
 المجتبى

الكريم القرآن إعراب مشكل من

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

    الثاني     الجزء

 الكهف سورة

ُد 1:آ ْلَحْم ّلِه {ا ّلِذيِ ِل َلى َأنـزَل ا ْبِدِه َع َتاَب َع ِك ْل َلْم ا َو
 }ِعَوَجا َلُه َيْجَعْل

"يجعل "ولم وجملة للجللة، نعت موصول " اسم"الذيِ
 .بالفعل " متعلق"له الجار الصلة، على معطوفة

ّيًما  { 2:آ ْنِذَر     َق ُي ْأًسا     ِل ًدا     َب ْنُه     ِمْن     َشِدي ُد َبّشَر     َل ُي ِنيَن     َو ْلُمْؤِم ا
ّلِذيَن ُلوَن     ا ِلَحاِت     َيْعَم ًنا     َأْجًرا     َلُهْم     َأّن     الّصا  }    َحَس

المجرور والمصدر "،"له في الضمير من " حال"قيما
مبني ظرفّي " اسم"لدنه "،"أنـزل بـ متعلق ""لينذر

"،"بأسا لـ ثاٍن بنعت متعلق جر محل في السكون على
نـزع على " منصوبأجرا لهم "أن المؤول والمصدر
 .الباء الخافض

ِثيَن  { 3:آ ِك ًدا     ِفيِه     َما َب  }    َأ

والظرف والجار "،"لهم في الضمير من " حال"ماكثين
 .بماكثين متعلقان

ْنِذَر  { 4:آ ُي ّلِذيَن     َو ُلوا     ا َذ     َقا ّتَخ ّلُه     ا ًدا     ال َل  }    َو

 "يبشر جملة على " معطوفة"وينذر جملة
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ٍم     ِمْن     ِبِه     َلُهْم     َما  { 5 ْل ِئِهْم     َولَ     ِع َبا ُبَرْت     ل ِلَمًة     َك َتْخُرُج     َك
ُلوَن     ِإْن     َأْفَواِهِهْم     ِمْن ًبا     ِإلَ     َيُقو  }    َكِذ

والجار مهملة، " نافية": "ماعلم من به لهم "ما قوله
" زائدة،"منو " مبتدأ"علم "،"علم بخبر " متعلق"لهم
""إن " تمييز،". "كلمة"علم من بحال متعلق ""به الجار

" مستأنفتان،يقولون "إن " و"كبرتوجملتا نافية،
 .به " مفعول"كذبا

ّلَك  { 6:آ َلَع َلى     َنْفَسَك     َباِخٌع     َف َثاِرِهْم     َع ُنوا     َلْم     ِإْن     آ ُيْؤِم
َذا ْلَحِديِث     ِبَه  }    َأَسًفا     ا

لـ " مفعول"نفسك " مستأنفة،باخع "فلعلك جملة
"يؤمنوا لم "إن ". جملة"باخع بـ متعلق والجار "،"باخع

قبله، ما عليه دّل محذوف الشرط وجواب مستأنفة،
 .لجله " مفعول. "أسفا" بدل"الحديث

ّنا 7:آ ِإ َنا     { ْل َلى     َما     َجَع َنًة     الْرِض     َع ُلَوُهْم     َلَها     ِزي ْب َن ّيُهْم     ِل َأ

 }     َعَمل     َأْحَسُن

ثاٍن، " مفعول"زينة بالصلة، " متعلقالرض "على الجار
""أيهم "،"جعلنا بـ " متعلق"لنبلوهم المجرور والمصدر

" تمييز،"عمل " خبر،"أحسن و مبتدأ، استفهام اسم
لنه ؛ " المعلق"نبلو لـ به " مفعولأحسن "أيهم وجملة
 .نصب محل في العلم، سبب

ّنا  { 8:آ ِإ ُلوَن     َو ْيَها     َما     َلَجاِع َل ًدا     َع  }    ُجُرًزا     َصِعي

".جعلنا "إنا جملة على " معطوفةلجاعلون "وإنا جملة
" متعلق"عليها الجار به، مفعول موصول " اسم"ما

الفاعل لَسم ثاٍن مفعول ""صعيدا المقدرة، بالصلة
 ." نعت"جرزا "،"جاعلون

ْبَت     َأْم  { 9:آ َكْهِف     َأْصَحاَب     َأّن     َحِس ْل ِم     ا ُنوا     َوالّرِقي ِمْن     َكا
َنا ِت َيا ًبا     آ  }    َعَج

مستأنفة، والجملة والهمزة، بل بمعنى المنقطعة أم
ّد المؤول والمصدر ّد س َلْي مس "من الجار حسب، مفعو

 "."عجبا من بحال " متعلقآياتنا
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ْذ 10:آ ِإ َيُة     َأَوىَ     { ْت ْلِف َلى     ا َكْهِف     ِإ ْل ُلوا     ا َنا     َفَقا ّب َنا     َر ِت ِمْن     آ
ْنَك ُد ّيْئ     َرْحَمًة     َل َنا     َوَه َنا     ِمْن     َل ًدا     َأْمِر  }    َرَش

""أوىَ وجملة "،"عجبا بـ متعلق زمان ": ظرف"إذ
حرف حذف على مبني أمر ": فعل. "آتناإليه مضاف
"لدنك "من الجار به، " مفعول"نا والضمير العلة،
" متعلقأمرنا "من الجار "،"رحمة من بحال متعلق
 ." المفعول"رشدا من بحال

