وأالشارة مطلق، مفعول " نأائب"مثل

""يآجتبيك وأجملة الجتباء، ذلك مثل اجتباء يآجتبيك
"كما ". قولهتقصص "ل النداء جواب على معطوفة

" مصدريآة،"ما وأ مطلق، مفعول نأائب الكاف ":أتمها
مجروأر، " بدل"إبراهيم إتمامها، مثل إتماما : يآتمأي

في الضم على مبني ظرفي ": اسإمقبل "من وأقوله
 "."أتمهابـ متعلق جر محل

ْد  { 7:آ ِتِه     ُيآوسُإَف     ِفي     َكاَن     َلَق ِإْخَو َيآاٌت     وَأ ِليَن     آ ِئ  }    ِللّسا
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الجار القسم، جواب في وأاقعة ": اللمكان "لقد قوله
""للسائلين . وأالجاركان بخبر " متعلقيآوسإف "في

 "."آيآاتلـ بنعت متعلق

ْذ  { 8:آ ُلوا     ِإ ُيوسُإُف     َقا ُه     َل َأُخو َلى     َأحَأّب     وَأ َنا     ِإ ِبي أ
ّنا     َ َنأْحُن     ِم وَأ

َبٌة َنأا     ِإّن     ُعْص َبا ِبيٍن     َضلٍل     َلِفي     َأ  }    ُم

في وأاللم مقدرا، لذكر مفعول ظرفي ": اسإم"إذ
"وأنأحن وأجملة " مبتدأ،"يآوسإفوأ للبتداء، ""ليوسإف

أبانأا "إن وأجملة "،"قالوا في الواوأ من " حأالعصبة
 ." مستأنأفةضلل لفي

ُلوا  { 9:آ ُت ُه     َأوِأ     ُيآوسُإَف     اْق ْطَرحُأو ُكْم     َيآْخُل     َأْرًضا     ا وَأْجُه     َل
ُكْم ِبي أ

ُنأوا     َ ُكو َت ِلِحيَن     َقْوًما     َبْعِدِه     ِمْن     وَأ  }    َصا

":"يآخُل "،"في الخافض نأـزع على " منصوب"أرًضا
وأالجار مقدر، شرط جواب في وأاقع مجزوأم مضارع

 "."صالحينبـ " متعلقبعده "من

ُه  { 10:آ ْلُقو َأ َبِة     ِفي     وَأ َيا ْلُجّب     َغ ْطُه     ا َتِق ْل ّياَرِة     َبْعُض     َيآ الّس
ُتْم     ِإْن ْن ِليَن     ُك  }    َفاِع

شرط جواب في مجزوأم " : مضارع"يآلتقطه قوله
الشرط وأجواب " مستأنأفة،كنتم "إن وأجملة مقدر،

 .قبله ما عليه دل محذوأف

ُلوا  {11:آ َنأا    َ يآا     َقا َبا ّنا     ل     َلَك     َما     َأ ْأَم َلى     َت ّنأا     ُيآوسُإَف     َع ِإ َلُه     وَأ
َناِصُحوَن  }    َل

متعلق وأالجار مبتدأ، اسإتفهام ": اسإملك "ما قوله
مضارع فعل وأ " نأافية،": "لتأمنا "ل قوله بالخبر،
الدغام، لمناسإبة النون على المقدرة بالضمه مرفوع

ّنا "ل وأجملة به، " مفعول"نأا وأالضمير من " حأالتأم
ّنأا ". وأجملة"لك في الكاف من " حأاليةلناصحون له "وأإ
ّنا في المفعول ضمير " متعلق"له وأالجار "،"تأم

 "."نأاصحونبـ
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ْلُه  { 12:آ َنا     َأْرسِإ ًدا     َمَع َتْع     َغ ْلَعْب     َيآْر َيآ ّنأا     وَأ ِإ ُظوَن     َلُه     وَأ  }    َلَحاِف

ًدا"معنا الظرفان وأالفعل "،"أرسإلهبـ " متعلقان" "غ
شرط جواب في وأاقع مجزوأم مضارع ": فعل"يآرتع
ّنأا وأجملة مقدر، في الضمير من " حأاللحافظون له "وأإ

 "."حأافظون بالخبر " متعلق"له وأالجار "،"أرسإله

ّنأي     َقاَل  { 13:آ ِني     ِإ ُنأ َيْحُز ُبوا     َأْن     َل ْذَه َأَخاُف     ِبِه     َت َلُه     َأْن     وَأ ُك ْأ َيآ
ْئُب ّذ ُتْم     ال ْنأ َأ ْنُه     وَأ ُلوَن     َع  }    َغاِف

"تذهبوا "أن وأالمصدر " المزحألقة،"ليحزنأني في اللم
وأجملة به، " مفعوليآأكله "أن وأالمصدر "،"يآحزن فاعل

وأجملة "،"ليحزنأني جملة على " معطوفة"وأأخاف
في الجماعة وأاوأ من " حأاليةغافلون عنه "وأأنأتم

 "."تذهبوا

ُلوا  { 14:آ ِئْن     َقا َلُه     َل َك ْئُب     َأ ّذ َنأْحُن     ال َبٌة     وَأ ّنأا     ُعْص ًذا     ِإ ِإ
 }    َلَخاسِإُروأَن

وأجملة " شرطية،"إن للقسم، الموطئة " اللم"لئن
"إنأا وأجملة "،"أكله في الهاء من " حأاليةعصبة "وأنأحن

ًذا  القسم " جوابلخاسإروأن إ
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َلّما  { 15: ُبوا     َف َأْجَمُعوا     ِبِه     َذَه ُه     َأْن     وَأ ُلو َبِة     ِفي     َيآْجَع َيا َغ
ْلُجّب َنا     ا ْي َأوْأحَأ ْيِه     وَأ َل ّنُهْم     ِإ َئ ّب َن ُت َأْمِرِهْم     َل َذا     ِب ل     وَأُهْم     َه

 }    َيآْشُعُروأَن

وأجوب " حأرف"لما اسإتئنافية، " الفاءذهبوا "فلما
وأالفعل به، " مفعوليآجعلوه "أن وأالمصدر لوجوب،

بمعنى " هنا"جعلوأ " ،"علىوأبـ بنفسه يآتعدى أجمع
. وأفيها : جعلوهأي محذوأف، الشرط وأجواب ألقى،
مقدر، قسم جواب في وأاقعة ": اللملتنبئنهم " قوله

وأالهاء للتوكيد، وأالنون الفتح، على مبني مضارع وأفعل
جواب على " معطوفة"وأأوأحأينا وأجملة به، مفعول
" جواب"لتنبئنهم وأجملة "،"جعلوه المقدر الشرط
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وأجوابه القسم وأجملة لها، محل ل مقدر قسم
.حأروأفه دوأن القول معنى " فيه"أوأحأينا لّن تفسيريآة؛

بمعنى لمرهم، نأعت الشارة "هذا : "بأمرهمقوله
ل "وأهم وأجملة بمشتق، مؤوأل جامد وأهو إليه، المشار

ّنهم في الهاء من " حأاليةيآشعروأن  " ."لتنبئ

ُءوأا  { 16:آ َباُهْم     وَأَجا ًء     َأ ُكوَن     ِعَشا ْب  }    َيآ

 "."جاؤوأا في الواوأ من " حأال"يآبكون جملة

ّنأا 17:آ ِإ َنا     { ْب ِبُق     َذَه َت َنا     َنأْس ْك َتَر َد     ُيآوسُإَف     وَأ ْن َنا     ِع َتاِع َلُه     َم َك َأ َف
ْئُب ّذ ْنأَت     وَأَما     ال َنا     ِبُمْؤِمٍن     َأ َلْو     َل ّنا     وَأ  }    َصاِدِقيَن     ُك

"،"ذهبنا " في"نأا الضمير من " حأال"نأستبق جملة
أنأت "وأما وأجملة "،"تركبـ " متعلق"عند الظرف
وأ ليس، عمل تعمل " نأافية"ما وأ " مستأنأفة،بمؤمن

""لنا الجار الخبر، في زائدة وأالباء " اسإمها،"أنأت
من " حأاليةصادقين كنا "وألو وأجملة بالخبر، متعلق

حأال على عطفت حأالية وأالواوأ " ،"لنا " في"نأا الضمير
في وألو حأال، كل في لنا بمؤمن أنأت : ماأي محذوأفة

الشرط وأجواب الحأوال، لسإتقصاء وأهذا صدقنا، حأال
 .قبله ما عليه دّل محذوأف

ُءوأا  { 18:آ َلى     وَأَجا ٍم     َقِميِصِه     َع َد َلْت     َبْل     َقاَل     َكِذٍب     ِب سَإّو
ُكْم ُكْم     َل ْنأُفُس ْبٌر     َأْمًرا     َأ ّلُه     َجِميٌل     َفَص َتَعاُن     وَأال ْلُمْس َلى     ا َما     َع

 }    َتِصُفوَن

وأالجار "،"دم من بحال " متعلققميصه "على الجار
: لمأي مقدر القول ". وأمقول"جاؤوأابـ متعلق ""بدم

"أنأفسكم لكم "سإّولت وأجملة كلمكم، في تصدقوا
مستأنأفة، ": الفاءجميل "فصبر وأقوله مستأنأفة،

وأالجملة صبر، : صبريأي محذوأف، لمبتدأ " خبر"صبر
"المستعان "وأالله وأجملة .القول حأيز في مستأنأفة
"ما "على وأالجار "،صبر "صبري جملة على معطوفة

 "."المستعانبـ متعلق
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َذا     ُبْشَرى    َ يآا     َقاَل  { 19:آ ُه     ُغلٌم     َه َأسَإّروأ ّلُه     ِبَضاَعًة     وَأ وَأال
ِليٌم ُلوَن     ِبَما     َع  }    َيآْعَم

الضم على مبني مقصودة نأكرة ": منادىبشرى "يآا
" غلم هذا بشرى "يآا وأجملة نأصب، محل في المقدر
حأيز في " مستأنأفةغلم "هذا وأجملة القول، مقول

وأكذا لها، محل ل " مستأنأفة"وأأسإّروأه وأجملة القول،
فاعل من ": حأال"بضاعة وأقوله " ،عليم "وأالله

 "."أسإروأا

ُه  { 20:آ َثَمٍن     وَأَشَروْأ َدٍة     َدَراِهَم     َبْخٍس     ِب ُدوأ ُنأوا     َمْع َكا ِفيِه     وَأ
 }    الّزاِهِديآَن     ِمَن

""فيه الجار وأنأعته، " مجروأر"ثمن من " بدل"دراهم
" متعلقالزاهديآن "من وأالجار "،"الزاهديآنبـ متعلق

 .كان بخبر

ّلِذي     وَأَقاَل  { 21:آ ُه     ا َتَرا ِتِه     ِمْصَر     ِمْن     اْش َأ ْكِرِمي     لْمَر َأ

ُه ْثَوا َنا     َأْن     َعَسى     َم ْنَفَع ُه     َأوْأ     َيآ َذ ّتِخ ًدا     َنأ َل ِلَك     وَأ َذ َك ّنا     وَأ ّك َم
ُيوسُإَف ّلَمُه     الْرِض     ِفي     ِل ُنَع ِل ْأوِأيآِل     ِمْن     وَأ ّلُه     الحَأاِديآِث     َت وَأال

ِلٌب َلى     َغا ِكّن     َأْمِرِه     َع َل َثَر     وَأ ْك ّناِس     َأ َلُموَن     ل     ال  }    َيآْع

"،"اشتراه فاعل من بحال " متعلقمصر "من الجار
":يآنفعنا أن ". "عسى"قال بـ " متعلق"لمرأته الجار
وأالجملة فاعل، المؤوأل وأالمصدر تام، ماض فعل

": الواوأ"وأكذلك قوله القول، حأيز في مستأنأفة
وأالشارة مطلق، مفعول نأائب وأالكاف مستأنأفة،

ّكنا. أيإليه مضاف التمكين، ذلك مثل تمكينا ليوسإف : م
ّنا وأجملة ": الواوأ"وألنعلمه قوله " مستأنأفة،"مك

ّلم وأ للتعليل، اللم عاطفة، منصوب مضارع " فعل"نأع
المؤوأل وأالمصدر التعليل، لم بعد جواًزا المضمرة بأن

ْلناأي مقدر بفعل متعلق باللم مجروأر ذلك : َفَع
ْلنا . وأجملةلتعليمه ّكنا جملة على " معطوفة"َفَع "."م
وأجملة "،"نأعلم بالفعل " متعلقتأوأيآل "من وأالجار
ل الناس أكثر "وألكن وأجملة " مستأنأفة،غالب "وأالله

 ".غالب "وأالله جملة على " معطوفةيآعلمون
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َلّما  { 22:آ َلَغ     وَأ ُه     َب ّد ُه     َأُش َنا ْي َت ْكًما     آ ْلًما     حُأ ِلَك     وَأِع َذ َك َنأْجِزي     وَأ
ِنيَن ْلُمْحِس  }    ا

مستأنأفة، ": الواوأ"وأكذلك . وأقولهثان " مفعول"حأكما
.إليه مضاف الشارة مطلق، مفعول نأائب وأالكاف
مثل جزاء : نأجزيوأالتقديآر " مستأنأفة،"نأجزي وأجملة

 الجزاء ذلك
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ْتُه  { 23: َد ِتي     وَأَراوَأ ّل ِتَها     ِفي     ُهَو     ا ْي ّلَقِت     َنأْفِسِه     َعْن     َب وَأَغ
ْبَواَب َلْت     ال ْيَت     وَأَقا َذ     َقاَل     َلَك     َه ّلِه     َمَعا ّنأُه     ال ّبي     ِإ َأحْأَسَن     َر

ْثَواَي ّنأُه     َم ِلُح     ل     ِإ ِلُموَن     ُيآْف ّظا  }    ال

"عن وأالجار المقدرة، بالصلة " متعلقبيتها "في الجار
فعل ": اسإم"هيت ". قوله"راوأدتهبـ متعلق "نأفسه
ْأُت، بمعنى ماض ّي ""أعنيبـ " متعلق"لك وأالجار ته

.مقدر لفعل مطلق ": مفعول"معاذ . وأقولهمقدرا
.ثان " خبر"أحأسن وأجملة " مستأنأفة،ربي "إنأه جملة

 .مستأنأفة "يآفلح ل "إنأه وأجملة

ْد  { 24:آ َلَق َأى     َأْن     َلْول     ِبَها     وَأَهّم     ِبِه     َهّمْت     وَأ ّبِه     ُبْرَهاَن     َر َر
ِلَك َذ َنْصِرَف     َك ْنُه     ِل َء     َع َء     الّسو ْلَفْحَشا ّنأُه     وَأا َنأا     ِمْن     ِإ َباِد ِع

َلِصيَن ْلُمْخ  }    ا

في وأاقعة وأاللم عاطفة، ": الواوأبه همت "وألقد قوله
لقد "وأوأالله وأجملة " للتحقيق،"قدوأ القسم، جواب
"لقد ". وأجملة"راوأدته جملة على " معطوفةهمت
": حأرفرأى أن "لول . وأقولهالقسم " جوابهمت

وأخبره مبتدأ وأالمصدر " مصدريآة،"أن وأ لوجود، امتناع
:أي محذوأف الشرط وأجواب موجود، تقديآره محذوأف،

لرؤيآة منفي وأالهّم بها، لهّم ربه برهان رؤيآة لول
وأقوله " مستأنأفة،رأى أن "لول وأجملة البرهان،

ذلك به : فعلناأي مطلق، مفعول نأائب ": الكاف"كذلك
. وأالمصدرالصرف ذلك مثل َصْرًفا السوء عنه لنصرف

ْلناأي مقدر، بفعل " متعلق"لنصرَف المجروأر به : َفَع

javascript:openquran(11,24,24)
javascript:openquran(11,24,24)
javascript:openquran(11,24,24)
javascript:openquran(11,23,23)
javascript:openquran(11,23,23)
javascript:openquran(11,23,23)
javascript:openquran(11,22,22)
javascript:openquran(11,22,22)


مكتبة                       الكريم القرآن إعراب مشكل
 السإلمية مشكاة

"إنأه جملة وأكذا مستأنأفة، ""فعلنا . وأجملةلَصْرف ذلك
 ".عبادنأا من

َبَقا  { 25:آ َت َباَب     وَأاسْإ ْل ّدْت     ا ُبٍر     ِمْن     َقِميَصُه     وَأَق َيا     ُد ْلَف َأ وَأ
َدَها ّي َدى     سَإ َباِب     َل ْل َلْت     ا ُء     َما     َقا َد     َمْن     َجَزا ِلَك     َأَرا َأْه ًءا     ِب سُإو

َذاٌب     َأوْأ     ُيآْسَجَن     َأْن     ِإل ِليٌم     َع  }    َأ

"من الجار )،(إلى الخافض نأـزع على " منصوب"الباب
ّدت بـ متعلق "دبر متعلق ظرفي " اسإم"لدى "،"ق

.مهملة " نأافية": "ماجزاء "ما . وأقولهالثانأي بالمفعول
الجار إليه، مضاف موصول " اسإم"من " مبتدأ،"جزاء

ًءا من بحال " متعلق"بأهلك " للحصر،"إل "،"سإو
"،"جزاء المبتدأ ": خبريآسجن "أن المؤوأل وأالمصدر

 .المصدر على معطوف ": اسإمعذاب "أوأ وأقوله

ِني     ِهَي     َقاَل  { 26:آ ْت َد َد     َنأْفِسي     َعْن     َراوَأ ٌد     وَأَشِه ِمْن     َشاِه
ِلَها ّد     َقِميُصُه     َكاَن     ِإْن     َأْه ُبٍل     ِمْن     ُق َدَقْت     ُق ِمَن     وَأُهَو     َفَص

ِبيَن َكاِذ ْل  }    ا

""قال جملة على " معطوفةشاهد "وأشهد جملة
لن للشهادة، مفسرة الشرط . وأجملةالمستأنأفة

وأجملة حأروأفه، دوأن القول معنى " فيها"شهد
:تقديآر على بالفاء وأاقترنأت الشرط، جواب ""صدقت

على معطوفة "الكاذبين من "وأهو وأجملة صدقت، فقد
 .جزم محل في الشرط جواب

َلّما28:آ َأى  {َف ّد َقِميَصُه َر ُبٍر ِمْن ُق ّنأُه َقاَل ُد ُكّن ِمْن ِإ ْيِد َك
ُكّن ِإّن َد ْي ِظيٌم َك  }َع

ّد وأجملة " مستأنأفة،رأى "فلما جملة محل " في"ُق
.القول " مقولكيدكّن من "إنأه وأجملة حأال، نأصب

ّيز في " مستأنأفةعظيم كيدكن "إّن وأجملة  .القول حأ

َذا     َعْن     َأْعِرْض     ُيآوسُإُف  { 29:آ َتْغِفِري     َه ِبِك     وَأاسْإ ْنأ َذ ّنأِك     ِل ِإ
ْنِت ِئيَن     ِمَن     ُك ِط ْلَخا  }    ا
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.لها محل ل النداء جواب " مستأنأفة"أعرض جملة
 ." مستأنأفةالخاطئين من كنت "إنأك وأجملة

ٌة     وَأَقاَل  { 30:آ َنِة     ِفي     ِنأْسَو ْلَمِديآ ُة     ا َأ ْلَعِزيآِز     اْمَر ُد     ا ُتَراوِأ
َتاَها ْد     َنأْفِسِه     َعْن     َف ّبا     َشَغَفَها     َق ّنأا     حُأ َنَراَها     ِإ َضلٍل     ِفي     َل
ِبيٍن  }    ُم

"عن الجار "،"نأسوةلـ بنعت " متعلقالمديآنة "في الجار
ثان " خبرشغفها "قد ". وأجملة"تراوأدبـ " متعلقنأفسه

" مستأنأفةلنراها "إنأا وأجملة " تمييز،"حأبا وأ "،"امرأةلـ
 القول حأيز في
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َلّما  { 31 ْكِرِهّن     سَإِمَعْت     َف َلْت     ِبَم ْيِهّن     َأْرسَإ َل َدْت     ِإ َت َأْع َلُهّن     وَأ
ًأ َك ّت َتْت     ُم َدٍة     ُكّل     وَأآ ْنُهّن     وَأاحِأ ًنا     ِم ّكي َلِت     سِإ ْيِهّن     اْخُرْج     وَأَقا َل َع
َلّما َنُه     َف ْيآ َأ َنأُه     َر َبْر ْك ّطْعَن     َأ َيآُهّن     وَأَق ْيآِد ْلَن     َأ ّلِه     حَأاَش     وَأُق َما     ِل
َذا َذا     ِإْن     َبَشًرا     َه َلٌك     ِإل     َه  }    َكِريآٌم     َم

وأالجار ثان، " مفعول"سإكينا به، " مفعول"متكأ
"رأيآنه "فلما وأجملة "،"وأاحأدة لـ بنعت متعلق ""منهن

":"حأاش ". وأقولهسإمعت "لما جملة على معطوفة
اللفظ من بدل مصدر اسإم وأهو مطلق، مفعول نأائب

ألفا، التنويآن أبدلوا ثم لله، : تنـزيآًهاقيل كأنأه بفعله،
وأالجار اللف، فحذفوا الوقف، مجرى الوصل أجروأا ثم

هذا "ما . وأقولهأعني تقديآره بمحذوأف " متعلق"لله
وأاسإمها ليس عمل العاملة " الحجازيآة": "مابشرا

جملة وأكذا القول، حأيز في مستأنأفة وأالجملة وأخبرها،
""إل وأ وأخبر، وأمبتدأ " نأافية،"إن ". وأملك إل هذا "إن

 .للحصر

َلْت  { 32:آ ُكّن     َقا ِل َذ ّلِذي     َف ِني     ا ّن ُت ْد     ِفيِه     ُلْم َلَق ُتُه     وَأ ْد َعْن     َراوَأ
َتْعَصَم     َنأْفِسِه ِئْن     َفاسْإ َل ُه     َما     َيآْفَعْل     َلْم     وَأ َنّن     آُمُر ُيْسَج َل

ًنأا ُكو َي َل  }    الّصاِغِريآَن     ِمَن     وَأ

: إنأي مقدر شرط لجواب رابطة ": الفاء"فذلكن قوله
ّنني قد كنتن للبعد، وأاللم " مبتدأ،"ذلكن وأ فذلكن، لمت
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":راوأدته "وألقد . وأقوله" خبر"الذي " للخطاب،"كّن وأ
جواب في وأاقعة وأاللم القول، حأيز في مستأنأفة الواوأ

على " معطوفةيآفعل لم "وألئن وأجملة المقدر، القسم
القسم، " جواب"ليسجنن "وأجملة "،"راوأدته جملة

َنأْن وأجملة القسم، جواب على " معطوفة"وأليكو
َنأْن وأالفعل لتصاله الفتح على مبني " مضارع"ليكو
وأرسإمت لها، محل ل للتوكيد وأالنون الخفيفة، بالنون

" وأاقعة"ليكونأن في . وأاللمعليها للوقف مراعاة ألًفا
الفعل في وأاجبة وأهي السابق، القسم جواب في

 .عليه المعطوف وأالفعل المعطوف

َلّي     َأحَأّب     الّسْجُن     َرّب     َقاَل  { 33:آ ِني     ِمّما     ِإ َنأ ْدُعو ْيِه     َيآ َل ِإل     ِإ وَأ
ّني     َتْصِرْف َدُهّن     َع ْي ْيِهّن     َأْصُب     َك َل  }    ِإ

ما على المقدرة بالفتحة منصوب مضاف ": منادى"رّب
" يآتعلقان"مما" وأ: "إلّيوأالجاّران المحذوأفة، الياء قبل

جملة على " معطوفةتصرف "وأإل وأجملة "،"أحأببـ
 .القول مقول

َتَجاَب  { 34:آ ّبُه     َلُه     َفاسْإ ْنُه     َفَصَرَف     َر َدُهّن     َع ْي ّنأُه     َك ُهَو     ِإ
ِليُم     الّسِميُع ْلَع  }    ا

"". "هو"قال جملة على " معطوفة"فاسإتجاب جملة
 "."إنأه في للهاء توكيد

َدا     ُثّم  { 35:آ َأوُأا     َما     َبْعِد     ِمْن     َلُهْم     َب َيآاِت     َر ّنُه     ال ُن َيْسُج ّتى     َل حَأ
 }    حِأيٍن

" مصدريآة،"ما بداء، لهم : بداأي " مقدر"بدا فاعل
.اليآات رؤيآة بعد : منوأالتقديآر إليه، مضاف وأالمصدر

القسم، جواب في وأاقعة ": اللم"ليسجننه وأقوله
لتوالي المحذوأفة النون بثبوت مرفوع المضارع وأالفعل
فاعل، الساكنين للتقاء المحذوأفة وأالواوأ المثال،
جر، " حأرف"حأتى به، مفعول وأالهاء للتوكيد، وأالنون

بـ متعلقان وأالمجروأر الجار وأ مجروأر، " اسإم"حأينوأ
ّنُه ". وأجملة"يآسجن ُن َيْسُج َل وأالقسم القسم، " جواب"
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المضمر القول وأذلك ُمْضَمر، لقوٍل َمْعُموٌل وأجوابه
 .وأالله : قائلينأي حأال؛

ُدُهَما     َقاَل  { 36:آ ّنأي     َأحَأ ِنأي     ِإ الَخُر     وَأَقاَل     َخْمًرا     َأْعِصُر     َأَرا
ّنأي ِنأي     ِإ َق     َأحْأِمُل     َأَرا ْأسِإي     َفْو ْبًزا     َر ُكُل     ُخ ْأ ْيُر     َت ّط ْنُه     ال َنا     ِم ْئ ّب َنأ

ِلِه ْأوِأيآ َت ّنأا     ِب ِنيَن     ِمَن     َنأَراَك     ِإ ْلُمْحِس  }    ا

َأْعِصر جملة ْلمية وأالرؤيآة ثاٍن، " مفعول" قلبية الُح
َنا وأجملة لمفعولين، تتعدى ْئ ّب َنأ حأيز في ": مستأنأفة"

"المحسنين "من وأالجار "،نأراك "إنأا جملة وأكذا القول،
 .""نأراكلـ الثانأي بالمفعول متعلق

ُكَما     ل     َقاَل  { 37:آ ِتي ْأ ِنأِه     َطَعاٌم     َيآ ُكَما     ِإل     ُتْرَزَقا ُت ْأ ّب ِلِه     َنأ ْأوِأيآ َت ِب
ْبَل ُكَما     َأْن     َق َي ِت ْأ ُكَما     َيآ ِل ِني     ِمّما     َذ ّلَم ّبي     َع ّنأي     َر ْكُت     ِإ ّلَة     َتَر ِم
ٍم ُنوَن     ل     َقْو ّلِه     ُيآْؤِم  }    َكاِفُروأَن     ُهْم     ِبالِخَرِة     وَأُهْم     ِبال

ُتْرَزقانأه جملة " صفة"نأبأتكما وأجملة "،"طعاملـ " صفة"
. بتأوأيآله منبأ إل مرزوأق طعام يآأتيكما : لأي ثانأية؛
للبعد، وأاللم مبتدأ، إشارة " اسإم"ذا ":"ذلكما وأقوله

ّلمني "مما وأقوله " للخطاب،"كما وأمجروأر ": جاّرع
حأيز في " مستأنأفةتركت "إنأي وأجملة بالخبر، متعلقان
الفعلية على " معطوفةكافروأن "وأهم وأجملة القول،

 له محل ل لفظي توكيد الثانأية ""هم وأ "،يآؤمنون "ل
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َبْعُت  { 38 ّت ّلَة     وَأا ِئي     ِم َبا ْبَراِهيَم     آ َق     ِإ ِإسْإَحا َيآْعُقوَب     وَأ َما     وَأ
َنا     َكاَن ّلِه     ُنأْشِرَك     َأْن     َل ِلَك     َشْيٍء     ِمْن     ِبال ّلِه     َفْضِل     ِمْن     َذ ال

َنا ْي َل َلى     َع ّناِس     وَأَع ِكّن     ال َل َثَر     وَأ ْك ّناِس     َأ ُكُروأَن     ل     ال  }    َيآْش

لنا كان "ما وأقوله " مجروأر،"آبائي من ": بدل"إبراهيم
كان، بخبر " متعلق"لنا وأالجار " نأافية،": "مانأشرك أن

" زائدة،"من وأ كان، " اسإمنأشرك "أن وأالمصدر
ًكا بالله نأشرك : ماأي مطلق؛ مفعول ": نأائب"شيء شر

"،"فضل من بحال " متعلق"علينا . الجاركثيًرا أوأ قليل
على " معطوفةيآشكروأن ل الناس أكثر "وألكن وأجملة
 ".فضل من "ذلك جملة
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َبِي    َ يآا  { 39:آ َباٌب     الّسْجِن     َصاحِأ َأْر َتَفّرُقوَن     َأ ْيٌر     ُم ِم     َخ ّلُه     َأ ال
ُد ْلَواحِأ ْلَقّهاُر     ا  }    ا

مثنى، لنأه بالياء؛ منصوب مضاف ": منادىصاحأبي "يآا
َء وأسإّوَغ " مبتدأ،"أأرباب وأقوله ْبُقها بالنكرة البتدا سَإ

المتصلة، ": أمالله "أم وأقوله وأوأصفها، بالسإتفهام
 "."أرباب على معطوف الجللة وألفظ

ُدوأَن     َما  { 40:آ ُب ِنأِه     ِمْن     َتْع ًء     ِإل     ُدوأ ُتُموَها     َأسْإَما ْي ُتْم     سَإّم ْنأ َأ

ُكْم َباُؤ ّلُه     َأنأـزَل     َما     وَأآ َطاٍن     ِمْن     ِبَها     ال ْل ْكُم     ِإِن     سُإ ْلُح ّلِه     ِإل     ا ِل
ُدوأا     َأل     َأَمَر ُب ُه     ِإل     َتْع ّيآا ِلَك     ِإ ّديآُن     َذ ّيُم     ال ْلَق ِكّن     ا َل َثَر     وَأ ْك َأ

ّناِس َلُموَن     ل     ال  }    َيآْع

" متعلقدوأنأه "من وأالجار " نأافية،" "ماتعبدوأن "ما
""إل وأ به، " مفعول"أسإماءوأ " ،"أسإماء من بحال

في التاء للضمير تأكيد ":"أنأتم . وأقولهللحصر
.التاء الضمير على " معطوف"آباؤكموأ "،"سإميتموها

المرفوع المتصل الضمير على الظاهر عطف وأجاز
وأ به، ": مفعولسإلطان "من . وأقولهالفاصل لوجود

حأرف "": "إنلله إل الحكم "إن وأقوله " زائدة،"من
" متعلق"لله الجار " للحصر،"إل " مبتدأ،"وأالحكم نأفي

"": "إلإيآاه "إل . وأقولهمستأنأفة وأالجملة بالخبر،
""أمر وأجملة به، مفعول منفصل نأصب وأضمير للحصر،

ثان، " مفعولتعبدوأا "أل المؤوأل . وأالمصدرمستأنأفة
.وأخبر " مبتدأالديآن . "ذلكالناس أي مقدر، وأالوأل
على " معطوفةيآعلمون ل الناس أكثر "وألكن وأجملة
 ".الديآن "ذلك جملة

ُكَما     َأّما  { 41:آ ُد َيْسِقي     َأحَأ ّبُه     َف َأّما     َخْمًرا     َر َلُب     الَخُر     وَأ ُيْص َف
ُكُل ْأ َت ْيُر     َف ّط ْأسِإِه     ِمْن     ال ّلِذي     الْمُر     ُقِضَي     َر ِفيِه     ا

َياِن ِت َتْف  }    َتْس

" الخبر،"فيسقي وأجملة وأتفصيل، شرط " حأرف"أّما
 ." مستأنأفةالمر "قضي وأجملة رابطة، وأالفاء
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ّلِذي     وَأَقاَل  { 42:آ ّنأُه     َظّن     ِل ْنُهَما     َنأاٍج     َأ ِنأي     ِم ُكْر ْذ َد     ا ْن ّبَك     ِع َر
ُه ْنأَسا َأ َطاُن     َف ْي ْكَر     الّش ّبِه     ِذ ِبَث     َر َل ِبْضَع     الّسْجِن     ِفي     َف
ِنيَن  }    سِإ

الياء على المقدرة بالضمة " مرفوع"أن " خبر"نأاٍج
زمان " ظرف"بضع ، منقوص اسإم لنأه المحذوأفة؛

 "."لبث بـ متعلق

ِلُك     وَأَقاَل  { 43:آ ْلَم ّنأي     ا ْبَع     َأَرى     ِإ ُلُهّن     سِإَماٍن     َبَقَراٍت     سَإ ُك ْأ َيآ
ْبٌع ْبَع     ِعَجاٌف     سَإ ُبلٍت     وَأسَإ ْن ُأَخَر     ُخْضٍر     سُإ ِبَساٍت     وَأ ّيآَها    َ يآا     َيآا َأ

ْلَمل ِنأي     ا ُتو َيآاَي     ِفي     َأْف ُتْم     ِإْن     ُرْؤ ْن َيآا     ُك ُبُروأَن     ِللّرْؤ  }    َتْع

"المل أيآها "يآا وأجملة "،"بقراتلـ " نأعت"يآأكلهن جملة
" مستأنأفة،تعبروأن للرؤيآا كنتم "إن . وأجملةمستأنأفة

. وأقولهقبله ما عليه دّل محذوأف الشرط وأجواب
الفعل َضُعف فقد للتقويآة، زائدة ": اللم"للرؤيآا
 به " مفعول"الرؤيآا وأ باللم، فتقّوى بتأّخره،
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ُلوا  { 44 ٍم     َأْضَغاُث     َقا ْأوِأيآِل     َنأْحُن     وَأَما     َأحْأل َت ِم     ِب الحْأل
ِلِميَن  }    ِبَعا

"وأما . وأجملة: هيأي محذوأف لمبتدأ " خبر"أضغاث
: "هيالقول مقول على " معطوفةبعالمين نأحن

""نأحن ليس، عمل تعمل " الحجازيآة"ما "،أحألم أضغاث
""بتأوأيآل وأالجار " زائدة،" بعالمين في وأالباء اسإمها،
 "."عالمينبـ متعلق

ّلِذي     وَأَقاَل  { 45:آ ْنُهَما     َنأَجا     ا َكَر     ِم ّد َد     وَأا َنأا     ُأّمٍة     َبْع ُكْم     َأ ُئ ّب َنأ ُأ

ِلِه ْأوِأيآ َت ِنأي     ِب ُلو َأْرسِإ  }    َف

ّدكربـ متعلق زمان " ظرف"بعد ":"فأرسإلون ". وأقوله"ا
النون، حأذف على مبني أمر وأفعل عاطفة، الفاء

مفعول المقدرة وأالياء للوقايآة، وأالنون فاعل، وأالواوأ
 "."أنأبئكم جملة على " معطوفة"فأرسإلون . وأجملةبه
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ّيآَها     ُيآوسُإُف  { 46:آ ّديآُق     َأ َنا     الّص ِت ْبِع     ِفي     َأْف َبَقَراٍت     سَإ
ُلُهّن     سِإَماٍن ُك ْأ ْبٌع     َيآ ْبِع     ِعَجاٌف     سَإ ُبلٍت     وَأسَإ ْن ُأَخَر     ُخْضٍر     سُإ وَأ

ِبَساٍت ّلي     َيآا َلى     َأْرِجُع     َلَع ّناِس     ِإ ّلُهْم     ال َلُموَن     َلَع  }    َيآْع

"،"أيآها وأكذا الضم، على مبني " منادى"يآوسإف
ّديآق من " بدلالصديآق "أيآها وأجملة بدل، ""وأالص

ُأخر قوله يآوسإف، " مجروأرة"سإبع على ": معطوف"وأ
"أرجع "لعلي . وأجملةالصرف من ممنوع لنأه بالفتحة؛

 ".يآعلمون "لعلهم جملة وأكذا مستأنأفة،

ْبَع     َتْزَرُعوَن     َقاَل  { 47:آ ِنيَن     سَإ ًبا     سِإ َأ ُتْم     َفَما     َد ْد ُه     حَأَص َذُروأ َف
ِلِه     ِفي ُب ْن ِليل     ِإل     سُإ ُلوَن     ِمّما     َق ُك ْأ  }    َت

ًباوأ زمان، " ظرف"سإبع لفعل مطلق " مفعول"دأ
""ما عاطفة، ": الفاءحأصدتم "فما . وأقولهمقدر

وأفعل "،"فذروأه في رابطة وأالفاء به، مفعول شرطية
، الشرط " جواب"فذروأه وأجملة وأمفعول، وأفاعل أمر،

لـ بنعت " متعلق"مّما وأالجار مستثنى، ""قليلوأ
جملة على معطوفة "حأصدتم "فما وأجملة "،"قليل

 "."تزرعون

ِتي     ُثّم  { 48:آ ْأ ِلَك     َبْعِد     ِمْن     َيآ ْبٌع     َذ ٌد     سَإ َدا ْلَن     ِش ُك ْأ ُتْم     َما     َيآ ّدْم َق
ِليل     ِإل     َلُهّن ُنوَن     ِمّما     َق  }    ُتْحِص

" نأعت"يآأكلن وأجملة بالفعل، " متعلقبعد "من الجار
""مّما وأالجار "،"ما من " مستثنى"قليل "،"سإبعلـ

 "."قليللـ بنعت متعلق

ِتي     ُثّم  { 49:آ ْأ ِلَك     َبْعِد     ِمْن     َيآ ّناُس     ُيآَغاُث     ِفيِه     َعاٌم     َذ وَأِفيِه     ال
 }    َيآْعِصُروأَن

ُيآَغاث جملة . وأجملةرفع محل " في"عام " نأعت"
 "."يآغاث جملة على معطوفة ""يآعصروأن

ِلُك     وَأَقاَل  { 50:آ ْلَم ِنأي     ا ُتو ْئ َلّما     ِبِه     ا ُه     َف َء َقاَل     الّرسُإوُل     َجا
َلى     اْرِجْع ّبَك     ِإ ْلُه     َر َأ ّنْسَوِة     َباُل     َما     َفاسْإ ِتي     ال ّطْعَن     الل َق

َيآُهّن ْيآِد  }    َأ
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".الملك "قال جملة على " معطوفةجاءه "فلما جملة
""بال مبتدأ، اسإتفهام " اسإم": "مابال "ما وأقوله
ّلق، للسؤال مفعول وأالجملة خبره، وأجملة المع

 ." نأعت"اللتي ، "ارجع جملة على " معطوفة"فاسإأله

ُكّن     َما     َقاَل  { 51:آ ُب ْط ْذ     َخ ُتّن     ِإ ْد َنأْفِسِه     َعْن     ُيآوسُإَف     َراوَأ
ْلَن ّلِه     حَأاَش     ُق َنا     َما     ِل ِلْم ْيِه     َع َل َلِت     سُإوٍء     ِمْن     َع ُة     َقا َأ اْمَر

ْلَعِزيآِز ْلَحّق     حَأْصَحَص     الَن     ا َنأا     ا ُتُه     َأ ْد ّنأُه     َنأْفِسِه     َعْن     َراوَأ ِإ وَأ
 }    الّصاِدِقيَن     َلِمَن

"إذ" وأخبره، مبتدأ اسإتفهام " اسإم": "ماخطبكن " ما
" نأائب"حأاشوأ "،"خطبكن من بحال متعلق ظرف

بأعني متعلق وأالجار لله، : تنـزيآًهاأي مطلق، مفعول
وأ القول، حأيز في " مستأنأفةعلمنا "ما وأجملة مقدرة،

": "الن . وأقوله" زائدة"ِمن وأ به، مفعول ""سإوء
" مضاف"راوأدته وأجملة " ،"حأصحص بـ متعلق ظرف

القول، حأيز في " مستأنأفةراوأدته "أنأا . وأجملةإليه
"أنأا جملة على " معطوفةالصادقين لمن "وأإنأه وأجملة
 ".راوأدته

ِلَك  { 52:آ َلَم     َذ َيْع ّنأي     ِل ْنُه     َلْم     َأ ْيِب     َأُخ ْلَغ َأّن     ِبا ّلَه     وَأ َيآْهِدي     ل     ال
َد ْي ِنيَن     َك ِئ ْلَخا  }    ا

وأالفعل للتعليل، وأاللم ": مبتدأ،ليعلم "ذلك قوله
وأالمصدر جوازا، التعليل لم بعد مضمرة بأن منصوب
كائن : ذلكوأالتقديآر بالخبر، متعلق مجروأر المؤوأل
ّدأخنه لم "أنأي وأالمصدر للعلم، ّد " سإ َلْي مس علم، مفعو

 الوأل على معطوف الثانأي وأالمصدر
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َبّرُئ     وَأَما  { 53 ّنْفَس     ِإّن     َنأْفِسي     ُأ ٌة     ال َما     ِإل     ِبالّسوِء     لّماَر
ّبي     َرحِأَم  }    َر

موصول " اسإم"ما اسإتثناء، " أداة": "إلرحأم ما "إل
:وأالمعنى " ،"أّمارة في المستتر الضمير من مستثنى

 .ربي رحأمها نأفسا إل
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ِلُك     وَأَقاَل  { 54:آ ْلَم ِنأي     ا ُتو ْئ ِلْصُه     ِبِه     ا َتْخ َنْفِسي     َأسْإ َلّما     ِل َف
ّلَمُه ّنأَك     َقاَل     َك َيْوَم     ِإ ْل َنا     ا ْيآ َد ِكيٌن     َل  }    َأِميٌن     َم

جواب في وأاقع لنأه مجزوأم؛ مضارع " فعل"أسإتخلصه
" متعلقان" "لديآنا: "اليوموأالظرفان مقدر، شرط

 "."إّنلـ ثان " خبر"أمين بالخبر،

ِلَك 56:آ َذ َك ّنا     {وَأ ّك ُيوسُإَف     َم ُأ     الْرِض     ِفي     ِل َبّو َت ْنَها     َيآ ْيُث     ِم حَأ
ُء َنا     ُنأِصيُب     َيآَشا ِت ُء     َمْن     ِبَرحْأَم  }    َنأَشا

مفعول نأائب وأالكاف مستأنأفة، ": الواوأ"وأكذلكقوله
ّنا :أي مطلق ّك التمكين، ذلك مثل تمكينا ليوسإف م

ّنا وأجملة إليه، مضاف وأالشارة وأجملة مستأنأفة، ""مك
مبني مكان " ظرف"حأيث يآوسإف، من " حأال"يآتبوأ
""يآشاء وأجملة "،"يآتبوأ بالفعل متعلق الضم على

 . " مستأنأفة"نأصيب وأجملة إليه، مضاف

ْيٌر     الِخَرِة     وَألْجُر  { 57:آ ّلِذيآَن     َخ ُنوا     ِل  }    آَم

""أجر للبتداء، وأاللم مستأنأفة، ": الواوأ"وألجر قوله
تفضيل، " أفعل"خير وأ "،"خيربـ " متعلق"للذيآن مبتدأ،
 .تخفيفا همزته حأذفت

ِكُروأَن     َلُه     وَأُهْم     َفَعَرَفُهْم  { 58:آ ْن  }    ُم

ّيةمنكروأن له "وأهم جملة "."عرفهم في الهاء من " حأال

َلّما  { 59:آ ِنأي     َقاَل     ِبَجَهاِزِهْم     َجّهَزُهْم     وَأ ُتو ْئ َأٍخ     ا ُكْم     ِب ِمْن     َل
ُكْم ِبي أ

ّنأي     َتَروْأَن     َأل     َ ْيَل     ُأوأِفي     َأ َك ْل َنأا     ا َأ ْيُر     وَأ ِليَن     َخ ْلُمنـز  }    ا

"،"عرفهم جملة على " معطوفةجهزهم "وألما جملة
"أبيكم "من ". وأالجار"أخلـ بنعت " متعلق"لكم وأالجار
" مستأنأفة،تروأن "أل وأجملة "،"أخلـ ثان بنعت متعلق

"وأأنأا وأجملة به، " مفعولُأوأفي "أنأي المؤوأل وأالمصدر
 "."أوأفي جملة على " معطوفةالمنـزلين خير
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ِإْن  { 60:آ ِنأي     َلْم     َف ُتو ْأ ْيَل     َفل     ِبِه     َت ُكْم     َك ْنِدي     َل وَأل     ِع
ُبوِن  }    َتْقَر

""ائتونأي جملة على " معطوفةتأتونأي لم "فإن جملة
""ل عاطفة ": الواوأتقربون "وأل . وأقوله المتقدمة

وأالواوأ النون، بحذف مجزوأم مضارع وأالفعل نأاهية،
 .به مفعول المقدرة وأالياء للوقايآة، وأالنون فاعل،

ُلوا  { 61:آ ُد     َقا ُنَراوِأ ْنُه     سَإ ُه     َع َبا ّنأا     َأ ِإ ُلوَن     وَأ  }    َلَفاِع

في القول مقول على " معطوفةلفاعلون "وأإنأا جملة
 .نأصب محل

ِنأِه     وَأَقاَل  { 62:آ َيا ْت ُلوا     ِلِف َتُهْم     اْجَع ِلِهْم     ِفي     ِبَضاَع ِرحَأا
ّلُهْم َنأَها     َلَع َذا     َيآْعِرُفو ُبوا     ِإ َل ْنأَق َلى     ا ِلِهْم     ِإ ّلُهْم     َأْه }    َيآْرِجُعوَن     َلَع

القول، حأيز في " مستأنأفةيآعرفونأها "لعلهم جملة
وأجملة الجواب، بمعنى متعلقة شرطية " ظرفية"إذا

مستأنأفة، وأجوابه الشرط وأجملة إليه، " مضاف"انأقلبوا
 .القول حأيز في " مستأنأفةيآرجعون "لعلهم وأجملة

َلّما  { 63:آ َلى     َرَجُعوا     َف ِبيِهْم     ِإ أ
ُلوا     َ َنأا    َ يآا     َقا َبا ِنَع     َأ ّنا     ُم ِم

ْيُل َك ْل َأْرسِإْل     ا َنا     َف َنأا     َمَع َتْل     َأَخا ْك ّنأا     َنأ ِإ ُظوَن     َلُه     وَأ  }    َلَحاِف

"لعلهم جملة على " معطوفةرجعوا "فلّما جملة
جملة على " معطوفة"فأرسإل وأجملة ".يآرجعون

ِنَع جواب لنأه مجزوأم؛ ": مضارع"نأكتل وأقوله "،"ُم
على " معطوفةلحافظون له "وأإنأا وأجملة مقدر، شرط
وأاللم بالخبر، " متعلق"له وأالجار "،"نأكتل جملة

 "لحافظون قوله في المزحألقة
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ُكْم     َهْل     َقاَل  { 64 ُن ْيِه     آَم َل ُكْم     َكَما     ِإل     َع ُت ْن َلى     َأِم ِمْن     َأِخيِه     َع
ْبُل ّلُه     َق ْيٌر     َفال ًظا     َخ  }    حَأاِف

javascript:openquran(11,64,64)
javascript:openquran(11,64,64)
javascript:openquran(11,63,63)
javascript:openquran(11,63,63)
javascript:openquran(11,62,62)
javascript:openquran(11,62,62)
javascript:openquran(11,61,61)
javascript:openquran(11,60,60)
javascript:openquran(11,60,60)


مكتبة                       الكريم القرآن إعراب مشكل
 السإلمية مشكاة

مفعول نأائب وأالكاف " للحصر،": "إلكما "إل قوله
.ائتمانأي مثل : ائتمانأاأي " مصدريآة،"ماوأ مطلق،
"فالله وأجملة الحرفي، الموصول " صلة"أمنتكم وأجملة

 ." تمييز"حأافظا . وأ" مستأنأفةحأافظا خير

َلّما  { 65:آ َتُحوا     وَأ َتاَعُهْم     َف ُدوأا     َم َتُهْم     وَأَج ّدْت     ِبَضاَع ْيِهْم     ُر َل ِإ
ُلوا َنأا    َ يآا     َقا َبا ْبِغي     َما     َأ َنا     َهِذِه     َنأ ُت ّدْت     ِبَضاَع َنا     ُر ْي َل َنأِميُر     ِإ وَأ
َنا َل َنأْحَفُظ     َأْه َنأا     وَأ ُد     َأَخا َدا ْيَل     وَأنأـز ِلَك     َبِعيٍر     َك ْيٌل     َذ  }    َيآِسيٌر     َك

ّدت وأجملة " مستأنأفة،فتحوا "وألما جملة من " حأال"ُر
اسإتفهام " اسإم": "مانأبغي "ما وأقوله " ،"بضاعتهم

وأبدل، ": مبتدأ،بضاعتنا "هذه وأقوله مقدم، مفعول
ّدت وأجملة ّدت بضاعتنا "هذه وأجملة " خبر،"ُر "ُر

على " معطوفة"وأنأمير وأجملة القول حأيز في مستأنأفة
ّدت بضاعتنا "هذه جملة "كيل "ذلك وأجملة "،ُر

 .مستأنأفة

َلُه     َلْن     َقاَل  { 66:آ ُكْم     ُأْرسِإ ّتى     َمَع ُتوِن     حَأ ِثًقا     ُتْؤ ّلِه     ِمَن     َمْو ال
ِني ّن ُت ْأ َت ُكْم     ُيآَحاَط     َأْن     ِإل     ِبِه     َل َلّما     ِب ُه     َف َتْو ِثَقُهْم     آ ّلُه     َقاَل     َمْو ال

َلى ِكيٌل     َنأُقوُل     َما     َع  }    وَأ

منصوب مضارع وأفعل وأجر، غايآة ": حأرفتؤتون "حأتى
وأالنون النون، حأذف نأصبه وأعلمة ، مضمرة بأن

المجروأر وأالمصدر به، مفعول المقدرة وأالياء للوقايآة،
ثان، " مفعول"موثقا "،"أرسإلهبـ " متعلق"حأتىبـ

": اللم"لتأتنني ". وأقوله"موثقا لـ بنعت متعلق وأالجار
وأفعل الموثق، تضمنه الذي القسم جواب في وأاقعة

ّنني، وأأصله النون، بثبوت مرفوع مضارع َنأ وأحأذفت لتأتو
للتقاء المحذوأفة وأالواوأ المثال، لتوالي الوألى؛ النون

وأالنون للتوكيد، المشددة وأالنون فاعل، الساكنين
" للسإتثناء،. "إلبه مفعول وأالياء للوقايآة، المخففة
السإتثناء على " منصوبيآحاط "أن المؤوأل وأالمصدر

وأالجار فاعل، نأائب وأالجار ، بكم الحأاطة حأال : إلأي
"."وأكيل بالخبر " متعلقنأقول ما "على
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ِنّي َيآا  {وَأَقاَل67:آ ُلوا ل َب ْدُخ ُلوا وَأاحِأٍد َباٍب ِمْن َت ْدُخ ِمْن وَأا
ْبَواٍب َتَفّرَقٍة َأ ِني وَأَما ُم ُكْم ُأْغ ْن ّلِه ِمَن َع ِإِن َشْيٍء ِمْن ال
ْكُم ْلُح ّلِه ِإل ا ْيِه ِل َل ْلُت َع ّك ْيِه َتَو َل ّكِل وَأَع َتَو َي ْل ُلوَن َف ّك َتَو ْلُم  }ا

ِنّي "يآا ملحق لنأه بالياء؛ منصوب مضاف ": منادىَب
وأالجار إليه، مضاف الثانأية وأالياء السالم، المذكر بجمع

بحال " متعلقالله "من وأالجار بالفعل، " متعلق"عنكم
""من وأ مطلق، مفعول " نأائب"وأشيء "،"شيء من

"وأعليه . وأقولهكثيرا أوأ قليل : إغناءأي زائدة،
"،"يآتوكل بـ متعلق وأالجار عاطفة، ": الواوأفليتوكل

مضارع وأفعل جازمة، للمر وأاللم زائدة، وأالفاء
 " .توكلت "عليه جملة على معطوفة وأالجملة مجزوأم،

َلّما  { 68:آ ُلوا     وَأ ْيُث     ِمْن     َدَخ ُبوُهْم     َأَمَرُهْم     حَأ ِني     َكاَن     َما     َأ ُيآْغ
ْنُهْم ّلِه     ِمَن     َع َيآْعُقوَب     َنأْفِس     ِفي     حَأاَجًة     ِإل     َشْيٍء     ِمْن     ال

ّنأُه     َقَضاَها ِإ ُذوأ     وَأ ٍم     َل ْل ُه     ِلَما     ِع َنا ّلْم ِكّن     َع َل َثَر     وَأ ْك ّناِس     َأ ل     ال
َلُموَن  }    َيآْع

َأَمرهم جملة لوجوب، وأجوب " حأرف"لما إليه، " مضاف"
"من الجار جازم، غير شرط " جوابكان "ما وأجملة

مفعول " نأائب"شيء "،"شيء من بحال " متعلقالله
منقطع، " مستثنى"حأاجة " زائدة،"من وأ ، مطلق
ضمير كان وأاسإم "،"حأاجة لـ " نأعت"قضاها وأجملة

" متعلقعلمناه "لما وأالجار دخولهم، على " يآعود"هو
"يآعلمون ل الناس أكثر "وألكن وأجملة "،"علملـ بنعت

 ".علم لذوأ "إنأه جملة على معطوفة

ّنأي     َقاَل  { 69:آ َنأا     ِإ ِئْس     َفل     َأُخوَك     َأ َت ْب ُنأوا     ِبَما     َت ُلوَن     َكا }    َيآْعَم

وأالفاء " ،"إنأي في للياء توكيد منفصل " ضميرأنأا "إنأي
جملة على معطوفة وأالجملة " عاطفة،تبتئس "فل في

 أخوك "إنأي
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َيآَة     َجَعَل  { 70 ّذَن     ُثّم     َأِخيِه     َرحْأِل     ِفي     الّسَقا ّذٌن     َأ ُتَها     ُمَؤ ّيآ َأ

ْلِعيُر ُكْم     ا ّنأ  }    َلَساِرُقوَن     ِإ
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ّذن "ثم جملة ّذن أ "،"جعل جملة على " معطوفةمؤ
وأ للتأذيآن، " مفّسرةلسارقون إنأكم العير "أيآتها وأجملة
في " مستأنأفةلسارقون "إنأكم وأجملة " بدل،"العير

 .التفسير حأيز

ُلوا  { 71:آ ُلوا     َقا َب َأْق ْيِهْم     وَأ َل َذا     َع ُدوأَن     َما  }    َتْفِق

في الواوأ من حأالية وأالجملة " حأالية،"وأأقبلوا في الواوأ
، مبتدأ اسإتفهام " اسإم": "ما"ماذا " . وأقوله"قالوا

" صلة"تفقدوأن وأجملة خبر، موصول " اسإم"ذاوأ
 .السإمي الموصول

ُلوا  { 72:آ ُد     َقا ِلِك     ُصَواَع     َنأْفِق ْلَم ِلَمْن     ا َء     وَأ َبِعيٍر     حِأْمُل     ِبِه     َجا
َنأا َأ  }    َزِعيٌم     ِبِه     وَأ

مقول على " معطوفةبعير حأمل به جاء "وألمن جملة
ّدرةالمؤذن "وأقال وأجملة القول، مستأنأفة، " الُمَق
ّدر للقول القول " مقولزعيم به "أنأا وأجملة  .الُمق

ُلوا  { 73:آ ّلِه     َقا ْد     َتال ُتْم     َلَق ِلْم َنا     َما     َع ْئ َد     ِج ُنْفِس الْرِض     ِفي     ِل
ّنا     وَأَما  }    سَإاِرِقيَن     ُك

مجروأر الجللة وألفظ وأجر، قسم حأرف ": التاء"تالله
في وأاقعة وأاللم " مقدرة،"أقسمبـ متعلق الجر بحرف
ّدجئنا "ما وأجملة القسم، جواب ّد " سَإ َلْي َمَس مفعو
ّلق"علم "كنا "وأما وأجملة " النافية،"مابـ " المع

 ".جئنا "ما جملة على معطوفة

ُلوا  { 74:آ ُه     َفَما     َقا ُتْم     ِإْن     َجَزاُؤ ْن ِبيَن     ُك  }    َكاِذ

ّدر؛ شرط لجواب " رابطة"فما في الفاء : إنأي ُمَق
" خبر،"جزاؤه مبتدأ، اسإتفهام " اسإم"ما سإارقا، كان

الشرط وأجواب " مستأنأفة،كاذبين كنتم "إن وأجملة
 .قبله ما عليه دّل محذوأف

ُلوا  { 75:آ ُه     َقا َد     َمْن     َجَزاُؤ ِلِه     ِفي     وُأِج ُه     َفُهَو     َرحْأ َجَزاُؤ
ِلَك َذ ِلِميَن     َنأْجِزي     َك ّظا  }    ال
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وأالرابط وأجوابه، الشرط جملة خبره ، " مبتدأ"جزاؤه
مبتدأ، شرط ": اسإم"َمْن الُمْضَمر، مقام الظاهر إقامة

": جوابجزاؤه "فهو وأجملة " الخبر،"وُأجد وأجملة
نأائب وأالكاف " مستأنأفة،"نأجزي وأجملة الشرط،
: نأجزيأي إليه، مضاف وأالشارة مطلق، مفعول

 .الجزاء ذلك مثل جزاء الظالمين

ِلَك  { 76:آ َذ َنأا     َك ْد ُيوسُإَف     ِك َذ     َكاَن     َما     ِل ْأُخ َي ُه     ِل ِديآِن     ِفي     َأَخا
ِلِك ْلَم َء     َأْن     ِإل     ا ّلُه     َيآَشا ُء     َمْن     َدَرَجاٍت     َنأْرَفُع     ال َق     َنأَشا وَأَفْو

ٍم     ِذي     ُكّل ْل ِليٌم     ِع  }    َع

ْدنأا جملة ِك " نأائب"كذلك في وأالكاف " مستأنأفة،"
وأاللم " مستأنأفة،كان "ما وأجملة مطلق، مفعول
لم بعد وأجوبا مضمرة بأن منصوب وأالفعل للجحود،
المقدر، كان بخبر متعلق المجروأر وأالمصدر الجحود،

نأـزع على منصوب الُمَؤوّأل وأالمصدر اسإتثناء، " أداة"إل
":"درجات ، أخذه الله بمشيئة : وألكن أي الخافض
ّلغ، " معنى"رفع تضمين على ثاٍن مفعول وأجملة ب
": مبتدأ"عليموأ مستأنأفة، "عليم علم ذي كل "وأفوق
 .بالخبر " متعلق"فوق المكان وأظرف مؤخر،

ُلوا  { 77:آ ْق     ِإْن     َقا ْد     َيآْسِر َق     َفَق ْبُل     ِمْن     َلُه     َأٌخ     سَإَر َق
َأسَإّرَها َلْم     َنأْفِسِه     ِفي     ُيآوسُإُف     َف ْبِدَها     وَأ ُتْم     َقاَل     َلُهْم     ُيآ ْنأ َشّر     َأ

ًنأا َكا ّلُه     َم َلُم     وَأال  }    َتِصُفوَن     ِبَما     َأْع

" متعلققبل "من الجار لخ، بنعت " متعلق"له الجار
" تمييز،"مكانأا " مستأنأفة،"فأسإّرها وأجملة "،"سإرقبـ

 .القول مقول على " معطوفةأعلم "وأالله وأجملة

ُلوا  { 78:آ ّيآَها    َ يآا     َقا ْلَعِزيآُز     َأ ًبا     َلُه     ِإّن     ا ْيًخا     َأ ِبيًرا     َش ْذ     َك َفُخ
َنأا َد َنأُه     َأحَأ َكا ّنأا     َم ِنيَن     ِمَن     َنأَراَك     ِإ ْلُمْحِس  }    ا

ّيآها "العزيآز " للتنبيه،"ها الضم، على مبني ": منادى"أ
وأالجملة أمر، وأفعل عاطفة، ": الفاء"فخذ وأقوله بدل،

مكان ": ظرف"مكانأه "،أبا له "إن جملة على معطوفة
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َذ     َقاَل  { 79 ّلِه     َمَعا َذ     َأْن     ال ْأُخ َنأا     َمْن     ِإل     َنأ ْد َنا     وَأَج َتاَع ُه     َم َد ْن ِع
ّنأا ًذا     ِإ ِلُموَن     ِإ َظا  }    َل

وأالمصدر محذوأف، لفعل مطلق ": مفعول"َمعاذ
"،"ِمْن الخافض نأـزع على " منصوبنأأخذ "أن الُمَؤوّأل

ًذا "لظالمون "إنأا السإمية وأالجملة جواب، " حأرف"إ
 .مستأنأفة

َلّما  { 80:آ َأسُإوا     َف ْي َت ْنُه     اسْإ َلُصوا     ِم ّيا     َخ ِبيُرُهْم     َقاَل     َنأِج َلْم     َك َأ

َلُموا ُكْم     َأّن     َتْع َبا ْد     َأ َذ     َق ُكْم     َأَخ ْي َل ِثًقا     َع ّلِه     ِمَن     َمْو ْبُل     وَأِمْن     ال َق
ُتْم     َما ْط َلْن     ُيآوسُإَف     ِفي     َفّر ْبَرَح     َف ّتى     الْرَض     َأ َذَن     حَأ ْأ ِلي     َيآ

ِبي أ
ُكَم     َأوْأ     َ ّلُه     َيآْح ْيُر     وَأُهَو     ِلي     ال ِكِميَن     َخ ْلَحا  }    ا

ّيا َنأِج الُمَؤوّأل وأالمصدر : متناجين،أي الواوأ من ": حأال"
ّدأباكم "أن ّد " سَإ "من الجار "،"تعلموا مفعولي َمَس
":فرطتم ما قبل "وأمن ". وأقوله"أخذبـ " متعلقالله

مبني ظرفي ": اسإم"قبل " جاّرة،"ِمن عاطفة، الواوأ
ْطتمبـ متعلق الضم على ِني "،"فّر ُب لقطعه الضم على وأ
":"أبرح " زائدة،"ما هذا، قبل : منأي الضافة عن

على " معطوفةأبرح "فلن وأجملة تام، مضارع فعل
ْطتم جملة " مستأنأفةالحاكمين خير "وأهو وأجملة "،"فّر

 .القول حأيز في

َنَك     ِإّن  { 81:آ ْب َق     ا َنأا     وَأَما     سَإَر ْد َنا     ِبَما     ِإل     َشِه ِلْم ّنا     وَأَما     َع ُك
ْيِب ْلَغ ِظيَن     ِل  }    حَأاِف

وأجملة " للحصر،"إلوأ "،"شهدنأابـ " متعلق"بما الجاّر
"،سإرق ابنك : "إنالسإمية على " معطوفةشهدنأا "وأما

جملة على " معطوفةحأافظين كنا "وأما وأجملة
""الغيب للتقويآة، " زائدة"للغيب في وأاللم "،"شهدنأا
 "."حأافظينلـ به مفعول
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َأِل  { 82:آ َيآَة     وَأاسْإ ْلَقْر ِتي     ا ّل ّنا     ا ْلِعيَر     ِفيَها     ُك ِتي     وَأا ّل َنا     ا ْل َب َأْق

ّنأا     ِفيَها ِإ  }    َلَصاِدُقوَن     وَأ

ّنأا وأجملة للقريآة، نأعت موصول ": اسإم"التي "وأإ
 .القول مقول على معطوفة "لصادقون

َلْت     َبْل     َقاَل  { 83:آ ُكْم     سَإّو ُكْم     َل ْنأُفُس ْبٌر     َأْمًرا     َأ َجِميٌل     َفَص
ّلُه     َعَسى ِني     َأْن     ال َي ِت ْأ ّنأُه     َجِميًعا     ِبِهْم     َيآ ِليُم     ُهَو     ِإ ْلَع ِكيُم     ا ْلَح }    ا

ّدر؛ القول َمُقول "بل وأجملة كذلك، المر : ليسأي ُمق
عاطفة، ": الفاءجميل "فصبر وأقوله مستأنأفة، "سإّولت

وأالجملة صبر، : صبريأي محذوأف لمبتدأ ": خبر"صبروأ
":الله "عسى ". وأقوله"سإّولت جملة على معطوفة

" خبريآأتيني "أن وأالمصدر وأاسإمه، نأاسإخ ماٍض فعل
""جميعاوأ مستأنأفة، وأالجملة نأصب، محل في عسى

" صلة"يآأتيني وأجملة "،"بهم في الهاء من حأال
الهاء للضمير " توكيد"هو وأالضمير الحرفي، الموصول

 "."إنأه في

ّلى  { 84:آ َتَو ْنُهْم     وَأ َلى     َأسَإَفى    َ يآا     وَأَقاَل     َع ُيآوسُإَف     َع
َيّضْت ْب ُه     وَأا َنا ْي ْلُحْزِن     ِمَن     َع ِظيٌم     َفُهَو     ا  }    َك

المقدرة بالفتحة منصوب مضاف ": منادىأسإفا "يآا
متعلق وأالجاّر ألفا، المنقلبة المتكلم يآاء قبل ما على
على معطوفة ""وأابيّضْت وأجملة "،"أسإفا من بحال
جملة على " معطوفةكظيم "فهو وأجملة "،"قال جملة

 "."ابيّضْت

ُلوا  { 85:آ ّلِه     َقا ُأ     َتال َت ُكُر     َتْف ْذ  }    ُيآوسُإَف     َت

" جواب"تفتأ وأجملة " الناقصة،"فتئ " خبر"تذكر جملة
ْنِفي لنأه ؛ التوكيد بنون يآقترن وألم القسم، بحرف َم

ّدر  .ُمَق

ّنأَما     َقاَل  { 86:آ ُكو     ِإ ّثي     َأْش ِنأي     َب َلى     وَأحُأْز ّلِه     ِإ َلُم     ال َأْع ِمَن     وَأ
ّلِه َلُموَن     ل     َما     ال  }    َتْع
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ْكُفوفة، ": كاّفة"إنأما على " معطوفة"وأأعلم وأجملة وأَم
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َيآا 87 ِنّي     { ُبوا     َب ْذَه َتَحّسُسوا     ا َأِخيِه     ُيآوسُإَف     ِمْن     َف وَأل     وَأ
َأسُإوا ْي ّلِه     َروْأِح     ِمْن     َت ّنأُه     ال َئُس     ل     ِإ ْي ّلِه     َروْأِح     ِمْن     َيآ ْلَقْوُم     ِإل     ال ا

َكاِفُروأَن ْل  }    ا

ملحق لنأه بالياء؛ منصوب مضاف ": منادىبني "يآا
. وأجملةإليه مضاف الثانأية وأالياء السالم، المذكر بجمع
""إن اسإم الشأن ضمير وأالهاء " مستأنأفة،يآيئس ل "إنأه

 .وأنأعته مؤخر ": فاعلالكافروأن "القوم وأقوله ،

َلّما  { 88:آ ُلوا     َف ْيِه     َدَخ َل ُلوا     َع ّيآَها    َ يآا     َقا ْلَعِزيآُز     َأ َنا     ا َنا     َمّس َل َأْه وَأ
َنا     الّضّر ْئ ِبَضاَعٍة     وَأِج َأوْأِف     ُمْزَجاٍة     ِب َنا     َف ْيَل     َل َك ْل ْق     ا ّد َتَص وَأ
َنا ْي َل ّلَه     ِإّن     َع ّدِقيَن     َيآْجِزي     ال َتَص ْلُم  }    ا

": معطوف"وأأهلنا قوله " مستأنأفة،دخلوا "فلما جملة
الضمير على الظاهر عطف وأيآجوز "،"نأا الضمير على

"،"مّسنا فاعل ":"الضر فاصل، غير من المنصوب
 "."جئنا جملة على " معطوفة"فأوأِف وأجملة

ُتْم     َهْل     َقاَل  { 89:آ ِلْم ُتْم     َما     َع ْل ُيوسُإَف     َفَع َأِخيِه     ِب ْذ     وَأ ُتْم     ِإ ْنأ َأ

ُلوَن  }    َجاِه

بـ متعلق السكون على مبني زمان ": ظرف"إذ
مضاف جر محل " فيجاهلون "أنأتم وأجملة "."فعلتم

 .إليه

ُلوا  { 90:آ ّنَك     َقا ِئ ْنأَت     َأ َنأا     َقاَل     ُيآوسُإُف     ل َذا     ُيآوسُإُف     َأ وَأَه
ْد     َأِخي ّلُه     َمّن     َق َنا     ال ْي َل ّنأُه     َع ّتِق     َمْن     ِإ ِبْر     َيآ َيآْص ِإّن     وَأ ّلَه     َف ل     ال

ِنيَن     َأْجَر     ُيآِضيُع ْلُمْحِس  }    ا

"لنأت وأجملة ": مبتدأ،"أنأتوأ الُمَزحْألقة، ": اللم"لنأت
في " مستأنأفةالله َمّن "قد وأجملة إّن، " خبريآوسإف

الشرط وأجملة "،يآتِق من "إنأه جملة وأكذا القول، حأيز
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وأجملة مبتدأ، شرط " اسإم"َمْنوأ " ،"إن خبر وأجوابه
ل الله "فإن وأجملة " ،"َمْن خبر رفع محل " في"يآتِق
وأالجزاء الشرط بين وأالرابط الشرط، جواب "يآضيع

 "."المحسنين قوله في العموم

ُلوا  { 91:آ ّلِه     َقا ْد     َتال َثَرَك     َلَق ّلُه     آ َنا     ال ْي َل ِإْن     َع ّنا     وَأ ُك
ِئيَن ِط  }    َلَخا

كنا "وأإن وأقوله القسم، " جوابآثرك "لقد جملة
الثقيلة من " مخففةإْن "،عاطفة الواوأ ":لخاطئين

بين الفارقة وأاللم وأاسإمه، نأاسإخ ماٍض وأفعل مهملة،
وأالجملة اللم، تلحقها ل التي وأالنافية المخففة
 .القسم جواب على معطوفة

ْثِريآَب     ل     َقاَل  { 92:آ ُكُم     َت ْي َل َيْوَم     َع ْل ّلُه     َيآْغِفُر     ا ُكْم     ال وَأُهَو     َل
 }    الّراحِأِميَن     َأْرحَأُم

" وأتقديآره"ل بخبر " متعلقان"اليوم" وأ"عليكم الجاّر
أرحأم "وأهو وأجملة " مستأنأفة،الله "يآغفر وأجملة كائن،

 "."يآغفر جملة على " معطوفةالراحأمين

ُبوا  { 93:آ ْذَه َذا     ِبَقِميِصي     ا ُه     َه ْلُقو َأ َلى     َف ِبي     وَأْجِه     َع أ
ْأِت     َ َيآ

ِنأي     َبِصيًرا ُتو ْأ ُكْم     وَأ ِل َأْه  }    َأْجَمِعيَن     ِب

شرط جواب في وأاقع لنأه مجزوأم؛ ": مضارع"يآأِت
ّدر، "،"يآأت في المستتر الضمير من " حأال"بصيراوأ ُمَق
 .مجروأر ": توكيد"أجمعين وأقوله

َلّما  { 94:آ َلِت     وَأ ْلِعيُر     َفَص ُبوُهْم     َقاَل     ا ّنأي     َأ ُد     ِإ ِريآَح     لِج
ُدوأِن     َأْن     َلْول     ُيآوسُإَف ّن  }    ُتَف

ّندوأن أن "لول قوله لوجود، امتناع " حأرف": "لولتف
َأْن حأذف نأصبه وأعلمة ، منصوب مضارع وأفعل " نأاصبة"

به، مفعول المقدرة وأالياء للوقايآة، وأالنون النون،
موجود، تقديآره محذوأف وأخبره مبتدأ، الُمَؤوّأل وأالمصدر
ما عليه دّل محذوأف، الشرط وأجواب مستأنأفة، وأالجملة

 .الحرفي الموصول " صلة"تفندوأن وأجملة قبله،
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ُلوا  { 95:آ ّلِه     َقا ّنأَك     َتال ِلَك     َلِفي     ِإ ِم     َضل ْلَقِديآ  }    ا

وأاللم القسم، " جوابضللك لفي "إنأك جملة
َلقة  الُمَزحْأ
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َلّما96: َء َأْن  {َف َبِشيُر َجا ْل ُه ا ْلَقا َلى َأ ّد وَأْجِهِه َع َت َفاْر
َلْم َقاَل َبِصيًرا ُكْم َأُقْل َأ ّنأي َل َلُم ِإ ّلِه ِمَن َأْع ل َما ال

َلُموَن  }َتْع

.به مفعول " الموصولة"ماوأ " حأال،"بصيرا " زائدة،"أْن

ّنأا  { 97:آ ّنا     ِإ ِئيَن     ُك ِط  }    َخا

ّنأا جملة ّيز في " مستأنأفةخاطئين كنا "إ  .القول حأ

ّنأُه  { 98:آ ْلَغُفوُر     ُهَو     ِإ  }    الّرحِأيُم     ا

ّنأه في للهاء " توكيد"هو "الغفور هو "إنأه وأجملة "،"إ
 .القول حأيز في مستأنأفة

ُلوا     وَأَقاَل  { 99:آ ْدُخ َء     ِإْن     ِمْصَر     ا ّلُه     َشا ِنيَن     ال  }    آِم

وأصاحأبها، الحال بين " معترضةالله شاء "إن جملة
""آمنينوأ قبله، ما عليه دّل محذوأف الشرط وأجواب

 "."ادخلوا في الواوأ من حأال

ْيآِه     وَأَرَفَع  { 100:آ َبَو َلى     َأ ْلَعْرِش     َع ًدا     َلُه     وَأَخّروأا     ا وَأَقاَل     سُإّج
َبِت    َ يآا َذا     َأ ْأوِأيآُل     َه َيآاَي     َت ْبُل     ِمْن     ُرْؤ ْد     َق َلَها     َق ّبي     َجَع حَأّقا     َر

ْد ْذ     ِبي     َأحْأَسَن     وَأَق ِني     ِإ َء     الّسْجِن     ِمَن     َأْخَرَج ُكْم     وَأَجا ِمَن     ِب
ْدوِأ َب ْل َطاُن     نأـزَغ     َأْن     َبْعِد     ِمْن     ا ْي ِني     الّش ْي ْيَن     َب َب ِتي     وَأ ِإّن     ِإْخَو
ّبي ِطيٌف     َر ُء     ِلَما     َل ّنأُه     َيآَشا ِليُم     ُهَو     ِإ ْلَع ِكيُم     ا ْلَح  }    ا

""سإّجدا " ،"رفع جملة على " معطوفة"وأخّروأا جملة
مضاف ": منادىأبت "يآا "،"خّروأا في الواوأ من حأال

ّدرة بالفتحة منصوب المتكلم يآاء قبل ما على الُمَق
الجار التاء، إلى المناسإبة كسرة وأنأقلت تاء، المنقلبة
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" مفعول"حأقا "،"رؤيآاي من بحال " متعلققبل "ِمْن
وأجملة "،"رؤيآاي من " حأالجعلها "قد وأجملة ثان،

وأجملة القول، مقول على " معطوفةبي أحأسن "وأقد
متعلق زمان " ظرف"إذ إليه، " مضاف"أخرجني

"لما . قولهإليه " مضافنأـزغ "أن وأالمصدر "،"أحأسنبـ
ّبر، " بمعنى"لطيف لن للتقويآة؛ زائدة ": اللميآشاء مد

" توكيد"هو وأالضمير به، مفعول موصول " اسإم"ما
 ." مستأنأفةالعليم هو "إنأه وأجملة "،"إنأه في للهاء

ْد     َرّب  { 101:آ ِني     َق َت ْي َت ْلِك     ِمَن     آ ْلُم ِني     ا َت ّلْم ْأوِأيآِل     ِمْن     وَأَع َت
ِطَر     الحَأاِديآِث ْنأَت     وَأالْرِض     الّسَماوَأاِت     َفا ّيي     َأ ِل َيا     ِفي     وَأ ْنأ ّد ال
ِني     وَأالِخَرِة ِلًما     َتَوّف ِني     ُمْس ْلِحْق َأ ِلِحيَن     وَأ  }    ِبالّصا

ما على المقدرة بالفتحة منصوب مضاف ": منادى"رّب
بالفعل، " متعلقالملك "من الجار المحذوأفة، الياء قبل

مرفوع ": خبر"وأليي ". قوله"رب من " بدل"فاطر
الثانأية وأالياء المتكلم، يآاء قبل ما على المقدرة بالضمة
"في الجار " مستأنأفة،وأليي "أنأت وأجملة إليه، مضاف
 .الياء من " حأال"مسلما بالخبر، " متعلقالدنأيا

ِلَك  { 102:آ َباِء     ِمْن     َذ ْنأ ْيِب     َأ ْلَغ ْيَك     ُنأوحِأيِه     ا َل ْنَت     وَأَما     ِإ ُك
ْيآِهْم َد ْذ     َل ُكُروأَن     وَأُهْم     َأْمَرُهْم     َأْجَمُعوا     ِإ  }    َيآْم

متعلق زمان ": ظرف"إذ ثاٍن، " خبر"نأوحأيه جملة
ّلق الذي بالسإتقرار ""أجمعوا وأجملة الخبر، به تع

في الواوأ من " حأاليآمكروأن "وأهم وأجملة إليه، مضاف
 "."أجمعوا

َثُر     وَأَما  { 103:آ ْك ّناِس     َأ َلْو     ال ِنيَن     حَأَرْصَت     وَأ  }    ِبُمْؤِم

على ": معطوفة... بمؤمنين الناس أكثر "وأما جملة
جملة ليس، عمل " تعمل"ماوأ "،لديآهم كنت "ما جملة
وأالواوأ " وأخبرها،" ما اسإم بين " معترضةحأرصت "وألو

الخبر، في زائدة وأالباء شرط، " حأرف"لووأ معترضة،
 1آمنو : ماأي محذوأف الشرط وأجواب

248 

javascript:openquran(11,103,103)
javascript:openquran(11,102,102)
javascript:openquran(11,102,102)
javascript:openquran(11,101,101)
javascript:openquran(11,101,101)
javascript:openquran(11,101,101)


مكتبة                       الكريم القرآن إعراب مشكل
 السإلمية مشكاة

ُلُهْم     وَأَما  { 104 َأ ْيِه     َتْس َل ْكٌر     ِإل     ُهَو     ِإْن     َأْجٍر     ِمْن     َع ِذ
َلِميَن ْلَعا  }    ِل

ِإْنوأ " زائدة،"ِمْنوأ ثان، به ": مفعول"أجر " نأافية،"
وأجملة مرفوع، " خبر"ذكر " للحصر،"إل ، " مبتدأ"هو
الناس أكثر "وأما جملة على معطوفة "تسألهم "وأما

 .مستأنأفة "ذكر إل هو "إن وأجملة "،بمؤمنين

ّيآْن  { 105:آ َأ َك َيآٍة     ِمْن     وَأ َيآُمّروأَن     وَأالْرِض     الّسَماوَأاِت     ِفي     آ
ْيَها َل ْنَها     وَأُهْم     َع  }    ُمْعِرُضوَن     َع

عدد عن كنايآة " اسإم"كأيآن مستأنأفة، ": الواوأ"وأكأيآن
وأالجاّر "،"كأيآنلـ بصفة " متعلقآيآة "من وأالجار مبتدأ،
""يآمّروأن وأجملة "،"آيآةلـ بنعت " متعلقالسموات "في
في الواوأ من " حأالمعرضون عنها "وأهم وأجملة خبر،

 " ."يآمروأن

َثُرُهْم     ُيآْؤِمُن     وَأَما  { 106:آ ْك ّلِه     َأ ُكوَن     وَأُهْم     ِإل     ِبال  }    ُمْشِر

"مشركون "وأهم وأجملة حأالية، وأالواوأ " للحصر،"إل
يآؤمن "وأما وأجملة "،"أكثرهم في الهاء من حأال

 " .يآمروأن آيآة من "وأكأيآن جملة على " معطوفةأكثرهم

ُنوا  { 107:آ َأِم َيُهْم     َأْن     َأَف ِت ْأ َيٌة     َت َذاِب     ِمْن     َغاِش ّلِه     َع َأوْأ     ال

َيُهُم ِت ْأ َتًة     الّساَعُة     َت  }    َيآْشُعُروأَن     ل     وَأُهْم     َبْغ

يآؤمن "وأما جملة على " معطوفة"أفأمنوا جملة
وأجملة به، " مفعولتأتيهم "أن وأالمصدر "،أكثرهم

 .الهاء من " حأاليةيآشعروأن ل "وأهم

ِلي     َهِذِه     ُقْل  { 108:آ ِبي ْدُعو     سَإ َلى     َأ ّلِه     ِإ َلى     ال َنأا     َبِصيَرٍة     َع َأ

ِني     وَأَمِن َبَع ّت ْبَحاَن     ا ّلِه     وَأسُإ َنأا     وَأَما     ال ِكيَن     ِمَن     َأ ْلُمْشِر  }    ا

" متعلقبصيرة "على الجار " مستأنأفة،"أدعو جملة
المستتر للضمير " توكيد"أنأا "،"أدعو فاعل من بحال
الضمير على معطوف " موصول"َمْن "،"أدعو في

عاطفة، ": الواوأ"وأسإبحان وأقوله "،"أدعو في المستتر
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" معطوفةالله "وأسإبحان وأجملة مطلق، مفعول وأنأائب
"المشركين من أنأا "وأما وأجملة القول، مقول على

عمل تعمل " نأافية"وأما القول، مقول على معطوفة
 .ليس

َنا     وَأَما  { 109:آ ْل ِلَك     ِمْن     َأْرسَإ ْب ْيِهْم     ُنأوحِأي     ِرَجال     ِإل     َق َل ِمْن     ِإ
ْلُقَرى     َأْهِل َلْم     ا ُظُروأا     الْرِض     ِفي     َيآِسيُروأا     َأَف ْن َي ْيَف     َف َك
َبُة     َكاَن ّلِذيآَن     َعاِق ِلِهْم     ِمْن     ا ْب َداُر     َق َل ْيٌر     الِخَرِة     وَأ ّلِذيآَن     َخ ِل

ّتَقْوا  }    ا

""نأوحأي وأجملة "،"أرسإلنا " مفعول"رجال " للحصر،"إل
". وأجملة"رجاللـ بنعت " متعلقأهل "من وأالجاّر نأعت،
وأجملة "،"أرسإلنا جملة على معطوفة "يآسيروأا "أفلم

وأقوله "،"يآسيروأا جملة على " معطوفة"يآنظروأا
" اسإمها،"عاقبةوأ كان، خبر اسإتفهام ": اسإم"كيف
ّلق للنظر به مفعول "كان "كيف وأجملة المع

الخرة "وألدار وأجملة العلم، معنى الُمَضّمن بالسإتفهام
 .للبتداء وأاللم " مستأنأفة،خير

ّتى 110:آ َذا     {حَأ َئَس     ِإ ْي َت ّنوا     الّرسُإُل     اسْإ َظ ّنأُهْم     وَأ ْد     َأ ُبوا     َق ُكِذ
َءُهْم َنأا     َجا ُنّجَي     َنأْصُر ُء     َمْن     َف ّد     وَأل     َنأَشا َنا     ُيآَر ْأسُإ ِم     َعِن     َب ْلَقْو ا

ْلُمْجِرِميَن  }    ا

وأالمصدر مستأنأفة، الشرط وأجملة " ابتدائية،"حأتى
ّدُكِذبوا قد "أنأهم ّد " سَإ وأجملة "،"ظن مفعولي َمَس

ُنّجَي وأجملة الشرط، " جواب"جاءهم على " معطوفة"َف
ّد "وأل وأجملة الشرط، جواب على " معطوفةبأسإنا يآر
ُنأّجي جملة  "."

ْد  { 111:آ ٌة     َقَصِصِهْم     ِفي     َكاَن     َلَق ْبَر ِلي     ِع َباِب     لوأ ْل َما     ال
ًثا     َكاَن َتَرى     حَأِديآ ِكْن     ُيآْف َل ّلِذي     َتْصِديآَق     وَأ ْيَن     ا ْيآِه     َب َد َتْفِصيَل     َيآ وَأ
ًدى     َشْيٍء     ُكّل ٍم     وَأَرحْأَمًة     وَأُه ُنوَن     ِلَقْو  }    ُيآْؤِم

"قصصهم "في الجار القسم، " جوابكان "لقد جملة
بنعت " متعلق"لوألي وأالجاّر كان، بخبر متعلق

وأقوله مستأنأفة، "حأديآثا كان "ما ". وأجملة"عبرةلـ

javascript:openquran(11,111,111)
javascript:openquran(11,111,111)
javascript:openquran(11,111,111)
javascript:openquran(11,110,110)
javascript:openquran(11,110,110)
javascript:openquran(11,110,110)
javascript:openquran(11,109,109)
javascript:openquran(11,109,109)
javascript:openquran(11,109,109)


مكتبة                       الكريم القرآن إعراب مشكل
 السإلمية مشكاة

كان "وألكن وأجملة مضمرة، كان ": خبر"تصديآق
جملة " ،كان "ما جملة على " معطوفةتصديآق

 لقوم " نأعت"يآؤمنون
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 الرعد سإورة

ْلَك المر{ 1:آ َيآاُت ِت َتاِب آ ِك ْل ّلِذي ا ْيَك ُأنأـزَل وَأا َل ِمْن ِإ
ّبَك ْلَحّق َر ِكّن ا َل َثَر وَأ ْك ّناِس َأ ُنوَن ل ال  }ُيآْؤِم

مبتدأ، وأالموصول عاطفة، ": الواوأأنأـزل "وأالذي قوله
" متعلقانربك "من "،"إليك وأالجاّران "،"الحق خبره

"يآؤمنون ل الناس أكثر "وألكن وأجملة "،"أنأـزلبـ
 ".الحّق ...ُأنأـزل "الذي جملة على معطوفة

ّلُه  { 2:آ ّلِذي     ال ْيِر     الّسَماوَأاِت     َرَفَع     ا َنأَها     َعَمٍد     ِبَغ ُثّم     َتَروْأ
َتَوى َلى     اسْإ ْلَعْرِش     َع ْلَقَمَر     الّشْمَس     وَأسَإّخَر     ا َيآْجِري     ُكّل     وَأا

ّبُر     ُمَسّمى     لَجٍل َد َيآاِت     ُيآَفّصُل     الْمَر     ُيآ ُكْم     ال ّل ِلَقاِء     َلَع ِب
ُكْم ّب ُنوَن     َر  }    ُتوِق

" حأاليآجري "كل وأجملة "،"َعَمدلـ " نأعت"تروأنأها جملة
ّبر جملة "،وأالقمر "الشمس من "فاعل من " حأال"يآد

ُيآَفّصل جملة وأكذا "،اسإتوى "توقنون "لعلكم وأجملة "،"
 .مستأنأفة

ْنأَهاًرا     َروَأاسِإَي     ِفيَها     وَأَجَعَل  { 3:آ َأ ّثَمَراِت     ُكّل     وَأِمْن     وَأ ال
ْيِن     ِفيَها     َجَعَل ْيِن     َزوْأَج َن ْث ْيَل     ُيآْغِشي     ا ّل ّنَهاَر     ال ِلَك     ِفي     ِإّن     ال َذ
َيآاٍت ٍم     ل ّكُروأَن     ِلَقْو َتَف  }    َيآ

متعلق وأالجاّر عاطفة، ": الواوأالثمرات كل "وأمن قوله
وأجملة لزوأجين، " نأعت"اثنين " المتأخرة،"جعلبـ

""يآغشي وأجملة الوألى، على معطوفة " الثانأية"جعل
" للتأكيد،"ليآات في وأاللم " ،"جعل فاعل من حأال

 .إن ": اسإم"آيآاتوأ
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َطٌع     الْرِض     وَأِفي  { 4:آ َتَجاوِأَراٌت     ِق ّناٌت     ُم َناٍب     ِمْن     وَأَج َأْع

َنأِخيٌل     وَأَزْرٌع ْنَواٌن     وَأ ْيُر     ِص ْنَواٍن     وَأَغ وَأاحِأٍد     ِبَماٍء     ُيآْسَقى     ِص
ُنأَفّضُل َلى     َبْعَضَها     وَأ ُكِل     ِفي     َبْعٍض     َع ِلَك     ِفي     ِإّن     ال َيآاٍت     َذ ل

ٍم ُلوَن     ِلَقْو  }    َيآْعِق

في "إن جملة على " معطوفةقطع الرض "وأفي جملة
على معطوف ": اسإم"وأجنات قوله "،ليآات ذلك

لجنات، بنعت " متعلقأعناب "من وأالجار "،"قطع
معطوف " : اسإم"وأغير قوله لنخيل، " نأعت"صنوان

من تقدم لما " نأعت"يآسقى وأجملة " ،"صنوان على
"وأفي جملة على " معطوفة"وأنأفّضل وأجملة النأواع،
من بحال " متعلقالكل "في وأالجاّر "،قطع الرض

 .لقوم " نأعت"يآعقلون وأجملة "،"بعضها

ِإْن  { 5:آ ُلُهْم     َفَعَجٌب     َتْعَجْب     وَأ َذا     َقْو ِئ ّنا     َأ ًبا     ُك ّنا     ُتَرا ِئ َلِفي     َأ
ْلٍق ِئَك     َجِديآٍد     َخ َل ّلِذيآَن     ُأوأ ّبِهْم     َكَفُروأا     ا ِئَك     ِبَر َل ُأوأ الْغلُل     وَأ
َناِقِهْم     ِفي ِئَك     َأْع َل ُأوأ ّناِر     َأْصَحاُب     وَأ ُدوأَن     ِفيَها     ُهْم     ال ِل  }    َخا

" خبر"عجب رابطة، ": الفاءقولهم "فعجب قوله
" مقولكنا "أإذا وأجملة مؤخر، " مبتدأ"قولهم مقدم،
متعلق محض ظرف ":"إذا نأصب، محل في القول

ّنأا وأجملة " مقدرة،"نأبعثبـ "جديآد خلق لفي "أإ
الذيآن "أوألئك وأجملة " مقدرة،"نأبعثلـ تفسيريآة

في الغلل "وأأوألئك وأقوله " مستأنأفة،كفروأا
". "الغللمبتدأ وأالشارة عاطفة، ": الواوأأعناقهم

وأالجملة الثانأي، المبتدأ بخبر متعلق وأالجاّر ثاٍن، مبتدأ
وأجملة "،كفروأا الذيآن "أوألئك جملة على معطوفة
"وأأوألئك وأجملة "،"أوألئك " خبرأعناقهم في "الغلل
الذيآن "أوألئك جملة على " معطوفةالنار أصحاب
 لوألئك ثاٍن " خبرخالدوأن فيها "هم وأجملة "،كفروأا
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َنأَك  { 6: ُلو َتْعِج َيآْس َئِة     وَأ ّي ْبَل     ِبالّس َنِة     َق ْلَحَس ْد     ا َلْت     وَأَق ِمْن     َخ
ِلِهُم ْب ُثلُت     َق ْلَم ِإّن     ا ّبَك     وَأ ُذوأ     َر ّناِس     َمْغِفَرٍة     َل َلى     ِلل َع

ْلِمِهْم  }    ُظ
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"،"السيئة من بحال متعلق زمان ": ظرفالحسنة "قبل
في الواوأ من " حأاليةالمثلت خلت "وأقد وأجملة

من بحال متعلق "ظلمهم "على وأالجار "،"يآستعجلونأك
 "."الناس

َيآُقوُل  { 7:آ ّلِذيآَن     وَأ ْيِه     ُأنأـزَل     َلْول     َكَفُروأا     ا َل َيآٌة     َع ّبِه     ِمْن     آ َر
ّنأَما ْنأَت     ِإ ْنِذٌر     َأ ُكّل     ُم ِل ٍم     وَأ  }    َهاٍد     َقْو

"منذر أنأت "إنأما وأجملة تحضيض، ": حأرف"لول
على " معطوفةهاد قوم "وألكل وأجملة مستأنأفة،