َنا  { 11:آ ْب َلى     َفَضَر ِنِهْم     َع َذا َكْهِف     ِفي     آ ْل ِنيَن     ا ًدا     ِس َد  }    َع

" متعلقانالكهف "في "،آذانهم : "علىالجاّران
" نعت"عددا "،"ضربنا بـ متعلق " ظرف"سنين بالفعل،
 . مفعول بمعنى َفَعل وهو معدودة، بمعنى

َناُهْم     ُثّم  { 12:آ ْث َلَم     َبَع َنْع ْيِن     َأيِّ     ِل َب ْلِحْز ُثوا     ِلَما     َأْحَصى     ا ِب َل
ًدا  }    َأَم

ماض، " فعل"أحصى و مبتدأ، استفهام ": اسم"أيِّ
ّدت والجملة ّد س َلْي مس ّلق"علم مفعو " المع

واللم "،"أيِّ المبتدأ " خبر"أحصى وجملة بالَستفهام،
مجرور والمصدر " مصدرية،"ما و " جارة،"لما في

ًدا من بحال متعلق كائنا أمدا : أحصىوالتقدير "،"أم
التفضيل؛ أفعل " على"أحصى فعلية وترّجحت للبثهم،

 .نادر أفعل على الثلثي فوق من التفضيل بناء لن

ْيَك     َنُقّص     َنْحُن  { 13:آ َل َأُهْم     َع َب ْلَحّق     َن ّنُهْم     ِبا َيٌة     ِإ ْت ُنوا     ِف آَم
ّبِهْم َناُهْم     ِبَر ْد ًدىَ     َوِز  }    ُه

""آمنوا جملة المفعول، من بحال " متعلق"بالحقالجار
 .ثاٍن " مفعول"هدىَ "،"فتية لـ نعت

َنا 14:آ ْط َب َلى     {َوَر ِبِهْم     َع ُلو ْذ     ُق ُلوا     َقاُموا     ِإ َنا     َفَقا ّب َرّب     َر
ْدُعَو     َلْن     َوالْرِض     الّسَماَواِت ِنِه     ِمْن     َن َلًها     ُدو ْد     ِإ َنا     َلَق ْل ًذا     ُق ِإ

ًطا َط  }    َش

""إذ "،"زدناهم جملة على " معطوفة"وربطنا جملة
" مضاف"قاموا وجملة "،"ربطنا بـ متعلق زمان ظرف
ًذا "،"إلها من بحال " متعلقدونه "من الجار إليه، ""إ
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: قولَأيِ مطلق مفعول " نائب"شططا جواب، حرف
وجوابه والقسم مقدر، قسم " جوابقلنا "لقد وجملة
 .مستأنفة جملة

َنا     َهُؤلَِء  { 15:آ ُذوا     َقْوُم ّتَخ ِنِه     ِمْن     ا ِلَهًة     ُدو ُتوَن     َلْولَ     آ ْأ َي
ْيِهْم َل َطاٍن     َع ْل ّيٍن     ِبُس َلُم     َفَمْن     َب ْظ َتَرىَ     ِمّمِن     َأ َلى     اْف ّلِه     َع ال

ًبا  }    َكِذ

"دونه "من الجار " خبر،"اتخذوا وجملة " بدل،"قومنا
أول، " مفعول"آلهة المقدر، الثاني بالمفعول متعلق
و " مستأنفة،"يأتون وجملة تحضيض، " حرف"لولَ
"فمن ". جملة"سلطان من بحال " متعلق"عليهم الجار
" متعلق"ممن الجار وخبر، مبتدأ وهي " مستأنفة،أظلم

 "افترىَ بـ " متعلقالله "على الجار "،"أظلم بـ
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ِإِذ  { 16 ُتُموُهْم     َو ْل َتَز ُدوَن     َوَما     اْع ُب ّلَه     ِإلَ     َيْع ْأُووا     ال َلى     َف ِإ
َكْهِف ْل ْنُشْر     ا ُكْم     َي ُكْم     َل ّب ِتِه     ِمْن     َر ّيْئ     َرْحَم ُيَه ُكْم     َو ِمْن     َل
ُكْم  }    ِمرَفًقا     َأْمِر

وجملة " مستأنفة،اعتزلتموهم "وإذ جملة
متعلق زمان " ظرف"إذ و إليه، " مضاف"اعتزلتموهم

وقت لبعض بعضهم : قالتقديره محذوف بفعل
على مبني ماض "فعل "اعتزلتموهم. واعتزالهم
مفعول والهاء للشباع، والواو فاعل، والتاء السكون،

في الهاء على معطوف موصول " اسم"ما و به،
منصوب والجللة " للحصر،"إلَ و "،"اعتزلتموهم

جملة على معطوفة ""فأووا وجملة الفعل،
مجزوم مضارع ": فعل"ينشر ". وقوله"اعتزلتموهم

من بحال " متعلقأمركم "من . الجارمقدر شرط جواب
 " ."مرفقا

َتَرىَ 17:آ َذا     الّشْمَس     {َو َلَعْت     ِإ َذاَت     َكْهِفِهْم     َعْن     َتَزاَوُر     َط
َيِميِن ْل َذا     ا ِإ َبْت     َو ِفي     َوُهْم     الّشَماِل     َذاَت     َتْقِرضُُهْم     َغَر
ْنُه     َفْجَوٍة ِلَك     ِم َياِت     ِمْن     َذ ّلِه     آ ّلُه     َيْهِد     َمْن     ال َتِديِ     َفُهَو     ال ْلُمْه ا
ِلْل     َوَمْن َلْن     ُيْض َد     َف ّيا     َلُه     َتِج ِل ًدا     َو  }    ُمْرِش
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وجملة "،"الشمس من حال الولى الشرط جملة
.الشرط " جواب"تزاور وجملة إليه، " مضاف"طلعت