بالضمة مرفوع " : مبتدأ"هاٍد وأقوله المستأنأفة،
 .منقوص اسإم لنأه المحذوأفة؛ الياء على المقدرة

ّلُه  { 8:آ َلُم     ال َثى     ُكّل     َتْحِمُل     َما     َيآْع ْنأ الْرحَأاُم     َتِغيُض     وَأَما     ُأ
ُد     وَأَما َدا ُكّل     َتْز ُه     َشْيٍء     وَأ َد ْن َداٍر     ِع  }    ِبِمْق

جملة على " معطوفةبمقدار عنده شيء "وأكل جملة
"،"شيء لـ بنعت " متعلق"عنده وأالظرف "،يآعلم "الله

 .بالخبر " متعلق"بمقدار وأالجار

ِلُم  { 9:آ ْيِب     َعا ْلَغ َدِة     ا ِبيُر     وَأالّشَها َك ْل َتَعاِل     ا ْلُم  }    ا

"الكبيروأ عالم، : هوأي محذوأف لمبتدأ ": خبر"عالم
ّدرة"هولـ " خبرانالمتعال  . " الُمَق

ٌء  { 10:آ ُكْم     سَإَوا ْن ْلَقْوَل     َأسَإّر     َمْن     ِم وَأَمْن     ِبِه     َجَهَر     وَأَمْن     ا
َتْخٍف     ُهَو ْيِل     ُمْس ّل ّنَهاِر     وَأسَإاِرٌب     ِبال  }    ِبال

من بحال " متعلق"منكم الجار مقدم، " خبر"سإواء
مبتدأ، " موصول"َمْن "،"سإواء في المستتر الضمير

مستٍو، بمعنى هنا وأهو مصدر، لنأه الخبر يآثّن وألم
الياء على المقدرة بالضمة مرفوع " خبر"مستخٍف

وأجملة "،"مستخٍفبـ " متعلق"بالليل الجار المحذوأفة،
 .لها محل ل " مستأنأفةأسإر من منكم "سإواء

َباٌت     َلُه  { 11:آ ْيِن     ِمْن     ُمَعّق ْيآِه     َب َد ْلِفِه     وَأِمْن     َيآ َنأُه     َخ ُظو َيآْحَف
ّلِه     َأْمِر     ِمْن ّلَه     ِإّن     ال ّيُر     ل     ال ٍم     َما     ُيآَغ ّتى     ِبَقْو ّيُروأا     حَأ َما     ُيآَغ
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ْنأُفِسِهْم َأ َذا     ِب ِإ َد     وَأ ّلُه     َأَرا ٍم     ال ًءا     ِبَقْو ّد     َفل     سُإو َلُهْم     وَأَما     َلُه     َمَر
ِنأِه     ِمْن  }    وَأاٍل     ِمْن     ُدوأ

وأجملة "،"معقباتلـ بنعت " متعلقبين "من الجار
" متعلق"بأنأفسهم الجار "،"معقباتلـ نأعت ""يآحفظونأه

""إذا مستأنأفة، الشرطية وأالجملة المقدرة، بالصلة
وأل : وأقع،أي الجواب بمعنى متعلقة شرطية ظرفية

ّد "فل " جوابها"إذا في يآعمل الفاء بعد ما لن "؛له مر
ّد "فل وأقوله قبلها، فيما يآعمل ل رابطة، ": الفاءله مَر

ّد للجنس، " نأافية"ل متعلق وأالجار اسإمها، ":له "مر
": الواوأوَأاٍل ِمْن دوأنأه ِمْن لهم "وأما . قولهبالخبر

" من وأالجار بالخبر، متعلق وأالجار " نأافية،"ما عاطفة،
" زائدة،"ِمْنوأ "،"وأاٍل المبتدأ من بحال " متعلقدوأنأه

 .الشرط جواب على معطوفة وأالجملة

ّلِذي     ُهَو  { 12:آ ُكُم     ا َق     ُيآِريآ َبْر ْل َطَمًعا     َخْوًفا     ا ْنِشُئ     وَأ ُيآ وَأ
ّثَقاَل     الّسَحاَب  }    ال

""وأيآنشئ وأجملة الحال، موضع في ": مصدر"خوفا
 "."يآريآكم جملة على معطوفة

ّبُح  { 13:آ ُيآَس ُد     وَأ َكُة     ِبَحْمِدِه     الّرْع ِئ ْلَمل ِتِه     ِمْن     وَأا ِخيَف
ُيآْرسِإُل ُيِصيُب     الّصَواِعَق     وَأ ُء     َمْن     ِبَها     َف ُلوَن     وَأُهْم     َيآَشا ُيآَجاِد

ّلِه     ِفي ُد     وَأُهَو     ال ْلِمَحاِل     َشِديآ  }    ا

"وأهم وأجملة "،"يآسبحبـ " متعلقخيفته "من الجار
نأصب، محل " في"َمْن الموصول من حأال "يآجادلون

من حأالية "المحال شديآد "وأهو وأجملة حأالية، وأالواوأ
 "يآجادلون في الواوأ
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َلُه 14 ُة     { ْلَحّق     َدْعَو ّلِذيآَن     ا ْدُعوَن     وَأا ِنأِه     ِمْن     َيآ ل     ُدوأ
ُبوَن َتِجي َباسِإِط     ِإل     ِبَشْيٍء     َلُهْم     َيآْس ْيِه     َك َلى     َكّف ْلَماِء     ِإ ُلَغ     ا ْب َي ِل

ُه ِلِغِه     ُهَو     وَأَما     َفا َبا ُء     وَأَما     ِب َكاِفِريآَن     ُدَعا ْل  }    َضلٍل     ِفي     ِإل     ا
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" مبتدأ،الذيآن عاطفة، ": الواوأيآدعون "وأالذيآن قوله
:أي المقدرة الهاء من بحال " متعلقدوأنأه "من الجار

" خبريآستجيبون "ل وأجملة دوأنأه، من كائنين يآدعونأهم
متعلق ""كباسإط الجار " للحصر،"إل "،"الذيآن المبتدأ

مثل اسإتجابة : إلأي مطلق مفعول نأائب بمحذوأف
حأالية، ": الواوأببالغه هو "وأما . قوله باسإط اسإتجابة

الخبر، في زائدة وأالباء ليس، عمل تعمل ": نأافية"ما
"وأما وأجملة "،"يآبلغ في الضمير من حأالية وأالجملة

" للحصر،"إلوأ " مستأنأفة،ضلل في إل الكافريآن دعاء
 .بالخبر " متعلقضلل "في الجار

ّلِه  { 15:آ ِل ُد     وَأ َطْوًعا     وَأالْرِض     الّسَماوَأاِت     ِفي     َمْن     َيآْسُج
َكْرًها  }    وَأ

دعوة "له جملة على " معطوفةيآسجد "وألله جملة
المقدرة، بالصلة " متعلقالسموات "في " . الجارالحق

 . الحال موضع في " مصدر"طوعا

ّلُه     ُقِل     وَأالْرِض     الّسَماوَأاِت     َرّب     َمْن     ُقْل  { 16:آ ُقْل     ال
ُتْم ْذ ّتَخ ِنأِه     ِمْن     َأَفا َء     ُدوأ َيا ِل ُكوَن     ل     َأوْأ ِل ْنأُفِسِهْم     َيآْم وَأل     َنأْفًعا     ل

َتِوي     َهْل     ُقْل     َضّرا َبِصيُر     الْعَمى     َيآْس ْل َتِوي     َهْل     َأْم     وَأا َتْس
ُلَماُت ّظ ّنوُر     ال ُلوا     َأْم     وَأال ّلِه     َجَع َء     ِل َكا َلُقوا     ُشَر ْلِقِه     َخ َكَخ

َبَه َتَشا ْلُق     َف ْلَخ ْيِهْم     ا َل ّلُه     ُقِل     َع ِلُق     ال وَأُهَو     َشْيٍء     ُكّل     َخا
ُد ْلَواحِأ ْلَقّهاُر     ا  }    ا

رب : اللهأي محذوأف خبره ": مبتدأالله "قل قوله
على " معطوفة"أفاتخذتم وأجملة وأالرض، السموات

ّدر وأالجاّر فاتخذتم، : أقررتمأي القول، مُقول هو ُمَق
وأالجار "،"أوألياء من بحال " متعلقدوأنأه "من

هل "أم وأقوله "،"نأفعا من بحال متعلق ""لنأفسهم
وأكذا مستأنأفة، بعدها وأالجملة إضراب، ": حأرفتستوي

مطلق مفعول نأائب ": الكاف"كخلقه ". الجارجعلوا "أم
" معطوفةالواحأد "وأهو وأجملة خلقه، مثل خلقا :أي

 . ثان " خبر"القهار " .خالق "الله جملة على
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َأنأـزَل17:آ ًء الّسَماِء ِمَن  { َلْت َما َيآٌة َفَسا َدِرَها َأوْأِد ِبَق
َتَمَل ْيُل َفاحْأ ًدا الّس َب ًيا َز ِب ُدوأَن وَأِمّما َرا ْيِه ُيآوِق َل ّناِر ِفي َع ال

َء ِتَغا ْب َيٍة ا ْل َتاٍع َأوْأ حِأ ٌد َم َب ُلُه َز ْث ِلَك ِم َذ ّلُه َيآْضِرُب َك ْلَحّق ال ا
ِطَل َبا ْل َأّما وَأا ُد َف َب ْذَهُب الّز َي ًء َف َأّما ُجَفا ْنَفُع َما وَأ ّناَس َيآ ال
ُكُث َيْم ِلَك الْرِض ِفي َف َذ ّلُه َيآْضِرُب َك َثاَل ال  }الْم

""مما وأالجاّر عاطفة، ": الواوأيآوقدوأن "وأمما قوله
" متعلقالنار "في وأالجاّر "،"زبد المبتدأ بخبر متعلق
لجله، " مفعول"ابتغاء "،"عليه في الضمير من بحال
" معطوفةزبد عليه يآوقدوأن "وأمما وأجملة " نأعت،"مثله
""أما مستأنأفة، ": الفاء"فأّما ". قوله"أنأـزل جملة على

وأالفاء " خبر،"فيذهب وأجملة وأتفصيل، شرط حأرف
مفعول نأائب ": الكاف."كذلكحأال ""جفاء رابطة،
ًبا : يآضربأي مطلق؛ وأجملة الضرب، ذلك مثل ضر
 ." مستأنأفة"يآضرب

ّلِذيآَن 18:آ ِل ُبوا     { َتَجا ّبِهُم     اسْإ َنى     ِلَر ْلُحْس ّلِذيآَن     ا َلْم     وَأا
ُبوا َتِجي َلُه     َجِميًعا     الْرِض     ِفي     َما     َلُهْم     َأّن     َلْو     َلُه     َيآْس ْث َمَعُه     وَأِم

َدوْأا َت ِئَك     ِبِه     لْف َل ُء     َلُهْم     ُأوأ ْلِحَساِب     سُإو ْأوَأاُهْم     ا ّنُم     وَأَم َجَه
ْئَس ِب ُد     وَأ ْلِمَها  }    ا

المبتدأ خبر وأجوابه الشرط جملة ": مبتدأ،"الحسنى
الجار " مقدًرا،"ثبتبـ " فاعل"لو بعد وأالمصدر "،"الذيآن

من " حأال"جميعا المقدرة، بالصلة " متعلقالرض "في
معطوف ": اسإم"مثلهوأ ، الصلة في المستتر الضمير

"،"مثله من بحال متعلق مكان " ظرف"معه "،"ما على
على معطوفة خبرها " معيآستجيبوا لم "وأالذيآن وأجملة
لهم "أوألئك وأجملة "،الحسنى اسإتجابوا "للذيآن جملة
وأجملة "،يآستجيبوا لم "وأالذيآن للمبتدأ ثاٍن " خبرسإوء
"جهنم "وأمأوأاهم وأجملة "،"أوألئك " خبرسإوء "لهم

"وأبئس وأجملة "،سإوء "لهم جملة على معطوفة
:أي محذوأف؛ بالذم وأالمخصوص " مستأنأفة،المهاد
 جهنم
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َلُم     َأَفَمْن  { 19: ّنأَما     َيآْع ْيَك     ُأنأـزَل     َأ َل ّبَك     ِمْن     ِإ ْلَحّق     َر َكَمْن     ا
 }    َأْعَمى     ُهَو

وأالفاء للسإتفهام، ": الهمزةيآعلم "أفمن قوله
""ما " نأاسإخة،"أّن مبتدأ، موصول " اسإم"َمْن مستأنأفة،

ّد وأالمصدر "،"أن " خبر"الحق اسإمها، موصول اسإم سَإ
ّد َلْي َمَس متعلقان وأمجروأر جاّر " :"كمن "،"علم مفعو
 "."مْن المبتدأ بخبر

ّلِذيآَن  { 20:آ ّلِه     ِبَعْهِد     ُيآوُفوَن     ا ْنُقُضوَن     وَأل     ال َق     َيآ َثا ْلِمي  }    ا

":"الميثاق . وأقولهاللباب لوألي " نأعتيآوفون "الذيآن
 .يآاء فقلبت كسر بعد الواوأ سإكنت الِمْوثاق، أصله

ّلِذيآَن  { 21:آ ُلوَن     وَأا ّلُه     َأَمَر     َما     َيآِص  }    ُيآوَصَل     َأْن     ِبِه     ال

المذوأصول على معطوف موصول ": اسإم"وأالذيآن قوله
في الهاء من " بدليآوصل "أن المؤوأل وأالمصدر قبله،

 "."به

ّلِذيآَن  { 22:آ َبُروأا     وَأا َء     َص ِتَغا ْب ّبِهْم     وَأْجِه     ا َأَقاُموا     َر َة     وَأ الّصل
ْنأَفُقوا َأ َناُهْم     ِمّما     وَأ َيًة     سِإّرا     َرَزْق ِنأ ُءوأَن     وَأَعل ْدَر َيآ َنِة     وَأ ْلَحَس ِبا
َئَة ّي ِئَك     الّس َل َبى     َلُهْم     ُأوأ ّداِر     ُعْق  }    ال

""سإرا قبله، ما على معطوف ": اسإمصبروأا "وأالذيآن
عقبى لهم "أوألئك وأجملة الحال، موضع في مصدر
 "."أوألئك " خبرعقبى "لهم وأجملة " مستأنأفة،الدار

ّناُت  { 23:آ ْدٍن     َج َنأَها     َع ُلو ْدُخ َلَح     وَأَمْن     َيآ ِئِهْم     ِمْن     َص َبا آ
َأْزوَأاِجِهْم ِتِهْم     وَأ ّيآا ُذّر َكُة     وَأ ِئ ْلَمل ُلوَن     وَأا ْدُخ ْيِهْم     َيآ َل ُكّل     ِمْن     َع

 }    َباٍب

موصول " اسإمصلح "وأَمْن "،"عقبى من " بدل"جنات
الضمير على الظاهر عطَف وأسإّوغ الواوأ، على معطوف
ُد الواوأ المرفوع "آبائهم "من . وأالجارالفاصل وأجو

"وأالملئكة . وأجملةالعائد الضمير من بحال متعلق
 "."يآدخلونأها في الواوأ من " حأاليةيآدخلون
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ُكْم     سَإلٌم  { 24:آ ْي َل ُتْم     ِبَما     َع َبْر ِنْعَم     َص َبى     َف ّداِر     ُعْق  }    ال

بالنكرة البتداء وأجاز خبره، بعده وأالجاّر " مبتدأ،"سإلم
" مصدريآة،": "ما"بما وأقوله دعاء، على تدل لنأها

ّلق بما متعلق وأالجاّر ّلق الذي السإتقرار به تع به تع
وأفعل عاطفة، ": الفاءالدار عقبى "فنعم وأقوله الخبر،
: الجنة،أي محذوأف بالمدح وأالمخصوص وأفاعل، ماض

وأالقول مضمر، لقول به " مفعولعليكم "سإلم وأجملة
عقبى "فنعم وأجملة : يآقولون،وأتقديآره حأال، المضمر

 ".عليكم "سإلم جملة على معطوفة "الدار

ّلِذيآَن  { 25:آ ْنُقُضوَن     وَأا َد     َيآ ّلِه     َعْه َثاِقِه     َبْعِد     ِمْن     ال ِمي
َطُعوَن َيآْق ّلُه     َأَمَر     َما     وَأ ُدوأَن     ُيآوَصَل     َأْن     ِبِه     ال ُيآْفِس ِفي     وَأ

ِئَك     الْرِض َل َنُة     َلُهُم     ُأوأ ّلْع َلُهْم     ال ُء     وَأ ّداِر     سُإو  }    ال

وأالموصول مستأنأفة، ": الواوأيآنقضون "وأالذيآن قوله
وأجملة الهاء، من " بدليآوصل "أن وأالمصدر مبتدأ،

"لهم وأجملة "،"الذيآن المبتدأ " خبراللعنة لهم "أوألئك
"سإوء "وألهم وأجملة "،"أوألئك المبتدأ " خبراللعنة

 ".اللعنة "لهم جملة على معطوفة

َياِة     وَأَفِرحُأوا  { 26:آ ْلَح َيا     ِبا ْنأ ّد ُة     وَأَما     ال َيا ْلَح َيا     ا ْنأ ّد ِفي     ال
َتاٌع     ِإل     الِخَرِة  }    َم

في الواوأ من " حأاليةمتاع إل الدنأيا الحياة "وأما جملة
""متاع " للحصر،"إلوأ مهملة، " نأافية"ماوأ "،"فرحأوا

 .المبتدأ خبر

َيآُقوُل  { 27:آ ّلِذيآَن     وَأ ْيِه     ُأنأـزَل     َلْول     َكَفُروأا     ا َل َيآٌة     َع ِمْن     آ
ّبِه  }    َر

 .ليآة " نأعتربه "من وأالجار تحضيض، " حأرف"لول

ّلِذيآَن  { 28:آ ُنوا     ا ِئّن     آَم ْطَم َت ُبُهْم     وَأ ُلو ْكِر     ُق ّلِه     ِبِذ ْكِر     َأل     ال ِبِذ
ّلِه ِئّن     ال ْطَم ُلوُب     َت ْلُق  }    ا
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"أنأاب "َمْن ِمن بدل الموصول ": هذاآمنوا "الذيآن
 مستأنأفة بعده وأالجملة اسإتفتاح، " حأرف"أل السابقة،

ّلِذيآَن  { 29 ُنوا     ا ُلوا     آَم ِلَحاِت     وَأَعِم َبى     الّصا وَأحُأْسُن     َلُهْم     ُطو
 }    َمآٍِب

" خبره،لهم "طوبى وأجملة ": مبتدأ،آمنوا "الذيآن
بالخبر، " متعلق"لهم وأالجار ": مبتدأ،"طوبى وأقوله

 "."طوبى على معطوف ": اسإم"وأحُأْسُن

ِلَك  { 30:آ َذ َناَك     َك ْل ْد     ُأّمٍة     ِفي     َأْرسَإ َلْت     َق ِلَها     ِمْن     َخ ْب ُأَمٌم     َق

ُلَو ْت َت ْيِهُم     ِل َل ّلِذي     َع َنا     ا ْي ْيَك     َأوْأحَأ َل ْكُفُروأَن     وَأُهْم     ِإ ِبالّرحْأَمِن     َيآ
ّبي     ُهَو     ُقْل َلَه     ل     َر ْيِه     ُهَو     ِإل     ِإ َل ْلُت     َع ّك ْيِه     َتَو َل ِإ َتاِب     وَأ  }    َم

إرسإال للناس : أرسإلناكأي مطلق مفعول نأائب الكاف
وأجملة لمة، " نأعتخلت "قد جملة الرسإال، ذلك مثل

"،"عليهم في الهاء من " حأاليةبالرحأمن يآكفروأن "وأهم
""هووأ " للحصر،"إلوأ "،"هو لـ ثاٍن خبر التنـزيآه جملة
وأجملة المحذوأف، الخبر في المستتر الضمير من بدل

على " معطوفةمتاب "وأإليه وأجملة ثالث، " خبر"توكلت
بالضمة مرفوع ": مبتدأ"متاب وأقوله "،"توكلت جملة

 .المقدرة الياء قبل ما على المقدرة

َلْو  { 31:آ ًنأا     َأّن     وَأ ّيَرْت     ُقْرآ َباُل     ِبِه     سُإ ْلِج ّطَعْت     َأوْأ     ا ِبِه     ُق
ّلَم     َأوْأ     الْرُض َتى     ِبِه     ُك ْلَمْو ّلِه     َبْل     ا َلْم     َجِميًعا     الْمُر     ِل َأَف

َأِس ْي ّلِذيآَن     َيآ ُنوا     ا ُء     َلْو     َأْن     آَم ّلُه     َيآَشا َدى     ال ّناَس     َلَه َجِميًعا     ال
ّلِذيآَن     َيآَزاُل     وَأل ُبُهْم     َكَفُروأا     ا َنُعوا     ِبَما     ُتِصي َأوْأ     َقاِرَعٌة     َص

ًبا     َتُحّل  }    َداِرِهْم     ِمْن     َقِريآ

َلماأي محذوأف الشرط جواب "وأهم بدليل به، آمنوا : 
ّيرت وأجملة "،بالرحأمن يآكفروأن وأقوله "،"أّن " خبر"سُإ
":يآيئس "أفلم وأقوله "،"المر من ": حأال"جميعا
" بمعنى"يآئسوأ مستأنأفة، وأالفاء للسإتفهام، الهمزة

ِلم الشأن، ضمير وأاسإمها الثقيلة، من " مخففة"أْن ، َع
ّدت بعدها وأما وأأن " وأجوابه،يآشاء "لو جملة وأخبرها سإ

َلْي مسد "كفروأا الذيآن يآزال "وأل وأجملة يآئس، مفعو
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وأالجار "،"تحل بـ متعلق مكان " ظرف"قريآبا مستأنأفة،
 "."قريآبابـ " متعلقدارهم "من

َلَقِد  { 32:آ ُتْهِزَئ     وَأ ِلَك     ِمْن     ِبُرسُإٍل     اسْإ ْب ْيُت     َق َل َأْم ّلِذيآَن     َف ِل
ُتُهْم     ُثّم     َكَفُروأا ْذ ْيَف     َأَخ َك  }    ِعَقاِب     َكاَن     َف

"لقد وأجملة " مستأنأفة،برسإل اسإتهزئ "وألقد جملة
فاعل، " نأائب"برسإل وأالجار القسم، " جواباسإتهزئ

عطف، حأرف ": الفاءعقاب كان "فكيف وأقوله
" اسإم"كيف "،"أخذتهم جملة على معطوفة وأالجملة

بالضمة مرفوع كان اسإم ""وأعقاب كان، خبر اسإتفهام
 .المقدرة المتكلم يآاء قبل ما على المقدرة

ِئٌم     ُهَو     َأَفَمْن  { 33:آ َلى     َقا َبْت     ِبَما     َنأْفٍس     ُكّل     َع ُلوا     َكَس وَأَجَع
ّلِه َء     ِل َكا َنأُه     َأْم     سَإّموُهْم     ُقْل     ُشَر ُئو ّب َن َلُم     ل     ِبَما     ُت ِفي     َيآْع

َظاِهٍر     َأْم     الْرِض ْلَقْوِل     ِمَن     ِب ّيآَن     َبْل     ا ّلِذيآَن     ُز َكَفُروأا     ِل
ْكُرُهْم ّدوأا     َم ِبيِل     َعِن     وَأُص ِلِل     وَأَمْن     الّس ّلُه     ُيآْض ِمْن     َلُه     َفَما     ال

 }    َهاٍد

""من مستأنأفة، وأالفاء للسإتفهام، ": الهمزة"أفمن
كذلك، ليس : كمنأي مقدر خبره مبتدأ، موصول اسإم

متعلق وأالجاّر مصدريآة، "كسبت "بما قوله " في"ما وأ
"أم . وأقوله" مستأنأفة"وأجعلوا وأجملة "،"قائمبـ

جملة بعدها وأما للضراب، " المنقطعة": "أمتنبئونأه
الثانأي بالمفعول " متعلقالرض "في الجار مستأنأفة،

"أم . وأقولهالرض في كائنا يآعلمه ل : بما" أي"يآعلم لـ
""بظاهر وأالجار عاطفة، متصلة ": أمالقول من بظاهر

ّلق "،"بما على معطوف ّلق بما وأتع "من الجار به، تع
"زيآن "بل ". وأجملة"ظاهرلـ بنعت " متعلقالقول

مستأنأفة، ": الواوأالله يآضلل "وأمن . وأقولهمستأنأفة
" نأافية"ما رابطة، وأالفاء به، مفعول شرط " اسإم"َمن

""ِمن وأ مبتدأ "،"هاد بالخبر، " متعلق"له وأالجار مهملة،
 .زائدة

َذاٌب     َلُهْم  { 34:آ َياِة     ِفي     َع ْلَح َيا     ا ْنأ ّد َذاُب     ال َلَع َأَشّق     الِخَرِة     وَأ

ّلِه     ِمَن     َلُهْم     وَأَما  }    وَأاٍق     ِمْن     ال
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المتعاطفين، بين " معترضةأشق الخرة "وألعذاب جملة
"من وأالجار " زائدة،"ِمن وأ ": مبتدأ،وأاق "من وأقوله

 "وأاق بـ " متعلقالله
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َثُل  { 35: ّنِة     َم ْلَج ِتي     ا ّل َد     ا ّتُقوَن     وُأِع ْلُم ِتَها     ِمْن     َتْجِري     ا َتْح
ْنأَهاُر ُلَها     ال ُك ِئٌم     ُأ ّلَها     َدا ِظ ْلَك     وَأ َبى     ِت ّلِذيآَن     ُعْق ّتَقْوا     ا ا

َبى َكاِفِريآَن     وَأُعْق ْل ّناُر     ا  }    ال

فيما : كائنتقديآره محذوأف وأخبره " مبتدأ،"مثل
":"ظلها عاطفة، " : الواوأ"وأظلها وأقوله قصصناه،

"دائم "أكلها وأجملة : كذلك،أي محذوأف خبره مبتدأ
""تجري وأجملة )،(وأعدها المقدر العائد من ثانأية حأال
الكافريآن "وأعقبى وأجملة المقدر، العائد من حأال
 ".عقبى "تلك جملة على " معطوفةالنار

ّلِذيآَن  { 36:آ َناُهُم     وَأا ْي َت َتاَب     آ ِك ْل ْيَك     ُأنأـزَل     ِبَما     َيآْفَرحُأوَن     ا َل ِإ
ِكُر     َمْن     الحْأَزاِب     وَأِمَن ْن ّنأَما     ُقْل     َبْعَضُه     ُيآ َد     َأْن     ُأِمْرُت     ِإ ُب َأْع

ّلَه ْيِه     ِبِه     ُأْشِرَك     وَأل     ال َل ْدُعو     ِإ ْيِه     َأ َل ِإ  }    َمآِِب     وَأ

الحأزاب "وأمن جملة " مستأنأفة،آتيناهم "وأالذيآن جملة
المؤوأل وأالمصدر المستأنأفة، على " معطوفةيآنكر َمْن
وأجملة الباء، الخافض نأـزع على " منصوبأعبد "أن

""مآِب وأ "،أدعو "إليه جملة على " معطوفةمآِب "وأإليه
الياء قبل ما على المقدرة بالضمة مرفوع مبتدأ

 .مآِبي وأأصله المحذوأفة،

ِلَك 37:آ َذ َك ُه     {وَأ َنا ْل ْكًما     َأنأـز ّيا     حُأ ِب ِئِن     َعَر َل َبْعَت     وَأ ّت َءُهْم     ا َأْهَوا

َدَما َءَك     َبْع ِم     ِمَن     َجا ْل ْلِع ّلِه     ِمَن     َلَك     َما     ا ِلّي     ِمْن     ال وَأل     وَأ
 }    وَأاٍق

بمعنى اسإم وأالكاف مستأنأفة، ": الواوأ"وأكذلك قوله
ذلك مثل إنأـزال : أنأـزلناهأي مطلق مفعول نأائب مثل،

جملة " ،"أنأـزلناه في الهاء من " حأال"حأكما ، النأـزال
": الواوأاتبعت "وألئن . قوله" مستأنأفة"أنأـزلناه

وأ " شرطية،"إن وأ للقسم، موطئة وأاللم مستأنأفة،
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"من الجار إليه، مضاف موصولة "جاءك "ما " في"ما
الله من لك "ما وأجملة "،"ما من بحال " متعلقالعلم
عليه دل محذوأف الشرط وأجواب القسم، " جوابوألي

""وألي من بحال " متعلقالله "من الجار القسم، جواب
 ." زائدة"من وأ المبتدأ،

ْد  { 38:آ َلَق َنا     وَأ ْل ِلَك     ِمْن     ُرسُإل     َأْرسَإ ْب َنا     َق ْل َأْزوَأاًجا     َلُهْم     وَأَجَع

ّيآًة ُذّر ِتَي     َأْن     ِلَرسُإوٍل     َكاَن     وَأَما     وَأ ْأ َيآٍة     َيآ ْذِن     ِإل     ِبآِ ِإ ّلِه     ِب ُكّل     ال ِل
َتاٌب     َأَجٍل  }    ِك

بحال " متعلق"بإذن الجار كان، " اسإميآأتي "أن المصدر
"يآأتي أن لرسإول كان "وأما ". وأجملة"يآأتي فاعل من

"كتاب أجل "لكل وأجملة القسم، جواب على معطوفة
 .مستأنأفة

ّلُه     َيآْمُحو  { 39:آ ُء     َما     ال ِبُت     َيآَشا ْث ُيآ ُه     وَأ َد ْن َتاِب     ُأّم     وَأِع ِك ْل  }    ا

""يآمحو جملة على " معطوفةالكتاب أم "وأعنده جملة
 .المستأنأفة

ِإْن 40:آ ّنَك     َما     {وَأ َيآ ّلِذي     َبْعَض     ُنأِر ُدُهْم     ا ّنَك     َأوْأ     َنأِع َي َتَوّف َنأ
ّنأَما ِإ ْيَك     َف َل َبلُغ     َع ْل  }    ا

ّنك "وأإّما وأقوله " شرطية،"إن مستأنأفة، ": الواوأنأريآ
لتصاله الفتح؛ على مبني مضارع وأفعل " زائدة،"ما

 .جزم محل في التوكيد بنون

ّنأا     َيآَروْأا     َلْم     َأوَأ  { 41:آ ِتي     َأ ْأ ْنُقُصَها     الْرَض     َنأ ْطَراِفَها     ِمْن     َنأ َأ

ّلُه ُكُم     وَأال ْكِمِه     ُمَعّقَب     ل     َيآْح ْلِحَساِب     سَإِريآُع     وَأُهَو     ِلُح  }    ا

ّنأا المصدر ّدنأأتي "أ ّد " سإ َلْي مس وأجملة "،"يآروأا مفعو
معقب "ل وأجملة "،"نأأتي فاعل من " حأال"نأنقصها

"سإريآع "وأهو وأجملة "،"يآحكم فاعل من " حأاللحكمه
 ".يآحكم "وأالله جملة على معطوفة
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ْد  { 42:آ َكَر     وَأَق ّلِذيآَن     َم ِلِهْم     ِمْن     ا ْب ّلِه     َق ِل ْكُر     َف ْلَم َجِميًعا     ا
َلُم ْكِسُب     َما     َيآْع َلُم     َنأْفٍس     ُكّل     َت َيْع ُكّفاُر     وَأسَإ ْل َبى     ِلَمْن     ا ُعْق
ّداِر  }    ال

متعلق وأالجار " مستأنأفة،جميعا المكر "فلله جملة
قوله " في"ما وأ " ،"المكر من " حأال"جميعا بالخبر،

: يآعلمأي به مفعول وأالمصدر " مصدريآة،تكسب "ما
""َمن جاّرة، ": اللمالدار عقبى "لمن . قولهَكْسب
المحذوأف، بالخبر متعلق جر محل في اسإتفهام اسإم

المعلق للعلم به مفعول "الدار عقبى "لمن وأجملة
 ..." مستأنأفة"وأسإيعلم وأجملة بالسإتفهام،
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ّلِه     َكَفى     ُقْل  { 43 ًدا     ِبال ِني     َشِهي ْي ُكْم     َب َن ْي َب ُه     وَأَمْن     وَأ َد ْن ْلُم     ِع ِع
َتاِب ِك ْل  }    ا

فاعل في زائدة ": الباءشهيدا بالله "كفى قوله
": اسإمعنده "وأَمْن وأقوله " تمييز،"شهيدا وأ " ،"كفى

علم "عنده وأجملة الجللة، على معطوف موصول
 .الموصول " صلةالكتاب

 إبراهيم سإورة

َتاٌب الر{ 1:آ ُه ِك َنا ْل ْيَك َأنأـز َل ُتْخِرَج ِإ ّناَس ِل ِمَن ال
ُلَماِت ّظ َلى ال ّنوِر ِإ ْذِن ال ِإ ّبِهْم ِب َلى َر ْلَعِزيآِز ِصَراِط ِإ ا

ْلَحِميِد  }ا

وأالمصدر كتاب، : هذاأي محذوأف لمبتدأ ": خبر"كتاب
""بإذن الجار "،"أنأـزلناه بـ " متعلق"لتخرج المؤوأل
. بإذن : ملتبسا" أي"تخرج فاعل من بحال متعلق
" :"الحميد " ،النور "إلى من " بدلصراط "إلى وأالجار

 .بدل

ّلِه  { 2:آ ّلِذي     ال الْرِض     ِفي     وَأَما     الّسَماوَأاِت     ِفي     َما     َلُه     ا
ْيآٌل َكاِفِريآَن     وَأوَأ ْل َذاٍب     ِمْن     ِل  }    َشِديآٍد     َع
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الجار نأعته، وأالموصول "،"الحميد من ": بدلالذي "الله
":السموات في "ما الموصول، المبتدأ بخبر " متعلق"له

"السموات في ما "له . وأجملةالمقدرة بالصلة متعلق
": الواوأ"وأوأيآل .وأقوله السإمي الموصول صلة

 .بالخبر متعلق وأالجار ": مبتدأ،"وأيآل مستأنأفة،

ّلِذيآَن  { 3:آ ّبوَن     ا َتِح َة     َيآْس َيا ْلَح َيا     ا ْنأ ّد َلى     ال الِخَرِة     َع
ّدوأَن َيآُص ِبيِل     َعْن     وَأ ّلِه     سَإ َنأَها     ال ْبُغو َيآ ِئَك     ِعَوًجا     وَأ َل ِفي     ُأوأ

 }    َبِعيٍد     َضلٍل

 ".ضلل في "أوألئك جملة خبره مبتدأ، " موصول"الذيآن

َنا     وَأَما  { 4:آ ْل ِلَساِن     ِإل     َرسُإوٍل     ِمْن     َأْرسَإ ّيَن     َقْوِمِه     ِب َب ُي َلُهْم     ِل
ُيِضّل ّلُه     َف ُء     َمْن     ال َيآْهِدي     َيآَشا ُء     َمْن     وَأ ْلَعِزيآُز     وَأُهَو     َيآَشا ا
ِكيُم ْلَح  }    ا

" للحصر،"إلوأ " زائدة،"منوأ به، :" مفعولرسإول "من
ُيِضّل وأجملة "،"أرسإلنا بـ " متعلق"بلسان وأالجار ""ف

 ".العزيآز "وأهو جملة وأكذا مستأنأفة،

ْد  { 5:آ َلَق َنا     وَأ ْل َنا     ُموسَإى     َأْرسَإ ِت َيآا ِمَن     َقْوَمَك     َأْخِرْج     َأْن     ِبآِ
ُلَماِت ّظ َلى     ال ّنوِر     ِإ ّكْرُهْم     ال َذ ِم     وَأ ّيآا َأ ّلِه     ِب ِلَك     ِفي     ِإّن     ال َذ

َيآاٍت ُكّل     ل ّباٍر     ِل ُكوٍر     َص  }    َش

"لقد وأجملة " مستأنأفة،موسإى أرسإلنا "وألقد جملة
من بحال " متعلق"بآِيآاتنا الجار القسم، " جوابأرسإلنا

""أخرج وأجملة مفسرة، ""أن : مصحوبا،" أي"موسإى
 "آيآاتلـ بنعت " متعلق"لكل . الجارتفسيريآة
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ْذ  { 6: ِإ ُكُروأا     ِلَقْوِمِه     ُموسَإى     َقاَل     وَأ ْذ ّلِه     ِنأْعَمَة     ا ُكْم     ال ْي َل ْذ     َع ِإ
ُكْم ْنأَجا ُكْم     ِفْرَعْوَن     آِل     ِمْن     َأ َنأ َء     َيآُسوُمو َذاِب     سُإو ْلَع ا

ّبُحوَن َذ ُيآ ُكْم     وَأ َء َنا ْب ُيوَن     َأ َتْح َيآْس ُكْم     وَأ َء ُكْم     وَأِفي     ِنأَسا ِل ٌء     َذ َبل
ُكْم     ِمْن ّب ِظيٌم     َر  }    َع
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ظرفي " اسإم"إذ مستأنأفة، ": الواوأقال "وأإذ قوله
بحال " متعلق"عليكم الجار " مقدرا،"اذكر لـ مفعول

اشتمال بدل ظرفي اسإم ":أنأجاكم "إذ "،"نأعمة من
"،فرعون "آل من " حأال"يآسومونأكم ". وأجملة"نأعمةمن

 .القول مقول على " معطوفةبلء ذلكم " وأفي وأجملة

ْذ  { 7:آ ِإ ّذَن     وَأ َأ ُكْم     َت ّب ِئْن     َر ُتْم     َل َكْر ُكْم     َش ّنأ َد ِئْن     لِزيآ َل ُتْم     وَأ َكَفْر
ِبي     ِإّن َذا ٌد     َع  }    َلَشِديآ

ّذن "وأإذ معطوف ظرفي " اسإم"إذ عاطفة، ": الواوأتأ
ّذن وأجملة "،أنأجاكم "إذ جملة على إليه، " مضاف"تأ

ّنأكم شكرتم "لئن وأجملة الذي للتأذيآن تفسيريآة "لزيآد
""لزيآدنأكم وأجملة حأروأفه، دوأن القول بمعنى هو

جواب عليه دّل محذوأف الشرط وأجواب القسم، جواب
"لئن على " معطوفةكفرتم "وألئن وأجملة القسم،
القسم " جوابلشديآد عذابي "إن وأجملة "،شكرتم
.القسم جواب عليه دل محذوأف الشرط وأجواب الثانأي،

ْكُفُروأا     ِإْن  { 8:آ ُتْم     َت ْنأ ِإّن     َجِميًعا     الْرِض     ِفي     وَأَمْن     َأ ّلَه     َف ال
ِنّي ٌد     َلَغ  }    حَأِمي

""من له، محل " ل"تكفروأا في للواوأ " توكيد"أنأتم
على الظاهر عطف وأجاز الواوأ، على معطوف موصول
وأالجاّر الفاصل، لوجود المتصل المرفوع الضمير
الضمير من " حأال"جميعا المقدرة، بالصلة متعلق

 .المقدرة الصلة في المستتر

َلْم  { 9:آ ُكْم     َأ ِت ْأ ُأ     َيآ َب ّلِذيآَن     َنأ ُكْم     ِمْن     ا ِل ْب ِم     َق وَأَعاٍد     ُنأوٍح     َقْو
َد َثُمو ّلِذيآَن     وَأ َلُمُهْم     ل     َبْعِدِهْم     ِمْن     وَأا ّلُه     ِإل     َيآْع ْتُهْم     ال َء َجا

ُلُهْم َناِت     ُرسُإ ّي َب ْل ّدوأا     ِبا َيآُهْم     َفَر ْيآِد ُلوا     َأْفَواِهِهْم     ِفي     َأ ّنأا     وَأَقا ِإ
َنأا ُتْم     ِبَما     َكَفْر ْل ّنأا     ِبِه     ُأْرسِإ ِإ َنا     ِمّما     َشّك     َلِفي     وَأ َنأ ْدُعو ْيِه     َت َل ِإ
 }    ُمِريآٍب

" بدل"قوم المقدرة، بالصلة " متعلققبلكم "من الجار
إل يآعلمهم ل بعدهم من "وأالذيآن ". جملة"الذيآن من
" المستأنأفة،نأبأ يآأتكم "ألم جملة على " معطوفةالله
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وأجملة "،"الذيآن " خبرالله إل يآعلمهم "ل وأجملة
ّدوأا . وأجملةللنبأ " تفسيريآة"جاءتهم " معطوفة"فر

وأالجار المزحألقة، " اللم"لفي "،"جاءتهم جملة على
ثاٍن " نأعت"مريآبوأ "،"شكلـ بنعت " متعلق"مما

 .""شكلـ

َلْت 10:آ ُلُهْم     {َقا ّلِه     َأِفي     ُرسُإ ِطِر     َشّك     ال الّسَماوَأاِت     َفا
ُكْم     وَأالْرِض ْدُعو َيْغِفَر     َيآ ُكْم     ِل ُكْم     ِمْن     َل ِب ُنأو ُكْم     ُذ ُيآَؤّخَر َلى     وَأ ِإ

ُلوا     ُمَسّمى     َأَجٍل ُتْم     ِإْن     َقا ْنأ َنا     َبَشٌر     ِإل     َأ ُل ْث ُدوأَن     ِم َأْن     ُتِريآ

َنأا ّدوأ ُد     َكاَن     َعّما     َتُص ُب َنأا     َيآْع َباُؤ َنأا     آ ُتو ْأ َطاٍن     َف ْل ِبيٍن     ِبُس  }    ُم

بالمشتق وأالبدل " بدل،"فاطر مؤخر، " مبتدأ"شك
.القول حأيز في " مستأنأفة"يآدعوكم وأجملة قليل،

" خبر،"بشر للحصر، ""إل " مبتدأ،"أنأتم " نأافية،"إن
لبشر، ثاٍن " نأعت"تريآدوأن وأجملة لبشر، " نأعت"مثلنا
رسإل كنتم : إنأي مقدر شرط " جواب"فأتونأا وأجملة
 جزم محل في فأتونأا،
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َلْت  { 11: ُلُهْم     َلُهْم     َقا ُكْم     َبَشٌر     ِإل     َنأْحُن     ِإْن     ُرسُإ ُل ْث ِكّن     ِم َل وَأ
ّلَه َلى     َيآُمّن     ال ُء     َمْن     َع َباِدِه     ِمْن     َيآَشا َنا     َكاَن     وَأَما     ِع َأْن     َل

ُكْم َي ِت ْأ َطاٍن     َنأ ْل ْذِن     ِإل     ِبُس ِإ ّلِه     ِب َلى     ال ّلِه     وَأَع ّكِل     ال َتَو َي ْل َف
ُنوَن ْلُمْؤِم  }    ا

.القول مقول على " معطوفةيآمّن الله "وألكن جملة
بخبر " متعلق"لنا ": الجارنأأتيكم أن لنا كان "وأما قوله
الجار كان، " اسإمنأأتيكم "أن وأالمصدر المقدر، كان

للحصر، ""إلوأ "،"نأأتيكم فاعل من بحال " متعلق"بإذن
مقول على " معطوفةنأأتيكم أن لنا كان "وأما وأجملة
مستأنأفة، ": الواوأفليتوكل الله "وأعلى . وأقولهالقول
لم وأاللم زائدة، وأالفاء "،"يآتوكل بـ متعلق وأالجار
 .الجازمة المر
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َنا     وَأَما  { 12:آ ّكَل     َأل     َل َتَو َلى     َنأ ّلِه     َع ْد     ال َنأا     وَأَق َدا َنا     َه َل ُب سُإ
ِبَرّن َنْص َل َلى     وَأ َنأا     َما     َع ُتُمو ْيآ َذ َلى     آ ّلِه     وَأَع ّكِل     ال َتَو َي ْل َف

ُلوَن ّك َتَو ْلُم  }    ا

" اسإم"ما عاطفة، " : الواوأنأتوكل أل لنا "وأما قوله
المؤوأل وأالمصدر بالخبر، متعلق وأالجار مبتدأ، اسإتفهام
جملة التوكل، ترك في :أي الخافض نأـزع على منصوب

جملة "،"نأتوكل فاعل من " حأاليةسإبلنا هدانأا "وأقد
وأجملة " مستأنأفة،آذيآتمونأا ما على "وألنصبرّن
""فليتوكل في وأالفاء القسم، " جواب"وألنصبرّن

 .زائدة

ّلِذيآَن     وَأَقاَل  { 13:آ ِلِهْم     َكَفُروأا     ا ُكْم     ِلُرسُإ ّن ُنْخِرَج َنا     ِمْن     َل َأْرِض

ُدّن     َأوْأ َتُعو َنا     ِفي     َل ِت ّل َأوْأحَأى     ِم ْيِهْم     َف َل ّبُهْم     ِإ َكّن     َر ِل ُنْه َل
ِلِميَن ّظا  }    ال

ّنكم جملة مقول وأجوابه وأالقسم قسم، " جواب"لنخرج
ُدّن . وأقولهالقول بثبوت مرفوع مضارع " : فعل"لتعو
فاعل، المقدرة وأالواوأ المثال، لتوالي المحذوأفة النون

" جواب"لنهلكن وأجملة الساكنين، للتقاء حأذفت وأقد
ل لليآحاء تفسيريآة جملة وأجوابه وأالقسم مقدر، قسم
 .لها محل

ُكُم  { 14:آ ّن َن ِك ُنْس َل ِلَك     َبْعِدِهْم     ِمْن     الْرَض     وَأ َخاَف     ِلَمْن     َذ
 }    وَأِعيِد     وَأَخاَف     َمَقاِمي

" ،"نأهلكّن جملة على " معطوفة"وألنسكننكم جملة
":"وأعيد . وأقوله" مستأنأفةخاف لمن "ذلك وأجملة

الياء قبل ما على المقدرة بالفتحة منصوب به مفعول
 .المحذوأفة

َتُحوا  { 15:آ َتْف ّباٍر     ُكّل     وَأَخاَب     وَأاسْإ ِنيٍد     َج  }    َع

""أوأحأى جملة على " معطوفة"وأاسإتفتحوا جملة
 .لها محل ل السابقة

ِئِه     ِمْن  { 16:آ ّنُم     وَأَرا ُيآْسَقى     َجَه  }    َصِديآٍد     َماٍء     ِمْن     وَأ
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""يآسقى وأجملة لجبار، " نأعتجهنم وأرائه "من جملة
 ".جهنم وأرائه "من جملة على معطوفة

َتَجّرُعُه  { 17:آ ُد     وَأل     َيآ َكا ِتيِه     ُيآِسيُغُه     َيآ ْأ َيآ ْلَمْوُت     وَأ ُكّل     ِمْن     ا
َكاٍن ّيٍت     ُهَو     وَأَما     َم ِئِه     وَأِمْن     ِبَم َذاٌب     وَأَرا ِليٌظ     َع  }    َغ

":بميت هو "وأما وأقوله لماء، " نأعت"يآتجرعه جملة
""ماوأ يآأتيه، في الهاء من حأالية وأالجملة حأالية، الواوأ
وأجملة زائدة، خبرها في وأالباء ليس، عمل تعمل نأافية
".الموت "يآأتيه جملة على " معطوفةعذاب وأرائه "وأمن

َثُل  { 18:آ ّلِذيآَن     َم ّبِهْم     َكَفُروأا     ا ُلُهْم     ِبَر ّدْت     َكَرَماٍد     َأْعَما َت اْش
ٍم     ِفي     الّريآُح     ِبِه ُبوا     ِمّما     َيآْقِدُروأَن     ل     َعاِصٍف     َيآْو َلى     َكَس َع

ِلَك     َشْيٍء ُد     الّضلُل     ُهَو     َذ َبِعي ْل  }    ا

بخبر متعلق وأالجار ثاٍن، ": مبتدأكرماد "أعمالهم قوله
" ،"شيء من بحال " متعلق"مما . وأالجارالثانأي المبتدأ
َثُل خبر "كرماد "أعمالهم وأجملة إلى تحتاج وأل "،"َم
وأجملة .المعنى في المبتدأ هي الخبر جملة لن رابط؛

من " حأاليآقدروأن " ل وأجملة لرماد، " نأعت"اشتدت
فصل " ضمير": "هوالضلل "هو وأقوله "،"كفروأا فاعل

 "ذلك " خبر"الضللوأ له، محل ل
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َلْم  { 19 ّلَه     َأّن     َتَر     َأ َلَق     ال ْلَحّق     وَأالْرَض     الّسَماوَأاِت     َخ ِإْن     ِبا
ْأ ُكْم     َيآَش ْب ْذِه ْأِت     ُيآ َيآ ْلٍق     وَأ  }    َجِديآٍد     ِبَخ

ّد بعدها " وأما"أن من المؤوأل المصدر ّد سإ مفعولي مس
"،"خلق فاعل من بحال " متعلق"بالحق الجار "،"تر

 .مستأنأفة الشرط جملة

ِلَك     وَأَما  { 20:آ َلى     َذ ّلِه     َع  }    ِبَعِزيآٍز     ال

" العاملة"ما " خبر"عزيآزوأ " زائدة،"بعزيآز في الباء
 ".يآشأ "إن جملة على معطوفة وأالجملة ليس، عمل
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َبَرُزوأا  { 21:آ ّلِه     وَأ ُء     َفَقاَل     َجِميًعا     ِل ّلِذيآَن     الّضَعَفا ِل
َبُروأا ْك َت ّنأا     اسْإ ّنا     ِإ ُكْم     ُك َبًعا     َل ُتْم     َفَهْل     َت ْنأ ُنوَن     َأ ّنا     ُمْغ ِمْن     َع

َذاِب ّلِه     َع ُلوا     َشْيٍء     ِمْن     ال َنأا     َلْو     َقا َدا ّلُه     َه ُكْم     ال َنا ْيآ َد ٌء     َلَه سَإَوا
َنا ْي َل َنا     َع َنأا     َأْم     َأَجِزْع َبْر َنا     َما     َص  }    َمِحيٍص     ِمْن     َل

""لكم الجار " ،"برزوأا في الواوأ من " حأال"جميعا
""مغنون أنأتم "فهل جملة "،"تبعا من بحال متعلق

" متعلق"عنا الجار القول، مقول جملة على معطوفة
من بحال " متعلقعذاب "من الجار "،"مغنون بالخبر
" زائدة"منوأ مطلق، مفعول ": نأائب"شيءوأ "،"شيء

مقدم، ": خبر"سإواء . قولهكثيرا أوأ قليل : إغناءأي
للتسويآة، وأالهمزة لسواء، بنعت " متعلق"علينا وأالجار

""أموأ مؤخر، مبتدأ بالمصدر التأوأيآل قوة في بعدها وأما
حأيز في " مستأنأفةصبرنأا أم "أجزعنا وأجملة عاطفة،
حأيز في مستأنأفة "محيص من لنا "ما جملة القول،
 ." زائدة"منوأ ، " مبتدأ"محيصوأ القول،

َطاُن     {وَأَقاَل 22:آ ْي ّلَه     ِإّن     الْمُر     ُقِضَي     َلّما     الّش ُكْم     ال َد وَأَع
َد ْلَحّق     وَأْع ُكْم     ا ُت ْد ُكْم     وَأوَأَع ُت َلْف َأْخ ُكْم     ِلي     َكاَن     وَأَما     َف ْي َل ِمْن     َع

َطاٍن ْل ُكْم     َأْن     ِإل     سُإ ُت ُتْم     َدَعْو ْب َتَج ِنأي     َفل     ِلي     َفاسْإ ُلوُمو َت
ُلوُموا ُكْم     وَأ ْنأُفَس َنأا     َما     َأ ُكْم     َأ ُتْم     وَأَما     ِبُمْصِرِخ ْنأ ِبُمْصِرِخّي     َأ

ّنأي ِنأي     ِبَما     َكَفْرُت     ِإ ُتُمو ْك ْبُل     ِمْن     َأْشَر ِلِميَن     ِإّن     َق ّظا َلُهْم     ال
َذاٌب ِليٌم     َع  }    َأ

وأالمقول، القول بين " اعتراضيةالمر قضي "لما جملة
دّل محذوأف الشرط وأجواب لوجوب، وأجوب حأرف ""لما
مطلق، مفعول ":الحق "وأعد . وأقولهقبله ما عليه

على " معطوفةسإلطان من عليكم لي كان "وأما وأجملة
""عليكم كان، بخبر " متعلق"لي الجار القول، مقول
، كان " اسإم"سإلطانوأ "،"سإلطان من بحال متعلق

" للسإتثناء،" : "إلدعوتكم أن "إل . وأقوله" زائدة"منوأ
على منصوب المؤوأل وأالمصدر " مصدريآة،"أن

الحجة جنس من ليس دعاءه لن المنقطع؛ السإتثناء
.القول حأيز في " مستأنأفةتلومونأي "فل وأجملة البينة،
ليس، عمل تعمل " نأافية": "مابمصرخكم أنأا "ما وأقوله
حأيز في مستأنأفة وأالجملة زائدة، خبرها في وأالباء
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":"أشركتمون ". وأقولهكفرت "إنأي جملة وأكذا القول،
وأالميم فاعل، وأالتاء السكون، على مبني ماض فعل

وأالياء للوقايآة، وأالنون للشباع، وأالواوأ للجمع،
 .إن " خبرعذاب "لهم وأجملة به، مفعول المحذوأفة

ْدِخَل  { 23:آ ُأ ّلِذيآَن     وَأ ُنوا     ا ُلوا     آَم ِلَحاِت     وَأَعِم ّناٍت     الّصا َج
ِتَها     ِمْن     َتْجِري ْنأَهاُر     َتْح ِلِديآَن     ال ْذِن     ِفيَها     َخا ِإ ّبِهْم     ِب ُتُهْم     َر ّي َتِح
 }    سَإلٌم     ِفيَها

الموصول، من " حأال"خالديآن ثان، به " مفعول"جنات
بحال " متعلق"بإذن وأالجار "،"خالديآن بـ متعلق وأالجار

"تحيتهم وأجملة "،"خالديآن في المستتر الضمير من
متعلق ""فيها وأالجار الموصول، من " حأالسإلم فيها
 "."تحيتهم " خبر"سإلموأ "،"تحيتهم من بحال

َلْم  { 24:آ ْيَف     َتَر     َأ ّلُه     َضَرَب     َك َثل     ال ِلَمًة     َم َبًة     َك ّي َكَشَجَرٍة     َط
َبٍة ّي ُلَها     َط ِبٌت     َأْص  }    الّسَماِء     ِفي     وَأَفْرُعَها     َثا

َتَر " مفعولضرب "كيف جملة بالسإتفهام، " المعلق"
 لشجرة " نأعتثابت "أصلها وأجملة
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ِتي  { 25 َلَها     ُتْؤ ُك ْذِن     حِأيٍن     ُكّل     ُأ ِإ ّبَها     ِب َيآْضِرُب     َر ّلُه     وَأ ال
َثاَل ّناِس     الْم ّلُهْم     ِلل ّكُروأَن     َلَع َذ َت  }    َيآ

" : ظرفحأين "كل وأقوله لشجرة، " نأعت"تؤتي جملة
" مستأنأفة،"وأيآضرب وأجملة "،"تؤتي بـ متعلق زمان

 ." مستأنأفةيآتذكروأن "لعلهم وأجملة

َثُل  { 26:آ ِلَمٍة     وَأَم َثٍة     َك ِبي َثٍة     َكَشَجَرٍة     َخ ِبي ّثْت     َخ ُت َفْوِق     ِمْن     اْج
 }    َقَراٍر     ِمْن     َلَها     َما     الْرِض

""اجتثت وأجملة المبتدأ، بخبر " متعلق"كشجرة الجار
ثاٍن " نأعتقرار من لها "ما وأجملة "،"شجرة نأعت

 ." زائدة"منوأ " مبتدأ،"قراروأ لشجرة،
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ّبُت  { 27:آ َث ّلُه     ُيآ ّلِذيآَن     ال ُنوا     ا ْلَقْوِل     آَم ِبِت     ِبا ّثا َياِة     ِفي     ال ْلَح ا
َيا ْنأ ّد ُيآِضّل     الِخَرِة     وَأِفي     ال ّلُه     وَأ ِلِميَن     ال ّظا  }    ال

، ""يآثبت بـ " متعلقانالحياة "في " وأ:"بالقولالجاّران
"."يآثبت جملة على " معطوفة"وأيآضل وأجملة

َلْم28:آ َأ َلى َتَر  { ّلِذيآَن ِإ ُلوا ا ّد ّلِه ِنأْعَمَة َب ّلوا ُكْفًرا ال َأحَأ وَأ
َبَواِر َداَر َقْوَمُهْم ْل  }ا

ّدلوا مفعول ّلوا وأمفعول "،"كفرا "،": "نأعمة"ب ":"أحَأ
 "."دار "،"قومهم

ّنَم  { 29:آ َنأَها     َجَه َلْو ْئَس     َيآْص ِب ْلَقَراُر     وَأ  }    ا

" حأال"يآصلونأها وأجملة "،البوار "دار من " بدل"جهنم
: جهنم،أي محذوأف بالذم وأالمخصوص "،"جهنم من

 .مستأنأفة الذم وأجملة

ُلوا  { 30:آ ّلِه     وَأَجَع ًدا     ِل َدا ْنأ ّلوا     َأ ُيِض ِلِه     َعْن     ِل ِبي ّتُعوا     ُقْل     سَإ َتَم
ِإّن ُكْم     َف َلى     َمِصيَر ّناِر     ِإ  }    ال

وأجملة لجعل، الثانأي بالمفعول " متعلق"لله الجار
 "."تمتعوا على " معطوفةمصيركم "فإن

َباِدَي     ُقْل  { 31:آ ّلِذيآَن     ِلِع ُنوا     ا َة     ُيآِقيُموا     آَم ْنِفُقوا     الّصل ُيآ وَأ
َناُهْم     ِمّما َيًة     سِإّرا     َرَزْق ِنأ ْبِل     ِمْن     وَأَعل ِتَي     َأْن     َق ْأ ْيٌع     ل     َيآْوٌم     َيآ َب
 }    ِخلٌل     وَأل     ِفيِه

في وأاقع لنأه مجزوأم؛ مضارع ": فعل"يآقيموا قوله
:قيل . فإنيآقيموا لهم تقل : إنأي مقدر، شرط جواب

: المراد. قيليآفعلوا أن : أقيموا،لهم قوله من يآلزم ل
حأال ":. "سإراامتثلوا َأَمَرهم وأمتى المؤمنون، بالعباد

" مضافيآأتي "أن وأالمصدر "،"يآنفقوا في الواوأ من
تعمل " نأافية"لوأ ليوم، " نأعتفيه بيع "ل وأجملة إليه،
 ." اسإمها"بيعوأ ليس، عمل
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ّلُه  { 32:آ ّلِذي     ال َلَق     ا َأنأـزَل     وَأالْرَض     الّسَماوَأاِت     َخ ِمَن     وَأ
ًء     الّسَماِء َأْخَرَج     َما ّثَمَراِت     ِمَن     ِبِه     َف ُكْم     ِرْزًقا     ال  }    َل

"من الجار ، مستأنأفة وأالجملة وأخبر، ": مبتدأالذي "الله
" متعلق"لكم الجار "،"رزقا من بحال " متعلقالثمرات

 "."رزًقالـ بنعت

ُكُم     وَأسَإّخَر  { 33:آ ْلَقَمَر     الّشْمَس     َل ْيِن     وَأا َب ِئ  }    َدا

 وأالقمر الشمس من " حأال"دائبين
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ُكْم  { 34: َتا ُه     َما     ُكّل     ِمْن     وَأآ ُتُمو ْل َأ ِإْن     سَإ ّدوأا     وَأ ّلِه     ِنأْعَمَة     َتُع ال
ْنأَساَن     ِإّن     ُتْحُصوَها     ل ُلوٌم     ال َظ  }    َكّفاٌر     َل

""آتاكم لـ الثانأي وأالمفعول إليه، مضاف " موصول"ما
ّدوأا "وأإن وأجملة : شيئا،أي محذوأف " مستأنأفة،تع

َكّفار  .ثاٍن " خبر"

ْذ  { 35:آ ِإ ْبَراِهيُم     َقاَل     وَأ َذا     اْجَعْل     َرّب     ِإ َد     َه َل َب ْل ًنا     ا آِم
ِني ْب ُن ِنّي     وَأاْج َب َد     َأْن     وَأ ُب َناَم     َنأْع  }    الْص

""قال وأجملة " مستأنأفة،إبراهيم قال "وأإذ جملة
ِنّي وأقوله .إليه مضاف َب الياء على معطوف ": اسإم"وأ

المذكر بجمع ملحق لنأه بالياء؛ " منصوب"اجنبني في
"نأعبد "أن وأالمصدر مضاف، الثانأية وأالياء السالم،
 "."عن الخافض نأـزع على منصوب

ّنأُهّن     َرّب  { 36:آ ْلَن     ِإ َل ِثيًرا     َأْض ّناِس     ِمَن     َك ِني     َفَمْن     ال ِبَع َت
ّنأُه ِإ ّني     َف ِنأي     وَأَمْن     ِم ّنأَك     َعَصا ِإ  }    َرحِأيٌم     َغُفوٌر     َف

ما على المقدرة بالفتحة منصوب مضاف ": منادى"رّب
الجار به، " مفعول"كثيرا المحذوأفة، المتكلم يآاء قبل
"فمن جملة "،"كثيرا لـ بنعت " متعلقالناس "من

""منوأ " ،أضللن "إنأهن جملة على " معطوفةتبعني
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"مني "فإنأه وأجملة " خبره،"تبعني وأجملة مبتدأ، شرط
 .جزم محل في الشرط جواب

َنا  { 37:آ ّب ّنأي     َر ْنُت     ِإ َك ِتي     ِمْن     َأسْإ ّيآ ْيِر     ِبَواٍد     ُذّر َزْرٍع     ِذي     َغ
َد ْن ِتَك     ِع ْي ِم     َب ْلُمَحّر َنا     ا ّب ُيِقيُموا     َر َة     ِل ًة     َفاْجَعْل     الّصل َد ِئ ِمَن     َأْف

ّناِس ْيِهْم     َتْهِوي     ال َل ّثَمَراِت     ِمَن     وَأاْرُزْقُهْم     ِإ ّلُهْم     ال َلَع
ُكُروأَن  }    َيآْش

ثاٍن بنعت " متعلق"عند إليه، " مضاف"ذي " نأعت،"غير
الجار بين معترضة " الثانأية"ربنا جملة "،"وأاد لـ

بـ " متعلق"ليقيموا في المجروأر المصدر لن وأمتعلقه؛
جواب حأيز في " مستأنأفة"فاجعل وأجملة "،"أسإكنت

"لعلهم وأجملة ثاٍن، " مفعول"تهوي وأجملة النداء،
 ." مستأنأفةيآشكروأن

َنا  { 38:آ ّب ّنأَك     َر َلُم     ِإ ِلُن     وَأَما     ُنأْخِفي     َما     َتْع َيآْخَفى     وَأَما     ُنأْع
َلى ّلِه     َع  }    الّسَماِء     ِفي     وَأل     الْرِض     ِفي     َشْيٍء     ِمْن     ال

""من ":شيء "من "،"يآخفى بـ " متعلقالله "على الجار
"الرض "في الجار "،"يآخفى " فاعل"شيء زائدة،
 "."شيءلـ بنعت متعلق

َلى     ِلي     وَأَهَب  { 39:آ َبِر     َع ِك ْل  }    ِإسْإَماِعيَل     ا

 .الياء من بحال " متعلقالكبر "على الجار

ِني     َرّب  { 40:آ ْل ِتي     وَأِمْن     الّصلِة     ُمِقيَم     اْجَع ّيآ َنا     ُذّر ّب َر
ّبْل َتَق  }    ُدَعاِء     وَأ

" : الواوأذريآتي "وأمن قوله ثاٍن، " مفعول"مقيم
في الياء على للمعطوف بنعت متعلق وأالجار عاطفة،
جملة ذريآتي، من كائنا : وأبعضاأي " المحذوأف"اجعلني

به " مفعول"دعاء المتعاطفين، بين " معترضة"ربنا
المتكلم يآاء قبل ما على المقدرة بالفتحة منصوب

 .المحذوأفة

ْلِحَساُب     َيآُقوُم     َيآْوَم  { 41:آ  }    ا
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 .إليه " مضاف"يآقوم جملة

َبّن     وَأل  { 42:آ ّلَه     َتْحَس ِلُموَن     َيآْعَمُل     َعّما     َغاِفل     ال ّظا ّنأَما     ال ِإ
ٍم     ُيآَؤّخُرُهْم َيْو ْبَصاُر     ِفيِه     َتْشَخُص     ِل  }    ال

"يآؤخرهم "إنأما وأجملة "،"غافل بـ " متعلق"عّما الجار
َتْشخص وأجملة مستأنأفة،  ليوم " نأعت"
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ِطِعيَن 43: ِنِعي     {ُمْه ُءوأسِإِهْم     ُمْق ّد     ل     ُر َت ْيِهْم     َيآْر َل َطْرُفُهْم     ِإ
ُتُهْم َد ِئ َأْف ٌء     وَأ  }    َهَوا

البصار، أصحاب من ": حأالنمقنعي "مهطعين
"ل . جملةللضافة الثانأية الحال من النون وأحأذفت

وأجملة "،"مقنعي في الضمير من " حأاليآرتد
 "."مقنعي في الضمير من ثانأية " حأالهواء "وأأفئدتهم

َنا  { 44:آ ّب َنأا     َر َلى     َأّخْر َتَك     ُنأِجْب     َقِريآٍب     َأَجٍل     ِإ ِبِع     َدْعَو ّت َنأ وَأ
َلْم     الّرسُإَل ُنأوا     َأوَأ ُكو ُتْم     َت ْبُل     ِمْن     َأْقَسْم ُكْم     َما     َق ِمْن     َل

 }    َزوَأاٍل

ُنأجب شرط جواب في وأاقع مجزوأم مضارع " فعل"
للسإتفهام، ": الهمزةتكونأوا لم "أوأ وأقوله مقدر،
وأالجملة مجزوأم، نأاسإخ مضارع وأفعل عاطفة، وأالواوأ
المقدر القول وأجملة مقدر، لقول القول مقول

 ".ظلموا الذيآن "يآقول جملة على معطوفة

ُتْم  { 45:آ ْن َك ِكِن     ِفي     وَأسَإ ّلِذيآَن     َمَسا َلُموا     ا ْنأُفَسُهْم     َظ َأ

ّيَن َب َت ُكْم     وَأ ْيَف     َل َنا     َك ْل َنا     ِبِهْم     َفَع ْب ُكُم     وَأَضَر َثاَل     َل  }    الْم

ّين جملة وأفاعل "،"سإكنتم جملة على " معطوفة"وأتب
ّين ُلهمتقديآره ، " مضمر"تب ُكهم، : حأا "كيف وأجملة وأهل
ْلنا اسإتفهام " اسإم"كيفوأ المقدر، للفاعل " مفسرةَفَع
 .حأال
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ْد  { 46:آ َكُروأا     وَأَق ْكَرُهْم     َم َد     َم ْن ّلِه     وَأِع ْكُرُهْم     ال ِإْن     َم َكاَن     وَأ
ْكُرُهْم َتُزوأَل     َم ْنُه     ِل َباُل     ِم ْلِج  }    ا

الله "وأعند وأجملة " مستأنأفة،مكروأا "وأقد جملة
كان "وأإن وأقوله المستأنأفة، على " معطوفةمكرهم
في وأاللم " نأافية،"إن مستأنأفة، ": الواوأمكرهم
باللم مجروأر المؤوأل وأالمصدر " للجحود،"لتزوأل
الموصول " صلة"تزوأل وأجملة المقدر، كان بخبر متعلق

 .الحرفي

َبّن     َفل  { 47:آ ّلَه     َتْحَس ِلَف     ال َلُه     وَأْعِدِه     ُمْخ ّلَه     ِإّن     ُرسُإ َعِزيآٌز     ال
ٍم     ُذوأ ِتَقا ْنأ  }    ا

لـ ثان " مفعول"مخلف " مستأنأفة،تحسبن " فل جملة
 .ثان " خبر. "ذوألمخلف " مفعول"رسإله "،"تحسبن

ّدُل     َيآْوَم  { 48:آ َب ْيَر     الْرُض     ُت َبَرُزوأا     وَأالّسَماوَأاُت     الْرِض     َغ وَأ
ّلِه ْلَواحِأِد     ِل ْلَقّهاِر     ا  }    ا

"". "غير"انأتقام للمصدر بنعت متعلق " ظرف"يآوم
ّدل لـ ثان مفعول َب ُت  "."

َتَرى  { 49:آ ْلُمْجِرِميَن     وَأ ِئٍذ     ا ِنأيَن     َيآْوَم  }    الْصَفاِد     ِفي     ُمَقّر

""مقّرنأين "،"تبدل جملة على " معطوفة"وأترى جملة
 .بمقرنأين متعلق وأالجار "،"المجرمين من حأال

ُلُهْم  { 50:آ ِبي ِطَراٍن     ِمْن     سَإَرا َتْغَشى     َق ّناُر     وُأُجوَهُهُم     وَأ  }    ال

" ،"المجرمين من " حأالقطران من "سإرابيلهم جملة
َتْغشى وأجملة من "سإرابيلهم جملة على " معطوفة"وأ

 " .قطران

َيْجِزَي  { 51:آ ّلُه     ِل َبْت     َما     َنأْفٍس     ُكّل     ال  }    َكَس

 .ليجزي ثاٍن " مفعول"ما
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َذا  { 52:آ ّناِس     َبلٌغ     َه َذُروأا     ِلل ْن ُي ِل َلُموا     ِبِه     وَأ َيْع ِل ّنأَما     وَأ َلٌه     ُهَو     َأ ِإ
ٌد ّكَر     وَأاحِأ ّذ َي ِل ُلو     وَأ َباِب     ُأوأ ْل  }    ال

مضارع وأفعل للتعليل، ": اللمبه "وألينذروأا قوله
مجروأر المؤوأل وأالمصدر جوازا، مضمرة بأن منصوب
:تقديآره محذوأف على معطوف وأهو : وأللنأذار،تقديآره

بنعت متعلق مجروأر مصدر المحذوأف وأهذا لينصحوا،
للنصيحة كائن للناس بلغ : هذاوأالتقديآر "."بلغ لـ ثاٍن

ّد "إله هو "أنأما . وأالمصدروأللنأذار ّد سإ مفعولي مس
على معطوف " مجروأر"وأليعلموا . وأالمصدرعلم

 السابق المصدر
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 الحجر سإورة

ْلَك الر{ 1:آ َيآاُت ِت َتاِب آ ِك ْل ِبيٍن وَأُقْرآٍن ا  }ُم

 "."الكتاب على معطوف ": اسإم"وأقرآن

َبَما  { 2:آ ّد     ُر ّلِذيآَن     َيآَو ُنأوا     َلْو     َكَفُروأا     ا ِلِميَن     َكا  }    ُمْس

": مصدريآة،"لو لها، عمل ل وأمكفوفة ": كافة"ربما
"يآود "ربما وأجملة الودادة، مفعول المؤوأل وأالمصدر

 .الحرفي الموصول صلة ""كانأوا وأجملة مستأنأفة،

ُلوا     َذْرُهْم  { 3:آ ُك ْأ ّتُعوا     َيآ َتَم َيآ ْلِهِهُم     وَأ ُيآ َفَسْوَف     الَمُل     وَأ
َلُموَن  }    َيآْع

وأجملة مقدر، شرط جواب وأاقع لنأه " مجزوأم"يآأكلوا
 ." مستأنأفةيآعلمون "فسوف

َنا     وَأَما  { 4:آ ْك َل َيآٍة     ِمْن     َأْه َلَها     ِإل     َقْر َتاٌب     وَأ ُلوٌم     ِك  }    َمْع

وأجملة " للحصر،"إل به، " مفعول"قريآةوأ " زائدة،"من
صاحأب مجيء وأسإّوغ "،"قريآة من " حأالكتاب "وألها
الحال وأاوأ وأاقتران نأفي، بعد النكرة وأقوع نأكرة الحال

 .بالجملة

javascript:openquran(14,4,4)
javascript:openquran(14,3,3)
javascript:openquran(14,3,3)
javascript:openquran(14,2,2)
javascript:openquran(13,52,52)
javascript:openquran(13,52,52)
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=369&CID=55#TOP%23TOP
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=369&CID=55#TOP%23TOP


مكتبة                       الكريم القرآن إعراب مشكل
 السإلمية مشكاة

ِبُق     َما  { 5:آ َلَها     ُأّمٍة     ِمْن     َتْس  }    َأَج

 ." فاعل"أمةوأ " زائدة،"من

ّيآَها    َ يآا  { 6:آ ّلِذي     َأ ْيِه     نأـزَل     ا َل ْكُر     َع ّذ ّنأَك     ال ُنوٌن     ِإ  }    َلَمْج

النداء " جوابلمجنون "إنأك وأجملة " بدل،"الذي
 .مستأنأفة

َنا     َما     َلْو  { 7:آ ِتي ْأ َكِة     َت ِئ ْلَمل ْنَت     ِإْن     ِبا  }    الّصاِدِقيَن     ِمَن     ُك

"الصادقين من كنت "إن . وأجملةتحضيض " أداةما "لو
 .قبله ما عليه دّل محذوأف الشرط وأجواب مستأنأفة،

َكَة     ُنأنـزُل     َما  { 8:آ ِئ ْلَمل ْلَحّق     ِإل     ا ُنأوا     وَأَما     ِبا ًذا     َكا ِإ
َظِريآَن ْن  }    ُم

فاعل من حأال بمحذوأف " متعلق"بالحق الجار
ًذا " ،"نأنـزل "كانأوا "وأما وأجملة جواب، " حأرف"إ

 ".نأنـزل "ما على معطوفة

ّنأا  { 9:آ َنا     َنأْحُن     ِإ ْل ْكَر     نأـز ّذ ّنأا     ال ِإ ُظوَن     َلُه     وَأ  }    َلَحاِف

بالخبر، " متعلق"له "،"إنأا في للضمير " توكيد"نأحن
 .المزحألقة وأاللم

ْد  { 10:آ َلَق َنا     وَأ ْل ِلَك     ِمْن     َأْرسَإ ْب َيِع     ِفي     َق ِليَن     ِش  }    الوّأ

:أي المقدر للمفعول بنعت " متعلقشيع "في الجار
 .شيع في رسإل أرسإلنا

ِتيِهْم     وَأَما  { 11:آ ْأ ُنأوا     ِإل     َرسُإوٍل     ِمْن     َيآ ُئوَن     ِبِه     َكا َتْهِز  }    َيآْس

من " حأال"كانأوا وأجملة " فاعل،"رسإولوأ " زائدة،"من
 "."يآأتيهم مفعول

ِلَك  { 12:آ َذ ُكُه     َك ُل ُلوِب     ِفي     َنأْس ْلُمْجِرِميَن     ُق  }    ا
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ْلكا : نأسلكهأي مطلق مفعول نأائب ": الكاف"كذلك سَإ
ْلك، ذلك مثل . وأجملةإليه مضاف وأالشارة الّس

 ." مستأنأفة"نأسلكه

ُنوَن     ل  { 13:آ ْد     ِبِه     ُيآْؤِم َلْت     وَأَق ّنُة     َخ ِليَن     سُإ  }    الوّأ

في المستتر الضمير من " حأالبه يآؤمنون "ل جملة
سإنة خلت "وأقد . وأجملةبه ُمْؤَمٍن : غيَرأي ""نأسلكه
 ." مستأنأفةالوألين

َلْو  { 14:آ َنا     وَأ َتْح ْيِهْم     َف َل ًبا     َع ّلوا     الّسَماِء     ِمَن     َبا َظ ِفيِه     َف
 }    َيآْعُرُجوَن

وأجملة "،"بابالـ بصفة " متعلقالسماء "من الجار
 .نأصب محل " في"ظل خبر ""يآعرجون

ُلوا  { 15:آ ّنأَما     َلَقا ّكَرْت     ِإ َنأا     سُإ ْبَصاُر َقْوٌم     َنأْحُن     َبْل     َأ
 }    َمْسُحوُروأَن

إضراب، ": حأرف". "بل"لو " جواب"لقالوا جملة
 مستأنأفة بعدها وأالجملة
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ْد  { 16 َلَق َنا     وَأ ْل ّناَها     ُبُروأًجا     الّسَماِء     ِفي     َجَع ّيآ ِظِريآَن     وَأَز ّنا  }    ِلل

"السماء "في وأالجار ، القسم " جوابجعلنا "لقد جملة
 .لجعل الثانأي بالمفعول متعلق

َق     َمِن     ِإل  { 18:آ َتَر َبَعُه     الّسْمَع     اسْإ ْت َأ ِبيٌن     ِشَهاٌب     َف  }    ُم

موصول " اسإم"من اسإتثناء، " حأرفاسإترق من " إل
 .متصل مستثنى

َنأاَها     وَأالْرَض  { 19:آ ْد َد َنا     َم ْي ْلَق َأ َنا     َروَأاسِإَي     ِفيَها     وَأ ْت َب ْنأ َأ وَأ
 }    َمْوُزوأٍن     َشْيٍء     ُكّل     ِمْن     ِفيَها
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به ": مفعول"الرضوأ عاطفة، ": الواوأ"وأالرض قوله
" المقدرة"مددنأا وأجملة : مددنأا،تقديآره محذوأف لفعل

وأجملة )،16( اليآة " في"جعلنا جملة على معطوفة
على " معطوفة"وأألقينا وأجملة " تفسيريآة،"مددنأاها

مقدر بنعت " متعلقكل "من . وأالجار" المقدرة"مددنأا
 .شيء كل من كائنة : أنأواعاأي

َنا  { 20:آ ْل ُكْم     وَأَجَع ِيآَش     ِفيَها     َل ُتْم     وَأَمْن     َمَعا َلُه     َلْس
 }    ِبَراِزِقيَن

":"وأَمن قوله بالفعل، " متعلقانفيها "لكم الجاّران
خبر في وأالباء "،"معايآش على معطوف موصول اسإم

 ." زائدة"ليس

ِإْن  { 21:آ َنأا     ِإل     َشْيٍء     ِمْن     وَأ َد ْن ُنُه     ِع ِئ ُلُه     وَأَما     َخَزا ِإل     ُنأنـز
َدٍر ٍم     ِبَق ُلو  }    َمْع

" نأافية،"إن ، مستأنأفة ": الواوأشيء من "وأإن قوله
""عندنأا " للحصر،"إل ، " زائدة"منوأ " مبتدأ،"شيء
"،"خزائنه الثانأي المبتدأ بخبر متعلق مكان ظرف
 "."شيءلـ " خبرخزائنه "عندنأا وأجملة

َنا  { 22:آ ْل َأْرسَإ َيآاَح     وَأ َنا     َلَواِقَح     الّر ْل َأنأـز ًء     الّسَماِء     ِمَن     َف َما
ُه ُكُمو َنا ْي َأسْإَق ُتْم     وَأَما     َف ْنأ ِنأيَن     َلُه     َأ  }    ِبَخاِز

":"فأسإقيناكموه قوله " ،"الريآاح من " حأال"لواقح
وأالهاء وأالكاف وأفاعل، ماض وأفعل عاطفة، الفاء

"وأما وأجملة للشباع، وأالواوأ للجمع، وأالميم مفعولن،
في الخطاب ضمير من " حأالبخازنأين له أنأتم

عمل " العاملة"ما خبر في زائدة وأالباء "،"أسإقيناكموه
 .ليس

ّنأا  { 23:آ ِإ َنْحُن     وَأ ِيي     َل ُنأِميُت     ُنأْح َنأْحُن     وَأ ُثوَن     وَأ ْلَواِر  }    ا

"،"إن " خبر"نأحيي وأجملة مبتدأ، منفصل " ضمير"نأحن
" معطوفةالوارثون "وأنأحن وأجملة ، المزحألقة وأاللم

 ".نأحيي "نأحن جملة على
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ْد  { 24:آ َلَق َنا     وَأ ِلْم َتْقِدِميَن     َع ْلُمْس ُكْم     ا ْن  }    ِم

 "."المستقدمين من بحال " متعلق"منكم الجار

ِإّن25:آ ّبَك  {وَأ ّنأُه َيآْحُشُرُهْم ُهَو َر ِكيٌم ِإ ِليٌم حَأ  }َع

" خبريآحشرهم "هو وأجملة مبتدأ، منفصل " ضمير"هو
 "."إن

ْد  { 26:آ َلَق َنا     وَأ َلْق ْنأَساَن     َخ ْلَصاٍل     ِمْن     ال ٍإ     ِمْن     َص حَأَم
ُنوٍن  }    َمْس

 .لصلصال بنعت " متعلقحأمأ "من الجار

ْلَجاّن  { 27:آ ُه     وَأا َنا َلْق ْبُل     ِمْن     َخ ِم     َنأاِر     ِمْن     َق  }    الّسُمو

لفعل به ": مفعول"الجان عاطفة، " الواوأ"وأالجان
َلْقنا،تقديآره محذوأف "من " ،قبل : "منوأالجاّران : َخ

ّلق وأجاز "،"خلقناه بـ " متعلقاننأار بلفظ حأرفين تع
لبتداء فالوألى معنييهما، لختلف وأاحأد بفعل وأاحأد

""خلقنا وأجملة للتبعيض، وأالثانأية الزمانأية، الغايآة
َلْقنا جملة على معطوفة المقدرة اليآة " في"َخ

َلْقنا وأجملة السابقة،  .للمقدرة تفسيريآة " المذكورة"َخ

ْذ  { 28:آ ِإ ّبَك     َقاَل     وَأ َكِة     َر ِئ ْلَمل ّنأي     ِل ِلٌق     ِإ ِمْن     َبَشًرا     َخا
ْلَصاٍل ٍإ     ِمْن     َص ُنوٍن     حَأَم  }    َمْس

لـ مفعول ظرفي " اسإم"إذ ، مستأنأفة ": الواوأ"وأإذ
"من الجار "،"خالق لـ " مفعول"بشراوأ " مقدرا،"اذكر

"حأمأ "من الجار "،"بشرا لـ بنعت " متعلقصلصال
إليه " مضاف"قال وأجملة "،"صلصال لـ بنعت متعلق

 .جر محل في

َذا29:آ ِإ ُتُه  َف ْيآ َنأَفْخُت سَإّو َلُه َفَقُعوا ُروأحِأي ِمْن ِفيِه وَأ
 سَإاِجِديآَن

متعلقة شرطية ": ظرفية"إذاوأ عاطفة، ": الفاء"فإذا
ْيآته إذا : يآلزمأي الجواب بمعنى وأالجاّران وأقوُعكم، سَإّو
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بساجديآن، " متعلق"له وأالجار "،"نأفخت بـ متعلقان
"،خالق "إنأي جملة على معطوفة الشرط وأجملة
 .الشرط " جواب"فقعوا وأجملة

َد  { 30:آ َكُة     َفَسَج ِئ ْلَمل ّلُهْم     ا  }    َأْجَمُعوَن     ُك

 .بالواوأ " مرفوع"كلهم للتوكيد ": توكيد"أجمعون

ِليَس     ِإل  { 31:آ ْب َبى     ِإ ُكوَن     َأْن     َأ  }    الّساِجِديآَن     َمَع     َيآ

 "أبى مفعول المؤوأل وأالمصدر ": مستأنأفة،"أبى جملة
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ِليُس    َ يآا     َقاَل  { 32: ْب ُكوَن     َأل     َلَك     َما     ِإ  }    الّساِجِديآَن     َمَع     َت

" متعلق"لك وأالجار مبتدأ، اسإتفهام " اسإم": "مالك "ما
. وأالمصدرمستأنأفة النداء " جواب"مالك بالخبر،وأجملة

 ) .(في الخافض نأـزع على منصوب "تكون "ألالمؤوأل

ُكْن     َلْم     َقاَل  { 33:آ َد     َأ َبَشٍر     لسْإُج َتُه     ِل َلْق ْلَصاٍل     ِمْن     َخ ِمْن     َص
ٍإ ُنوٍن     حَأَم  }    َمْس

وأما الجحود، لم بعد " الواقعة"أن من المؤوأل المصدر
: مريآدا،أي " المقدر"كان بخبر متعلق مجروأر بعدها
""مسنونوأ لصلصال، بنعت " متعلقحأمأ "من الجار
 .لبشر " نأعت"خلقته وأجملة "،"حأمأ لـ نأعت

ْنَها     َفاْخُرْج     َقاَل  { 34:آ ّنأَك     ِم ِإ  }    َرِجيٌم     َف

أبيت : إنأي مقدر شرط لجواب رابطة ": الفاء"فاخرج
على " معطوفةرجيم "فإنأك وأجملة فاخرج، السجود

 "."فاخرج جملة

ِإّن  { 35:آ ْيَك     وَأ َل َنَة     َع ّلْع َلى     ال ِم     ِإ ّديآِن     َيآْو  }    ال
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"وأإن وأجملة اللعنة، من بحال " متعلقيآوم "إلى الجار
" فيرجيم "فإنأك جملة على " معطوفةاللعنة عليك
 .جزم محل

ِنأي     َرّب     َقاَل  { 36:آ ِظْر ْنأ َأ َلى     َف ِم     ِإ ُثوَن     َيآْو ْبَع  }    ُيآ

ِظْرنأي قوله ْنأ :أي مقدر شرط لجواب رابطة ": الفاء"فأ
جواب المقدرة الشرط وأجملة فأنأظرنأي، طردتني إن

 .مستأنأفة النداء

ّنأَك     َقاَل  { 37:آ ِإ َظِريآَن     ِمَن     َف ْن ْلُم  }    ا

: أردتأي مقدر، شرط لجواب رابطة ": الفاء"فإنأك
 .فإنأك ذلك

َلى  { 38:آ ِم     ِإ ْلَوْقِت     َيآْو ِم     ا ُلو ْلَمْع  }    ا

َظريآن " متعلقيآوم "إلى الجار ْن  .بالُم

ِني     ِبَما     َرّب     َقاَل  { 39:آ َت ْيآ َنّن     َأْغَو ّيآ الْرِض     ِفي     َلُهْم     لَز
ّنُهْم َيآ  }    َأْجَمِعيَن     وَألْغِو

وأالمصدر " مصدريآة،"ما للسببية، جارة " الباء"بما
ُأَزيآنبـ متعلق بالباء مجروأر المؤوأل ""أزيآن وأمفعول "،"
بحال " متعلقالرض "في : المعاصي،الجارأي محذوأف

" معطوفة"وألغويآنهم وأجملة المقدر، المفعول من
 . الهاء للضمير " توكيد"أجمعينوأ ، "لزيآنن جملة على

َدَك     ِإل  { 40:آ َبا ْنُهُم     ِع َلِصيَن     ِم ْلُمْخ  }    ا

 "."عبادك من بحال " متعلق"منهم الجار

َذا     َقاَل  { 41:آ َلّي     ِصَراٌط     َه َتِقيٌم     َع  }    ُمْس

" نأعت"مستقيموأ "،"صراطلـ بنعت " متعلق"علّي الجار
 .ثاٍن
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َباِدي     ِإّن  { 42:آ ْيَس     ِع ْيِهْم     َلَك     َل َل َطاٌن     َع ْل َبَعَك     َمِن     ِإل     سُإ ّت ا
ْلَغاوِأيآَن     ِمَن  }    ا

" متعلق"عليهم الجار ليس، بخبر " متعلق"لك الجار
منقطع، مستثنى " موصول"من "،"سإلطان من بحال

آيآة في سإقوطه . بدليلالمخلصون بالعباد وأالمراد
الجار " ،سإلطان عليهم لك ليس عبادي :"إن السإراء

:أي الفاعل ضمير من بحال " متعلقالغاوأيآن "من
 .الغاوأيآن من كائنا اتبعك

ِإّن  { 43:آ ّنَم     وَأ ُدُهْم     َجَه  }    َأْجَمِعيَن     َلَمْوِع

 "."موعدهم في للهاء ": توكيد"أجمعين

ْبَعُة     َلَها  { 44:آ ْبَواٍب     سَإ ُكّل     َأ ْنُهْم     َباٍب     ِل ٌء     ِم  }    َمْقُسوٌم     ُجْز

"لكل وأجملة "،"إّن لـ ثاٍن " خبرأبواب سإبعة "لها جملة
: لكلأي مقدر وأالرابط "،"سإبعةلـ " نأعتجزء منهم باب
 "."جزء من بحال " متعلق"منهم . وأالجارمنها باب

ُلوَها46:آ ْدُخ ٍم  ا ِنيَن ِبَسل  آِم

: مصحوبين،أي الواوأ من بحال " متعلق"بسلم الجار
القول " مقول"ادخلوها وأجملة ثانأية، حأال ""آمنينوأ

 .لهم الملئكة : تقولأي مقدر لقول

َنا  { 47:آ ُدوأِرِهْم     ِفي     َما     وَأنأـزْع ًنأا     ِغّل     ِمْن     ُص َلى     ِإْخَوا َع
ِليَن     سُإُرٍر ِب َتَقا  }    ُم

في المتقين "إن جملة على " معطوفة"نأـزعنا جملة
المقدرة، بالصلة " متعلقصدروأهم "في الجار ".جنات
من " حأال"إخوانأا ، ما من بحال " متعلقغل "من الجار
المضاف من الحال مجيء وأجاز "،"صدوأرهم ضمير
" على الجار إليه، المضاف من جزء المضاف لن إليه؛
 . ثاٍن " نأعت"متقابلين "،"إخوانأا لـ بنعت " متعلقسإرر

ْنَها     ُهْم     وَأَما     َنأَصٌب     ِفيَها     َيآَمّسُهْم     ل  { 48:آ  }    ِبُمْخَرِجيَن     ِم
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في المستتر الضمير من " حأاليآمسهم "ل جملة
" معطوفةبمخرجين منها هم "وأما وأجملة "."متقابلين

" العاملة"ما خبر في وأالباء " ، يآمسهم " ل جملة على
 .زائدة ليس عمل

ّبْئ 49:آ َنأ َباِدي     { ّنأي     ِع َنأا     َأ ْلَغُفوُر     َأ  }    الّرحِأيُم     ا

ّدالغفور أنأا "أنأي المؤوأل المصدر ّد " سإ المفعولين مس
 "."أن " خبرالغفور "أنأا وأجملة وأالثالث، الثانأي

َأّن  { 50:آ ِبي     وَأ َذا َذاُب     ُهَو     َع ْلَع ِليُم     ا  }    ال

المصدر على ...": معطوفعذابي "وأأن المصدر
 فصل ": ضمير"هووأ السابق
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ْذ  { 52 ُلوا     ِإ ْيِه     َدَخ َل ُلوا     َع ّنأا     َقاَل     سَإلًما     َفَقا ُكْم     ِإ ْن ِم
ُلوَن  }    وَأِج

":"سإلما " السابق،"نأبئهمبـ متعلق زمان " ظرف"إذ
مصدر، اسإم وأهو مقدر، لفعل مطلق مفعول نأائب

ّلم وأجملة ُنأَس ""منكم الجار القول، " مقولسإلما "
 .بالخبر متعلق

ُلوا  { 053:آ ّنأا     َتْوَجْل     ل     َقا َبّشُرَك     ِإ ٍم     ُنأ ٍم     ِبُغل ِلي  }    َع

 .القول حأيز في " مستأنأفةنأبّشرك "إنأا جملة

ِنأي     {َقاَل 54:آ ُتُمو َبّشْر َلى     َأ ِنَي     َأْن     َع َبُر     َمّس ِك ْل ِبَم     ا َف
َنأي َبّشُروأ  }    ُت

ضمير من بحال " متعلقَمّسني "أْن المؤوأل المصدر
.الكبر مّس مع كونأي حأال أبشرتمونأي :أي المتكلم
" اسإم"ماوأ عاطفة، ": الفاءتبشروأن "فبم وأقوله

وأالجار تخفيفا، ألفها وأحأذفت جر، محل في اسإتفهام
على معطوفة وأالجملة "،"تبشروأن بـ متعلق

 ""بشرتمونأي
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ُلوا  { 55:آ َنأاَك     َقا ْلَحّق     َبّشْر ُكْن     َفل     ِبا ِطيَن     ِمَن     َت ِنأ ْلَقا  }    ا

ُكْن "َفل جملة َنأاَك جملة على " معطوفةَت َبّشْر  "."