في "وهم . وجملةبالفعل متعلق مكان " ظرف"ذات
الجار "،"تقرضهم في الهاء من " حاليةمنه فجوة
آيات من "ذلك ". وجملة"فجوة لـ بنعت " متعلق"منه
وفعل به، مفعول شرط " اسم"َمن " مستأنفة،الله

" خبر"المهتد العلة، حرف بحذف مجزوم مضارع
الجار المحذوفة، الياء على المقدرة بالضمة مرفوع

 "."تجد لـ الثاني بالمفعول " متعلق"له

ُبُهْم  { 18:آ َتْحَس ًظا     َو ْيَقا ٌد     َوُهْم     َأ ُبُهْم     ُرُقو ّل ُنَق َذاَت     َو
َيِميِن ْل َذاَت     ا ُبُهْم     الّشَماِل     َو ْل َك ْيِه     َباِسٌط     َو ْلَوِصيِد     ِذَراَع َلِو     ِبا
َلْعَت ّط ْيِهْم     ا َل ْيَت     َع ّل ْنُهْم     َلَو ْئَت     ِفَراًرا     ِم ِل َلُم ْنُهْم     َو ًبا     ِم  }    ُرْع

جملة "،"تحسبهم في الهاء من " حالرقود "وهم جملة
". وجملة"تحسبهم جملة على " معطوفة"ونقلبهم
وجملة "،"نقلبهم على " معطوفةباسط "وكلبهم
بالفعل، " متعلق"منهم . الجارمستأنفة الشرط
واللم لعامله، مرادف مطلق مفعول ": نائب"فرارا

" متعلق"منهم والجار الربط، " لتأكيد"لملئت في
 ." تمييز"رعبا و بالفعل

ِلَك  { 19:آ َذ َك َناُهْم     َو ْث ُلوا     َبَع َء َتَسا َي َنُهْم     ِل ْي ِئٌل     َقاَل     َب ْنُهْم     َقا ِم
ُتْم     َكْم ْث ِب ُلوا     َل َنا     َقا ْث ِب ٍم     َبْعَض     َأْو     َيْوًما     َل ُلوا     َيْو ُكْم     َقا ّب َلُم     َر َأْع

ُتْم     ِبَما ْث ِب ُثوا     َل ْبَع ُكْم     َفا َد ُكْم     َأَح َلى     َهِذِه     ِبَوِرِق َنِة     ِإ ْلَمِدي ا
ُظْر ْن َي ْل ّيَها     َف َكى     َأ ُكْم     َطَعاًما     َأْز ِت ْأ َي ْل ْنُه     ِبِرْزٍق     َف  }    ِم

مفعول نائب والكاف مستأنفة، ": الواو"وكذلك قوله
ًثا : بعثناهموالتقدير إليه، مضاف والشارة مطلق، بع

. الجار" مستأنفة"بعثناهم . وجملةالبعث ذلك مثل
ظرف استفهام " اسم. "كملقائل بنعت " متعلق"منهم
" ظرف"يوما . ويوما : كمأيِ مقدر وتمييزه زمان،
على معطوف " اسم"بعض بالفعل، متعلق زمان
والمصدر مصدرية، ""ما جارة، ": الباء". "بما"يوما

بحال " متعلق"بورقكم الجار بأعلم، متعلق المجرور
مؤول جامد وهو نعت، إشارة " اسم"هذه "،"أحدكم من

" مستأنفة،"فابعثوا جملة .إليه : المشارأيِ بمشتق
قوله "."ابعثوا جملة على " معطوفة"فلينظر وجملة
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""طعاما " خبره،"أزكى مبتدأ، استفهام ": اسم"أيها
بالَستفهام المعلق للنظر به مفعول والجملة تمييز،

" عاطفة،"فليأتكم في والفاء العلم، معنى المضّمن
العلة، حرف بحذف مجزوم مضارع وفعل للمر، واللم

 .لرزق بنعت " متعلق"منه الجار به، مفعول والكاف

ّنُهْم  { 20:آ ْظَهُروا     ِإْن     ِإ ُكْم     َي ْي َل ُكْم     َع ُكْم     َأْو     َيْرُجُمو ُدو ُيِعي
ِتِهْم     ِفي ّل َلْن     ِم ِلُحوا     َو ًذا     ُتْف ًدا     ِإ َب  }    َأ

" متعلقملتهم "في الجار "،"إّن خبر الشرط جملة
على " معطوفةتفلحوا "ولن وجملة الكاف، من بحال
 "يعيدوكم جملة
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ِلَك  { 21 َذ َك َنا     َو َثْر ْيِهْم     َأْع َل َلُموا     َع َيْع َد     َأّن     ِل ّلِه     َوْع َأّن     َحّق     ال َو
ْيَب     لَ     الّساَعَة ْذ     ِفيَها     َر َناَزُعوَن     ِإ َت َنُهْم     َي ْي ُلوا     َأْمَرُهْم     َب َفَقا

ُنوا ْب ْيِهْم     ا َل ًنا     َع َيا ْن ّبُهْم     ُب َلُم     َر ّلِذيَن     َقاَل     ِبِهْم     َأْع ُبوا     ا َل َغ
َلى َذّن     َأْمِرِهْم     َع ّتِخ َن ْيِهْم     َل َل ًدا     َع  }    َمْسِج

مفعول نائب والكاف مستأنفة، ": الواو"وكذلك قوله
عليهم : أعثرناوالتقدير إليه، مضاف والشارة مطلق
ّدت بعدها وما وأّن ذلك، مثل إعثارا ّد س مفعولي مس

الثاني والمصدر " مستأنفة،"أعثرنا وجملة ، علم
بـ متعلق زمان " ظرف"إذ الول، على معطوف
جملة على " معطوفة"فقالوا وجملة "،"أعثرنا

"أعلم "ربهم جملة به، " مفعول"بنيانا "،"يتنازعون
" جواب"لنتخذن جملة بالخبر، متعلق والجار مستأنفة،

 .القول مقول وجوابه والقسم القسم،

ُلوَن  { 22:آ َيُقو َثٌة     َس ِبُعُهْم     َثل ُبُهْم     َرا ْل ُلوَن     َك َيُقو َخْمَسٌة     َو
ُبُهْم     َساِدُسُهْم ْل ْيِب     َرْجًما     َك ْلَغ ُلوَن     ِبا َيُقو ْبَعٌة     َو ُنُهْم     َس َثاِم َو

ُبُهْم ْل ّبي     ُقْل     َك َلُم     َر ِتِهْم     َأْع ّد َلُمُهْم     َما     ِبِع ِليٌل     ِإلَ     َيْع َفل     َق
ًء     ِإلَ     ِفيِهْم     ُتَماِر َتْفِت     َولَ     َظاِهًرا     ِمَرا ْنُهْم     ِفيِهْم     َتْس ِم
ًدا  }    َأَح

"رابعهم جملة : هم،أيِ محذوف لمبتدأ ": خبر"ثلثة
الحال موضع في " مصدر"رجما لثلثة، نعت "،كلبهم

لـ بنعت متعلق والجار "،"يقولون في الواو من
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جملة على " معطوفةكلبهم "وثامنهم ". جملة"رجما
ّدتهم الجار "،سبعة "هم "،"أعلمبالخبر " متعلق"بع

و " فاعل،"قليل " مستأنفة،قليل إلَ يعلمهم "ما جملة
" نائب"مراء مستأنفة، "تمار "فل . جملة" للحصر"إلَ

 .مطلق مفعول

َلّن     َولَ  { 23:آ ّني     ِلَشْيٍء     َتُقو ِلَك     َفاِعٌل     ِإ ًدا     َذ  }    َغ

وفعل " ناهية،"لَ عاطفة، ": الواوتقولن "ولَ قوله
محل في للتوكيد، والنون الفتح، على مبني مضارع

الفاعل، لَسم به مفعول إشارة " اسم"ذلك جزم،
ًدا  "."فاعل بـ متعلق " ظرف"غ

ِإلَ 24:آ َء     َأْن     { ّلُه     َيَشا ُكْر     ال ْذ ّبَك     َوا َذا     َر َوُقْل     َنِسيَت     ِإ
ِني     َأْن     َعَسى َي ّبي     َيْهِد َذا     ِمْن     لْقَرَب     َر ًدا     َه  }    َرَش

والمصدر حصر، " أداة": "إلَالله يشاء أن "إلَ قوله
: ملتبًساأيِ الباء الخافض نـزع على منصوب المؤول
محض " ظرف"إذا .مفرغ والَستثناء الله، بمشيئة
و عسى، " فاعليهدين "أن والمصدر "،"اذكر بـ متعلق

والياء للوقاية، والنون منصوب مضارع " فعل"يهدين
"،"يهدين بـ " متعلق"لقرب الجار به، مفعول المقدرة

 ." تمييز"رشدا "،"أقرب بـ " متعلقهذا "من الجار

ُثوا  { 25:آ ِب َل َئٍة     َثلَث     َكْهِفِهْم     ِفي     َو ِنيَن     ِما ُدوا     ِس َدا َواْز
 }    ِتْسًعا

وكذا بالفعل، متعلق والجار " مستأنفة،"ولبثوا جملة
من " بدل"سنين إليه، " مضاف"مائة "،"ثلث الظرف

المذكر بجمع ملحق لنه بالياء؛ " منصوبمائة "ثلث
إن الفعل هذا ":"وازدادوا . قوله" تمييز"تسعا السالم،

ّدىَ َفَعل على كان وإن لَزما، صار افتعل على كان تع
 ".علما :"زدنينحو اثنين إلى

ّلُه     ُقِل  { 26:آ َلُم     ال ُثوا     ِبَما     َأْع ِب ْيُب     َلُه     َل الّسَماَواِت     َغ
ْبِصْر     َوالْرِض َأْسِمْع     ِبِه     َأ ِنِه     ِمْن     َلُهْم     َما     َو ِلّي     ِمْن     ُدو َولَ     َو
ْكِمِه     ِفي     ُيْشِرُك ًدا     ُح  }    َأَح
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مجرور والمصدر " مصدرية،"ما جارة، ": الباءلبثوا "بما
الموصول " صلة"لبثوا وجملة "،"أعلم بـ متعلق

حيز في " مستأنفةالسموات غيب "له جملة الحرفّي،
فعل ":"أبصر ". وقولهبه "أبصر جملة وكذا القول،