َنُط     وَأَمْن     َقاَل  { 56:آ ّبِه     َرحْأَمِة     ِمْن     َيآْق ّلوَن     ِإل     َر  }    الّضا

ّدرة؛ جملة القول مقول "وَأَمْن . جملةأقنط : لأي ُمَق
َنُط ":"َمْن وأقوله المقدرة، الجملة على " معطوفةَيآْق
""َمْن " خبر"يآقنط وأجملة مبتدأ، اسإتفهام اسإم

فاعل من " : بدل"الّضالون وأقوله السإتفهامية،
 "."يآقنط

ُكْم     َفَما     َقاَل  { 57:آ ُب ْط ّيآَها     َخ ُلوَن     َأ ْلُمْرسَإ  }    ا

ُكْم "َفَما جملة ُب ْط ّدر شرط " جوابَخ جزم، محل في ُمَق
ذلك لغير جئتم : إنأي القول؛ مقول وأجوابه وأالشرط

""خطبكموأ مبتدأ، اسإتفهام " اسإم"ما وأ ؟خطبكم فما
ّيآها وأجملة خبره، َأ ُلوَن " حأيز في " مستأنأفةالُمْرسَإ

 ." بدل"وأالمرسإلون القول،

ّنأا     ُلوٍط     آَل     ِإل  { 59:آ َنّجوُهْم     ِإ  }    َأْجَمِعيَن     َلُم

ّنأا وأجملة السإتثناء، على " منصوب آَل " إل "إ
َنّجوُهْم  .للهاء ": توكيد"أجمعين وأقوله " مستأنأفة،َلُم

َتُه     ِإل  { 60:آ َأ َنأا     اْمَر ّدْر ّنأَها     َق ِبِريآَن     َلِمَن     ِإ ْلَغا  }    ا

َنأا جملة ّدْر ّنأَها وأجملة " مستأنأفة،"َق ِبريآن َلمَن "إ ْلَغا "ا
َنأا لـ به مفعول ّدْر ِلمنا، معنى " المضّمن"َق وأكسرت َع

 .الخبر في اللم " لمجيء"إّن همزة

َلّما  { 61:آ َء     َف ُلوَن     ُلوٍط     آَل     َجا ْلُمْرسَإ  }    ا

َلّما جملة  ." مستأنأفة جاء " َف

ُكْم     َقاَل  { 62:آ ّنأ َكُروأَن     َقْوٌم     ِإ ْن  }    ُم

 .جازم غير شرط " جواب"قال جملة
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ُلوا  { 63:آ َناَك     َبْل     َقا ْئ ُنأوا     ِبَما     ِج َتُروأَن     ِفيِه     َكا  }    َيآْم

ّدر؛ القول مقول "بل وأجملة منكريآن، : لسناأي ُمَق
َناَك ْئ  "."يآمتروأن بـ " متعلق"فيه وأالجار مستأنأفة، "ِج

َناَك  { 64:آ ْي َت َأ ْلَحّق     وَأ ّنأا     ِبا ِإ  }    َلَصاِدُقوَن     وَأ

ّنأا جملة ِإ َناَك جملة على " معطوفةَلَصاِدُقوَن "وَأ ْي َت َأ  "."

َأسْإِر  { 65:آ ِلَك     َف َأْه ْطٍع     ِب ْيِل     ِمَن     ِبِق ّل ِبْع     ال ّت َباَرُهْم     وَأا ْد وَأل     َأ
َتِفْت ْل ُكْم     َيآ ْن ٌد     ِم ْيُث     وَأاْمُضوا     َأحَأ  }    ُتْؤَمُروأَن     حَأ

َأسْإِر جملة على معطوفة وأالجملة عاطفة، ": الفاء " َف
ِلَك وأالجاّر "،"أتيناك َأْه ِب فاعل من بحال " متعلق "

ْطٍع الجار "،"أسإِر ِبِق "ِمَن الجار "،"أسإِر بـ " متعلق"
ْطٍع لـ بنعت " متعلقالليل " متعلق"منكم ". الجار"ِق
 .إليه " مضاف"تؤمروأن وأجملة أحأد، من بحال

َنا  { 66:آ ْي ْيِه     وَأَقَض َل ِلَك     ِإ ِبَر     َأّن     الْمَر     َذ ُطوٌع     َهُؤلِء     َدا َمْق
ِبِحيَن  }    ُمْص

من ..." بدل دابر " أن المؤوأل وأالمصدر " بدل،"المر
 " ."المر

َء  { 67:آ َنِة     َأْهُل     وَأَجا ْلَمِديآ ْبِشُروأَن     ا َت  }    َيآْس

 "."أهل من " حأال"يآستبشروأن جملة

ْيِفي     َهُؤلِء     ِإّن     َقاَل  { 68:آ  }    َتْفَضُحوِن     َفل     َض

القول، مقول على " معطوفةتفضحون "فل جملة
النون، بحذف مجزوأم مضارع  فعل:""تفضحون وأقوله
مفعول المقدرة وأالياء للوقايآة، وأالنون فاعل، وأالواوأ

 .به

ّتُقوا  { 69:آ ّلَه     وَأا  }    ُتْخُزوأِن     وَأل     ال

 ." السابقةتفضحون "فل ": مثلتخزوأن "وأل قوله
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ُلوا 70:آ َلْم     {َقا ْنَهَك     َأوَأ َلِميَن     َعِن     َنأ ْلَعا  }    ا

عاطفة وأالواوأ للسإتفهام، ": الهمزةنأنهك "أوألم قوله
"نأنهك "أوألم وأجملة نأنذرك، : ألمأي مقدر، على

 المقدر القول مقول على معطوفة
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ِتي     َهُؤلِء     َقاَل  { 71: َنا ُتْم     ِإْن     َب ْن ِليَن     ُك  }    َفاِع

:أي لمقدر، به مفعول الشارة ": اسإمبناتي "هؤلء
""تزوّأجوا . وأجملةالشارة من " بدل"بناتي تزوّأجوا،
"فاعلين كنتم "إن وأجملة القول، مقول المقدرة
دّل محذوأف، الشرط وأجواب القول، حأيز في مستأنأفة

 .قبله ما عليه

ّنأُهْم     َلَعْمُرَك  { 72:آ ِتِهْم     َلِفي     ِإ ْكَر  }    َيآْعَمُهوَن     سَإ

محذوأف خبره " مبتدأ،"عمرك للبتداء، ": اللم"لعمرك
وأجملة بالخبر، متعلق . وأالجارَقَسمي تقديآره

ّلق في المستتر الضمير من " حأال"يآعمهون  .الجار متع

ْتُهُم  { 73:آ َذ َأَخ ْيَحُة     َف  }    ُمْشِرِقيَن     الّص

من ": حأال"مشرقينوأ " مستأنأفة،"فأخذتهم جملة
 "."أخذتهم في الهاء

َنا  { 74:آ ْل َيَها     َفَجَع ِل َلَها     َعا َنأا     سَإاِف َطْر َأْم ْيِهْم     وَأ َل ًة     َع حِأَجاَر
 }    سِإّجيٍل     ِمْن

ّدى"جعل "من وأالجار " ،سإافلها : "عاليهالمفعولين " تع
 "."حأجارةلـ بنعت " متعلقسإجيل

ِلَك     ِفي     ِإّن  { 75:آ َيآاٍت     َذ َتَوسّإِميَن     ل ْلُم  }    ِل

 "."آيآات لـ بنعت " متعلق"للمتوسّإمين الجار

ّنأَها  { 76:آ ِإ ِبيٍل     وَأ ِبَس ٍم     َل  }    ُمِقي
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 .بالخبر متعلق وأالجار المزحألقة، اللم

ِلَك     ِفي     ِإّن  { 77:آ َيآًة     َذ ِنيَن     ل ْلُمْؤِم  }    ِل

 "."آيآة لـ بنعت " متعلق"للمؤمنين الجار

ِإْن  { 78:آ َكِة     َأْصَحاُب     َكاَن     وَأ ْيآ ِلِميَن     ال َظا  }    َل

مهملة، الثقيلة من ": مخففة"إْن مستأنأفة، الواوأ
تلحق فهي وأالنافية، المخففة بين الفارقة وأاللم

 . كان " خبر"ظالمينوأ المخففة،

َنا  { 79:آ َتَقْم ْنأ ْنُهْم     َفا ّنأُهَما     ِم ِإ ٍم     وَأ ِإَما ِب ِبيٍن     َل  }    ُم

كان "إن جملة على " معطوفة"فانأتقمنا جملة
جملة على " معطوفةلبإمام "وأإنأهما جملة "،أصحاب

 "."انأتقمنا

َناُهْم81:آ ْي َت َنا  {وَأآ ِت َيآا  }آ

ّذب جملة على " معطوفة"وأآتيناهم جملة  "."ك

ُنأوا  { 82:آ َكا ُتوَن     وَأ ْنِح َباِل     ِمَن     َيآ ْلِج ًتا     ا ُيو ِنيَن     ُب  }    آِم

 " ."يآنحتون في الواوأ من ": حأال"آمنين

ْتُهُم  { 83:آ َذ َأَخ ْيَحُة     َف ِبِحيَن     الّص  }    ُمْص

َذتهم في الهاء من ": حأال"مصبحين  "."أخ

َنى     َفَما  { 84:آ ْنُهْم     َأْغ ُنأوا     َما     َع ُبوَن     َكا ْكِس  }    َيآ

" ،"أخذتهم جملة على " معطوفةأغنى "فما جملة
"."أغنى فاعل وأالمصدر " مصدريآة،كانأوا "ما " في"ماوأ

َنا     وَأَما  { 85:آ َلْق َنُهَما     وَأَما     وَأالْرَض     الّسَماوَأاِت     َخ ْي ِإل     َب
ْلَحّق ِإّن     ِبا َيٌة     الّساَعَة     وَأ ِت ْلَجِميَل     الّصْفَح     َفاْصَفِح     ل  }    ا
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":". "الصفح"نأا الضمير من بحال " متعلق"بالحق الجار
جملة على " معطوفة"فاصفح وأجملة مطلق، مفعول

 ".لتية الساعة "إن

ّبَك     ِإّن  { 86:آ ُق     ُهَو     َر ْلَخل ِليُم     ا ْلَع  }    ا

 "."إن لـ ثان " خبر. "العليمفصل " ضمير"هو

ْد  { 87:آ َلَق َناَك     وَأ ْي َت ْبًعا     آ ِنأي     ِمَن     سَإ َثا ْلَم ْلُقْرآَن     ا ِظيَم     وَأا ْلَع }    ا

"المثانأي "من الجار "،"سإبعا على ": معطوف"وأالقرآن
 "."سإبعالـ بنعت متعلق

ّدّن     ل  { 88:آ ْيَك     َتُم َن ْي َلى     َع َنا     َما     ِإ ّتْع ْنُهْم     َأْزوَأاًجا     ِبِه     َم وَأل     ِم
ْيِهْم     َتْحَزْن َل َناحَأَك     وَأاْخِفْض     َع ِنيَن     َج ْلُمْؤِم  }    ِل

ّدن "ل على مبني مضارع " فعل"تمدّن " نأاهية،": "لتم
وأالنون جزم، محل في التوكيد بنون لتصاله الفتح

 "."أزوأاجا لـ بنعت متعلق ""منهم . الجارللتوكيد

ّنأي     وَأُقْل  { 89:آ َنأا     ِإ ّنِذيآُر     َأ ِبيُن     ال ْلُم  }    ا

ثان " خبر". "المبين"إنأي في للضمير ": توكيد"أنأا
 "."إنلـ

َنا     َكَما  { 90:آ ْل َلى     َأنأـز َتِسِميَن     َع ْلُمْق  }    ا

مقدر، به لمفعول نأعت مثل بمعنى اسإم ": الكاف"كما
لدللة مقدر، المحذوأف المفعول نأصب الذي وأالفعل

على أنأـزلنا الذي مثل عذابا : أنأذركم" أي"النذيآر لفظ
 المقتسمين
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ّلِذيآَن  { 91 ُلوا     ا ْلُقْرآَن     َجَع  }    ِعِضيَن     ا

) لنأه89( اليآة في للنذيآر " مفعول"الذيآن ليس
فهو يآعمل ل الموصوف وأالوصف بالمبين، موصوف
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بالياء؛ منصوب ثاٍن ": مفعول"عضين للمقتسمين، نأعت
 .السالم المذكر بجمع ملحق لنأه

ّبَك  { 92:آ ّنُهْم     َفَوَر َل َأ َنْس  }    َأْجَمِعيَن     َل

ّنهم وأجملة " مستأنأفة،"فوربك جملة " جواب"لنسأل
 "."نأسألهم في للهاء ": توكيد"أجمعين القسم،

ُنأوا     َعّما  { 93:آ ُلوَن     َكا  }    َيآْعَم

 .بنسألنهم " متعلق"عّما الجار

َدْع  { 94:آ َأْعِرْض     ُتْؤَمُر     ِبَما     َفاْص ِكيَن     َعِن     وَأ ْلُمْشِر  }    ا

 .بالفعل متعلق المجروأر وأالمصدر " مصدريآة،"ما

ّنأا  { 95:آ َناَك     ِإ ْي ِئيَن     َكَف َتْهِز ْلُمْس  }    ا

 .ثاٍن " مفعول"المستهزئين

ّلِذيآَن  { 96:آ ُلوَن     ا ّلِه     َمَع     َيآْجَع َلًها     ال َلُموَن     َفَسْوَف     آَخَر     ِإ }    َيآْع

 ." مستأنأفةيآعلمون "فسوف وأجملة " نأعت،"الذيآن

ْد  { 97:آ َلَق َلُم     وَأ ّنأَك     َنأْع ْدُرَك     َيآِضيُق     َأ ُلوَن     ِبَما     َص  }    َيآُقو

ّد المؤوأل المصدر ّد سإ ""ما وأ " ،"نأعلم مفعولي مس
 "."يآضيقبـ متعلق المجروأر وأالمصدر مصدريآة،

ّبْح  { 98:آ ّبَك     ِبَحْمِد     َفَس  }    َر

 "."سإبح فاعل من بحال " متعلق"بحمد الجار

ْد 99:آ ُب ّبَك     {وَأاْع  }    َر

 "."كن جملة على " معطوفة"وأاعبد جملة

 النحل سإورة
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َتى 1:آ َأ ّلِه َأْمُر { ُه َفل ال ُلو َتْعِج َنأُه َتْس ْبَحا َلى سُإ َتَعا وَأ
ُكوَن َعّما  }ُيآْشِر

"،أمر "أتى جملة على " معطوفةتستعجلوه "فل جملة
""سإبحانأه . جملةالخبر على النأشاء عطف وأيآجوز

تقديآره محذوأف لعامل مصدر اسإم وأهو مستأنأفة،
المستأنأفة على " معطوفة"وأتعالى جملة "،"نأسبح

مجروأر وأالمصدر " مصدريآة،"عّما " في"ماوأ "،"سإبحانأه
 "."تعالىبـ متعلق

َكَة     ُيآنـزُل  { 2:آ ِئ ْلَمل َلى     َأْمِرِه     ِمْن     ِبالّروأِح     ا ُء     َمْن     َع ِمْن     َيآَشا
َباِدِه ْنأِذُروأا     َأْن     ِع ّنأُه     َأ َلَه     ل     َأ َنأا     ِإل     ِإ ّتُقوِن     َأ  }    َفا

:" أي"الملئكة من بحال " متعلق"بالروأح الجار
"،"الروأح من بحال " متعلقأمره "من وأالجار مصحوبة،

وأجملة تفسيريآة، بعدها وأالجملة " تفسيريآة،"أنوأ
للجنس، " نأافية"لوأ "،"أن " خبرأنأا إل إله "ل التنـزيآه

""إل موجود، تقديآره محذوأف وأالخبر " اسإمها،"إله
الخبر في المستتر الضمير من بدل ""أنأا للحصر،

. وأجملةالنأذار مفعول المؤوأل وأالمصدر المحذوأف،
يآاء وأحأذفت التنـزيآه، جملة على " معطوفة"فاتقون

 .بالكسرة عنها وأاجتزئ " تخفيفا،"اتقون من الفعل

َلَق 3:آ ْلَحّق     وَأالْرَض     الّسَماوَأاِت     {َخ َلى     ِبا َعّما     َتَعا
ُكوَن  }    ُيآْشِر

""ماوأ "،"خلق فاعل من بحال " متعلق"بالحق الجار
 ." مصدريآة"عما قوله في

َلَق  { 4:آ ْنأَساَن     َخ ْطَفٍة     ِمْن     ال َذا     ُنأ ِإ ِبيٌن     َخِصيٌم     ُهَو     َف  }    ُم

" فجائية،"إذا عاطفة، ": الفاءخصيم هو "فإذا قوله
على معطوفة وأالجملة "،مبين "خصيم وأخبراه وأمبتدأ،

 ." المستأنأفة"خلق جملة

ْنأَعاَم  { 5:آ َلَقَها     وَأال ُكْم     َخ ٌء     ِفيَها     َل َناِفُع     ِدْف ْنَها     وَأَم وَأِم
ُلوَن ُك ْأ  }    َت
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:تقديآره محذوأف لفعل به ": مفعول"وأالنأعام قوله
جملة على " معطوفةالنأعام "وأخلق وأجملة وأخلق،
للفعل " تفسيريآة"خلقها وأجملة "،النأسان "خلق

في الهاء من " حأاليةدفء فيها "لكم . جملةالمقدر
"،"دفء من بحال " متعلق"فيها وأالجار "،"خلقها
فيها "لكم جملة على " معطوفةتأكلون "وأمنها وأجملة

 ".دفء

ُكْم  { 6:آ َل  }    َتْسَرحُأوَن     وَأحِأيَن     ُتِريآُحوَن     حِأيَن     َجَماٌل     ِفيَها     وَأ

" مبتدأ،"جمال " ،"جمال من بحال " متعلقفيها "الجار
 إليه " مضاف"تريآحون وأجملة
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َتْحِمُل  { 7: ُكْم     وَأ َل ْثَقا َلى     َأ َلٍد     ِإ ُنأوا     َلْم     َب ُكو ِلِغيِه     َت ِبِشّق     ِإل     َبا
ْنأُفِس  }    ال

فيها "وألكم جملة على " معطوفة"وأتحمل وأجملة
". الجار"بلد لـ " نأعتتكونأوا " لم وأجملة " ،جمال
: لمأي بالغيه، في الضمير من بحال " متعلق"بشق
 .بالمشقة ملتبسين إل تبلغوه

ْيَل  { 8:آ ْلَخ ِبَغاَل     وَأا ْل ْلَحِميَر     وَأا ُبوَها     وَأا َك َتْر َنًة     ِل ُلُق     وَأِزيآ َيآْخ وَأ
َلُموَن     ل     َما  }    َتْع

اليآة " في"النأعام على معطوف ": اسإم"وأالخيل قوله
وأالمصدر مضمرة، بأن ": منصوب"لتركبوها . قوله )5(

" المقدر،"خلق بالفعل متعلق باللم مجروأر المؤوأل
الفعل وأصل وأإنأما أجله، من ": مفعول"وأزيآنة وأقوله

""زيآنة " وأإلى"لتركبوها قوله في باللم الوأل إلى
اتحاد عدم وأهو الوأل في شرط لختلل بنفسه؛
بخلف المخاطبون، وأالراكب الله الخالق فإن الفاعل،
 ." مستأنأفة"وأيآخلق وأجملة الثانأي،

َلى  { 9:آ ّلِه     وَأَع ُد     ال ِبيِل     َقْص ْنَها     الّس ِئٌر     وَأِم َلْو     َجا َء     وَأ َشا
ُكْم َدا  }    َأْجَمِعيَن     َلَه
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لهداكم شاء "وألو وأجملة " معترضة،جائر "وأمنها جملة
" ،قصد الله "وأعلى المستأنأفة على " معطوفة

 .للكاف " توكيد"أجمعينوأ

ّلِذي     ُهَو  { 10:آ ًء     الّسَماِء     ِمَن     َأنأـزَل     ا ُكْم     َما ْنُه     َل َشَراٌب     ِم
ْنُه  }    ُتِسيُموَن     ِفيِه     َشَجٌر     وَأِم

"وأمنه " وأجملة"ماء لـ " نأعتشراب منه "لكم جملة
وأجملة " ،شراب منه "لكم جملة على معطوفة "شجر

من بحال " متعلق"منه الجار لشجر، " نأعت"تسيمون
""فيه الجار لشجر، " نأعت"تسيمون وأجملة شراب،
 "."تسيمون بـ متعلق

ِبُت  { 11:آ ْن ُكْم     ُيآ ُتوَن     الّزْرَع     ِبِه     َل ْيآ ّنِخيَل     وَأالّز َناَب     وَأال وَأالْع
ّثَمَراِت     ُكّل     وَأِمْن ِلَك     ِفي     ِإّن     ال َيآًة     َذ ٍم     ل ّكُروأَن     ِلَقْو َتَف  }    َيآ

بنعت متعلق وأالجار عاطفة، ": الواوأكل "وأمن قوله
وأجملة كل، من : وأشيئاأي محذوأف، لمنعوت

 "."قوملـ " نأعت"يآتفكروأن

ُكُم     وَأسَإّخَر  { 12:آ ْيَل     َل ّل ّنَهاَر     ال ْلَقَمَر     وَأالّشْمَس     وَأال وَأا
ّنُجوُم َأْمِرِه     ُمَسّخَراٌت     وَأال ِلَك     ِفي     ِإّن     ِب َيآاٍت     َذ ٍم     ل ِلَقْو
ُلوَن  }    َيآْعِق

""سإّخر جملة على " معطوفةُمَسّخرات "وأالنجوم جملة
وأجملة بمسخرات، " متعلق"بأمره وأالجار لها، محل ل

 "."قوملـ " نأعت"يآعقلون

َأ     وَأَما  { 13:آ ُكْم     َذَر ِلًفا     الْرِض     ِفي     َل َت ُنأُه     ُمْخ ْلَوا  }    َأ

"،"القمر على معطوف موصول ": اسإمذرأ "وأما
"،"ما من " حأال"مختلًفا "،"ذرأ بـ متعلقان وأالجاّران

 "."مختلفا لـ " فاعل"ألوانأهوأ

ّلِذي     وَأُهَو  { 14:آ َبْحَر     سَإّخَر     ا ْل ُلوا     ا ُك ْأ َت ْنُه     ِل ّيآا     َلْحًما     ِم َطِر
َتْخِرُجوا َتْس ْنُه     وَأ َيًة     ِم ْل َنأَها     حِأ َبُسو ْل َتَرى     َت ْلَك     وَأ ْلُف ِفيِه     َمَواِخَر     ا

َتُغوا ْب َت ِل ِلِه     ِمْن     وَأ ُكْم     َفْض ّل َلَع ُكُروأَن     وَأ  }    َتْش

javascript:openquran(15,14,14)
javascript:openquran(15,14,14)
javascript:openquran(15,14,14)
javascript:openquran(15,13,13)
javascript:openquran(15,12,12)
javascript:openquran(15,12,12)
javascript:openquran(15,12,12)
javascript:openquran(15,11,11)
javascript:openquran(15,11,11)
javascript:openquran(15,10,10)
javascript:openquran(15,10,10)


مكتبة                       الكريم القرآن إعراب مشكل
 السإلمية مشكاة

" فيالذي "هو جملة على " معطوفةالذي "وأهو جملة
َنأَها جملة ) ،10( اليآة َبُسو ْل َت َيًة لـ " نأعت" ْل جملة "، "حِأ

""وألتبتغوا وأالمصدر المتعاطفين، بين معترضة ""وأترى
"وألعلكم وأجملة "،"لتأكلوا جملة على معطوف
 للبتغاء المفرد على " معطوفةتشكروأن
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ْلَقى  { 15 َأ َد     َأْن     َروَأاسِإَي     الْرِض     ِفي     وَأ ُكْم     َتِمي ْنأَهاًرا     ِب َأ وَأ
ُبل ُكْم     وَأسُإ ّل ُدوأَن     َلَع َت  }    َتْه

جملة : كراهة،أي لجله؛ " مفعولتميد "أن المصدر
 ." مستأنأفةتهتدوأن "لعلكم

ِم     وَأَعلَماٍت  { 16:آ ّنْج ِبال ُدوأَن     ُهْم     وَأ َت  }    َيآْه

"يآهتدوأن "هم وأجملة "،"سإبل على " معطوف"وأعلمات
 .مستأنأفة

ُلُق     َأَفَمْن  { 17:آ ُلُق     ل     َكَمْن     َيآْخ ّكُروأَن     َأَفل     َيآْخ َذ  }    َت

موصول " اسإم"َمْن " مستأنأفة،يآخلق "أفمن جملة
"أفل . وأجملةبالخبر " متعلق"كمن وأالجاّر مبتدأ،

ّكروأن  ".يآخلق "أفمن المستأنأفة على " معطوفةتذ

ِإْن  { 18:آ ّدوأا     وَأ ّلِه     ِنأْعَمَة     َتُع ّلَه     ِإّن     ُتْحُصوَها     ل     ال َلَغُفوٌر     ال
 }    َرحِأيٌم

 .ثاٍن " خبر"رحأيم " مستأنأفة،تعدوأا "وأإن جملة

ّلُه  { 19:آ َلُم     وَأال ُنوَن     وَأَما     ُتِسّروأَن     َما     َيآْع ِل  }    ُتْع

 ." مستأنأفةيآعلم "وأالله جملة

ّلِذيآَن  { 20:آ ْدُعوَن     وَأا ّلِه     ُدوأِن     ِمْن     َيآ ُلُقوَن     ل     ال ًئا     َيآْخ ْي َش
َلُقوَن     وَأُهْم  }    ُيآْخ
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"دوأن "من الجار " مستأنأفة،يآدعون "وأالذيآن جملة
وأجملة المقدر، الموصول على العائد من بحال متعلق

َلقون "وأهم وأجملة " خبر،يآخلقون "ل من حأال "ُيآْخ
َيآْخلقون في الواوأ  "."

ْيُر     َأْمَواٌت  { 21:آ َياٍء     َغ ّيآاَن     َيآْشُعُروأَن     وَأَما     َأحْأ ُثوَن     َأ ْبَع  }    ُيآ

ّيآان ثالث، " خبر"غير "،"هم لـ ثاٍن " خبر"أموات ""أ
جملة "،"يآبعثون بـ متعلق ظرف اسإتفهام اسإم

ّلق "،"يآشعروأن لـ به " مفعول"يآبعثون بالسإتفهام، المع
"وأما وأجملة متعٍد، قلبي فعل معنى تضمن وأقد

 "."يآخلقون جملة على " معطوفةيآشعروأن

ُكْم  { 22:آ َلُه َلٌه     ِإ ٌد     ِإ ّلِذيآَن     وَأاحِأ ُنوَن     ل     َفا ِبالِخَرِة     ُيآْؤِم
ُبُهْم ُلو ٌة     ُق ِكَر ْن ِبُروأَن     وَأُهْم     ُم ْك َت  }    ُمْس

وأ " مستأنأفة،يآؤمنون ل "فالذيآن وأجملة " نأعت،"وأاحأد
" خبرمنكرة "قلوبهم وأجملة ثاٍن، " مبتدأ"قلوبهم

في الهاء من " حأالمستكبروأن "وأهم وأجملة الذيآن،
 "."قلوبهم

ّلَه     َأّن     َجَرَم     ل  { 23:آ َلُم     ال ُنوَن     وَأَما     ُيآِسّروأَن     َما     َيآْع ِل ّنأُه     ُيآْع ل     ِإ
ِبِريآَن     ُيآِحّب ْك َت ْلُمْس  }    ا

على مبني " اسإمها"جرم للجنس، " نأافية": "لجرم "ل
وأالمصدر : موجود،تقديآره محذوأف وأالخبر الفتح،

 ).(في الخافض نأـزع على منصوب المؤوأل

َذا  { 24:آ ِإ َذا     َلُهْم     ِقيَل     وَأ ُكْم     َأنأـزَل     َما ّب ُلوا     َر ِطيُر     َقا َأسَإا

ِليَن  }    الوّأ

إليه، " مضاف"قيل جملة مستأنأفة، الشرط جملة
" اسإم": "ما. "ماذاالمصدر " ضمير"قيل فاعل وأنأائب

" خبر"أسإاطير خبر، موصول " اسإم"ذا مبتدأ، اسإتفهام
"أسإاطير "هي وأجملة هي، تقديآره محذوأف لمبتدأ
 .القول مقول
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ُلوا  { 25:آ َيْحِم َلًة     َأوْأَزاَرُهْم     ِل َياَمِة     َيآْوَم     َكاِم ْلِق َأوْأَزاِر     وَأِمْن     ا

ّلِذيآَن َنأُهْم     ا ّلو ْيِر     ُيآِض ٍم     ِبَغ ْل َء     َأل     ِع  }    َيآِزُروأَن     َما     سَإا

بـ متعلق باللم " مجروأر"ليحملوا المؤوأل المصدر
" ظرف"يآوم "،"أوأزارهم من " حأال"كاملة "،"قالوا
عاطفة، ": الواوأأوأزار "وأمن ". قوله"يآحملوابـ متعلق
على معطوف محذوأف لمنعوت بنعت متعلق وأالجار

الجار أوأزار، من كائنة : وأأوأزارا" وأالتقديآر"أوأزارهم
": حأرف". "أل"يآضلون فاعل من بحال " متعلق"بغير

سإاء، فاعل موصول " اسإم"ما وأ وأتنبيه، اسإتفتاح
وأالجملة ، محلهم أي محذوأف بالذم وأالمخصوص

 .مستأنأفة

ْد26:آ َكَر  {َق ّلِذيآَن َم ِلِهْم ِمْن ا ْب َتى َق َأ ّلُه َف َنأُهْم ال َيا ْن ِمَن ُب
ْلَقَواِعِد ْيِهُم َفَخّر ا َل َتاُهُم َفْوِقِهْم ِمْن الّسْقُف َع َأ وَأ
َذاُب ْلَع ْيُث ِمْن ا  }َيآْشُعُروأَن ل حَأ

" معطوفة"فأتى وأجملة " مستأنأفة،مكر "قد جملة
"،"أتىبـ " متعلقالقواعد "من الجار المستأنأفة، على
"ل وأجملة "،"خّر بـ " متعلقفوقهم "من الجار

 إليه " مضافيآشعروأن
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َياَمِة     َيآْوَم     ُثّم  { 27: ْلِق َيآُقوُل     ُيآْخِزيآِهْم     ا ْيآَن     وَأ ِئَي     َأ َكا ُشَر
ّلِذيآَن ُتْم     ا ْن ّلِذيآَن     َقاَل     ِفيِهْم     ُتَشاّقوَن     ُك ُتوا     ا ْلَم     ُأوأ ْلِع ِإّن     ا

ْلِخْزَي َيْوَم     ا ْل َء     ا َلى     وَأالّسو َكاِفِريآَن     َع ْل  }    ا

": اسإم". "أيآن"يآخزيآهم بـ " متعلق"يآوم "الظرف
بالخبر، متعلق مكان ظرف الفتح على مبني اسإتفهام
متعلق " ظرف. "اليومنأعت ""الذيآن " مبتدأ،"شركائي

ّلق الذي بالسإتقرار  .الخبر به تع

ّلِذيآَن  { 28:آ َتَوّفاُهُم     ا َكُة     َت ِئ ْلَمل ِلِمي     ا ْنأُفِسِهْم     َظا ْلَقُوا     َأ َأ َف
َلَم ّنا     َما     الّس َلى     سُإوٍء     ِمْن     َنأْعَمُل     ُك ّلَه     ِإّن     َب ِليٌم     ال ُتْم     ِبَما     َع ْن ُك

ُلوَن  }    َتْعَم
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مفعول من " حأال"ظالمي "،"الكافريآن لـ " نأعت"الذيآن
جملة على " معطوفةالسلم "فألقوا جملة "،"تتوّفاهم
مقدر، لقول القول " مقولكنا "ما وأجملة "،"تتوفاهم

.قائلين السلم : فألقواأي الحال على منصوب وأالقول
وأجملة " زائدة،"ِمن وأ به، ": مفعولسإوء "من وأقوله

محل في مقدر لقول القول " مقولعليم الله "إن
 .نأصب

ُلوا  { 29:آ ْدُخ ْبَواَب     َفا ّنَم     َأ ِلِديآَن     َجَه ْئَس     ِفيَها     َخا ِب َل ْثَوى     َف َم
ّبِريآَن َك َت ْلُم  }    ا

القول، مقول على " معطوفة"فادخلوا جملة
"،"خالديآنبـ متعلق وأالجار الواوأ، من ": حأال"خالديآن

""لبئس في وأاللم مستأنأفة ": الفاء"فلبئس وأقوله
لبئس : فواللهوأالتقديآر محذوأف قسم جواب في وأاقعة
وأجملة " مستأنأفة،مثوى لبئس "فوالله . وأجملةمثوى

بالذم وأالمخصوص القسم، " جوابمثوى "لبئس
 .: جهنمأي محذوأف

ّلِذيآَن     وَأِقيَل  { 30:آ ّتَقْوا     ِل َذا     ا ُكْم     َأنأـزَل     َما ّب ُلوا     َر ْيًرا     َقا َخ
ّلِذيآَن ُنوا     ِل َيا     َهِذِه     ِفي     َأحْأَس ْنأ ّد َنٌة     ال َداُر     حَأَس َل ْيٌر     الِخَرِة     وَأ َخ
ِنْعَم َل ّتِقيَن     َداُر     وَأ ْلُم  }    ا

مصدر ضمير الفاعل وأنأائب " مستأنأفة،"وأقيل جملة
مبتدأ، اسإتفهام " اسإم": "ما"ماذا وأقوله "."قيل

مقدرا، لنأـزل به " مفعول"خيرا " خبر،"ذا وأالموصول
""للذيآن وأالجار القول، " مقولخيرا "أنأـزل وأجملة
"،"أحأسنوابـ " متعلقهذه "في الجار بالخبر، متعلق
""لنعم في وأاللم " مستأنأفة،خير الخرة "وألدار وأجملة
لنعم : وأوأاللهوأالتقديآر محذوأف، قسم جواب في وأاقعة

"لنعم وأجملة " مستأنأفة،دار لنعم "وأوأالله وأجملة دار،
:أي محذوأف بالمدح وأالمخصوص القسم، " جوابدار
 . الخرة دار

ّناُت  { 31:آ ْدٍن     َج َنأَها     َع ُلو ْدُخ ِتَها     ِمْن     َتْجِري     َيآ ْنأَهاُر     َتْح ال
ُءوأَن     َما     ِفيَها     َلُهْم ِلَك     َيآَشا َذ ّلُه     َيآْجِزي     َك ّتِقيَن     ال ْلُم  }    ا
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وأجملة جنات، : هيأي محذوأف لمبتدأ ": خبر"جنات
وأجملة السابق، للمدح تفسيريآة "جنات "هي

ضمير من " حأال"تجري وأجملة لجنات، " نأعت"يآدخلونأها
"يآشاؤوأن ما فيها "لهم وأجملة "،"يآدخلونأها في الغائب

نأائب ": الكاف"كذلك " وأقوله"يآدخلونأها فاعل من حأال
الله : يآجزيأي إليه مضاف وأالشارة مطلق، مفعول

 ." مستأنأفة"يآجزي وأجملة الجزاء، ذلك مثل جزاء

ّلِذيآَن  { 32:آ َتَوّفاُهُم     ا َكُة     َت ِئ ْلَمل ِبيَن     ا ّي ُلوَن     َط سَإلٌم     َيآُقو
ُكُم ْي َل ُلوا     َع ْدُخ ّنَة     ا ْلَج  }    ا

الهاء، من " حأال"طيبينوأ "،"المتقين لـ " نأعت"الذيآن
البتداء وأجاز بالخبر، متعلق وأالجار " مبتدأ،"سإلم

من " حأال"يآقولون وأجملة .دعاء لنأها بالنكرة،
 .القول حأيز في " مستأنأفة"ادخلوا ". وأجملة"الملئكة

ُظُروأَن     {َهْل 33:آ ْن َيُهُم     َأْن     ِإل     َيآ ِت ْأ َكُة     َت ِئ ْلَمل ِتَي     َأوْأ     ا ْأ َأْمُر     َيآ

ّبَك ِلَك     َر َذ ّلِذيآَن     َفَعَل     َك ِلِهْم     ِمْن     ا ْب َلَمُهُم     وَأَما     َق ّلُه     َظ ِكْن     ال َل وَأ
ُنأوا ْنأُفَسُهْم     َكا ِلُموَن     َأ ْظ  }    َيآ

المؤوأل وأالمصدر " مستأنأفة،يآنظروأن "هل جملة
نأائب ": الكاف"كذلك ". وأقوله"يآنظروأن مفعول
: َفَعلوأالتقديآر إليه، مضاف وأالشارة مطلق، مفعول

""فعل وأجملة الفعل، ذلك مثل ِفْعل قبلهم من الذيآن
بين " معترضةالله ظلمهم "وأما وأجملة مستأنأفة،

التالية- معطوفة -""فأصابهم جملة لن المتعاطفين؛
على " معطوفةكانأوا "وألكن وأجملة "،"فعل جملة على
": مفعول"أنأفسهم ". وأقولهالله ظلمهم "ما جملة
 .كان " خبر"يآظلمون وأجملة "،"يآظلمون للفعل مقدم

َبُهْم  { 34:آ َأَصا َئاُت     َف ّي ُلوا     َما     سَإ َق     َعِم ُنأوا     َما     ِبِهْم     وَأحَأا ِبِه     َكا
ُئوَن َتْهِز  }    َيآْس

المؤوأل وأالمصدر " مصدريآة،": "ماعملوا " ما "قوله
فاعل موصول ": اسإمكانأوا "ما وأقوله إليه، مضاف

 "حأاقبـ
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ّلِذيآَن     وَأَقاَل  { 35 ُكوا     ا َء     َلْو     َأْشَر ّلُه     َشا َنأا     َما     ال ْد َب ِنأِه     ِمْن     َع ُدوأ
َنأا     وَأل     َنأْحُن     َشْيٍء     ِمْن َباُؤ َنا     وَأل     آ ِنأِه     ِمْن     حَأّرْم َشْيٍء     ِمْن     ُدوأ

ِلَك َذ ّلِذيآَن     َفَعَل     َك ِلِهْم     ِمْن     ا ْب َلى     َفَهْل     َق َبلُغ     ِإل     الّرسُإِل     َع ْل ا
ِبيُن ْلُم  }    ا

" متعلقدوأنأه "من . الجار" مستأنأفةالذيآن "وأقال جملة
" زائدة،"منوأ به، " مفعول"شيءوأ "،"شيء من بحال
" زائدة"ل "،"عبدنأا في الرفع لضمير " توكيد"نأحن
وأجاز "،"نأا الضمير على " معطوف"آباؤنأا النفي، لتأكيد
لوجود المتصل المرفوع الضمير على الظاهر عطف

"شيء من دوأنأه من حَأّرمنا "وأل وأقوله بينهما، الفاصل
على "فهل . قوله" مستأنأفة"فعل . وأجملةقبله كالذي

""البلغ بخبر متعلق وأالجار مستأنأفة، ": الفاءالرسإل
 .مستأنأفة وأالجملة " للحصر،"إلوأ مبتدأ، هو الذي

ْد  { 36:آ َلَق َنا     وَأ ْث ُدوأا     َأِن     َرسُإول     ُأّمٍة     ُكّل     ِفي     َبَع ُب ّلَه     ُاْع ال
ُبوا ِن َت ّطاُغوَت     وَأاْج ْنُهْم     ال َدى     َمْن     َفِم ّلُه     َه ْنُهْم     ال َمْن     وَأِم

ْيِه     حَأّقْت َل َلُة     َع ُظُروأا     الْرِض     ِفي     َفِسيُروأا     الّضل ْنأ ْيَف     َفا َك
َبُة     َكاَن ِبيَن     َعاِق ّذ َك ْلُم  }    ا

وأجملة " تفسيريآة،"أنوأ " مستأنأفة،بعثنا "وألقد جملة
قول يآتضمن المتقدم البعث لن " تفسيريآة؛"اعبدوأا
جملة على معطوفة "الله هدى من "فمنهم وأجملة
وأجملة مبتدأ، ": موصول. "َمْنلها محل " ل"بعثنا

خبر اسإتفهام ": اسإم"كيف . وأقوله" مستأنأفة"فسيروأا
مفعول وأالجملة " اسإمها،"عاقبةوأ " الناسإخة،"كان

 .العلم معنى المضمن بالسإتفهام، المعلق للنظر

َلى     َتْحِرْص     ِإْن  { 37:آ َداُهْم     َع ِإّن     ُه ّلَه     َف َمْن     َيآْهِدي     ل     ال
 }    َنأاِصِريآَن     ِمْن     َلُهْم     وَأَما     ُيآِضّل

" نأافية،"ما عاطفة، ": الواوأنأاصريآن من لهم "وأما قوله
""نأاصريآن وأ " زائدة،"ِمنوأ بالخبر، " متعلق"لهم وأالجار
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على " معطوفةنأاصريآن من لهم "وأما وأجملة مبتدأ،
 .الشرط جواب

َأْقَسُموا  { 38:آ ّلِه     وَأ َد     ِبال ِنأِهْم     َجْه ْيآَما ْبَعُث     ل     َأ ّلُه     َيآ َمْن     ال
َلى     َيآُموُت ًدا     َب ْيِه     وَأْع َل ِكّن     حَأّقا     َع َل َثَر     وَأ ْك ّناِس     َأ ل     ال

َلُموَن  }    َيآْع

"الله يآبعث "ل وأجملة مطلق، مفعول " نأائب"جهد
. وأقولهمنفي لنأه بالنون؛ يآؤكد وألم القسم، جواب
لعامل مطلق ": مفعول"وأعدا جواب، ": حأرف"بلى

بنعت " متعلق"عليه وأالجار وأعدا، ذلك : وأعدأي مقدر،
:أي محذوأف، لعامل مطلق " مفعول"حأقاوأ "،"وأعدا لـ

"حأقا "وأحأق "،وأعدا "وأعد . وأجملتاحأقا ذلك حأّق
الناس أكثر "وألكن . وأجملةالمتعاطفين بين معترضتان

: بلىأي مقدرة، جملة على معطوفة "يآعلمون ل
 ...أكثر وألكن يآبعثهم

ّيَن  { 39:آ َب ُي ّلِذي     َلُهُم     ِل ِلُفوَن     ا َت َلَم     ِفيِه     َيآْخ َيْع ِل ّلِذيآَن     وَأ ا
ّنأُهْم     َكَفُروأا ُنأوا     َأ  }    كاذبين     َكا

ّين المؤوأل المصدر ""يآبعثهم بـ متعلق " مجروأر"ليب
ّدكانأوا "أنأهم المؤوأل وأالمصدر المقدر، ّد " سإ مس
 .علم مفعولي

ّنأَما  { 40:آ َنا     ِإ ُل َذا     ِلَشْيٍء     َقْو ُه     ِإ َنأا ْد ُكْن     َلُه     َنأُقوَل     َأْن     َأَر
ُكوُن َي  }    َف

من بحال " متعلق"لشيء الجار وأمكفوفة، " كافة"إنأما
"،"قولنا من بحال متعلق محض " ظرف"إذا "،"قولنا

": فعل"كن ". قوله"قولنا " خبرله نأقول "أن المصدر
""فيكون في وأالفاء أنأت، ضمير وأفاعله تام، أمر

ضمير وأفاعله تام، مضارع " فعل"يآكونوأ مستأنأفة،
:أي هو، تقديآره محذوأف لمبتدأ " خبر"يآكون وأجملة هو،
 .مستأنأفة "يآكون "فهو . وأجملةيآكون فهو
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ّلِذيآَن  { 41:آ ّلِه     ِفي     َهاَجُروأا     وَأا ِلُموا     َما     َبْعِد     ِمْن     ال ُظ
ّنُهْم َئ َبّو ُن َيا     ِفي     َل ْنأ ّد َنًة     ال َبُر     الِخَرِة     وَألْجُر     حَأَس ْك ُنأوا     َلْو     َأ َكا
َلُموَن  }    َيآْع

بالفعل، متعلقان وأالجاران مستأنأفة، الموصول جملة
":"حأسنة . وأقولهإليه مضاف وأالمصدر " مصدريآة،"ما

وأجملة نأعطيهم، معنى الفعل تضمين على ثاٍن مفعول
ّنهم المبتدأ خبر وأجوابه وأالقسم القسم، " جواب"لنبوئ

وأجملة " مستأنأفة،أكبر الخرة "وألجر وأجملة "،"الذيآن
محذوأف الشرط وأجواب " مستأنأفة،يآعلمون كانأوا "لو
 .: لمنواأي

ّلِذيآَن  { 42:آ َبُروأا     ا َلى     َص ّبِهْم     وَأَع ُلوَن     َر ّك َتَو  }    َيآ

وأجملة السابق، الموصول من بدل الموصول
 الصلة على " معطوفة"يآتوكلون
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َنا     وَأَما  { 43 ْل ِلَك     ِمْن     َأْرسَإ ْب ْيِهْم     ُنأوحِأي     ِرَجال     ِإل     َق َل ِإ
ُلوا َأ ْكِر     َأْهَل     َفاسْإ ّذ ُتْم     ِإْن     ال ْن َلُموَن     ل     ُك  }    َتْع

جملة " للحصر،"إل " مستأنأفة،أرسإلنا "وأما جملة
" مستأنأفة،"فاسإألوا وأجملة "،"رجاللـ نأعت ""نأوحأي
الشرط وأجواب مستأنأفة، "تعلمون ل كنتم "إن وأجملة