ضمير والهاء زائدة، والباء المر، صورة على جاء ماض
فاعل لدلَلة الثانية؛ فاعل وحذف "،"أسمع وكذا فاعل،
" نافية"ما ":دونه من لهم "ما . قولهعليه الولى
""من و "،"ولي المبتدأ بخبر متعلق والجار مهملة،
""ولي من بحال " متعلقدونه "من الجار زائدة،

على " معطوفةيشرك "ولَ وجملة مستأنفة، والجملة
 ".ولي لهم "ما جملة

ْتُل  { 27:آ ْيَك     ُأوِحَي     َما     َوا َل َتاِب     ِمْن     ِإ ّبَك     ِك ّدَل     لَ     َر َب ُم
ِتِه ِلَما َك َلْن     ِل َد     َو ِنِه     ِمْن     َتِج ًدا     ُدو َتَح ْل  }    ُم

" متعلقكتاب "من الجار به، مفعول " موصولة"ما
ّدل "لَ وجملة " ،"ما من بحال من " حاللكلماته مب

"،"إّن عمل تعمل للجنس " نافية"لَ و " ،"كتاب
ّدل "لَ على " معطوفةتجد "ولن وجملة واسمها، "،مب

"،"وجد لـ الثاني بالمفعول " متعلقدونه "من الجار
 الول المفعول ""ملتحدا
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ِبْر 28 ّلِذيَن َمَع َنْفَسَك {َواْص ْدُعوَن ا ّبُهْم َي َداِة َر ْلَغ ِبا
ْلَعِشّي ُدوَن َوا ُد َولَ َوْجَهُه ُيِري َناَك َتْع ْي ْنُهْم َع ُد َع َنَة ُتِري ِزي

َياِة ْلَح َيا ا ْن ّد ِطْع َولَ ال َنا َمْن ُت ْل َبُه َأْغَف ْل َنا َعْن َق ْكِر َبَع ِذ ّت َوا
ُه َكاَن َهَوا ُه َو ًطا َأْمُر  }ُفُر

من " حال"يريدون جملة بالفعل، متعلق " ظرف"مع
لنه باللف؛ مرفوع " فاعل"عيناك "،"يدعون فاعل
في المستتر الضمير من " حال"تريد وجملة مثنى،

ُد َتْع "." 

ْلَحّق     َوُقِل  { 29:آ ُكْم     ِمْن     ا ّب َء     َفَمْن     َر ُيْؤِمْن     َشا ْل َوَمْن     َف
َء ْكُفْر     َشا َي ْل ّنا     َف َنا     ِإ ْد َت ِلِميَن     َأْع ّظا ِبِهْم     َأَحاَط     َناًرا     ِلل

ِإْن     ُسَراِدُقَها ُثوا     َو َتِغي ُثوا     َيْس ْلُمْهِل     ِبَماٍء     ُيَغا َيْشِويِ     َكا
َه ْلُوُجو ْئَس     ا َءْت     الّشَراُب     ِب َتَفًقا     َوَسا  }    ُمْر
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وجملة "،"الحق المبتدأ بخبر " متعلقربكم "من الجار
"". "َمنربكم من "الحق جملة على معطوفة الشرط

الجازمة، " للمر"فليؤمن في واللم مبتدأ، شرط اسم
بهم "أحاط وجملة " مستأنفة،أعتدنا "إنا وجملة

بنعت " متعلق"كالمهل الجار "،"نارا لـ " نعتسرادقها
"الشراب "بئس وجملة ثاٍن، " نعت"يشويِ . وجملةلماء

:أيِ هو تقديره محذوف بالذم والمخصوص مستأنفة،
مستتر والفاعل للذم، ماض " فعل"ساءت و الماء،

 ." تمييز"مرتفقا و : النار،أيِ هي، تقديره

ّلِذيَن     ِإّن  { 30:آ ُنوا     ا ُلوا     آَم ِلَحاِت     َوَعِم ّنا     الّصا ُنِضيُع     لَ     ِإ
 }    َعَمل     َأْحَسَن     َمْن     َأْجَر

ّنا جملة :أيِ مقدر والرابط "،"إن " خبرنضيع لَ "إ
" مفعول"عمل إليه، مضاف موصول " اسم"َمن منهم،

 .به

ِئَك 31:آ َل ُأو ّناُت     َلُهْم     { ْدٍن     َج ِتِهُم     ِمْن     َتْجِريِ     َع ْنَهاُر     َتْح ال
ّلْوَن َبُسوَن     َذَهٍب     ِمْن     َأَساِوَر     ِمْن     ِفيَها     ُيَح ْل َي ًبا     َو َيا ُخْضًرا     ِث

ُدٍس     ِمْن ْن ْبَرٍق     ُس َت ِإْس ِئيَن     َو ِك ّت َلى     ِفيَها     ُم ِئِك     َع ِنْعَم     الَرا
ّثَواُب َنْت     ال َتَفًقا     َوَحُس  }    ُمْر

""تجريِ ". جملة"أولئك المبتدأ " خبرجنات "لهم جملة
ّلون جملة لجنات، نعت في الضمير من " حال"يح
"من الجار مستأنفة، "الثواب "نعم وجملة "،"لهم
فاعل من " حال"متكئين لساور، بنعت " متعلقذهب

". قوله"متكئين بـ متعلقان والجاّران "،"يلبسون
 .تمييز ":"مرتفقا

َثل     َلُهْم     َواضِْرْب  { 32:آ ْيِن     َم َل َنا     َرُج ْل ْيِن     لَحِدِهَما     َجَع َت ّن َج
َناٍب     ِمْن َناُهَما     َأْع َنْخٍل     َوَحَفْف َنا     ِب ْل َنُهَما     َوَجَع ْي  }    َزْرًعا     َب

الجار "،"رجلين " نعت"جعلنا وجملة " بدل،"رجلين
"أعناب "من . الجارالثاني بالمفعول " متعلق"لحدهما

" متعلق"بينهما الظرف "،"جنتين لـ بنعت متعلق
 .الثاني بالمفعول

َتا  { 33:آ ْل ْيِن     ِك َت ّن ْلَج َتْت     ا َلَها     آ ُك  }    ُأ
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اللف على المقدرة بالضمة مرفوع ": مبتدأ"كلتا
""آتت وجملة " الفراد،"كلتا خبر في والفصيح للتعذر،

 .خبر

َكاَن  { 34:آ ِبِه     َفَقاَل     َثَمٌر     َلُه     َو ُه     َوُهَو     ِلَصاِح َنا     ُيَحاِوُر َثُر     َأ ْك َأ

ْنَك َأَعّز     َمالَ     ِم  }    َنَفًرا     َو

"يحاوره "وهو جملة " مستأنفة،ثمر له "وكان جملة
""منك الجار "،"قال في المستتر الضمير من حال

 " تمييز. "مالَبأكثر متعلق
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َدَخَل  { 35 َتُه     َو ّن ِلٌم     َوُهَو     َج َنْفِسِه     َظا ُظّن     َما     َقاَل     ِل َأْن     َأ

َد ِبي ًدا     َهِذِه     َت َب  }    َأ

""لنفسه "،"دخل فاعل من " حالظالم "وهو جملة
والمصدر لظالم، " مفعول"نفسه للتقوية، زائدة اللم
ّدتبيد "أن ّد " س َلْي مس ًداو ظن، مفعو زمان " ظرف"أب

 .بالفعل متعلق

ُظّن     َوَما  { 36:آ ِئَمًة     الّساَعَة     َأ ِئْن     َقا َل ْدُت     َو َلى     ُرِد ّبي     ِإ َر
َدّن ْيًرا     لِج ْنَها     َخ ًبا     ِم َل ْنَق  }    ُم

"،أظن "وما جملة على " معطوفةرددت "ولئن جملة
محذوف الشرط وجواب القسم، " جواب"لجدّن وجملة

" ،"خيرا بـ متعلق ""منها الجار قبله، ما عليه دّل
 ." تمييز"منقلبا

ُبُه     َلُه     َقاَل  { 37:آ ُه     َوُهَو     َصاِح َكَفْرَت     ُيَحاِوُر ّلِذيِ     َأ َلَقَك     ِبا َخ
ْطَفٍة     ِمْن     ُثّم     ُتَراٍب     ِمْن  }    َرُجل     َسّواَك     ُثّم     ُن

" عاطفة،"ثم "،"صاحبه من " حاليحاوره "وهو جملة
ّلق "،تراب "من على " معطوفنطفة "من والجار ويتع

 .الكاف من " حال"رجل به، تعلق بما

ّنا  { 38:آ ِك ّلُه     ُهَو     َل ّبي     ال ّبي     ُأْشِرُك     َولَ     َر ًدا     ِبَر  }    َأَح

ّنا قوله في مستأنفة الجملة ": هذهربي الله هو " لك
مخففة استدراك " حرف"لكن السابق، القول حيز
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همزته حذفت مبتدأ منفصل " ضمير"أنا مهملة،
ثاٍن، مبتدأ الشأن " ضمير"هو أنا، لكن والصل تخفيفا،

وجملة الثالث، المبتدأ " خبر"ربي ثالث، " مبتدأ"الله
"ربي "الله وجملة "،"أنا المبتدأ " خبرربي الله "هو
على " معطوفةأشرك "ولَ وجملة "،"هو المبتدأ خبر

 ".ربي "الله جملة

َلْولَ  { 39:آ ْذ     َو ْلَت     ِإ َتَك     َدَخ ّن ْلَت     َج َء     َما     ُق ّلُه     َشا َة     لَ     ال ِإلَ     ُقّو
ّلِه َنا     َتَرِن     ِإْن     ِبال ْنَك     َأَقّل     َأ ًدا     َمالَ     ِم َل  }    َوَو

إليه، " مضاف"دخلت وجملة تحضيض، " حرف"لولَ
المتقدم الَستئناف على " معطوفةقلت "ولولَ وجملة

"."لولَ قبل العطف وحرف القول، حيز في ورد الذيِ
: أيِّأيِ مقدر والجواب مقدم، مفعول ": شرطية"ما

"كان الله شاء "ما وجملة ووقع، كان الله شاء شيء
في مستأنفة "بالله إلَ قوة "لَ وجملة القول، مقول

وفعل " شرطية،": "إنترن "إن . قولهالقول حيز
للوقاية، والنون العلة، حرف بحذف مجزوم مضارع
""أنا أنت، ضمير والفاعل به، مفعول المقدرة والياء
الرؤية لن " حال"أقّل له، محل لَ للياء مؤكد ضمير

وجملة " تمييز،"مالَ "،"أقل بـ متعلق والجار بصرية،
الشرط وجواب القول، حيز في " مستأنفةترن "إن
 .التالية الية في

ّبي     َفَعَسى  { 40:آ َيِن     َأْن     َر ِت ْيًرا     ُيْؤ ِتَك     ِمْن     َخ ّن  }    َج