 .قبله ما عليه دّل محذوأف

َناِت  { 44:آ ّي َب ْل ُبِر     ِبا َنا     وَأالّز ْل َأنأـز ْيَك     وَأ َل ْكَر     ِإ ّذ ّيَن     ال َب ُت ّناِس     ِل ِلل
ْيِهْم     نأـزَل     َما َل ّلُهْم     ِإ َلَع ّكُروأَن     وَأ َتَف  }    َيآ

السابقة، اليآة " في"تعلمونبـ " متعلق"بالبينات الجار
"يآتفكروأن "وألعلهم وأجملة " مستأنأفة،"أنأـزلنا وأجملة

جملة عطف قبيل من المتقدم التعليل على معطوفة
 .يآتفكروأن وألعلهم : للتبيينأي مفرد، على

َأِمَن  { 45:آ ّلِذيآَن     َأَف َكُروأا     ا َئاِت     َم ّي ّلُه     َيآْخِسَف     َأْن     الّس ِبِهُم     ال
َيُهُم     َأوْأ     الْرَض ِت ْأ َذاُب     َيآ ْلَع ْيُث     ِمْن     ا  }    َيآْشُعُروأَن     ل     حَأ

javascript:openquran(15,45,45)
javascript:openquran(15,45,45)
javascript:openquran(15,44,44)
javascript:openquran(15,44,44)
javascript:openquran(15,43,43)
javascript:openquran(15,43,43)
javascript:openquran(15,42,42)
javascript:openquran(15,41,41)
javascript:openquran(15,41,41)
javascript:openquran(15,41,41)


مكتبة                       الكريم القرآن إعراب مشكل
 السإلمية مشكاة

َأِمَن جملة به " مفعول"السيئات " مستأنأفة،"أَف
. وأالمصدرَفَعلوا معنى مكروأا تضمين على "،"مكروأالـ

" مضافيآشعروأن "ل وأجملة "،"أمن مفعول المؤوأل
 .إليه

َذُهْم     َأوْأ  { 46:آ ْأُخ ِبِهْم     ِفي     َيآ ّل  }    ِبُمْعِجِزيآَن     ُهْم     َفَما     َتَق

:أي المفعول، من بحال " متعلقتقلبهم "في الجاّر
"بمعجزيآن هم "فما وأجملة تقلبهم، في ملتبسين
خبر في زائدة وأالباء "،"يآأخذهم جملة على معطوفة

 .ليس عمل " العاملة"ما

َذُهْم     َأوْأ  { 47:آ ْأُخ َلى     َيآ ِإّن     َتَخّوٍف     َع ُكْم     َف ّب ُءوأٌف     َر }    َرحِأيٌم     َلَر

وأجملة الهاء، من بحال " متعلقتخوف "على الجار
 "."يآأخذهم جملة على " معطوفةلرؤوأف ربكم "فإن

َلْم  { 48:آ َلى     َيآَروْأا     َأوَأ َلَق     َما     ِإ ّلُه     َخ ُأ     َشْيٍء     ِمْن     ال ّي َتَف َيآ
ُلُه َيِميِن     َعِن     ِظل ْل ِئِل     ا ًدا     وَأالّشَما ّلِه     سُإّج  }    َداِخُروأَن     وَأُهْم     ِل

""يآتفيأ وأجملة "،"ما من بحال " متعلقشيء "من الجار
"،"الظلل من ": حأال"سإّجدا وأقوله "،"شيءلـ نأعت

"داخروأن "وأهم وأجملة "،"سإجدا بـ " متعلق"لله وأالجار
 "."سإّجدا في المستتر الضمير من حأال

ّلِه  { 49:آ ِل ُد     وَأ ِمْن     الْرِض     ِفي     وَأَما     الّسَماوَأاِت     ِفي     َما     َيآْسُج
ّبٍة َكُة     َدا ِئ ْلَمل ِبُروأَن     ل     وَأُهْم     وَأا ْك َت  }    َيآْس

المقدرة، بالصلة متعلق وأالجار فاعل، " موصول"ما
""الملئكةوأ "،"ما من بحال " متعلقدابة "من الجار
"يآستكبروأن ل "وأهم وأجملة "،"ما على معطوف اسإم

 "."يآسجد فاعل من حأالية

ّبُهْم     َيآَخاُفوَن  { 50:آ ُلوَن     َفْوِقِهْم     ِمْن     َر َيآْفَع }    ُيآْؤَمُروأَن     َما     وَأ

". وأالجاريآستكبروأن "ل فاعل من " حأال"يآخافون جملة
 "."ربهم من بحال " متعلقفوقهم "من
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ّلُه     وَأَقاَل  { 51:آ ُذوأا     ل     ال ّتِخ ْيِن     َت َلَه ْيِن     ِإ َن ْث ّنأَما     ا َلٌه     ُهَو     ِإ ِإ
ٌد ّيآاَي     وَأاحِأ ِإ ُبوِن     َف  }    َفاْرَه

:أي محذوأف لتخذ الثانأي وأالمفعول " نأعت،"اثنين
حأيز في " مستأنأفةوأاحأد إله هو "إنأما . جملةمعبودا
وأضمير عاطفة، الفاء ":فارهبون "فإيآاي . وأقولهالقول
ما يآفسره مقدر لفعل مقدم به مفعول منفصل نأصب
زائدة، وأالفاء للمتكلم، وأالياء ارهبوا، :تقديآره بعده

وأجملة الفعل، منصوب الفعل في المقدرة وأالياء
"،تتخذوأا "ل جملة على معطوفة " المقدرة"فارهبوا

 .للمقدرة " مفسرة"فارهبون وأجملة

َلُه  { 52:آ َلُه     وَأالْرِض     الّسَماوَأاِت     ِفي     َما     وَأ ّديآُن     وَأ ًبا     ال وَأاِص
ْيَر ّلِه     َأَفَغ ّتُقوَن     ال  }    َت

"تتقون الله "أفغير وأجملة "،"الديآن من ": حأال"وأاصبا
عاطفة، ". وأالفاءالديآن "له جملة على معطوفة

 .مقدم " مفعول"غيروأ

ُكْم     وَأَما  { 53:آ ّلِه     َفِمَن     ِنأْعَمٍة     ِمْن     ِب َذا     ُثّم     ال ُكُم     ِإ الّضّر     َمّس
ْيِه َل ِإ َأُروأَن     َف  }    َتْج

" اسإم"ما مستأنأفة، ": الواوأنأعمة من بكم "وأما وأقوله
الجار المقدرة، بالصلة متعلق وأالجار مبتدأ، موصول

الجار زائدة، وأالفاء "،"ما من بحال " متعلقنأعمة "من
معطوفة الشرطية ". الجملة"ما بخبر " متعلقالله "من
". جملةالله فمن نأعمة من بكم : "وأماالمستأنأفة على

ّدم لها، محل ل الشرط " جوابتجأروأن "فإليه وأتق
""مّسكم وأجملة الفاء، سإّوغ الذي هو الفعل قبل الجار

 .إليه مضاف

َذا     ُثّم  { 54:آ ُكْم     الّضّر     َكَشَف     ِإ ْن َذا     َع ُكْم     َفِريآٌق     ِإ ْن ّبِهْم     ِم ِبَر
ُكوَن  }    ُيآْشِر

":"إذا السابق، الشرط على معطوفة الشرط جملة
: أشركتقديآره الجواب بمعنى متعلقة شرطية ظرفية
"إذا وأجملة .فجائية " الثانأية"إذاوأ كشف، إذا بعضكم
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وأسإّوغ " مبتدأ،"فريآق الشرط، " جوابيآشركون فريآق
""بربهم وأالجار "،"منكم بـ وأصفها بالنكرة البتداء
 "يآشركونبـ متعلق
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ْكُفُروأا 55 َي ِل َناُهْم ِبَما { ْي َت ّتُعوا آ َتَم َلُموَن َفَسْوَف َف  }َتْع

""يآشركونبـ متعلق " مجروأر"ليكفروأا المصدر
"فسوف وأجملة " مستأنأفة،"فتمتعوا وأجملة السابقة،

 "."تمتعوا جملة على " معطوفةتعلمون

ُلوَن 56:آ َيآْجَع َلُموَن     ل     ِلَما     {وَأ ًبا     َيآْع َناُهْم     ِمّما     َنأِصي ّلِه     َرَزْق َتال
ُلّن َأ ُتْس ُتْم     َعّما     َل ْن َتُروأَن     ُك  }    َتْف

""ما جاّرة، " اللم"لما " مستأنأفة،"وأيآجعلون جملة
"،"يآجعلونلـ الثانأي بالمفعول متعلق موصول اسإم

لـ بنعت " متعلق"مما الجار أوأل، " مفعول"نأصيبا
.المقدرة بأقسم متعلق المجروأر ". وأالقسم"نأصيبا
وأفعل القسم، جواب في وأاقعة ": اللم"لتسألن وأقوله

المحذوأفة النون بثبوت مرفوع للمجهول مبني مضارع
وأقد فاعل، نأائب المقدرة وأالواوأ المثال، لتوالي
وأجملة للتوكيد، وأالنون الساكنين، للتقاء حُأِذفت
 .مستأنأفة المقدرة القسم

ُلوَن  { 57:آ َيآْجَع ّلِه     وَأ َناِت     ِل َب ْل َنأُه     ا ْبَحا َلُهْم     سُإ َتُهوَن     َما     وَأ  }    َيآْش

""يآجعلون جملة على " معطوفة"وأيآجعلون جملة
مطلق، مفعول ": نأائب"سإبحانأه قوله المتقدمة،

ما "لهم وأجملة وأصاحأبها، الحال بين معترضة وأالجملة
ما "وألهم ". قوله"يآجعلون فاعل من " حأاليةيآشتهون
""ما بخبر متعلق وأالجاّر حأالية، " : الواوأيآشتهون

"؛"لله " على"لهم عطف يآجوز وأل المبتدأ، الموصولة
ّدى أن يآجوز ل لنأه إلى المتصل المضمر فعل يآتع

:نأحو ظن، باب في إل الجر بحرف أوأ بنفسه، ضميره
ُتني،  . نأفسه : علىأي عليه غضب : زيآديآقال فل ظنن
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َذا  { 58:آ ِإ ُدُهْم     ُبّشَر     وَأ َثى     َأحَأ ْنأ ّدا     وَأْجُهُه     َظّل     ِبال وَأُهَو     ُمْسَو
ِظيٌم  }    َك

( اليآة في الشرط جملة على معطوفة الشرط جملة
ُبّشر وأجملة ) ،54 " ظرفية"إذاوأ إليه، " مضاف"

"؛"ظّلبـ يآتعلق وأل الجواب، بمعنى متعلقة شرطية
وأجملة ُبّشر، إذا وأجهه : بقيوأالتقديآر نأاقصة، لنأها
 "."وأجهه من حأالية "كظيم "وأهو

َتَواَرى59:آ َيآ ِم ِمَن  ر ْلَقْو ُكُه ِبِه ُبّشَر َما سُإوِء ِمْن ا ُيآْمِس َأ

َلى ُدسّإُه َأْم ُهوٍن َع ّتَراِب ِفي َيآ َء َأل ال ُكُموَن َما سَإا  }َيآْح

"،"كظيم في الضمير من " حأال"يآتوارى جملة
بلفظ كونأهما مع ذلك وأجاز بالفعل، متعلقان وأالجاّران

وأالثانأي الغايآة، لبتداء فالوأل معنييهما، لختلف وأاحأد
""أيآمسكه جملة إليه، مضاف " موصول. "ماللتعليل

فاعل من بحال " متعلقهون "على الجار مستأنأفة،
"يآحكمون ما سإاء "أل وأجملة " عاطفة،"أم يآمسكه،

بالذم وأالمخصوص فاعل، " موصول. "مامستأنأفة
 .حأكمهم :تقديآره محذوأف

ّلِذيآَن  { 60:آ ُنوَن     ل     ِل َثُل     ِبالِخَرِة     ُيآْؤِم ّلِه     الّسْوِء     َم ِل َثُل     وَأ ْلَم ا
َلى ْلَعِزيآُز     وَأُهَو     الْع ِكيُم     ا ْلَح  }    ا

" مبتدأ،"مثل ..." مستأنأفة،يآؤمنون ل "للذيآن جملة
"العزيآز "وأهو وأجملة بالخبر، متعلق قبله وأالجار

 .مستأنأفة

َلْو  { 61:آ ُذ     وَأ ّلُه     ُيآَؤاِخ ّناَس     ال ْلِمِهْم     ال ُظ ْيَها     َتَرَك     َما     ِب َل ِمْن     َع
ّبٍة ِكْن     َدا َل َلى     ُيآَؤّخُرُهْم     وَأ َذا     ُمَسّمى     َأَجٍل     ِإ ِإ َء     َف ُلُهْم     َجا ل     َأَج

ْأِخُروأَن َت َتْقِدُموَن     وَأل     سَإاَعًة     َيآْس  }    َيآْس

" جوابترك "ما وأجملة مستأنأفة، الشرط جملة
وأجملة " زائدة،"منوأ به، مفعول ""دابةوأ الشرط،

وأجملة "،"يآؤاخذ جملة على " معطوفةيآؤخرهم "وألكن
"،"يآؤخرهم جملة على " معطوفةأجلهم جاء "فإذا
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متعلق " ظرف"سإاعة إليه، " مضاف"جاء وأجملة
 .بالفعل

ُلوَن  { 62:آ َيآْجَع ّلِه     وَأ ْكَرُهوَن     َما     ِل َتِصُف     َيآ ُتُهُم     وَأ َن ْلِس َكِذَب     َأ ْل ا
َنى     َلُهُم     َأّن ْلُحْس ّناَر     َلُهُم     َأّن     َجَرَم     ل     ا  }    ال

"،"يآجعلونلـ الثانأي بالمفعول " متعلق"لله الجار
" مفعول"الكذب. وأالوأل المفعول هو وأالموصول

من " بدلالحسنى لهم "أن وأالمصدر "،"تصفلـ
" نأافية": "لجرم "ل . قولهكل من " كل"الكذب
موجود، تقديآره محذوأف وأالخبر وأاسإمها، للجنس

).(في الخافض نأـزع على منصوب المؤوأل وأالمصدر
وأجملة "،"يآجعلون جملة على " معطوفة"وأتصف وأجملة

 .مستأنأفة "موجود جرم "ل

ّلِه  { 63:آ ْد     َتال َنا     َلَق ْل َلى     َأْرسَإ ٍم     ِإ ِلَك     ِمْن     ُأَم ْب ّيآَن     َق َلُهُم     َفَز
َطاُن ْي َلُهْم     الّش ّيُهُم     َفُهَو     َأْعَما ِل َيْوَم     وَأ ْل َلُهْم     ا َذاٌب     وَأ }    أليم     َع

"من وأالجار المقدر، بأقسم " متعلق"تالله القسم لفظ
" معطوفة"فزيآن ". جملة" أمملـ بنعت متعلق "قبلك
" معطوفةوأليهم "فهو وأجملة "،"أرسإلنا جملة على
ّيآن جملة على وأجملة بالخبر، متعلق " ظرف"اليوم "،"ز

 ".وأليهم "فهو جملة على " معطوفةعذاب "وألهم

َنا     وَأَما  { 64:آ ْل ْيَك     َأنأـز َل َتاَب     َع ِك ْل ّيَن     ِإل     ا َب ُت ّلِذي     َلُهُم     ِل ا
َلُفوا َت ًدى     ِفيِه     اْخ ٍم     وَأَرحْأَمًة     وَأُه  }    ِلَقْو

ّين المصدر ". قوله"أنأـزلنابـ متعلق " مجروأر"لتب
: وأأنأـزلناهأي مقدر لعامل لجله ": مفعول"وأهدى

يآتحد وألم بنفسه، الفعل وأصل الفاعل اتحد وألما هدى،
الله، النأـزال " ففاعللتبين إل أنأـزلنا "وأما قوله في

وأجملة باللم، الفعل فوصل الرسإول التبيين وأفاعل
 "أنأـزلنا "ما جملة على " معطوفةهدى "وأأنأـزلناه
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ّلُه  { 65: ًء     الّسَماِء     ِمَن     َأنأـزَل     وَأال َيا     َما َأحْأ َد     الْرَض     ِبِه     َف َبْع
ِتَها ِلَك     ِفي     ِإّن     َمْو َيآًة     َذ  }    ل

في وأاللم "،"أنأـزل جملة على " معطوفة"فأحأيا جملة
 ." للتأكيد"ليآة

ِإّن  { 66:آ ُكْم     وَأ ِم     ِفي     َل ْنأَعا ًة     ال ْبَر ُكْم     َلِع ِفي     ِمّما     ُنأْسِقي
ِنأِه ُطو ْيِن     ِمْن     ُب ٍم     َفْرٍث     َب َد ًنا     وَأ َب ِلًصا     َل ِئًغا     َخا ِبيَن     سَإا  }    ِللّشاِر

الجار لها، محل ل للعبرة " تفسيريآة"نأسقيكم جملة
" متعلقبطونأه "في وأالجاّر بالفعل، متعلق ""مما

" علىبطونأه "في الضمير وأعاد المقدرة، بالصلة
هذه في يآجوز لنأه المذكر؛ المفرد " بصيغة"النأعام
"من وأالجار تكسير، جمع أوأ مفردة تكون أن اللفظة

 .": نأعتانسإائغا "خالصاوأ "،"لبنا من بحال " متعلقبين

ّنِخيِل     َثَمَراِت     وَأِمْن  { 67:آ َناِب     ال ُذوأَن     وَأالْع ّتِخ ْنُه     َت َكًرا     ِم سَإ
ًنا     وَأِرْزًقا ِلَك     ِفي     ِإّن     حَأَس َيآًة     َذ ٍم     ل ُلوَن     ِلَقْو  }    َيآْعِق

"في الجار على ": معطوفثمرات "وأمن قوله
" في"إن اسإم عن خبر المعنى في وأهو "،النأعام

لكم وأإن :التقديآر "،لعبرة النأعام في لكم : "وأإنقوله
. وأجملةلعبرة النخيل ثمرات وأمن النأعام، في

محل ل النخيل، ثمرات من للعبرة " تفسيريآة"تتخذوأن
 ." نأعت"يآعقلون . وأجملةلها

َأوْأحَأى  { 68:آ ّبَك     وَأ َلى     َر ّنْحِل     ِإ ّتِخِذي     َأِن     ال َباِل     ِمَن     ا ْلِج ا
ًتا ُيو  }    ُب

 ." مفسرة"اتخذي . وأجملة" تفسيريآة"أن

ِلي     ُثّم  { 69:آ ّثَمَراِت     ُكّل     ِمْن     ُك ِكي     ال ُل ُبَل     َفاسْإ ّبِك     سُإ ُلل     َر ُذ
ِنأَها     ِمْن     َيآْخُرُج ُطو ِلٌف     َشَراٌب     ُب َت ُنأُه     ُمْخ ْلَوا ٌء     ِفيِه     َأ ِشَفا

ّناِس ِلَك     ِفي     ِإّن     ِلل َيآًة     َذ ٍم     ل ّكُروأَن     ِلَقْو َتَف  }    َيآ

فاعل ""ألوانأه " نأعت،"مختلف "،"سإبل من ": حأال"ذلل
"فيه وأجملة " مستأنأفة،"يآخرج وأجملة "،"مختلفبـ
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"ليآة ذلك في "إن وأجملة "،"شرابلـ ثاٍن " نأعتشفاء
 .مستأنأفة

ُكْم  { 70:آ ْن ّد     َمْن     وَأِم َلى     ُيآَر َذِل     ِإ ْلُعُمِر     َأْر َكْي     ا َلَم     ل     ِل َد     َيآْع َبْع
ٍم ْل ًئا     ِع ْي  }    َش

مبتدأ، " موصول"من " مستأنأفة،يآرد َمْن "وأمنكم جملة
ْلم " مفعول"شيئا يآعود " مستتر"يآعلم وأمفعول "،"ِع
 .التنازع سإبيل " على"شيئا على

ّلُه  { 71:آ ُكْم     َفّضَل     وَأال َلى     َبْعَض َفَما     الّرْزِق     ِفي     َبْعٍض     َع
ّلِذيآَن ُلوا     ا ّدي     ُفّض َلى     ِرْزِقِهْم     ِبَرا َكْت     َما     َع َل ُنأُهْم     َم ْيآَما َفُهْم     َأ

ٌء     ِفيِه ِنْعَمِة     سَإَوا ِب ّلِه     َأَف ُدوأَن     ال  }    َيآْجَح

"الله جملة على " معطوفةفضلوا الذيآن "فما جملة
ّدي وأقوله ".فّضل ليس، عمل " العاملة"ما " خبر"برا
على " معطوفةسإواء فيه "فهم وأجملة زائدة، وأالباء
ّدي ُفّضلوا الذيآن "ما جملة متعلق ""فيه ". وأالجاربرا
وأالفاء " مستأنأفة،"يآجحدوأن جملة "،"سإواء من بحال

 .مستأنأفة

ُكْم     وَأَجَعَل  { 72:آ ُكْم     ِمْن     َل ِنيَن     َأْزوَأاِج ًة     َب َد ُكْم     وَأحَأَف وَأَرَزَق
َباِت     ِمَن ّي ّط ِطِل     ال َبا ْل ِبا ُنوَن     َأَف ِنْعَمِة     ُيآْؤِم ِب ّلِه     وَأ ُهْم     ال

ْكُفُروأَن  }    َيآ

بجمع ملحق لنأه بالياء؛ منصوب به " مفعول"بنين
وأجملة " مستأنأفة،"يآؤمنون وأجملة السالم، المذكر

 "يآؤمنون جملة على " معطوفةيآكفروأن "هم
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ُدوأَن  { 73 ُب َيآْع ّلِه     ُدوأِن     ِمْن     وَأ ِلُك     ل     َما     ال ِمَن     ِرْزًقا     َلُهْم     َيآْم
ًئا     وَأالْرِض     الّسَماوَأاِت ْي  }    َش

"من ". الجار"رزقا من بحال " متعلق"لهم الجار
": نأائب"شيئا وأقوله "،"رزقالـ بنعت " متعلقالسموات

 .كثيرا أوأ قليل :أي مطلق، مفعول
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ُبوا     َفل  { 74:آ ّلِه     َتْضِر َثاَل     ِل ّلَه     ِإّن     الْم َلُم     ال ُتْم     َيآْع ْنأ َأ ل     وَأ
َلُموَن  }    َتْع

الله "إن جملة وأكذا " مستأنأفة،تضربوا "فل جملة
جملة على " معطوفةتعلمون ل "وأأنأتم وأجملة ".يآعلم
 . لها محل " ليآعلم الله "إن

ّلُه     َضَرَب  { 75:آ َثل     ال ًدا     َم ْب ًكا     َع ُلو َلى     َيآْقِدُر     ل     َمْم َشْيٍء     َع
ُه     وَأَمْن َنا ّنا     َرَزْق ًنا     ِرْزًقا     ِم ْنِفُق     َفُهَو     حَأَس ْنُه     ُيآ وَأَجْهًرا     سِإّرا     ِم
َتُووأَن     َهْل ُد     َيآْس ْلَحْم ّلِه     ا َثُرُهْم     َبْل     ِل ْك َلُموَن     ل     َأ  }    َيآْع

لـ ثاٍن " نأعتيآقدر "ل وأجملة "،"مثل من " بدل"عبدا
على معطوف موصول ": اسإم"وأَمن ". وأقوله"عبدا
جملة على " معطوفةيآنفق "فهو وأجملة "،"عبدا

"يآستووأن "هل وأجملة " حأال،"سإرا "،"رزقناه
ل "أكثرهم "،لله "الحمد جملتا وأكذا مستأنأفة،

ّبر "،يآعلمون ّدمه " وأإن"يآستووأن قوله في بالجمع وأع تق
 .وأالحأرار العبيد جنس المراد لن اثنان؛

ّلُه     وَأَضَرَب  { 76:آ َثل     ال ْيِن     َم َل ُدُهَما     َرُج َكُم     َأحَأ ْب َيآْقِدُر     ل     َأ
َلى َلى     َكّل     وَأُهَو     َشْيٍء     َع ُه     َع َنَما     َمْول ْيآ ْأِت     ل     ُيآَوّجْهُه     َأ َيآ
ْيٍر َتِوي     َهْل     ِبَخ ْأُمُر     وَأَمْن     ُهَو     َيآْس ْدِل     َيآ ْلَع َلى     وَأُهَو     ِبا ِصَراٍط     َع

ٍم َتِقي  }    ُمْس

" نأعتأبكم "أحأدهما جملة "،"مثل من " بدل"رجلين
"،"أحأدهمالـ ثان " خبريآقدر "ل ". وأجملة"رجلينلـ

"،يآقدر "ل جملة على " معطوفةَكّل "وأهو وأجملة
": اسإم"أيآنما وأقوله "،"هو لـ ثان خبر الشرط وأجملة
"هل ". جملة"يآوّجهه بـ متعلق مكان ظرف جازم شرط

للضمير ": توكيد"هو . وأقوله" مستأنأفةيآستوي
معطوف موصول اسإم ""َمْنوأ يآستوي، في المستتر

بالضمير، الفصُل العطَف وأسإّوغ المستتر، الضمير على
 .الصلة جملة على " معطوفةصراط على "وأهو وأجملة

ّلِه  { 77:آ ِل ْيُب     وَأ ِإل     الّساَعِة     َأْمُر     وَأَما     وَأالْرِض     الّسَماوَأاِت     َغ
َلْمِح َبَصِر     َك ْل  }    َأْقَرُب     ُهَو     َأوْأ     ا
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المستأنأفة على ..." معطوفةالساعة َأْمُر "وأما جملة
"أوأ وأجملة بالخبر، " متعلق"كلمح ". وأالجارغيب "وألله

" من"كائن المقدر الخبر على " معطوفةأقرب هو
 .المفرد على الجملة عطف قبيل

ّلُه  { 78:آ ُكْم     وَأال ُطوِن     ِمْن     َأْخَرَج ُكْم     ُب ِت َلُموَن     ل     ُأّمَها َتْع
ًئا ْي ُكُم     وَأَجَعَل     َش ْبَصاَر     الّسْمَع     َل َة     وَأال َد ِئ ُكْم     وَأالْف ّل َلَع

ُكُروأَن  }    َتْش

"."أخرجكم في الكاف من " حأالتعلمون "ل وأجملة
 ." مستأنأفةتشكروأن "لعلكم جملة

َلْم  { 79:آ َلى     َيآَروْأا     َأ ْيِر     ِإ ّط َما     الّسَماِء     َجّو     ِفي     ُمَسّخَراٍت     ال
ُكُهّن ّلُه     ِإل     ُيآْمِس ِلَك     ِفي     ِإّن     ال َيآاٍت     َذ ٍم     ل ُنوَن     ِلَقْو  }    ُيآْؤِم

" متعلقجو "في الجار "،"الطير من " حأال"مسّخرات
من ثانأية " حأاليآمسكهن "ما وأجملة "،"مسخراتبـ

 لقوم " نأعت"يآؤمنون وأجملة "،"الطير
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ّلُه  { 80 ُكْم     َجَعَل     وَأال ُكْم     ِمْن     َل ِت ُيو ًنا     ُب َك ُكْم     وَأَجَعَل     سَإ ِمْن     َل
ُلوِد ِم     ُج ْنأَعا ًتا     ال ُيو َنأَها     ُب َتِخّفو ُكْم     َيآْوَم     َتْس ِن َيآْوَم     َظْع وَأ

ُكْم ِت َباِرَها     َأْصَواِفَها     وَأِمْن     ِإَقاَم َأوْأ َأْشَعاِرَها     وَأ ًثا     وَأ َثا َتاًعا     َأ وَأَم
َلى  }    حِأيٍن     ِإ

وأالجار "،"سإكنا من بحال " متعلقبيوتكم "من الجار
وأجملة "،"بيوتا من بحال " متعلقجلود "من

"أصوافها "من وأالجار "."بيوتا لـ " نأعت"تستخفونأها
ّلق بما وأيآتعلق "،جلود "من على معطوف :أي به، تع

قد يآكون هذا وأعلى أثاثا، أصوافها من لكم وأجعل
منصوب، على وأمنصوبا مجروأر، على مجروأرا عطف
 "."متاعالـ بنعت " متعلقحأين "إلى وأالجار

ّلُه  { 81:آ ُكْم     َجَعَل     وَأال َلَق     ِمّما     َل ُكْم     وَأَجَعَل     ِظلل     َخ ِمَن     َل
َباِل ْلِج ًنأا     ا َنا ْك ُكْم     وَأَجَعَل     َأ ِبيَل     َل ُكُم     سَإَرا ْلَحّر     َتِقي ِبيَل     ا وَأسَإَرا
ُكْم ُكْم     َتِقي ْأسَإ ِلَك     َب َذ ِتّم     َك َتُه     ُيآ ُكْم     ِنأْعَم ْي َل ُكْم     َع ّل ِلُموَن     َلَع  }    ُتْس
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" مفعول". "ظلل"ظلل من بحال " متعلق"مما الجار
" نأعت،"تقيكم . وأجملةثاٍن " مفعول"الحر "،"جعل
مضاف وأالشارة مطلق، مفعول نأائب ": الكاف"كذلك

وأجملة التمام، ذلك مثل إتماما نأعمته : يآتّمأي إليه،
 ." مستأنأفةتسلمون "لعلكم

ِإْن  { 82:آ ّلْوا     َف ّنأَما     َتَو ِإ ْيَك     َف َل َبلُغ     َع ْل ِبيُن     ا ْلُم  }    ا

ّلوا "فإن جملة ""البلغ "،"يآتم جملة على " معطوفةتو
 .مؤخر مبتدأ

ّلِه     ِنأْعَمَة     َيآْعِرُفوَن  { 83:آ َنأَها     ُثّم     ال ِكُروأ ْن َثُرُهُم     ُيآ ْك َأ وَأ
َكاِفُروأَن ْل  }    ا

"الكافروأن "وأأكثرهم وأجملة " مستأنأفة،"يآعرفون جملة
 "."يآنكروأنأها في الواوأ من حأال

َيآْوَم  { 84:آ ْبَعُث     وَأ ًدا     ُأّمٍة     ُكّل     ِمْن     َنأ َذُن     ل     ُثّم     َشِهي ّلِذيآَن     ُيآْؤ ِل
ُبوَن     ُهْم     وَأل     َكَفُروأا َت َتْع  }    ُيآْس

به " مفعول"يآوم مستأنأفة، ": الواوأ"وأيآوم قوله
الجار مستأنأفة، المقدرة وأالجملة مقدرا، ""اذكرلـ

"يآستعتبون هم "وأل وأجملة فاعل، " نأائب"للذيآن
 "."يآؤذن جملة على معطوفة

َذا  { 85:آ ِإ َأى     وَأ ّلِذيآَن     َر َلُموا     ا َذاَب     َظ ْلَع ْنُهْم     ُيآَخّفُف     َفل     ا َع
َظُروأَن     ُهْم     وَأل ْن  }    ُيآ

وأجملة الجواب، بمعنى متعلقة شرطية " ظرفية"إذا
يآعود : هو،تقديآره محذوأف لمبتدأ خبر "يآخفف "فل
الشرط، جواب "يآخفف ل "فهو ". وأجملة"العذاب على

ل "فهو جملة على " معطوفةيآنظروأن هم "وأل وأجملة
ّدْرنأا جزم، محل " فييآخفف ""هو على الفاء دخول وأق

 .الجواب فاء تلحقه " ل"لبـ المقروأن المضارع لن
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َذا 86:آ ِإ َأى     {وَأ ّلِذيآَن     َر ُكوا     ا َءُهْم     َأْشَر َكا ُلوا     ُشَر َنا     َقا ّب َر
َنأا     َهُؤلِء َكاُؤ ّلِذيآَن     ُشَر ّنا     ا ْدُعوا     ُك ِنأَك     ِمْن     َنأ ْلَقْوا     ُدوأ َأ ْيِهُم     َف َل ِإ

ْلَقْوَل ُكْم     ا ّنأ ُبوَن     ِإ َكاِذ  }    َل

السابقة، الشرط جملة على معطوفة الشرطية الجملة
" متعلقدوأنأك "من . وأالجارنأعت الموصول ":كنا "الذيآن

كائنين نأدعوهم :أي " المقدر،"نأدعو مفعول من بحال
ماض فعل وأهو " مستأنأفة،"فألقوا . جملةدوأنأك من

للتقاء المحذوأفة اللف على المقدر الضم على مبني
القول " مقوللكاذبون "إنأكم وأجملة الساكنين،

 .نأصب محل " في"القول للمصدر

ْلَقْوا  { 87:آ َأ َلى     وَأ ّلِه     ِإ ِئٍذ     ال َلَم     َيآْوَم ْنُهْم     وَأَضّل     الّس َما     َع
ُنأوا َتُروأَن     َكا  }    َيآْف

" السابقة،"ألقوا جملة على " معطوفة"وأألقوا جملة
ظرفي " اسإم"إذ "،"ألقوابـ متعلق زمان " ظرف"يآومئذ
وأالتنويآن إليه، مضاف جر محل في السكون على مبني

موصول ": اسإميآفتروأن "ما . وأقولهجملة عن للتعويآض
 "ضّل فاعل
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ّلِذيآَن  { 88 ّدوأا     َكَفُروأا     ا ِبيِل     َعْن     وَأَص ّلِه     سَإ َنأاُهْم     ال ْد ًبا     ِز َذا َع
َق َذاِب     َفْو ْلَع ُنأوا     ِبَما     ا ُدوأَن     َكا  }    ُيآْفِس

الظرف " خبر،"زدنأاهم وأجملة " مبتدأ،كفروأا "الذيآن
"": "ما"بما ". وأقوله"عذابا لـ بنعت متعلق ""فوق

 "."زدنأاهمبـ متعلق مجروأر المؤوأل وأالمصدر مصدريآة،

َيآْوَم  { 89:آ ْبَعُث     وَأ ًدا     ُأّمٍة     ُكّل     ِفي     َنأ ْيِهْم     َشِهي َل ِمْن     َع
ْنأُفِسِهْم َنا     َأ ْئ ًدا     ِبَك     وَأِج َلى     َشِهي َنا     َهُؤلِء     َع ْل ْيَك     وَأنأـز َل َع

َتاَب ِك ْل ًنأا     ا َيا ْب ُكّل     ِت ًدى     َشْيٍء     ِل ُبْشَرى     وَأَرحْأَمًة     وَأُه وَأ
ِلِميَن ْلُمْس  }    ِل

به ": مفعول"يآوم مستأنأفة، ": الواوأنأبعث "وأيآوم قوله
بعدها وأالجاّران به، " مفعول"شهيدا " مقدرا،"اذكرلـ
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""تبيانأا الكاف، من حأال " الثانأية"وأشهيدا بها، متعلقان
"،"تبيانأا لـ بنعت متعلق ""لكل وأالجار لجله، مفعول
 "."بشرىلـ بنعت " متعلق"للمسلمين وأالجاّر

ْنَهى  { 90:آ َيآ ْلَفْحَشاِء     َعِن     وَأ َكِر     ا ْن ْلُم َبْغِي     وَأا ْل ُكْم     وَأا ُظ َيآِع
ُكْم ّل ّكُروأَن     َلَع َذ  }    َت

محل " في"يآنهى فاعل من " حأالية"يآعظكم جملة
 ." مستأنأفةتذكروأن "لعلكم جملة نأصب،

َأوْأُفوا  { 91:آ ّلِه     ِبَعْهِد     وَأ َذا     ال ُتْم     ِإ ْد ْنُقُضوا     وَأل     َعاَه ْيآَماَن     َت ال
َد ِكيِدَها     َبْع ْد     َتْو ُتُم     وَأَق ْل ّلَه     َجَع ُكْم     ال ْي َل ّلَه     ِإّن     َكِفيل     َع َلُم     ال َيآْع
ُلوَن     َما  }    َتْفَع

المقدر الجواب بمعنى متعلقة شرطية " ظرفية"إذا
" مضاف"عاهدتم وأجملة عاهدتم، إذا وأفاؤكم : يآلزمأي

محذوأف الشرط وأجواب مستأنأفة، الشرط وأجملة إليه،
فاعل من " حأاليةجعلتم "وأقد . جملةقبله ما عليه دل

 "."جعللـ ثاٍن " مفعول"كفيلوأ "،"تنقضوا

ُنأوا     وَأل  { 92:آ ُكو ِتي     َت ّل َلَها     َنأَقَضْت     َكا ُقّوٍة     َبْعِد     ِمْن     َغْز
ًثا َكا ْنأ ُذوأَن     َأ ّتِخ ُكْم     َت َنأ ْيآَما ُكْم     َدَخل     َأ َن ْي ُكوَن     َأْن     َب ِهَي     ُأّمٌة     َت
َبى ّنأَما     ُأّمٍة     ِمْن     َأْر ُكُم     ِإ ُلو ْب ّلُه     َيآ َنّن     ِبِه     ال ّي َب ُي َل ُكْم     وَأ َيآْوَم     َل

َياَمِة ْلِق ُتْم     َما     ا ْن ِلُفوَن     ِفيِه     ُك َت  }    َتْخ

جملة ثان، " مفعول"دخل "،"َغْزلها ِمْن " حأال"أنأكاثا
" ظرف"بينكم "،"يآكونأوا ضمير من " حأال"تتخذوأن

مفعول المؤوأل المصدر "،"دخل لـ بنعت متعلق مكان
وأجملة كان، " خبرأربى "هي . وأجملة: مخافَةأي لجله

جملة وأجوابه وأالقسم مقدر، قسم " جواب"وأليبينّن
 .مستأنأفة

َلْو 93:آ َء     {وَأ ّلُه     َشا ُكْم     ال َل ًة     ُأّمًة     َلَجَع َد ِكْن     وَأاحِأ َل َمْن     ُيآِضّل     وَأ
ُء َيآْهِدي     َيآَشا ُء     َمْن     وَأ ُلّن     َيآَشا َأ ُتْس َل ُتْم     َعّما     وَأ ْن ُلوَن     ُك  }    َتْعَم

" معطوفةيآضل "وألكن وأجملة مستأنأفة، الشرط جملة
ُلن قوله .المستأنأفة على عاطفة، ": الواوأ"وألتسأ
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النون بثبوت مرفوع للمجهول مبني مضارع وأفعل
للتقاء المحذوأفة وأالواوأ المثال، لتوالي المحذوأفة
" معطوفة"وألتسألن وأجملة فاعل، نأائب الساكنين

ّلفة وأهي الشرط، جملة على  وأجوابه القسم من مؤ

278 

ُذوأا     وَأل  { 94 ّتِخ ُكْم     َت َنأ ْيآَما ُكْم     َدَخل     َأ َن ْي َتِزّل     َب َدٌم     َف َد     َق َبْع
ِتَها ُبو ُذوأُقوا     ُث َت َء     وَأ ُتْم     ِبَما     الّسو ْد َد ِبيِل     َعْن     َص ّلِه     سَإ ُكْم     ال َل وَأ
َذاٌب ِظيٌم     َع  }    َع

بنعت " متعلق"بينكم وأالظرف ثاٍن، " مفعول"دَخل
َتِزّل قوله "،"دخللـ مضارع وأفعل للسببية، ": الفاء"َف

المؤوأل وأالمصدر الفاء، بعد مضمرة بأن منصوب
ّيد مصدر على معطوف : لأي السابق، الكلم من متص

َلل أيآمان اتخاذ منكم يآكن ":صددتم "بما وأقوله قدم، َفَز
متعلق المجروأر وأالمصدر مصدريآة، ""ماوأ جارة، الباء

جملة على " معطوفةعذاب "وألكم وأجملة "،"تذوأقوابـ
 .لها محل " ل"تذوأقوا

َتُروأا     وَأل  { 95:آ ّلِه     ِبَعْهِد     َتْش ًنا     ال ِليل     َثَم ّنأَما     َق َد     ِإ ْن ّلِه     ِع ُهَو     ال
ْيٌر ُكْم     َخ ُتْم     ِإْن     َل ْن َلُموَن     ُك  }    َتْع

""عند وأالظرف اسإمها، " موصولة"ما " نأاسإخة،"إن
ّدرة، بالصلة متعلق "،"إن " خبرخير "هو وأجملة المق
محذوأف الشرط وأجواب " مستأنأفة،كنتم "إن وأجملة

 .قبله ما عليه دّل

ُكْم     َما  { 96:آ َد ْن ُد     ِع ْنَف َد     وَأَما     َيآ ْن ّلِه     ِع َيآّن     َباٍق     ال َنْجِز َل ّلِذيآَن     وَأ ا
َبُروأا َأحْأَسِن     َأْجَرُهْم     َص ُنأوا     َما     ِب ُلوَن     َكا  }    َيآْعَم

" متعلق"عندكم وأالظرف مبتدأ، موصول " اسإم"ما
":"باٍق ". قوله"ما " خبر"يآنفد وأجملة المقدرة، بالصلة

المقدرة بالضمة مرفوع " الموصولة"ما لـ مرفوع خبر
"ما ثاٍن، مفعول ":"أجرهم وأقوله المحذوأفة، الياء على
 .إليه مضاف موصول " اسإمكانأوا
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ِلًحا     َعِمَل     َمْن  { 97:آ َكٍر     ِمْن     َصا َثى     َأوْأ     َذ ْنأ ُمْؤِمٌن     وَأُهَو     ُأ
ّنُه َي ِي ُنْح َل ًة     َف َيا َبًة     حَأ ّي  }    َط

بحال " متعلقذكر "من وأالجار مبتدأ، شرط " اسإم"َمْن
من " حأاليةمؤمن "وأهو وأجملة "،"عمل فاعل َمْن

ّنه ". قوله"عمل فاعل وأاللم رابطة، ": الفاء"فلنحيي
القسم، جواب وأالجملة القسم، جواب في وأاقعة

. نأحن تقديآره محذوأف لمبتدأ خبر وأجوابه وأالقسم
 .مطلق مفعول " نأائب"حأياة

َذا  { 98:آ ِإ ْأَت     َف ْلُقْرآَن     َقَر ْذ     ا َتِع ّلِه     َفاسْإ َطاِن     ِمَن     ِبال ْي الّش
ِم  }    الّرِجي

متعلقة شرطية ": ظرفية"إذا مستأنأفة، الشرط جملة
 .قرأت إذا السإتعاذة : تلزمكأي الجواب بمعنى

ّنأُه  { 99:آ ْيَس     ِإ َطاٌن     َلُه     َل ْل َلى     سُإ ّلِذيآَن     َع ُنوا     ا َلى     آَم وَأَع
ّبِهْم ُلوَن     َر ّك َتَو  }    َيآ

""يآتوكلون جملة "،"إّن " خبرسإلطان له "ليس جملة
 .آمنوا جملة على معطوفة

ّنأَما  { 100:آ ُنأُه     ِإ َطا ْل َلى     سُإ ّلِذيآَن     َع َنأُه     ا ّلْو َتَو ّلِذيآَن     َيآ ِبِه     ُهْم     وَأا
ُكوَن  }    ُمْشِر

""به . الجاربالخبر متعلق وأالجار وأمكفوفة، " كافة"إنأما
 .بالخبر متعلق

َذا  { 101:آ ِإ َنا     وَأ ْل ّد َيآًة     َب َكاَن     آ َيآٍة     َم ّلُه     آ َلُم     وَأال ُيآنـزُل     ِبَما     َأْع
ُلوا ّنأَما     َقا ْنأَت     ِإ َتٍر     َأ َثُرُهْم     َبْل     ُمْف ْك َلُموَن     ل     َأ  }    َيآْع

": ظرف"مكان بالجواب، متعلقة شرطية ": ظرفية"إذا
ّدلنابـ متعلق مكان " معترضة،أعلم "وأالله جملة "،"ب

الياء على المقدرة بالضمة مرفوع " خبر"مفتٍر
 ." مستأنأفةيآعلمون ل أكثرهم "بل وأجملة المحذوأفة،
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َلُه     ُقْل  { 102:آ ُدِس     ُروأُح     نأـز ْلُق ّبَك     ِمْن     ا ْلَحّق     َر ّبَت     ِبا َث ُي ِل
ّلِذيآَن ُنوا     ا ًدى     آَم ُبْشَرى     وَأُه ِلِميَن     وَأ ْلُمْس  }    ِل

قوله "،"نأـزله فاعل من بحال " متعلق"بالحق الجار
السابق المؤوأل المصدر على معطوف ": اسإم"وأهدى

 وأهدى : للتثبيتأي المجروأر،
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ْد  { 103 َلَق َلُم     وَأ ّنأُهْم     َنأْع ُلوَن     َأ ّنأَما     َيآُقو ّلُمُه     ِإ ِلَساُن     َبَشٌر     ُيآَع
ّلِذي ُدوأَن     ا ْلِح ْيِه     ُيآ َل  }    َأْعَجِمّي     ِإ

ّديآقولون "أنأهم المؤوأل المصدر ّد " سإ َلْي مس مفعو
 ..." مستأنأفةيآلحدوأن الذي "لسان جملة علم،

ّلِذيآَن     ِإّن  { 104:آ ُنوَن     ل     ا َيآاِت     ُيآْؤِم ّلِه     ِبآِ ّلُه     َيآْهِديآِهُم     ل     ال ال
َلُهْم َذاٌب     وَأ ِليٌم     َع  }    َأ

"ل جملة على " معطوفةأليم عذاب "وألهم جملة
 ".الله يآهديآهم

ّنأَما  { 105:آ َتِري     ِإ َكِذَب     َيآْف ْل ّلِذيآَن     ا ُنوَن     ل     ا َيآاِت     ُيآْؤِم ّلِه     ِبآِ ال
ِئَك َل ُأوأ ُبوَن     ُهُم     وَأ َكاِذ ْل  }    ا

"الكاذبون هم "أوألئك وأجملة مؤّخر، " فاعل"الذيآن
محل ل فصل " ضمير"هموأ المستأنأفة، على معطوفة

 .له

ّلِه     َكَفَر     َمْن  { 106:آ ِنأِه     َبْعِد     ِمْن     ِبال َه     َمْن     ِإل     ِإيآَما ْكِر ُبُه     ُأ ْل وَأَق
ِئّن ْطَم ِكْن     ِباليآَماِن     ُم َل ُكْفِر     َشَرَح     َمْن     وَأ ْل ْدًرا     ِبا ْيِهْم     َص َل َفَع

ّلِه     ِمَن     َغَضٌب َلُهْم     ال َذاٌب     وَأ ِظيٌم     َع  }    َع

ّدر، وأجوابه مبتدأ، شرط " اسإم"َمْن : فعليهمأي مق
""إل " الثانأية،"من بعد ما الجواب على وأدّل غضب،

"وأقلبه وأجملة مستثنى، موصول َمْن للسإتثناء،
َه فاعل من " حأاليةمطمئن ْكِر ُأ من "وألكن وأجملة "،"

""صدرا "،كفر : "منالمستأنأفة على معطوفة "شرح
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":"فعليهم قوله طاب، " معنى"شرح وأتضّمن تمييز،
" اسإم"َمن لن بالمبتدأ؛ للموصول تشبيها زائدة الفاء

المبتدأ " خبرغضب "فعليهم وأجملة مبتدأ، موصول
جملة على " معطوفعذاب "وألهم ". وأجملة"َمْن

 ".غضب "فعليهم

ِلَك  { 107:آ ّنأُهُم     َذ َأ ّبوا     ِب َتَح َة     اسْإ َيا ْلَح َيا     ا ْنأ ّد َلى     ال الِخَرِة     َع
َأّن ّلَه     وَأ ْلَقْوَم     َيآْهِدي     ل     ال َكاِفِريآَن     ا ْل  }    ا

بالخبر، متعلق " مجروأراسإتحبوا "بأنأهم المؤوأل المصدر
 .المتقدم المصدر على معطوف الثانأي وأالمصدر

ِئَك  { 108:آ َل ّلِذيآَن     ُأوأ َبَع     ا ّلُه     َط َلى     ال ِبِهْم     َع ُلو وَأسَإْمِعِهْم     ُق
ْبَصاِرِهْم َأ ِئَك     وَأ َل ُأوأ ُلوَن     ُهُم     وَأ ْلَغاِف  }    ا

ل فصل " ضمير"هموأ وأخبر، ": مبتدأالذيآن "أوألئك قوله
 .له محل

ّنأُهْم     َجَرَم     ل  { 109:آ ْلَخاسِإُروأَن     ُهُم     الِخَرِة     ِفي     َأ  }    ا

محذوأف وأخبرها وأاسإمها، للجنس " نأافية": "لجرم "ل
نأـزع على منصوب المؤوأل وأالمصدر : موجود،تقديآره

" خبره،"الخاسإروأنوأ " مبتدأ"هم )،(في الخافض
" متعلقالخرة "في وأالجار "،"أن خبر وأالجملة

 "."الخاسإروأنبـ

ّبَك     ِإّن     ُثّم  { 110:آ ّلِذيآَن     َر ُنوا     َما     َبْعِد     ِمْن     َهاَجُروأا     ِل ِت ُثّم     ُف
ُدوأا َبُروأا     َجاَه ّبَك     ِإّن     وَأَص  }    َرحِأيٌم     َلَغُفوٌر     َبْعِدَها     ِمْن     َر

"،جرم "ل جملة على ..." معطوفةربك إن "ثم جملة
نأاصرهم : هو" بمعنى"إن بخبر " متعلق"للذيآن وأالجار

" مصدريآة،فتنوا "ما قوله في ""ماوأ خاذلهم، ل
متعلق "بعدها "من الجار إليه، مضاف المؤوأل وأالمصدر

" مستأنأفةلغفور ربك "إن " وأجملة"ربك من بحال
 الوألى للجملة مؤكدة
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َيآْوَم111: ِتي  { ْأ َنأْفِسَها َعْن ُتَجاِدُل َنأْفٍس ُكّل َت
ُتَوّفى َلْت َما َنأْفٍس ُكّل وَأ َلُموَن ل وَأُهْم َعِم ْظ  }ُيآ

""اذكر وأجملة " مقدرا،"اذكرلـ به " مفعول"يآوم
""تجادل وأجملة إليه، " مضاف"تأتي وأجملة مستأنأفة،

مضافة، لنأها النكرة؛ من الحال وأجازت "،"كل من حأال
ل "وأهم وأجملة ثاٍن، مفعول ": اسإمعملت "ما وأقوله

المعنى على وأُجمع "،"عملت فاعل من " حأاليآظلمون
. 