"أن والمصدر الشرط، " جوابربي "فعسى جملة
منصوب، مضارع " فعل"يؤتين "،"عسى " خبريؤتين

""خيرا به، مفعول المقدرة والياء للوقاية، والنون
 "."خيرا بـ " متعلقجنتك "من الجار ثان، به مفعول

َلْن  { 41:آ ِطيَع     َف َت ًبا     َلُه     َتْس َل  }    َط

 "."طلبا من بحال " متعلق"له الجار

َلى  { 42:آ ْنَفَق     َما     َع َيٌة     َوِهَي     ِفيَها     َأ َلى     َخاِو ُعُروِشَها     َع
َيُقوُل ِني    َ يا     َو َت ْي ّبي     ُأْشِرْك     َلْم     َل ًدا     ِبَر  }    َأَح

javascript:openquran(17,42,42)
javascript:openquran(17,42,42)
javascript:openquran(17,41,41)
javascript:openquran(17,40,40)
javascript:openquran(17,39,39)
javascript:openquran(17,39,39)


الجار "،"فيها في الضمير من " حالخاوية "وهي جملة
 ." للتنبيه"يا "،"خاوية بـ " متعلقعروشها "على

َلْم  { 43:آ ُكْن     َو َئٌة     َلُه     َت َنُه     ِف ْنُصُرو ّلِه     ُدوِن     ِمْن     َي َكاَن     َوَما     ال
َتِصًرا ْن  }    ُم

بالفعل، " متعلقدون "من الجار " نعت،"ينصرونه جملة
 ".تكن "لم جملة على " معطوفةكان "وما وجملة

ِلَك  { 44:آ َنا َيُة     ُه ْلَولَ ّلِه     ا ْلَحّق     ِل ْيٌر     ُهَو     ا ًبا     َخ  }    َثَوا

بخبر متعلق مكان ظرف إشارة ": اسم"هنالك قوله
من بحال " متعلق"لله الجار "،"الولَية المبتدأ

 ." تمييز"ثوابا " نعت،"الحق "،"الولَية

َثَل     َلُهْم     َواضِْرْب  { 45:آ َياِة     َم ْلَح َيا     ا ْن ّد ُه     َكَماٍء     ال َنا ْل ِمَن     َأنـز
َلَط     الّسَماِء َت َباُت     ِبِه     َفاْخ َبَح     الْرِض     َن َأْص ُه     َهِشيًما     َف ْذُرو َت
َياُح  }    الّر

: هوتقديره لمبتدأ محذوف بخبر " متعلق"ماء الجار
الحياة "مثل من " حالكماء "هي وجملة ، كماء،
 "هشيما لـ نعت "الرياح "تذروه ". جملةالدنيا
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ْيٌر  { 46 َد     َخ ْن ّبَك     ِع ًبا     َر ْيٌر     َثَوا  }    َأَمل     َوَخ

 ." تمييز"ثوابا "،"خيربـ " متعلق"عندالظرف

َيْوَم  { 47:آ ّيُر     َو َباَل     ُنَس ْلِج َتَرىَ     ا ًة     الْرَض     َو َباِرَز
َناُهْم َلْم     َوَحَشْر ْنُهْم     ُنَغاِدْر     َف ًدا     ِم  }    َأَح

اذكر لـ " مفعول"يوم مستأنفة، ": الواو"ويوم قوله
ّير وجملة " مستأنفة،"اذكر وجملة مقدرا، ُنَس " مضاف"

فاعل من " حالية"وحشرناهم جملة " حال،"بارزة إليه،
ّير الجار .حشرهم حال في التسيير : نفعلأيِ "،"نس
 "."أحدا من بحال " متعلق"منهم

َلى     َوُعِرضُوا  { 48:آ ّبَك     َع ْد     َصّفا     َر َنا     َلَق ُتُمو ْئ َكَما     ِج
ُكْم َنا َلْق ُتْم     َبْل     َمّرٍة     َأّوَل     َخ ّلْن     َزَعْم ُكْم     َنْجَعَل     َأ ًدا     َل  }    َمْوِع
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جملة "،"نسير جملة على " معطوفة"وعرضوا جملة
وجوابه القسم وجملة القسم، " جوابجئتمونا "لقد

مرفوع من حال هو محذوف لقول القول مقول
نائب " الكاف. "كمالهم مقولَ : عرضوا" أيِ"ُعرضوا
مفعول " نائب"أول مصدرية، ""ما مطلق، مفعول
ًئا : جئتموناوالتقدير المصدر صفة وهو مطلق مثل مجي
إليه، " مضاف"زعمتم وجملة مرة، أول خلقا خلقكم

وجملة الشأن، ضمير واسمها الثقيلة، من " مخففة"أْن
متعلق ""لكم الجار " المخففة،"أن " خبرنجعل "لن

 .الثاني بالمفعول

َتاُب     َوُوضَِع  { 49:آ ِك ْل َتَرىَ     ا ْلُمْجِرِميَن     َف ِمّما     ُمْشِفِقيَن     ا
ُلوَن     ِفيِه َيُقو َنا    َ يا     َو َت َل ْي َذا     َماِل     َو َتاِب     َه ِك ْل ًة     ُيَغاِدُر     لَ     ا َصِغيَر
ًة     َولَ ِبيَر ُدوا     َأْحَصاَها     ِإلَ     َك ُلوا     َما     َوَوَج ِلُم     َولَ     َحاضًِرا     َعِم ْظ َي