ّلُه     وَأَضَرَب  { 112:آ َثل     ال َيآًة     َم َنأْت     َقْر َنًة     َكا ّنًة     آِم ِئ ْطَم ِتيَها     ُم ْأ َيآ
ًدا     ِرْزُقَها َكاٍن     ُكّل     ِمْن     َرَغ َكَفَرْت     َم ِم     َف ْنأُع َأ ّلِه     ِب َذاَقَها     ال َأ َف

ّلُه َباَس     ال ْلُجوِع     ِل ْلَخْوِف     ا ُنأوا     ِبَما     وَأا َنُعوَن     َكا  }    َيآْص

ثاٍن، " خبر"مطمئنة " نأعت،"كانأت وأجملة " بدل،"قريآة
" مصدر"رغدا "،"كانلـ ثالث " خبررزقها "يآأتيها وأجملة

 .ثاٍن " مفعول"لباس "،"رزقها ِمْن الحال موضع في

ْد  { 113:آ َلَق َءُهْم     وَأ ْنُهْم     َرسُإوٌل     َجا ُه     ِم ُبو ّذ َك َذُهُم     َف َأَخ َف
َذاُب ْلَع ِلُموَن     وَأُهْم     ا  }    َظا

"لقد وأجملة " مستأنأفة،رسإول جاءهم "وألقد جملة
من " حأالظالمون "وأهم وأجملة القسم، " جوابجاءهم

 "."أخذهم في الهاء

ُلوا  { 114:آ ُك ُكُم     ِمّما     َف ّلُه     َرَزَق ًبا     حَألل     ال ّي ُكُروأا     َط وَأاْش
ّلِه     ِنأْعَمَة ُتْم     ِإْن     ال ْن ُه     ُك ّيآا ُدوأَن     ِإ ُب  }    َتْع

بالفعل، " متعلق"مما الجار " مستأنأفة،"فكلوا جملة
لموصوف صفة الصل في وأهو به، " مفعول"حألل

منفصل نأصب " ضمير"إيآاه .حألل : طعاماأي محذوأف،
الشرط وأجملة للغائب، وأالهاء مقدم، به مفعول

قبله، ما عليه دّل محذوأف الشرط وأجواب مستأنأفة،
 .كان " خبر"تعبدوأن وأجملة
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ّنأَما  { 115:آ ُكُم     حَأّرَم     ِإ ْي َل َتَة     َع ْي ْلَم ّدَم     ا َلْحَم     وَأال ْلِخنـزيآِر     وَأ ا
ْيِر     ُأِهّل     وَأَما ّلِه     ِلَغ ُطّر     َفَمِن     ِبِه     ال ْيَر     اْض ِإّن     َعاٍد     وَأل     َباٍغ     َغ َف
ّلَه  }    َرحِأيٌم     َغُفوٌر     ال

"،"لحم على معطوف موصول ": اسإمُأِهل "وأما قوله
شرط " اسإم"َمن عاطفة، ": الفاءاضطر "فمن وأقوله
الضمير من " حأال"غير هو، ضمير الفاعل وأنأائب مبتدأ،

"،"باغ على " معطوف"عاٍد "،"اضطر في المستتر
"إنأما المستأنأفة على " معطوفةاضطر "فمن وأجملة

 .خبر ""اضطر وأجملة "،حأّرم

ُلوا     وَأل  { 116:آ ُكُم     َتِصُف     ِلَما     َتُقو ُت َن ْلِس َكِذَب     َأ ْل َذا     ا حَألٌل     َه
َذا َتُروأا     حَأَراٌم     وَأَه َتْف َلى     ِل ّلِه     َع َكِذَب     ال ْل ّلِذيآَن     ِإّن     ا َتُروأَن     ا َيآْف
َلى ّلِه     َع َكِذَب     ال ْل ِلُحوَن     ل     ا  }    ُيآْف

المجروأر وأالمصدر " مصدريآة،"ماوأ جارة، ": اللم"لما
"،"تصف لـ به " مفعول"الكذبوأ بالفعل، متعلق
به تنطق قول لجل تحللوا وأل تحرموا : لوأمعناه

" مقولحألل "هذا . وأجملةحأجة غير من ألسنتكم
المصدر من " بدل"لتفتروأا المؤوأل وأالمصدر القول،
 .السابق

َتاٌع  { 117:آ ِليٌل     َم َلُهْم     َق َذاٌب     وَأ ِليٌم     َع  }    َأ

"وألهم وأجملة : عيشهم،أي مضمر لمبتدأ " خبر"متاع
"قليل "عيشهم جملة على معطوفة "عذاب

 .المستأنأفة

َلى  { 118:آ ّلِذيآَن     وَأَع ُدوأا     ا َنا     َها َنا     َما     حَأّرْم ْيَك     َقَصْص َل ِمْن     َع
ْبُل َناُهْم     وَأَما     َق َلْم ِكْن     َظ َل ُنأوا     وَأ ْنأُفَسُهْم     َكا ِلُموَن     َأ ْظ  }    َيآ

"ظلمناهم "وأما وأجملة " مستأنأفة،"حأّرمنا جملة
" معطوفة"كانأوا وأجملة "،"حأّرْمنا جملة على معطوفة

 "ظلمناهم على
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ّبَك     ِإّن     ُثّم  { 119: ّلِذيآَن     َر ُلوا     ِل َء     َعِم َلٍة     الّسو ُبوا     ُثّم     ِبَجَها َتا
ِلَك     َبْعِد     ِمْن َلُحوا     َذ َأْص ّبَك     ِإّن     وَأ  }    َرحِأيٌم     َلَغُفوٌر     َبْعِدَها     ِمْن     َر

""حَأّرمنا جملة على " معطوفةربك إن "ثم جملة
وأالجار "،"إن بخبر " متعلق"للذيآن الجار .المتقدمة
"من وأالجار "،"عملوا فاعل من بحال " متعلق"بجهالة

ربك "إن وأجملة "،"ربك من بحال " متعلقبعدها
 .للوألى مؤكدة " مستأنأفةلغفور

ْبَراِهيَم     ِإّن  { 120:آ ًتا     ُأّمًة     َكاَن     ِإ ِنأ ّلِه     َقا ِنيًفا     ِل َلْم     حَأ َيآُك     وَأ
ِكيَن     ِمَن ْلُمْشِر  }    ا

" متعلق"لله وأالجار لكان، " خبرانحأنيفا لله "قانأتا
"كان جملة على " معطوفةيآك "وألم " وأجملة"قانأتابـ

بالسكون مجزوأم نأاسإخ ": مضارعيآك "لم ". وأقولهأمة
ضمير وأاسإمها للتخفيف، المحذوأفة النون على المقدر

 .هو

ِكًرا  { 121:آ ْنأُعِمِه     َشا ُه     ل َبا َت ُه     اْج َدا َلى     وَأَه ِصَراٍط     ِإ
ٍم َتِقي  }    ُمْس

"،"شاكرا بـ متعلق وأالجار "،"كانلـ رابع " خبر"شاكرا
 ." مستأنأفة"اجتباه وأجملة

ُه  { 122:آ َنا ْي َت َيا     ِفي     وَأآ ْنأ ّد َنًة     ال ّنأُه     حَأَس ِإ َلِمَن     الِخَرِة     ِفي     وَأ
ِلِحيَن  }    الّصا

"وأإنأه جملة "،"الصالحينبـ " متعلقالخرة "في الجار
محل " ل"آتيناه جملة على " معطوفةالصالحين لمن
 . لها

َنا     ُثّم  { 123:آ ْي ْيَك     َأوْأحَأ َل ِبْع     َأِن     ِإ ّت ّلَة     ا ْبَراِهيَم     ِم ِنيًفا     ِإ وَأَما     حَأ
ِكيَن     ِمَن     َكاَن ْلُمْشِر  }    ا

" حأال"حأنيفا تفسيريآة، بعدها وأالجملة " مفسرة،"أْن
لن إليه؛ المضاف من الحال وأجازت "،"إبراهيم من

"وأما . جملةإليه المضاف من الجزء بمنـزلة المضاف
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عطف قبيل من "،"حأنيفا الحال على " معطوفةكان
 . المفرد على الجملة

ِإّن 124:آ ّبَك     {وَأ ُكُم     َر َيْح َنُهْم     َل ْي َياَمِة     َيآْوَم     َب ْلِق ُنأوا     ِفيَما     ا َكا
ِلُفوَن     ِفيِه َت  }    َيآْخ

""فيه الجار بالفعل، " متعلقان"يآوم "،"بينهم الظرفان
 "."يآختلفونبـ متعلق

ّبَك     ِإّن  { 125:آ َلُم     ُهَو     َر ِلِه     َعْن     َضّل     ِبَمْن     َأْع ِبي وَأُهَو     سَإ
َلُم َتِديآَن     َأْع ْلُمْه  }    ِبا

" متعلق"بالمهتديآن الجار "،"إن " خبرأعلم "هو جملة
 "."أعلمبـ

ِإْن  { 126:آ ُتْم     وَأ ْب ُبوا     َعاَق ْثِل     َفَعاِق ُتْم     َما     ِبِم ْب ِئْن     ِبِه     ُعوِق َل وَأ
ُتْم َبْر ْيٌر     َلُهَو     َص ِبِريآَن     َخ  }    ِللّصا

""إن للقسم، موطئة اللم عاطفة، ": الواوأ"وألئن قوله
جواب في " وأاقعة"لهو قوله في وأاللم شرطية،
وأجملة "،"خيربـ " متعلق"للصابريآن الجار القسم،

"،عاقبتم "إن جملة على " معطوفةصبرتم "وألئن
الشرط وأجواب القسم، " جوابخير "لهو وأجملة

 .القسم جواب عليه دّل محذوأف

ِبْر  { 127:آ ْبُرَك     وَأَما     وَأاْص ّلِه     ِإل     َص ْيِهْم     َتْحَزْن     وَأل     ِبال َل وَأل     َع
ْيٍق     ِفي     َتُك ُكُروأَن     ِمّما     َض  }    َيآْم

"،"اصبر فاعل من " حأاليةبالله إل صبرك "وأما جملة
""إل "،"صبرك المبتدأ بخبر " متعلق"بالله وأالجار
المقدر بالسكون مجزوأم مضارع " فعل. "تُكللحصر

ِمْن " مؤلف"مما قوله للتخفيف، المحذوأفة النون على
المؤوأل وأالمصدر " المصدريآة،"ماوأ " الجارة"ِمن

 "."ضيقلـ بنعت متعلق مجروأر

ّلَه     ِإّن  { 128:آ ّلِذيآَن     َمَع     ال ّتَقْوا     ا  }    ا
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 بالخبر متعلق للمعية مكان " ظرف"مع
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 السإراء سإورة

ْبَحاَن{ 1:آ ّلِذي سُإ ْبِدِه َأسْإَرى ا ْيل ِبَع ْلَمْسِجِد ِمَن َل ا
ِم ْلَحَرا َلى ا ْلَمْسِجِد ِإ ّلِذي الْقَصى ا َنا ا ْك َلُه َباَر َيآُه حَأْو ُنِر ِل

َنا ِمْن ِت َيآا ّنأه آ َبِصيُر الّسِميُع ُهَو ِإ ْل  }ا

مضاف وأالموصول مطلق مفعول ": نأائبالذي "سإبحان
"،"أسإرىبـ " متعلق"لنريآه المجروأر وأالمصدر إليه،

" توكيد"هو الحرفي، الموصول " صلة"نأريآه وأجملة
 ." مستأنأفةالسميع هو "إنأه وأجملة للهاء،

َنا  { 2:آ ْي َت َتاَب     ُموسَإى     وَأآ ِك ْل ُه     ا َنا ْل ًدى     وَأَجَع ِني     ُه َب ِئيَل     ِل ِإسْإَرا
ُذوأا     َأل ّتِخ ِنأي     ِمْن     َت ِكيل     ُدوأ  }    وَأ

.المتقدمة التنـزيآه جملة على " معطوفة"وأآتينا جملة
بنعت " متعلق"لبني وأالجار ثان، مفعول ""هدى

نأـزع على منصوب "تتخذوأا "أل وأالمصدر "،"هدىلـ
من بحال " متعلقدوأنأي "من الجار : اللم،الخافض

 . ""وأكيل

ّيآَة  { 3:آ َنا     َمْن     ُذّر ْل ّنأُه     ُنأوٍح     َمَع     حَأَم ًدا     َكاَن     ِإ ْب ُكوًرا     َع  }    َش

" اسإم"َمن "،"تتخذوأالـ مؤخر أوأل " مفعول"ذريآة
مفرد وأقع " مما"وأكيل وأيآكون إليه، مضاف موصول
حأملنا َمْن ذريآة تتخذوأا : لأي جمع، به وأالمعنّي اللفظ،

 ." مستأنأفةعبدا كان "إنأه وأجملة وأكلء، نأوح مع

َنا  { 4:آ ْي َلى     وَأَقَض ِني     ِإ ِئيَل     َب َتاِب     ِفي     إسْإرا ِك ْل ُدّن     ا ُتْفِس َل
ْيِن     الْرِض     ِفي َت ُلّن     َمّر َتْع َل ُلّوا     وَأ ِبيًرا     ُع  }    َك

معنى " ُضّمن"قضىوأ "،"قضينابـ متعلقان الجاّران
جواب في وأاقعة ": اللم"لتفسدن قوله .أوأحأى

المحذوأفة النون بثبوت مرفوع مضارع وأفعل القسم،
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الساكنين للتقاء المحذوأفة وأالواوأ المثال، لتوالي
مطلق، مفعول " نأائب"مرتين للتوكيد، وأالنون فاعل،
ُلّن وأقوله  " ."لتفسدن " مثل"وألتع

َذا  { 5:آ ِإ َء     َف ُد     َجا َنا     ُأوألُهَما     وَأْع ْث ُكْم     َبَع ْي َل ًدا     َع َبا َنا     ِع ِلي     َل ُأوأ

ْأٍس َيآاِر     ِخلَل     َفَجاسُإوا     َشِديآٍد     َب ّد َكاَن     ال ًدا     وَأ  }    َمْفُعول     وَأْع

السابق، القسم جواب على معطوفة الشرط جملة
ُأوألي "،"عبادا لـ بنعت " متعلق"لنا الجار " نأعت"

بين اعتراضية "مفعول وأعدا "وأكان وأجملة "،"عبادا
 .المتعاطفين

َنأا     ُثّم  { 6:آ ْد َد ُكُم     َر َة     َل َكّر ْل ْيِهْم     ا َل ُكْم     َع َنأا ْد َد َأْم َأْمَواٍل     وَأ ِب
ِنيَن َب ُكْم     وَأ َنا ْل َثَر     وَأَجَع ْك  }    َنأِفيًرا     َأ

" مفعول"أكثر "،"الكّرة من بحال " متعلق"عليهم الجار
 ." تمييز"نأفيرا ثان،

ِإْن 7:آ ُتْم     { ْن ُتْم     َأحْأَس ْن ُكْم     َأحْأَس ْنأُفِس ِإْن     ل ُتْم     وَأ ْأ َلَها     َأسَإ َف
َذا ِإ َء     َف ُد     َجا ُءوأا     الِخَرِة     وَأْع َيُسو ُكْم     ِل ُلوا     وُأُجوَه ْدُخ َي ِل وَأ

َد ْلَمْسِج ُه     َكَما     ا ُلو ّبُروأا     َمّرٍة     َأوّأَل     َدَخ َت ُي ِل َلْوا     َما     وَأ ِبيًرا     َع ْت  }    َت

محذوأف بخبر متعلق وأالجاّر رابطة، ": الفاء"فلها قوله
الشرط . وأجملةلها : فإسإاءتكمأي محذوأف لمبتدأ
""ليسوءوأا في اللم الوألى، على معطوفة الثانأية

""إذا بجواب متعلق المجروأر المؤوأل وأالمصدر للتعليل،
ًدا عليكم : بعثناوأتقديآره المحذوأف، في . الكافعبا

: دخولأي مصدريآة ""ما مطلق، مفعول " نأائب"كما
به مفعول موصول ": اسإمَعلوا "ما قوله دخولهم، مثل
 علوه الذي ليهلكوا :أي

283 

ُكْم     َعَسى  { 8 ّب ُكْم     َأْن     َر ِإْن     َيآْرحَأَم ُتْم     وَأ ْد َنأا     ُع ْد َنا     ُع ْل وَأَجَع
ّنَم َكاِفِريآَن     َجَه ْل  }    حَأِصيًرا     ِل
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الشرط وأجملة "،"عسى " خبريآرحأمكم "أن المصدر
""حأصيرا "،ربكم : "عسىالمستأنأفة على معطوفة
 .ثان مفعول

َذا     ِإّن  { 9:آ ْلُقْرآَن     َه ِتي     َيآْهِدي     ا ّل َبّشُر     َأْقَوُم     ِهَي     ِل ُيآ وَأ
ِنيَن ْلُمْؤِم ّلِذيآَن     ا ُلوَن     ا ِلَحاِت     َيآْعَم ِبيًرا     َأْجًرا     َلُهْم     َأّن     الّصا  }    َك

المؤوأل وأالمصدر الموصول، " صلةأقوم "هي جملة
 .الباء الخافض نأـزع على منصوب "أجرا لهم "أن

َأّن  { 10:آ ّلِذيآَن     وَأ ُنوَن     ل     ا َنأا     ِبالِخَرِة     ُيآْؤِم ْد َت ًبا     َلُهْم     َأْع َذا َع
ِليًما  }     َأ

. وأجملةالسابق المصدر على معطوف المؤوأل المصدر
 .أن " خبر"أعتدنأا

ْدُع  { 11:آ َيآ ْنأَساُن     وَأ ُه     ِبالّشّر     ال َء ْيِر     ُدَعا ْلَخ َكاَن     ِبا ْنأَساُن     وَأ ال
 }    َعُجول

ًة " رسإًما؛"يآدعو من الواوأ حأذفت في لحذفها مراعا
الجار مطلق، " مفعول. "دعاءهالساكنين للتقاء النطق

"وأكان ". جملة"دعاءه من بحال " متعلق"بالخير
".النأسان "وأيآدعو جملة على " معطوفةعجول النأسان

َنا  { 12:آ ْل ْيَل     وَأَجَع ّل ّنَهاَر     ال ْيِن     وَأال َت َيآ َنأا     آ َيآَة     َفَمَحْو ْيِل     آ ّل ال
َنا ْل َيآَة     وَأَجَع ّنَهاِر     آ ًة     ال ْبِصَر َتُغوا     ُم ْب َت ُكْم     ِمْن     َفْضل     ِل ّب َر

َلُموا َتْع ِل َد     وَأ َد ِنيَن     َع ْلِحَساَب     الّس ُكّل     وَأا ُه     َشْيٍء     وَأ َنا ْل َفّص
 }    َتْفِصيل

وأالمصدر "،"مبصرة وأكذا ثان، " مفعول"آيآتين
"ربكم "من الجار "،"جعلنابـ متعلق مجروأر ""لتبتغوا

به ": مفعولشيء "وأكل ". قوله"فضللـ بنعت متعلق
ْلناه وأجملة بعده، ما يآفسره محذوأف لفعل ""فّص

 .تفسيريآة

ُكّل  { 13:آ ْنأَساٍن     وَأ ُه     ِإ َنا ْلَزْم ُه     َأ ِئَر ُنِقِه     ِفي     َطا ُنأْخِرُج     ُع َلُه     وَأ
َياَمِة     َيآْوَم ْلِق ًبا     ا َتا ُه     ِك ْلَقا ْنُشوًرا     َيآ  }    َم
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ما يآفسره محذوأف لفعل به ": مفعول"وأكل قوله
"،"طائره من بحال " متعلقعنقه "في وأالجار بعده،

"،"فّصلنا جملة على معطوفة " المقدرة"ألزمنا وأجملة
" نأعت"يآلقاه وأجملة " تفسيريآة،"ألزمناه وأجملة
ُنأْخِرج وأجملة "."كتابا "ألزمنا جملة على " معطوفة"

 ".كل

ْأ  { 14:آ َبَك     اْقَر َتا َنْفِسَك     َكَفى     ِك َيْوَم     ِب ْل ْيَك     ا َل ًبا     َع  }    حَأِسي

زائدة، وأالباء وأفاعله، ماض ": فعلبنفسك "كفى
" متعلق"عليك ". الجار"كفى بـ متعلق " ظرف"اليوم

" لن"كفى يآؤنأث . وألمتمييز ""حأسيباوأ "،"حأسيبابـ
 مجازي مؤنأث فاعله

َدى     َمِن  { 15:آ َت ّنأَما     اْه ِإ َتِدي     َف َنْفِسِه     َيآْه ّنأَما     َضّل     وَأَمْن     ِل ِإ َف
ْيَها     َيآِضّل َل ٌة     َتِزُر     وَأل     َع ّنا     وَأَما     ُأْخَرى     وِأْزَر     وَأاِزَر ِبيَن     ُك ّذ ُمَع
ّتى ْبَعَث     حَأ  }    َرسُإول     َنأ

يآهتدي "فإنأما وأجملة مبتدأ، شرط " اسإماهتدى "من
"وأما وأجملة به، " مفعول"وِأْزَر الشرط، " جوابلنفسه

جملة على معطوفة "تزر "وأل وأجملة " مستأنأفة،كنا
أن (حأتى المجروأر المؤوأل ". وأالمصدراهتدى "َمْن

ّذبينبـ متعلق )نأبعث " صلة"نأبعث ". وأجملة"مع
 .الحرفي الموصول

َذا  { 16:آ ِإ َنأا     وَأ ْد ِلَك     َأْن     َأَر َيآًة     ُنأْه َنأا     َقْر ْتَرِفيَها     َأَمْر  }    ُم

وأالمصدر "،كنا "وأما جملة على معطوفة الشرط جملة
الشرط " جواب"أمرنأا وأجملة به، مفعول "نأهلك "أن
 .لها محل ل الجازم غير

َكْم 17:آ َنا     روَأ ْك َل ْلُقُروأِن     ِمَن     َأْه َكَفى     ُنأوٍح     َبْعِد     ِمْن     ا ّبَك     وَأ ِبَر
ُنأوِب ُذ َباِدِه     ِب ِبيًرا     ِع  }    َبِصيًرا     َخ

" خبريآة"كم مستأنأفة، ": الواوأأهلكنا "وأكم قوله
لـ بنعت " متعلقالقروأن "من الجاّر مقدم، به مفعول

". وأجملة"أهلكنابـ " متعلقبعد "من الجار "،"كم
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فاعل في زائدة وأالباء " مستأنأفة،بربك "كفىوأ
 " تمييزانبصيرا "خبيرا "،"كفى
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ُد     َكاَن     َمْن  { 18 َلَة     ُيآِريآ ْلَعاِج َنا     ا ْل ُء     َما     ِفيَها     َلُه     َعّج ِلَمْن     َنأَشا
ُد َنا     ُثّم     ُنأِريآ ْل ّنَم     َلُه     َجَع ْذُموًما     َيآْصلَها     َجَه ْدحُأوًرا     َم  }    َم

بـ " متعلقانفيها "له وأالجاّران مبتدأ، " شرطية"َمْن
ْلنا .كل من " بعض" لهمن " بدل"لمن وأالجار "،"عّج
وأقوله "،"له في الضمير من حأال ""يآصلها وأجملة

 "."يآصلها في الهاء من ": حأالنمدحأورا "مذموما

َد     وَأَمْن  { 19:آ َة     َأَرا َيَها     َلَها     وَأسَإَعى     الِخَر ُمْؤِمٌن     وَأُهَو     سَإْع
ِئَك َل ُأوأ ُيُهْم     َكاَن     َف ُكوًرا     سَإْع  }    َمْش

َيها من " حأاليةمؤمن "وأهو . وأجملةمطلق " مفعول"سإع
"مشكورا سإعيهم كان "فأوألئك وأجملة "،"سإعى فاعل
" خبرمشكورا سإعيهم "كان . وأجملةالشرط جواب

 "."أوألئك

ّد     ُكل  { 20:آ َطاِء     ِمْن     وَأَهُؤلِء     َهُؤلِء     ُنأِم ّبَك     َع َكاَن     وَأَما     َر
ُء َطا ّبَك     َع ُظوًرا     َر  }    َمْح

ُكل "،"كل من " بدل"هؤلء "،"نأمدلـ مقدم به " مفعول"
"من وأالجار الوألى، على معطوفة " الثانأية"هؤلءوأ

ّدبـ " متعلقعطاء "عطاء كان " وأما وأجملة "،"نأم
 .مستأنأفة

ُظْر 21:آ ْنأ ْيَف     {ا َنا     َك ْل َلى     َبْعَضُهْم     َفّض ُة     َبْعٍض     َع َللِخَر وَأ
َبُر ْك َبُر     َدَرَجاٍت     َأ ْك َأ  }    َتْفِضيل     وَأ

العلم، معنى المتضمن للنظر به " مفعول"فّضلنا جملة
ّلق جملة حأال، اسإتفهام " اسإم"كيف بالسإتفهام، المع

""درجاتوأ للتوكيد وأاللم " مستأنأفة،أكبر "وأللخرة
 .تمييز
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ّلِه     َمَع     َتْجَعْل     ل  { 22:آ َلًها     ال َد     آَخَر     ِإ َتْقُع ْذُموًما     َف َم
ُذوأل  }    َمْخ

لـ الثانأي بالمفعول متعلق للمعية مكان " ظرف"مع
مضارع وأفعل سإببية، ": الفاء"فتقعد قوله "."جعل

على معطوف المؤوأل وأالمصدر مضمرة، بأن منصوب
َجْعٌل منك يآكن : لأي السابق الكلم من متصيد مصدر
ٌد ضمير من ": حأالنمخذوأل "مذموما . وأقولهفقعو

 .أنأت

ّبَك     وَأَقَضى  { 23:آ ُدوأا     َأل     َر ُب ُه     ِإل     َتْع ّيآا ْيآِن     ِإ َد ِل ْلَوا ِبا ًنأا     وَأ ِإحْأَسا
ُلَغّن     ِإّما ْب َدَك     َيآ ْن َبَر     ِع ِك ْل ُدُهَما     ا َلُهَما     َتُقْل     َفل     ِكلُهَما     َأوْأ     َأحَأ
 }    ُأّف

الباء، الخافض نأـزع على " منصوبتعبدوأا "أل المصدر
. وأقولهبه مفعول منفصل نأصب ضمير ""إيآاه

متعلق وأالجاّر عاطفة، ": الواوأإحأسانأا "وأبالوالديآن
وأجملة مطلق، " مفعول"إحأسانأا " المقدر،"أحأسنوابـ

". قوله"تعبدوأا جملة على معطوفة " المقدرة"أحأسنوا
" الزائدة،"ماوأ " الشرطية"إْن من ": مؤلفة"إّما

جزم، محل في الفتح على مبني المضارع وأالفعل
َبر للتوكيد، وأالنون ِك " فاعل"أحأدهما به، " مفعول"ال
" اسإم"كلهما عاطفة، "": "أوأكلهما "أوأ مؤخر،

. قولهبالمثنى ملحق لنأه باللف؛ مرفوع معطوف
وأالفاعل أتضّجر، بمعنى مضارع فعل ": اسإم"أف

 .أنأا ضمير

َناَح     َلُهَما     وَأاْخِفْض  { 24:آ ّذّل     َج ّبي     وَأُقْل     الّرحْأَمِة     ِمَن     ال َر
ِنأي     َكَما     اْرحَأْمُهَما َيا ّب  }    َصِغيًرا     َر

": الكاف"كما "،"اخفض بـ " متعلقالرحأمة "من الجار
مبني ماض وأفعل " مصدريآة،"ماوأ مطلق، مفعول نأائب
وأالنون فاعل، وأاللف الثنين، بألف لتصاله الفتح على

وأالمصدر " حأال،"صغيرا به، مفعول وأالياء للوقايآة،
تربيتهما مثل رحأمًة : ارحأمهماأي إليه مضاف المؤوأل

ّبيانأي . وأجملةلي  .الحرفي الموصول " صلة"ر
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ُكْم  { 25:آ ّب َلُم     َر ُكْم     ِفي     ِبَما     َأْع ُنأوا     ِإْن     ُنأُفوسِإ ُكو ِلِحيَن     َت َصا
ّنأُه ِإ ِبيَن     َكاَن     َف  }    َغُفوًرا     ِللوّأا

متعلق جر، محل في " موصولة"ما جارة، " الباء"بما
بين " معترضةأعلم "ربكم ". جملة"أعلمبـ

حأيز في " مستأنأفةتكونأوا "إن وأجملة المتعاطفين،
 "."غفورا بـ " متعلق"للوأابين الجار العتراض،

َ ذا     وَأآِت  { 26:آ َبى     ْلُقْر  }    حَأّقُه     ا

حأذف على مبني أمر وأفعل عاطفة، ": الواوأ"وأآِت قوله
معطوفة وأالجملة حأقه، : ذا،وأمفعوله العلة، حأرف
 "."قل جملة على

ِإّن 27:آ ّذِريآَن     { َب ْلُم ُنأوا     ا ِطيِن     ِإْخَواَن     َكا َيا َكاَن     الّش وَأ
َطاُن ْي ّبِه     الّش  }    َكُفوًرا     ِلَر

المتعاطفين، بين " اعتراضيةكانأوا المبذريآن "إن جملة
جملة على " معطوفةكفورا الشيطان "وأكان وأجملة

 بالخبر " متعلق"لربه ". الجاركانأوا المبذريآن "إن
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ِإّما  { 28 ْنُهُم     ُتْعِرَضّن     وَأ َء     َع ِتَغا ْب ّبَك     ِمْن     َرحْأَمٍة     ا َتْرُجوَها     َر
ْيُسوًرا     َقْول     َلُهْم     َفُقْل  }    َم

وأفعل " زائدة،"ماوأ " شرطية"إْن عاطفة، ": الواوأ"وأإما
. وأالفاعلللتوكيد وأالنون الفتح، على مبني مضارع
"ربك "من الجار لجله، " مفعول"ابتغاء أنأت، ضمير
ثان " نأعت"ترجوها جملة "،"رحأمةلـ بنعت متعلق

 "."رحأمةلـ

َدَك     َتْجَعْل     وَأل  { 29:آ َلًة     َيآ ُلو َلى     َمْغ ُنِقَك     ِإ ْطَها     وَأل     ُع ْبُس َت
َبْسِط     ُكّل ْل َد     ا َتْقُع ُلوًما     َف  }    َمْحُسوًرا     َم

" متعلقعنقك "إلى الجار ثان، " مفعول"مغلولة
":"فتقعد . قولهمطلق مفعول " نأائب"كل "،"مغلولةبـ
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وأالمصدر مضمرة، بأن منصوب وأالفعل للسببية، الفاء
السابق الكلم من متصيد مصدر على معطوف المؤوأل

ا من " حأالنمحسورا "ملوما فقعود، َبْسط يآكن : لأي
 "."تقعد في لضمير

ّبَك     ِإّن  { 30:آ ْبُسُط     َر َق     َيآ ُء     ِلَمْن     الّرْز َيآْقِدُر     َيآَشا ّنأُه     وَأ َكاَن     ِإ
َباِدِه ِبيًرا     ِبِع  }    َبِصيًرا     َخ

المتعاطفين، بين " اعتراضيةيآبسط ربك "إن جملة
. الجارالعتراض حأيز في " مستأنأفةكان "إنأه وأجملة
 "."خبيرابـ " متعلق"بعباده

ُلوا     {وَأل 31:آ ُت ُكْم     َتْق َد َيَة     َأوْأل َنأْرُزُقُهْم     َنأْحُن     ِإْملٍق     َخْش
ُكْم ّيآا ِإ َلُهْم     ِإّن     وَأ ْت ًئا     َكاَن     َق ْط ِبيًرا     ِخ  }    َك

منفصل " ضمير"وأإيآاكم لجله، " مفعول"خشية
"نأحن وأجملة "،"يآرزقهم في الهاء على معطوف
 ".كان قتلهم "إّن جملة وأكذا " مستأنأفة،نأرزقهم

ُبوا     وَأل  { 32:آ َنأى     َتْقَر ّنأُه     الّز َء     َفاحِأَشًة     َكاَن     ِإ ِبيل     وَأسَإا  }    سَإ

"سإبيل "وأسإاء وأجملة " مستأنأفة،كان "إنأه جملة
" تمييز،"سإبيلوأ "،كان "إنأه جملة على معطوفة

 .الزنأى :أي هو، تقديآره محذوأف بالذم وأالمخصوص

ُلوا     وَأل  { 33:آ ُت ّنْفَس     َتْق ِتي     ال ّل ّلُه     حَأّرَم     ا ْلَحّق     ِإل     ال وَأَمْن     ِبا
ِتَل ُلوًما     ُق ْظ ْد     َم َنا     َفَق ْل ّيِه     َجَع ِل ًنأا     ِلَو َطا ْل ِفي     ُيآْسِرْف     َفل     سُإ

ْتِل ْلَق ّنأُه     ا ْنُصوًرا     َكاَن     ِإ  }    َم

""بالحق الجار " للحصر،"إل للنفس، " نأعت"التي
"قتل "وأمن ". جملة"تقتلوا في الواوأ من بحال متعلق

من " حأال"مظلوما مبتدأ، " شرطية"من مستأنأفة،
على " معطوفةيآسرف "فل وأجملة "،"قتل في الضمير

. وأجملةالخبر على النأشاء عطف وأيآجوز "،"جعلنا جملة
 ." مستأنأفةكان "إنأه
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ُبوا     وَأل  { 34:آ ِم     َماَل     َتْقَر ِتي َي ْل ِتي     ِإل     ا ّل ّتى     َأحْأَسُن     ِهَي     ِبا حَأ
ُلَغ ْب ُه     َيآ ّد َأوْأُفوا     َأُش ْلَعْهِد     وَأ َد     ِإّن     ِبا ْلَعْه ُئول     َكاَن     ا  }    َمْس

"،"تقربوا في الواوأ من بحال " متعلق"بالتي الجار
ّده على " معطوفة"وأأوأفوا وأجملة به، " مفعول"أش
"مسؤوأل كان العهد "إن وأجملة "،تقربوا "ل جملة

 .المتعاطفين بين معترضة

َأوْأُفوا  { 35:آ ْيَل     وَأ َك ْل َذا     ا ُتْم     ِإ ْل ُنأوا     ِك َطاِس     وَأِز ْلِقْس ِبا
ِم َتِقي ْلُمْس ِلَك     ا ْيٌر     َذ َأحْأَسُن     َخ ْأوِأيآل     وَأ  }    َت

ْلتم جملة مستأنأفة، المقدر وأجوابه الشرط جملة ِك ""
 ." تمييز"تأوأيآل " معترضة،خير "ذلك جملة إليه، مضاف

ْيَس     َما     َتْقُف     وَأل  { 36:آ ْلٌم     ِبِه     َلَك     َل َبَصَر     الّسْمَع     ِإّن     ِع ْل وَأا
َد ْلُفَؤا ِئَك     ُكّل     وَأا َل ْنُه     َكاَن     ُأوأ ُئول     َع  }    َمْس

وأفعل " نأاهية"ل عاطفة، ": الواوأتقف "وأل قوله
" موصول"ما العلة، حأرف بحذف مجزوأم مضارع
""به الجار ليس، بخبر " متعلق"لك الجار به، مفعول
"كل جملة ليس، " اسإم"علم "،"علم من بحال متعلق
"إن وأجملة إليه، " مضاف"أوألئك "،"إن " خبركان أوألئك

 .اعتراضية ..."السمع

ّنأَك     َمَرحًأا     الْرِض     ِفي     َتْمِش     وَأل  { 37:آ َق     َلْن     ِإ الْرَض     َتْخِر
َلْن ُلَغ     وَأ ْب َباَل     َت ْلِج  }    ُطول     ا

 ." تمييز"طول الحال، موضع في " مصدر"مرحأا

ِلَك     ُكّل  { 38:آ ُئُه     َكاَن     َذ ّي َد     سَإ ْن ّبَك     ِع ْكُروأًها     َر  }    َم

 "مكروأها بـ " متعلقعند "الظرف
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ِلَك  { 39: ْيَك     َأوْأحَأى     ِمّما     َذ َل ّبَك     ِإ ْكَمِة     ِمَن     َر ْلِح َتْجَعْل     وَأل     ا
ّلِه     َمَع َلًها     ال ْلَقى     آَخَر     ِإ ُت ّنَم     ِفي     َف ُلوًما     َجَه ْدحُأوًرا     َم  }    َم
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ّدم ما إلى الشارة "الحكمة "من الجار التكاليف، من تق
من كائنا : أوأحأاهأي المقدر العائد من بحال متعلق

الثانأي بالمفعول متعلق مكان " ظرف"مع الحكمة،
ُتلقى في الفاء "،"جعللـ مضارع وأفعل " سإببية،"ف

َأْن منصوب للمجهول مبني المؤوأل وأالمصدر مضمرة، ب
: لأي السابق، الكلم من متصيد مصدر على معطوف

 .فإلقاء َجْعل يآكن

ُكْم  { 40:آ َأْصَفا ُكْم     َأَف ّب ِنيَن     َر َب ْل َذ     ِبا ّتَخ َكِة     ِمَن     وَأا ِئ ْلَمل ا
ًثا َنأا  }    ِإ

"الملئكة "من الجاّر " مستأنأفة،"أفأصفاكم جملة
 .الثانأي بالمفعول متعلق

ْد  { 41:آ َلَق َنا     وَأ َذا     ِفي     َصّرْف ْلُقْرآِن     َه ّكُروأا     ا ّذ َي وَأَما     ِل
ُدُهْم  }    ُنأُفوًرا     ِإل     َيآِزيآ

"يآزيآدهم "وأما . جملة" مستأنأفةصّرفنا "وألقد جملة
""يآزيآدهم ". وأفاعل"َصّرفنا في الضمير من حأالية
 .ثان " مفعول"نأفورا : التصريآف،أي هو تقديآره ضمير

ِلَهٌة     َمَعُه     َكاَن     َلْو     ُقْل  { 42:آ ُلوَن     َكَما     آ ًذا     َيآُقو َتَغْوا     ِإ ْب َلى     ل ِإ
ْلَعْرِش     ِذي ِبيل     ا  }    سَإ

متعلق " ظرف"معه القول، مقول الشرط جملة
""ماوأ مطلق، مفعول " نأائب"كما في وأالكاف بالخبر،

قولهم، مثل كونأا آلهة معه كان : لوأي مصدريآة،
 .به " مفعول"سإبيل

َنأُه 43:آ ْبَحا َلى     {سُإ َتَعا ُلوَن     َعّما     وَأ ُلّوا     َيآُقو ِبيًرا     ُع  }       َك

""عن ِمْن مؤلف وأهو تعالى، بـ " متعلق"عّما الجار
" معطوفة"وأتعالى . وأجملة" الموصولة"ماوأ الجارة

 .وأتعالى : تنـزهأي المصدر، عامل على
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ّبُح  { 44:آ ْبُع     الّسَماوَأاُت     َلُه     ُتَس ِفيِهّن     وَأَمْن     وَأالْرُض     الّس
ِإْن ّبُح     ِإل     َشْيٍء     ِمْن     وَأ ِكْن     ِبَحْمِدِه     ُيآَس َل َتْفَقُهوَن     ل     وَأ

ِبيَحُهْم  }    َتْس

الجار السموات، على معطوف موصول " اسإم"َمْن
شيء من "وأإن . وأقولهالمقدرة بالصلة " متعلق"فيهن

" زائدة،"منوأ مبتدأ، ""شيءوأ عاطفة، ": الواوأيآسبح إل
من "وأإن وأجملة " خبر،"يآسبح وأجملة " للحصر،"إل

له : "تسبحالمستأنأفة على " معطوفةيآسبح إل شيء
فاعل من بحال متعلق ""بحمده الجار "،السموات

"تفقهون ل "وألكن . جملة" للحصر"إلوأ "،"يآسبح
 ..." .شيء من "إْن جملة على معطوفة

َذا  { 45:آ ِإ ْأَت     وَأ ْلُقْرآَن     َقَر َنا     ا ْل َنَك     َجَع ْي ْيَن     َب َب ّلِذيآَن     وَأ ل     ا
ُنوَن ًبا     ِبالِخَرِة     ُيآْؤِم ُتوًرا     حِأَجا  }    َمْس

.إليه " مضاف"قرأت جملة مستأنأفة، الشرط جملة
""جعلنا لـ الثانأي بالمفعول متعلق مكان " ظرف"بينك

. 

َنا  { 46:آ ْل َلى     وَأَجَع ِبِهْم     َع ُلو ّنًة     ُق ِك ُه     َأْن     َأ وَأِفي     َيآْفَقُهو
ِنأِهْم َذا َذا     وَأْقًرا     آ ِإ َكْرَت     وَأ ّبَك     َذ ْلُقْرآِن     ِفي     َر ُه     ا َد ّلْوا     وَأحْأ وَأ

َلى َباِرِهْم     َع ْد  }    ُنأُفوًرا     َأ

ّنة " مفعوليآفقهوه "أن وأالمصدر "،"جعل " مفعول"أك
معطوف " الجاروأقرا آذانأهم . "وأفي: كراهةأي لجله
ّنة على " معطوف"وأقًرا "،قلوبهم "على على "،"أك

قرأت "وأإذا جملة على معطوفة الشرط وأجملة
فهو منفردا، " بمعنى"ربك من ": حأال"وأحأده "،القرآن
في " مصدر"نأفورا النكرة، قوة في لفظا معرفة
ّلوا فاعل من الحال موضع ّلوا وأجملة "،"وأ جواب ""وأ

 .الشرط

َلُم     َنأْحُن  { 47:آ َتِمُعوَن     ِبَما     َأْع ْذ     ِبِه     َيآْس َتِمُعوَن     ِإ ْيَك     َيآْس َل ِإ
ْذ ِإ ْذ     َنأْجَوى     ُهْم     وَأ ِلُموَن     َيآُقوُل     ِإ ّظا ِبُعوَن     ِإْن     ال ّت َرُجل     ِإل     َت

 }    َمْسُحوًرا
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العلم باب من كان وأما "،"أعلمبـ " متعلق"بما الجار
ّدى التفضيل أفعل في وأالجهل : أنأتنأحو بالباء، تع

:أي المضارع بالفعل " متعلق"به الجار به، أعلم
" مضاف"يآستمعون . وأجملةأسإماعهم بظاهر يآستمعون

وأقوله "،"أعلمبـ متعلق " ظرف يآستمعون "إذ إليه،
معطوف " ظرف"إذ عاطفة، ": الواوأنأجوى هم "وأإذ
ّلق " قبله،"إذ على " مصدر،"نأجوىوأ به، تعلق بما وأمتع
"هم وأجملة مبالغة، العين على المصدر إطلق باب من

"إذ من بدل ": الظرفيآقول . "إذإليه " مضافنأجوى
وأالجملة " للحصر،"إل " نأافية،": "إنتتبعون "إن "،هم

 .القول مقول

ُظْر  { 48:آ ْنأ ْيَف     ا ُبوا     َك َثاَل     َلَك     َضَر  }     الْم

" مفعول"ضربوا وأجملة حأال، اسإتفهام " اسإم"كيف
ّلق النظر  .العلم معنى المضّمن بالسإتفهام المع

ُلوا  { 49:آ َذا     وَأَقا ِئ ّنا     َأ َظاًما     ُك ًتا     ِع ّنا     وَأُرَفا ِئ ُثوَن     َأ ْبُعو ْلًقا     َلَم َخ
ًدا  }    َجِديآ

المقدر الجواب بمعنى متعلقة شرطية ": ظرفية"إذا
ُنأبعثأي ما لّن "؛" "مبعوثون"إذا في يآعمل . وألإذا : أ
ل السإتفهام بعد ما وأكذا قبلها، فيما يآعمل " ل"إّن بعد

من " حأال. "خلقاهنا اجتمعا وأقد قبله، فيما يآعمل
"لمبعوثون "أإنأا " وأجملة"مبعوثون في الضمير

 المقدر للجواب تفسيريآة

287 

ْلًقا     َأوْأ  { 51 ُبُر     ِمّما     َخ ْك ُكْم     ِفي     َيآ ُدوأِر ُلوَن     ُص َيُقو َمْن     َفَس
َنأا ُد ّلِذي     ُقِل     ُيآِعي ُكْم     ا َطَر ْنِغُضوَن     َمّرٍة     َأوّأَل     َف ُي ْيَك     َفَس َل ِإ

ُءوأسَإُهْم ُلوَن     ُر َيآُقو َتى     وَأ ُكوَن     َأْن     َعَسى     ُقْل     ُهَو     َم ًبا     َيآ  }    َقِريآ

اسإتفهام " اسإم"من خلقا، لـ بنعت " متعلق"مّما الجار
متعلق زمان " ظرف. "أوأل" خبر"يآعيدنأا وأجملة مبتدأ،

". "متى" مستأنأفة"فسينغضون جملة "،"فطركم بـ
مبتدأ، ""هو بالخبر، متعلق زمان ظرف اسإتفهام اسإم
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: عسىأي " التامة"عسى " فاعليآكون "أن المصدر
 .قريآبا كونأه

ُكْم     َيآْوَم  { 52:آ ْدُعو ُبوَن     َيآ َتِجي َتْس ّنوَن     ِبَحْمِدِه     َف ُظ َت ِإْن     وَأ
ُتْم ْث ِب ِليل     ِإل     َل  }    َق

." مستأنأفة"اذكر وأجملة " مقدرا،"اذكر " مفعول"يآوم
" متعلق"بحمده الجار إليه، " مضاف"يآدعوكم جملة
ّبحون، معنى بتضمينه ""تستجيبون فاعل من بحال ُتَس

"،"يآدعوكم جملة على " معطوفة"فتستجيبون وأجملة
ّدتلبثتم "إن وأجملة ّد " سإ َلْي مس " المعلقة"ظّن مفعو

": نأائب"قليل " للحصر،"إل " نأافية،"إن "،"إْن بـ
 .قليل : لبثاأي مطلق مفعول

َباِدي     وَأُقْل  { 53:آ ُلوا     ِلِع ِتي     َيآُقو ّل ِإّن     َأحْأَسُن     ِهَي     ا
َطاَن ْي َنُهْم     َيآنـزُغ     الّش ْي َطاَن     ِإّن     َب ْي ْنأَساِن     َكاَن     الّش ُدوّأا     ِلل َع

ًنا ِبي  }    ُم

: قلأي مقدر القول وأمقول " مستأنأفة،"وأقل جملة
شرط جواب في وأاقع " مجزوأم"يآقولوا .تريآد ما لهم

وأجملة يآمتثلون، فهم يآقولوا، لهم تقل : إنأي مقدر
" متعلق"للنأسان الجار " مستأنأفة،كان الشيطان "إن

 "."عدوأا بـ

ُكْم  { 54:آ ّب َلُم     َر ُكْم     َأْع ْأ     ِإْن     ِب ُكْم     َيآَش ْأ     ِإْن     َأوْأ     َيآْرحَأْم َيآَش
ُكْم ْب ّذ َناَك     وَأَما     ُيآَع ْل ْيِهْم     َأْرسَإ َل ِكيل     َع  }    وَأ

مستأنأفة، الشرط . جملةبالخبر " متعلق"بكم الجار
""عليهم وأالجار " اعتراضية،أرسإلناك "وأما وأجملة
في الكاف من " حأال"وأكيلوأ أرسإلناك، بـ متعلق

 "."أرسإلناك

ّبَك  { 55:آ َلُم     وَأَر ْد     وَأالْرِض     الّسَماوَأاِت     ِفي     ِبَمْن     َأْع َلَق وَأ
َنا ْل ّييَن     َبْعَض     َفّض ِب ّن َلى     ال  }    َبْعٍض     َع

وأجملة المقدرة، بالصلة " متعلقالسموات "في الجار
ْلنا "وألقد  ." مستأنأفةَفّض
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ْدُعوا     ُقِل  { 56:آ ّلِذيآَن     ا ُتْم     ا ِنأِه     ِمْن     َزَعْم ُكوَن     َفل     ُدوأ ِل َيآْم
ُكْم     الّضّر     َكْشَف ْن  }    َتْحِويآل     وَأل     َع

وأمفعول الموصول، من بحال " متعلقدوأنأه "من الجار
"فل . وأجملةآلهة : زعمتموهمأي محذوأفان، الزعم

""عنكمالجار "،"ادعوا جملة على " معطوفةيآملكون
 "."كشف من بحال متعلق

ِئَك  { 57:آ َل ّلِذيآَن     ُأوأ ْدُعوَن     ا َتُغوَن     َيآ ْب َلى     َيآ ّبِهُم     ِإ َلَة     َر ْلَوسِإي ا
ّيآُهْم َيآْرُجوَن     َأْقَرُب     َأ َتُه     وَأ َيآَخاُفوَن     َرحْأَم َبُه     وَأ َذا َذاَب     ِإّن     َع َع
ّبَك ُذوأًرا     َكاَن     َر  }    َمْح

:أي محذوأف وأالعائد الشارة، من " بدل"الذيآن
":أقرب "أيآهم . قوله" خبر"يآبتغون . وأجملةيآدعونأهم

مبني وأهو "،"يآبتغون في الواوأ من بدل موصول اسإم
""أقرب صلته، صدر وأحُأِذف مضاف، لنأه الضم؛ على
الذيآن : أوألئك. أيأقرب : هوأي محذوأف، لمبتدأ خبر

ْدُعونأهم الوسإيلَة تعالى إليه أقرب هو من يآبتغي َيآ
"محذوأرا كان ربك عذاب "إن وأجملة ؟دوأنأه بمن فكيف

 .مستأنأفة

ِإْن58:آ َيآٍة ِمْن  {وَأ ُكوَها َنأْحُن ِإل َقْر ِل ْبَل ُمْه ِم َق َياَمِة َيآْو ْلِق ا
ُبوَها َأوْأ ّذ ًبا ُمَع َذا ًدا َع ِلَك َكاَن َشِديآ َتاِب ِفي َذ ِك ْل ا

ُطوًرا  }َمْس

" نأافية،"إن مستأنأفة ": الواوأقريآة من "وأإن قوله
وأجملة " للحصر،"إل " زائدة،"منوأ " مبتدأ،"قريآةوأ

متعلق زمان " ظرف"قبل المبتدأ، " خبرمهلكوها "نأحن
اسإم عامله مطلق مفعول " نأائب"عذابا "،"مهلكوها بـ

"في . الجار" مستأنأفةذلك "كان جملة الفاعل،
 ""َمْسطورا بـ " متعلقالكتاب
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َنا     وَأَما  { 59 َنَع َيآاِت     ُنأْرسِإَل     َأْن     َم ّذَب     َأْن     ِإل     ِبال ِبَها     َك
ُلوَن َنا     الوّأ ْي َت َد     وَأآ ّناَقَة     َثُمو ًة     ال ْبِصَر َلُموا     ُم َظ وَأَما     ِبَها     َف
َيآاِت     ُنأْرسِإُل  }    َتْخِويآًفا     ِإل     ِبال
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"،قريآة من "إن جملة على " معطوفةمنعنا "وأما جملة
""منعوأ "،"منعلـ ثان به " مفعولنأرسإل "أن المصدر
.النوم وأمن النوم، منعته :نأحو وأبالجار بنفسه يآتعدى

.معترضة ""وأآتينا جملة منع، " فاعلكذب "أن وأالمصدر
" معطوفة"فظلموا وأجملة "،"الناقة من " حأال"مبصرة

على " معطوفةنأرسإل "وأما وأجملة "،"آتينا جملة على
 . لجله مفعول ""تخويآفا "،"منعنا جملة

ْذ  { 60:آ ِإ َنا     وَأ ْل ّبَك     ِإّن     َلَك     ُق ّناِس     َأحَأاَط     َر َنا     وَأَما     ِبال ْل َجَع
َيآا ِتي     الّرْؤ ّل َناَك     ا ْيآ َنًة     ِإل     َأَر ْت ّناِس     ِف َة     ِلل َنأَة     وَأالّشَجَر ْلُعو ْلَم ا

ْلُقْرآِن     ِفي ُنأَخّوُفُهْم     ا ُدُهْم     َفَما     وَأ ًنأا     ِإل     َيآِزيآ َيا ِبيًرا     ُطْغ  }    َك

به مفعول ظرفي " اسإم"إذ مستأنأفة ": الواوأ"وأإذ
مستأنأفة، " المقدرة"اذكر . وأجملة" مقدرا"اذكرلـ

. الجارللرؤيآا " نأعت. "التيإليه " مضاف"قلنا وأجملة
""الشجرة للحصر، ""إل لفتنة، بنعت " متعلق"للناس

" متعلقالقرآن "في الجار "،"الرؤيآا على معطوف
""طغيانأا "،"جعللـ ثان " مفعول"فتنة "،"الملعونأةبـ

على " معطوفةجعلنا "وأما وأجملة .ثان مفعول
""وأنأخوفهم وأجملة : اذكر،المقدرة السإتئنافية

"فما جملة المقدرة، السإتئنافية على معطوفة
 "."نأخوفهم جملة على " معطوفةيآزيآدهم

ْذ  { 61:آ ِإ َنا     وَأ ْل َكِة     ُق ِئ ْلَمل ُدوأا     ِل َدَم     اسْإُج ُدوأا     ل ِإل     َفَسَج
ِليَس ْب ُد     َقاَل     ِإ َأسْإُج َلْقَت     ِلَمْن     َأ ًنا     َخ  }    ِطي

""إذ معطوف ظرفي " اسإم"إذ عاطفة، ": الواوأ"وأإذ
: خلقتهأي الموصول، عائد من ": حأال"طينا المتقدمة،

الصالة، على لدللتها جامدة الحال وأقوع وأجاز طينا،
 .طين من : متأّصلقال كأنأه

َتَك     َقاَل  { 62:آ ْيآ َأ َذا     َأَر ّلِذي     َه َلّي     َكّرْمَت     ا ِئْن     َع ِني     َل َت َأّخْر

َلى ِم     ِإ َياَمِة     َيآْو ْلِق َكّن     ا ِن َت َتُه     لحْأ ّيآ ِليل     ِإل     ُذّر  }    َق

فاعل، وأالتاء للسإتفهام، ": الهمزة"أرأيآتك قوله
وأالشارة أخبرنأي، الفعل وأمعنى للخطاب، وأالكاف
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جملة الثانأي وأالمفعول " بدل،"الذي به، مفعول
" قوله ؟منه خير وأأنأا : أتكّرمهأي مقدرة اسإتفهامية

ماض، وأفعل " شرطية،"إن موطئة، اللم " :أخرتن لئن
مفعول المقدرة وأالياء للوقايآة، وأالنون فاعل، وأالتاء

ُتزئ تخفيفا، وأحُأِذفت به، ""قليل بالكسرة، عنها وأاْج
القسم، " جواب"لحأتنكن . وأجملةمنصوب مستثنى
 .القسم جواب عليه دّل محذوأف الشرط وأجواب

ْذَهْب     َقاَل  { 63:آ ِبَعَك     َفَمْن     ا ْنُهْم     َت ِإّن     ِم ّنَم     َف ُكْم     َجَه َجَزاُؤ
ًء  }    َمْوُفوًرا     َجَزا

" اسإم"َمْن "،"اذهب جملة على معطوفة الشرط جملة
مطلق " مفعول"جزاء " خبر،"تبعك وأجملة مبتدأ، شرط
 .قبله المصدر عامله

َتْفِزْز  { 64:آ َطْعَت     َمِن     وَأاسْإ َت ْنُهْم     اسْإ ِتَك     ِم ِلْب     ِبَصْو َأْج وَأ
ْيِهْم َل ِلَك     َع ْي ِلَك     ِبَخ ْكُهْم     وَأَرِج وَأالوألِد     الْمَواِل     ِفي     وَأَشاِر

ْدُهْم ُدُهُم     وَأَما     وَأِع َطاُن     َيآِع ْي  }    ُغُروأًرا     ِإل     الّش

منهم، : كائنين" أي"َمْن ِمن بحال " متعلق"منهم الجار
""بخيلك الجار "،"اسإتفززبـ " متعلق"بصوتك وأالجار
.بخيلك : مصاحأبا" أي"أجلب فاعل من بحال متعلق
""غروأرا " للحصر،"إل " مستأنأفة،يآعدهم "وأما وأجملة

ًداأي مطلق مفعول نأائب  .غروأرا : وأع

َباِدي     ِإّن  { 65:آ ْيَس     ِع ْيِهْم     َلَك     َل َل َطاٌن     َع ْل َكَفى     سُإ ّبَك     وَأ ِبَر
ِكيل  }    وَأ

بحال " متعلق"عليهم وأالجار بالخبر، " متعلق"لك الجار
وأالباء " مستأنأفة،بربك "وأكفى ". وأجملة"سإلطان من

 ." تمييز"وأكيل "،"كفى فاعل في زائدة

ُكُم  { 66:آ ّب ّلِذي     َر ُكُم     ُيآْزِجي     ا ْلَك     َل ْلُف َبْحِر     ِفي     ا ْل َتُغوا     ا ْب َت ِل
ِلِه     ِمْن ّنأُه     َفْض ُكْم     َكاَن     ِإ  }    َرحِأيًما     ِب

ّبكم المبتدأ " خبر"الذي "في "،: "لكموأالجاّران "،"ر
المجروأر المصدر وأكذا "،"يآزجيبـ " متعلقانالبحر
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ّلق وأجاز "،"لتبتغوا وأاحأد؛ بعامل وأاحأد بلفظ حأرفين تع
مستأنأفة، "كان "إنأه وأجملة الوأل، من بدل الثانأي لن

 "رحأيمابـ " متعلق"بكم وأالجار
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َذا  { 67 ِإ ُكُم     وَأ َبْحِر     ِفي     الّضّر     َمّس ْل ْدُعوَن     َمْن     َضّل     ا ِإل     َت
ُه ّيآا َلّما     ِإ ُكْم     َف َلى     َنأّجا َبّر     ِإ ْل ُتْم     ا َكاَن     َأْعَرْض ْنأَساُن     وَأ ال

 }    َكُفوًرا

"،يآزجي الذي "ربكم جملة على معطوفة الشرط جملة
نأصب " ضمير"إيآاه إليه، " مضاف"مّسكم وأجملة

"نأجاكم "فلّما جملة للغائب، وأالهاء مستثنى، منفصل
"وأكان وأجملة المتقدمة، الشرط جملة على معطوفة
 ." مستأنأفةكفورا النأسان

ُتْم  { 68:آ ْن َأِم ُكْم     َيآْخِسَف     َأْن     َأَف ِنأَب     ِب َبّر     َجا ْل ُيآْرسِإَل     َأوْأ     ا
ُكْم ْي َل ًبا     َع ُدوأا     ل     ُثّم     حَأاِص ُكْم     َتِج ِكيل     َل  }    وَأ

" علىيآخسف "أن المصدر " مستأنأفة،"أفأنأتم جملة
من بحال " متعلق"بكم وأالجار "،"ِمْن الخافض نأـزع

" متعلق"لكم الجار به، " مفعول"جانأبوأ "،"جانأب
 .أوأل " مفعول"وأكيل المقدر، الثانأي بالمفعول

ُتْم     َأْم  { 69:آ ْن ُكْم     َأْن     َأِم َد ًة     ِفيِه     ُيآِعي ُيْرسِإَل     ُأْخَرى     َتاَر َف
ُكْم ْي َل ُكْم     الّريآِح     ِمَن     َقاِصًفا     َع ُيْغِرَق ُتْم     ِبَما     َف ل     ُثّم     َكَفْر
ُدوأا ُكْم     َتِج َنا     َل ْي َل ِبيًعا     ِبِه     َع  }    َت

" علىيآعيدكم "أن وأالمصدر " مستأنأفة،أمنتم "أم جملة
الجار مطلق، مفعول " نأائب"تارة )،(من الخافض نأـزع
قوله " في"ما "،"قاصفا لـ بنعت " متعلقالريآح "من
"."يآغرقكم بـ متعلق مجروأر وأالمصدر " مصدريآة،"بما

""تبيعا "،"وأجدلـ الثانأي بالمفعول " متعلق"لكم الجار
الجار "،"تبيعا بـ " متعلق"علينا الجار الوأل، المفعول

 "."وأجد بـ " متعلق"به
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ْد  { 70:آ َلَق َنا     وَأ ِني     َكّرْم َدَم     َب َناُهْم     آ ْل َبّر     ِفي     وَأحَأَم ْل َبْحِر     ا ْل وَأا
َناُهْم َباِت     ِمَن     وَأَرَزْق ّي ّط َناُهْم     ال ْل َلى     وَأَفّض ِثيٍر     َع ِمّمْن     َك

َنا َلْق  }    َتْفِضيل     َخ

" متعلق"ممن الجار " مستأنأفة،كّرمنا "وألقد جملة
 "."كثير لـ بنعت

ْدُعوا     َيآْوَم  { 71:آ َنأاٍس     ُكّل     َنأ ِإَماِمِهْم     ُأ ِتَي     َفَمْن     ِب َبُه     ُأوأ َتا ِك
ِنِه َيِمي ِئَك     ِب َل ُأوأ ُءوأَن     َف َبُهْم     َيآْقَر َتا َلُموَن     وَأل     ِك ْظ ِتيل     ُيآ  }    َف

""اذكر وأجملة مقدرا، "،"اذكرلـ به ": مفعول"يآوم
.اذكر جملة على معطوفة الشرط وأجملة مستأنأفة،

شرط " اسإم"من "،"نأدعوبـ " متعلق"بإمامهم الجار
""فتيل الشرط، " جوابيآقرؤوأن "فأوألئك وأجملة مبتدأ،
.فتيل مقداَر ظلًما ُيآظلمون : لأي مطلق، مفعول نأائب

َأْعَمى     الِخَرِة     ِفي     َفُهَو     َأْعَمى     َهِذِه     ِفي     َكاَن     وَأَمْن  { 72:آ

َأَضّل ِبيل     وَأ  }    سَإ

 ." تمييز"سإبيل "،"أعمىبـ " متعلقهذه "في الجار

ِإْن  { 73:آ ُدوأا     وَأ َنأَك     َكا ُنو ِت َيْف ّلِذي     َعِن     َل َنا     ا ْي ْيَك     َأوْأحَأ َل ِإ
َتِرَي َتْف َنا     ِل ْي َل ُه     َع ْيَر ًذا     َغ ِإ ُذوأَك     وَأ ّتَخ ِليل     ل  }    َخ

الثقيلة من " مخففة"إن " مستأنأفة،كادوأا "وأإن جملة
الفارقة بعده وأاللم وأاسإمه، نأاسإخ ماض وأفعل مهملة،

بـ " متعلقالذي "عن . وأالجاروأالنافية المخففة بين
المجروأر وأالمصدر َيآْصرفون، " بمعنى"يآفتنون
َيآفتنون بـ " متعلق"لتفتري ًذا ". قوله" ":لتخذوأك "وأإ

ًذا عاطفة، الواوأ وأاقعة وأاللم مهمل، جواب " حأرف"إ
لتخذوأك، ذلك فعلت : لوأي مقدر، شرط جواب في

الشرط وأجملة مقدر، شرط " جواب"اتخذوأك وأجملة
"وأإن المستأنأفة على " معطوفةلتخذوأك فعلت "وألو
 ".كادوأا

َلْول  { 74:آ َناَك     َأْن     وَأ ْت ّب ْد     َث ْدَت     َلَق َكُن     ِك ْيِهْم     َتْر َل ًئا     ِإ ْي َش
ِليل  }    َق
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" حأرف"لول عاطفة، ": الواوأثبتناك أن "وألول قوله
وأفاعل ماض وأفعل " مصدريآة"أن لوجود، امتناع

محذوأف خبره مبتدأ المؤوأل وأالمصدر وأمفعول،
":"شيئا موجود، لك تثبيتنا : وألولأي : موجود،تقديآره

ْدَت "لقد وأجملة مطلق، مفعول نأائب .الشرط " جوابِك

ًذا  { 75:آ َناَك     ِإ َذْق َياِة     ِضْعَف     ل ْلَح ْلَمَماِت     وَأِضْعَف     ا ل     ُثّم     ا
ُد َنا     َلَك     َتِج ْي َل  }    َنأِصيًرا     َع

ًذا قوله في وأاقعة وأاللم جواب، ": حأرفلذقناك "إ
ْلَت : لوأي مقدر شرط جواب الجار لذقناك، ذلك َفَع

""علينا الجار المقدر، الثانأي بالمفعول " متعلق"لك
 "نأصيرا بـ متعلق
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ِإْن  { 76 ُدوأا     وَأ َنأَك     َكا َتِفّزوأ َيْس ُيْخِرُجوَك     الْرِض     ِمَن     َل ْنَها     ِل ِم
ًذا ِإ ُثوَن     ل     وَأ َب ْل ِليل     ِإل     ِخلَفَك     َيآ  }    َق

" فيكادوأا "إن جملة على " معطوفةكادوأا "وأإن جملة
الفارقة، بعدها وأاللم مهملة، " مخففة) "إن73( اليآة

ًذا وأقوله كاد، " خبر"يآستفّزوأنأك وأجملة ": الواوأ"وأإ
ًذا عاطفة، تتصدر، لم لنأها مهمل؛ جواب " حأرف"إ

"". "قليل"يآلبثبـ متعلق زمان ": ظرف"خلفك وأقوله
ًثاأي مطلق مفعول نأائب فعلوا "وألو . جملةقليل : لب
". وأجملةكادوأا "إن جملة على معطوفة " المقدرةذلك
ل أخرجوك : لوأي المقدر الشرط " جوابيآلبثون "ل

 .يآلبثون

ّنَة  { 77:آ ْد     َمْن     سُإ َنا     َق ْل َلَك     َأْرسَإ ْب َنا     ِمْن     َق ِل ُد     وَأل     ُرسُإ َتِج
َنا ِت ّن  }    َتْحِويآل     ِلُس

ذلك، الله : سَإّنأي مقدر، لعامل مطلق ": مفعول"سإنَة
إليه، مضاف وأالموصول " مستأنأفة،"سَإّن وأجملة

من بحال متعلق وأالجار "،"أرسإلنابـ متعلق وأالظرف
.رسإلنا ِمْن كائنا : أرسإلناهأي " المقدر"أرسإلنا مفعول
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"،"تجدلـ الثانأي بالمفعول " متعلق"لسنتنا وأالجار
 .أوأل " مفعول"تحويآلوأ

ِم  { 78:آ َة     َأِق ُلوِك     الّصل ُد َلى     الّشْمِس     ِل ْيِل     َغَسِق     ِإ ّل ال
ْلَفْجِر     وَأُقْرآَن  }    ا

": اسإم"وأقرآن وأقوله "،"أقمبـ متعلقان الجاّران
 "."الصلة على معطوف

ْيِل     وَأِمَن  { 79:آ ّل ْد     ال َتَهّج َلًة     ِبِه     َف َثَك     َأْن     َعَسى     َلَك     َنأاِف ْبَع َيآ
ّبَك ًدا     َمَقاًما     َر  }    َمْحُمو

"الليل "من الجار عاطفة، ": الواوأالليل "وأمن قوله
معطوفة المقدرة وأالجملة " مقدرة،"اسإهربـ متعلق

عاطفة، ": الفاء"فتهّجد وأقوله "،"أقم جملة على
"أن وأالمصدر " المقدرة،"اسإهر على معطوفة وأالجملة

مقام، ذا : يآبعثكأي ": حأال"مقاما عسى، " فاعليآبعثك
 ." مستأنأفةيآبعثك أن "عسى وأجملة

ِني     َرّب     وَأُقْل  { 80:آ ْل ْدِخ ْدَخَل     َأ ْدٍق     ُم ِني     ِص َأْخِرْج ُمْخَرَج     وَأ
ْدٍق ْنأَك     ِمْن     ِلي     وَأاْجَعْل     ِص ُد ًنأا     َل َطا ْل  }    َنأِصيًرا     سُإ

ما على المقدرة بالفتحة منصوب مضاف ": منادى"رّب
مطلق، " مفعول. "ُمدَخلالمحذوأفة المتكلم يآاء قبل

"منوأ المقدر، الثانأي بالمفعول " متعلق"لي وأالجار
متعلق السكون على مبني ظرفي " اسإملدنأك

 .نأفسه المقدر الثانأي بالمفعول

ِطَل     ِإّن  { 81:آ َبا ْل  }    َزُهوًقا     َكاَن     ا

 .... "مستأنأفةالباطل "إن جملة

ُنأنـزُل  { 82:آ ْلُقْرآِن     ِمَن     وَأ ٌء     ُهَو     َما     ا وَأَرحْأَمٌة     ِشَفا
ِنيَن ْلُمْؤِم ُد     وَأل     ِل ِلِميَن     َيآِزيآ ّظا  }    َخَساًرا     ِإل     ال

به، مفعول " موصول"ما " مستأنأفة،"وأنأنـزل جملة
""خسارا "،"رحأمةلـ بنعت " متعلق"للمؤمنين الجار
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"يآزيآد "وأل . وأجملة" للحصر"إلوأ "،"يآزيآدلـ ثان مفعول
 "."نأنـزل جملة على معطوفة

َذا  { 83:آ ِإ َنا     وَأ ْنأَعْم َلى     َأ ْنأَساِن     َع  }    َأْعَرَض     ال

جر محل " في"أنأعمنا . وأجملةمستأنأفة الشرط جملة
 .إليه مضاف

َلى     َيآْعَمُل     ُكّل     ُقْل  { 84:آ ِتِه     َع َل ِك ُكْم     َشا ّب َلُم     َفَر ُهَو     ِبَمْن     َأْع
َدى ِبيل     َأْه  }    سَإ

عموم، على تدل لنأها "؛"كل بالنكرة البتداء جاز
وأجملة أحأد، : كلأي مفرد، عن للتعويآض فيها وأالتنويآن
وأالجار "،يآعمل "كل جملة على " معطوفةأعلم "فربكم

 ." تمييز"سإبيل بأعلم، " متعلق"بمن

َنأَك  { 85:آ ُلو َأ َيآْس ّبي     َأْمِر     ِمْن     الّروأُح     ُقِل     الّروأِح     َعِن     وَأ وَأَما     َر
ُتْم ِتي ِم     ِمَن     ُأوأ ْل ْلِع ِليل     ِإل     ا  }    َق

"أوأتيتم "وأما جملة " مستأنأفة،"وأيآسألونأك جملة
" متعلقالعلم "منالجار القول، مقول على معطوفة
 "."أوأتيتم لـ ثان " مفعول"قليل " للحصر،"إل بالفعل،

ِئْن  { 86:آ َل َنا     وَأ ْئ َبّن     ِش ْذَه َن ّلِذي     َل َنا     ِبا ْي ْيَك     َأوْأحَأ َل ُد     ل     ُثّم     ِإ َتِج
َنا     ِبِه     َلَك ْي َل ِكيل     َع  }    وَأ

" جواب"لنذهبّن وأجملة " مستأنأفة،شئنا "وألئن جملة
جواب عليه دّل محذوأف الشرط وأجواب القسم،
"،"نأذهبن جملة على " معطوفةتجد "ل وأجملة القسم،

ّدتجد "ل . قولهمنفية لنأها بالنون؛ تؤكد وألم إلى ": متع
ّلق وأالثانأي "،: "وأكيلالوأل مفعولين، الجار "،"لك متع

من بحال " متعلق"علينا الجار بالفعل، " متعلق"به
 لك علينا وأكيل به تجد ل : ثموأالتقديآر "،"وأكيل
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ِإل 87: ّبَك     ِمْن     َرحْأَمًة     { َلُه     ِإّن     َر ْيَك     َكاَن     َفْض َل ِبيًرا     َع  }    َك
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متعلق وأالجار " مستثنى،"رحأمة اسإتثناء، " أداة"إل
 "."كبيرا بالخبر " متعلق"عليك وأالجار "،"رحأمةلـ بنعت

ِئِن     ُقْل  { 88:آ َتَمَعِت     َل ْنأُس     اْج ْلِجّن     ال َلى     وَأا ُتوا     َأْن     َع ْأ َيآ
ْثِل َذا     ِبِم ْلُقْرآِن     َه ُتوَن     ل     ا ْأ ِلِه     َيآ ْث َلْو     ِبِم َبْعٍض     َبْعُضُهْم     َكاَن     وَأ ِل

 }    َظِهيًرا

"يآأتون "ل وأجملة للقسم، " الموطئة"لئن في اللم
جواب عليه دّل محذوأف الشرط وأجواب القسم، جواب

ّكد وألم القسم، المؤوأل وأالمصدر منفي، لنأه بالنون؛ يآؤ
"."اجتمعت بـ " متعلق"على بـ " مجروأريآأتوا أن "على
"،"يآأتون في الواوأ من " حأاليةبعضهم كان "وألو جملة

:أي للسإتقصاء مقدرة حأال على عطفت حأالية، وأالواوأ
 .الحال هذه في وألو حأال، كل في بمثله يآأتون ل

ْد  { 89:آ َلَق َنا     وَأ ّناِس     َصّرْف َذا     ِفي     ِلل ْلُقْرآِن     َه َثٍل     ُكّل     ِمْن     ا َم
َبى َأ َثُر     َف ْك ّناِس     َأ  }    ُكُفوًرا     ِإل     ال

" متعلقهذا "في الجار " مستأنأفة،صّرفنا "وألقد جملة
للمفعول بنعت " متعلقكل "من الجار "،"صّرْفنابـ

""فأبى . جملةمثل كل من كائنا : مثلأي المحذوأف
به، " مفعول"كفورا "،"صّرفنا جملة على معطوفة

 ." للحصر"إلوأ

ّتى  { 90:آ َنا     َتْفُجَر     حَأ ُبوًعا     الْرِض     ِمَن     َل ْن  }    َيآ

 "."يآنبوعا من بحال " متعلقالرض "من الجار

ُكوَن     َأوْأ  { 91:آ ّنٌة     َلَك     َت َنٍب     َنأِخيٍل     ِمْن     َج  }    وَأِع

 "."جنةلـ بنعت " متعلقنأخيل "من "الجار

َأوْأ 92:آ َء     ُتْسِقَط     { َنا     َزَعْمَت     َكَما     الّسَما ْي َل َأوْأ     ِكَسًفا     َع

ِتَي ْأ ّلِه     َت َكِة     ِبال ِئ ْلَمل ِبيل     وَأا  }    َق
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""ماوأ مطلق، مفعول نأائب ": الكافزعمت "كما قوله
" حأال"كسًفا زعمك، مثل إسإقاطا : تسقطأي مصدريآة

 .وأالملئكة الجللة لفظ من " حأال"قبيل "،"السماء من

ُكوَن     َأوْأ  { 93:آ ْيٌت     َلَك     َيآ ِفي     َتْرَقى     َأوْأ     ُزْخُرٍف     ِمْن     َب
َلْن     الّسَماِء ّيَك     ُنأْؤِمَن     وَأ ّتى     ِلُرِق َنا     ُتنـزَل     حَأ ْي َل ًبا     َع َتا ُه     ِك َنأْقَرُؤ

ْبَحاَن     ُقْل ّبي     سُإ ْنُت     َهْل     َر  }    َرسُإول     َبَشًرا     ِإل     ُك

"وألن جملة "،"بيتلـ بنعت " متعلقزخرف "من الجار
""نأقرؤه وأجملة "،"ترقى جملة على معطوفة "نأؤمن
بـ " متعلق"حأتى بعد المجروأر وأالمصدر "،"كتابا لـ نأعت

لعامل مطلق مفعول ": نأائب"سإبحان ". قوله"نأؤمن
القول، " مقولربي "سإبحان جملة إليه، وأمضاف مقدر

 .القول حأيز في " مستأنأفةبشرا إل كنت "هل وأجملة

َنَع     وَأَما  { 94:آ ّناَس     َم ُنوا     َأْن     ال ْذ     ُيآْؤِم َءُهُم     ِإ َدى     َجا ْلُه َأْن     ِإل     ا

ُلوا َبَعَث     َقا ّلُه     َأ  }    َرسُإول     َبَشًرا     ال

" ظرف"إذ "،"منعلـ ثان " مفعوليآؤمنوا "أن المصدر
" فاعلقالوا "أن وأالمصدر "،"يآؤمنوا بـ متعلق زمان
 .القول " مقولالله "أبعث وأجملة "،"منع

َكٌة     الْرِض     ِفي     َكاَن     َلْو     ُقْل  { 95:آ ِئ ّنيَن     َيآْمُشوَن     َمل ِئ ْطَم ُم
َنا ْل ْيِهْم     َلنـز َل ًكا     الّسَماِء     ِمَن     َع َل  }    َرسُإول     َم

""يآمشون وأجملة بالخبر، " متعلقالرض "في الجار
 .بالفعل " متعلقالسماء "من الجار "،"ملئكةلـ نأعت

ّلِه     َكَفى     ُقْل  { 96:آ ًدا     ِبال ِني     َشِهي ْي ُكْم     َب َن ْي َب ّنأُه     وَأ َكاَن     ِإ
َباِدِه ِبيًرا     ِبِع  }    َبِصيًرا     َخ

""بيني " تمييز،"شهيدا "،"كفى فاعل في زائدة الباء
" مستأنأفة،كان "إنأه ". وأجملة"شهيدابـ متعلق ظرف
 لكان " خبرانبصيرا "خبيرا
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ّلُه     َيآْهِد     وَأَمْن  { 97 َتِدي     َفُهَو     ال ْلُمْه ِلْل     وَأَمْن     ا َلْن     ُيآْض َد     َف َتِج
َء     َلُهْم َيا ِل ِنأِه     ِمْن     َأوْأ َنأْحُشُرُهْم     ُدوأ َياَمِة     َيآْوَم     وَأ ْلِق َلى     ا َع

ًيا     وُأُجوِهِهْم ْكًما     ُعْم ُب ْأوَأاُهْم     وَأُصّما     وَأ ّنُم     َم ّلَما     َجَه َبْت     ُك َخ
َنأاُهْم ْد  }    سَإِعيًرا     ِز

مفعول شرط " اسإم"َمن " مستأنأفة،يآهد "وأمن جملة
الياء على المقدرة بالضمة مرفوع " خبر"المهتد به،

الجار الثانأي، بالمفعول " متعلق"لهم الجار المحذوأفة،
"وأجوههم "على الجار لوألياء، بنعت " متعلقدوأنأه "من

"مأوأاهم جملة "،"نأحشرهم مفعول من بحال متعلق
": كل"كلما ". قوله"نأحشرهم مفعول من " حأالجهنم
زمانأية، مصدريآة ""ما "،"زدنأاهم بـ متعلق زمان ظرف

سإعيرا : زدنأاهموأالتقديآر إليه، مضاف المؤوأل وأالمصدر
 "."جهنم من " حأال"زدنأاهم وأجملة خبّوها، وأقت كل

ِلَك  { 98:آ ّنأُهْم     َجَزاُؤُهْم     َذ َأ َنا     َكَفُروأا     ِب ِت َيآا ُلوا     ِبآِ َذا     وَأَقا ِئ ّنا     َأ ُك
َظاًما ًتا     ِع ّنا     وَأُرَفا ِئ ُثوَن     َأ ْبُعو ْلًقا     َلَم ًدا     َخ  }    َجِديآ

"بأنأهم المؤوأل وأالمصدر وأخبر، " مبتدأجزاؤهم "ذلك
" ظرفية". "إذا"جزاء من بحال متعلق مجروأر "كفروأا

نأبعث، وأتقديآره الجواب، بمضمون متعلق شرطية
ْلقاوأ "أإنأا وأجملة "،"مبعوثون في الضمير من " حأال"َخ

 .المقدر الشرط لجواب " تفسيريآةلمبعوثون

َلْم 99:آ َأوَأ ّلَه     َأّن     َيآَروْأا     { ّلِذي     ال َلَق     ا وَأالْرَض     الّسَماوَأاِت     َخ
َلى     َقاِدٌر ُلَق     َأْن     َع َلُهْم     َيآْخ ْث ْيآَب     ل     َأَجل     َلُهْم     وَأَجَعَل     ِم ِفيِه     َر
َبى َأ ِلُموَن     َف ّظا  }    ُكُفوًرا     ِإل     ال

ّدالله "أن المؤوأل المصدر ّد " سإ رأى، مفعولي مس
"،"قادر بـ متعلق " مجروأريآخلق "أن المؤوأل وأالمصدر

لنأه "؛يآروأا "أوألم جملة على " معطوفة"وأجعل وأجملة
 "."أجل " نأعتفيه ريآب "ل وأجملة رأوأا، : قدقوة في

ُتْم     َلْو     ُقْل  { 100:آ ْنأ ُكوَن     َأ ِل ِئَن     َتْم ّبي     َرحْأَمِة     َخَزا ًذا     َر ِإ
ُتْم ْك َيَة     لْمَس ْنأَفاِق     َخْش َكاَن     ال ْنأَساُن     وَأ ُتوًرا     ال  }    َق
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وأليست بعده، ما يآفسره محذوأف لفعل " فاعل"أنأتم
وأجملة الفعلية، بالجمل " تختص"لو لن مبتدأ؛

" جواب"أمسكتم وأجملة للمقدر، " تفسيريآة"تملكون
ًذا لو، "قتورا النأسان "وأكان وأجملة جواب، " حأرف"إ

 .مستأنأفة

ْد  { 101:آ َلَق َنا     وَأ ْي َت َيآاٍت     ِتْسَع     ُموسَإى     آ َناٍت     آ ّي َأْل     َب ِني     َفاسْإ َب
ِئيَل ْذ     ِإسْإَرا َءُهْم     ِإ ّنأي     ِفْرَعْوُن     َلُه     َفَقاَل     َجا ّنَك     ِإ ُظ َيآا     ل

 }    َمْسُحوًرا     ُموسَإى

"إسإرائيل بني "فاسإأل " وأجملة"آيآات " نأعت"بينات
وأفاعل "،"آتينابـ متعلق زمان " ظرف"إذ معترضة،
"فرعون له "فقال وأجملة "،" "موسإى"جاءهم

" معترضة،موسإى "يآا جملة "،"آتينا جملة على معطوفة
 ." المزحألقة"لظنك في وأاللم

ْد     َقاَل  { 102:آ ِلْمَت     َلَق َرّب     ِإل     َهُؤلِء     َأنأـزَل     َما     َع
ِئَر     وَأالْرِض     الّسَماوَأاِت ّنأي     َبَصا ِإ ّنَك     وَأ ُظ ِفْرَعْوُن    َ يآا     ل

ُبوًرا ْث  }    َم

" للحصر،"إل مقدم، به " مفعول"هؤلء " نأافية،"ما
وأجملة "،"هؤلء من " حأال"بصائر مؤخر، " فاعل"رّب

 ." معترضةفرعون "يآا النداء

َد  { 103:آ َأَرا َتِفّزُهْم     َأْن     َف ُه     الْرِض     ِمَن     َيآْس َنا َأْغَرْق وَأَمْن     َف
 }    َجِميًعا     َمَعُه

موصول " اسإم"َمن "،"أراد مفعول المؤوأل المصدر
بالصلة، متعلق " ظرف"معه الهاء، على معطوف
 "."َمنوأ الهاء من " حأال"جميعا

َنا  { 104:آ ْل ِني     َبْعِدِه     ِمْن     وَأُق َب ِئيَل     ِل ُنوا     ِإسْإَرا ُك الْرَض     اسْإ
َذا ِإ َء     َف ُد     َجا َنا     الِخَرِة     وَأْع ْئ ُكْم     ِج  }    َلِفيًفا     ِب

":"لفيفا "،"اسإكنوا جملة على معطوفة الشرط جملة
 "بكم في الكاف من حأال

javascript:openquran(16,104,104)
javascript:openquran(16,104,104)
javascript:openquran(16,103,103)
javascript:openquran(16,103,103)
javascript:openquran(16,102,102)
javascript:openquran(16,102,102)
javascript:openquran(16,102,102)
javascript:openquran(16,101,101)
javascript:openquran(16,101,101)
javascript:openquran(16,101,101)


مكتبة                       الكريم القرآن إعراب مشكل
 السإلمية مشكاة

293 

ْلَحّق  { 105 ِبا ُه     وَأ َنا ْل ْلَحّق     َأنأـز ِبا َناَك     وَأَما     نأـزَل     وَأ ْل ِإل     َأْرسَإ
َبّشًرا َنأِذيآًرا     ُم  }    وَأ

بحال متعلق وأالجاّر مستأنأفة، ": الواوأ"وأبالحق قوله
" حأال"مبّشًرا بعده، ما وأكذا "،"أنأـزلناه في الهاء من
 .الكاف من

ًنأا  { 106:آ ُه     وَأُقْرآ َنا ُه     َفَرْق َأ َتْقَر َلى     ِل ّناِس     َع َلى     ال ْكٍث     َع  }    ُم

لفعل به " مفعول"قرآنأاوأ عاطفة ": الواوأ"وأقرآنأا قوله
على " معطوفة"فرقنا وأجملة بعده، ما يآفسره محذوأف

وأالمصدر " تفسيريآة،"فرقناه وأجملة "،"أنأـزلناه جملة
وأالجار "،"فرقناهبـ متعلق " مجروأر"لتقرأه المؤوأل
 "."تقرأ فاعل من بحال " متعلقمكث "على الثانأي

ّلِذيآَن     ِإّن  { 107:آ ُتوا     ا ْلَم     ُأوأ ْلِع ِلِه     ِمْن     ا ْب َذا     َق َلى     ِإ ْت ْيِهْم     ُيآ َل َع
ْذَقاِن     َيآِخّروأَن ًدا     ِلل  }    سُإّج

خبر الشرط جملة "،"أوأتوابـ " متعلققبله "من الجار
 "."يآخروأن في الواوأ من " حأال"سُإّجدا "،"إن

ُلوَن  { 108:آ َيآُقو ْبَحاَن     وَأ َنا     سُإ ّب ُد     َكاَن     ِإْن     َر َنا     وَأْع ّب َر
 }    َلَمْفُعول

مهملة، " مخففة"إن مطلق، مفعول " نأائب"سإبحان
في " مستأنأفةكان "إن وأجملة الفارقة، بعدها وأاللم

 .القول حأيز

َيآِخّروأَن  { 109:آ ْذَقاِن     وَأ ُكوَن     ِلل ْب ُدُهْم     َيآ َيآِزيآ  }    ُخُشوًعا     وَأ

""خشوعا "،"يآخّروأن فاعل من " حأال"يآبكون جملة
 "."يآزيآدهملـ ثان مفعول

ْدُعوا     ُقِل  { 110:آ ّلَه     ا ْدُعوا     َأوِأ     ال ّيآا     الّرحْأَمَن     ا ْدُعوا     َما     َأ َت
َلُه ُء     َف َنى     السْإَما ْلُحْس  }    ا
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ّيآا قوله ""ما وأ مقدم، به مفعول شرط ": اسإمما "أ
ْدعواوأ زائدة، َت النون، بحذف مجزوأم مضارع " فعل"
 .الشرط لجواب رابطة وأالفاء فاعل، وأالواوأ

ُد     وَأُقِل  { 111:آ ْلَحْم ّلِه     ا ّلِذي     ِل ْذ     َلْم     ا ّتِخ ًدا     َيآ َل َلْم     وَأ ُكْن     وَأ َلُه     َيآ
ْلِك     ِفي     َشِريآٌك ْلُم َلْم     ا ُكْن     وَأ ِلّي     َلُه     َيآ ّذّل     ِمَن     وَأ  }    ال

"الذل "من الجار "،"شريآكبـ " متعلقالملك "في الجار
على " معطوفةيآكن "وألم وأجملة "،"وألي بـ متعلق
 .الصلة

سإورة     من     الثانأي     الجزء     وأيآليه     الوأل     الجزء     انأتهى
   الكهف
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