ّبَك ًدا     َر  }    َأَح

بـ " متعلق"مما الجار المجرمين، من " حال"مشفقين
جملة المقدرة، بالصلة " متعلق"فيه الجار "،"مشفقين
". "يا"مشفقين المفرد على " معطوفة"ويقولون

.إليه مضاف والضمير منصوب، مضاف ": منادىَويلتنا
والجار مبتدأ، استفهام " اسم": "ماالكتاب لهذا "ما

النداء جواب والجملة " بدل،"الكتاب بالخبر، متعلق
"."الكتاب من " حاليغادر "لَ . جملةللتحسر المفيد
" حال"ووجدوا وجملة "،"صغيرة " نعت"أحصاها وجملة

"ولَ . جملةثاٍن ": مفعول"حاضرا "،"يقولون فاعل من
ْظلم  ." مستأنفةَي

ْذ  { 50:آ ِإ َنا     َو ْل َكِة     ُق ِئ ْلَمل ُدوا     ِل َدَم     اْسُج ُدوا     ل ِإلَ     َفَسَج
ِليَس ْب ْلِجّن     ِمَن     َكاَن     ِإ ّبِه     َأْمِر     َعْن     َفَفَسَق     ا َنُه     َر ُذو ّتِخ َت َأَف

َتُه ّي ُذّر َء     َو َيا ِل ِني     ِمْن     َأْو ُكْم     َوُهْم     ُدو ُدّو     َل ْئَس     َع ِلِميَن     ِب ّظا ِلل
َدلَ  }    َب

السكون على مبنّي ظرفّي " اسم"إذ استئنافية، الواو
. جملة" مستأنفة"كان . جملةمقدرا اذكر مفعول

على معطوف " اسم"ذريته و مستأنفة، الَستفهام
" متعلقدوني "من الجار ثاٍن، " مفعول"أولياء الهاء،

والذرية، الهاء من " حالعدو لكم "وهم وجملة .بأولياء
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وجملة " تمييز،". "بدلَ"عدو بالخبر " متعلق"لكم الجار
 .مستأنفة الذم

ْنُت     َوَما  { 51:آ َذ     ُك ّتِخ ّليَن     ُم ْلُمِض ًدا     ا  }    َعُض

الول ومفعوله "،"متخذ لـ ثاٍن " مفعول"عضدا
 .محل ""المضلين

َيْوَم  { 52:آ ُدوا     َيُقوُل     َو ِئَي     َنا َكا ّلِذيَن     ُشَر ُتْم     ا َزَعْم
َدَعْوُهْم َلْم     َف ُبوا     َف َتِجي َنا     َلُهْم     َيْس ْل َنُهْم     َوَجَع ْي ِبًقا     َب  }    َمْو

لَذكر به " مفعول"يوم مستأنفة، ": الواو"ويوم قوله
: زعمتموهم" أيِ"زعمتم مفعولَ . وُحذفمقدرا

في الواو من حالية ""وجعلنا . جملةشركائي
متعلق مكان ": ظرف"بينهم قوله "،"يستجيبوا
 .أول " مفعول"موبقا و المقدر، الثاني بالمفعول

َأىَ  { 53:آ ْلُمْجِرُموَن     َوَر ّناَر     ا ّنوا     ال َظ ّنُهْم     َف ُمَواِقُعوَها     َأ
َلْم ُدوا     َو ْنَها     َيِج  }    َمْصِرًفا     َع

َأّن من المؤول المصدر ّد بعدها " وما" ّد س َلْي مس مفعو
 "وجد لـ الثاني بالمفعول " متعلق"عنها الجار ظن،
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ْد  { 54 َلَق َنا     َو َذا     ِفي     َصّرْف ْلُقْرآِن     َه ّناِس     ا َثٍل     ُكّل     ِمْن     ِلل َم
َكاَن ْنَساُن     َو َثَر     ال ْك َدلَ     َشْيٍء     َأ  }    َج

"،"صّرْفنا بـ " متعلقكل "من الجار "،: "للناسالجاّران
 ." مستأنفةأكثر النسان "وكان وجملة

َنَع     َوَما  { 55:آ ّناَس     َم ُنوا     َأْن     ال ْذ     ُيْؤِم َءُهُم     ِإ َدىَ     َجا ْلُه ا
َتْغِفُروا َيْس ّبُهْم     َو َيُهْم     َأْن     ِإلَ     َر ِت ْأ ّنُة     َت ِليَن     ُس َيُهُم     َأْو     الّو ِت ْأ َي

َذاُب ْلَع ُبل     ا  }    ُق

: منعته" نحو"منع لـ ثاٍن " مفعوليؤمنوا "أن المصدر
أو مفعولين إلى بنفسه " يتعدىَ"منع والفعل النوم،

بـ متعلق زمان " ظرف"إذ "،"ِمْنبـ الثاني المفعول إلى
"،للحصر "إلَ إليه، " مضاف"جاءهم وجملة "،"منع
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من " حال"قبل "،"منع " فاعلتأتيهم "أن والمصدر
 "."العذاب

ِليَن     ُنْرِسُل     َوَما  { 56:آ ْلُمْرَس َبّشِريَن     ِإلَ     ا ْنِذِريَن     ُم َوُم
ُيَجاِدُل ّلِذيَن     َو ِطِل     َكَفُروا     ا َبا ْل ْدِحُضوا     ِبا ُي ْلَحّق     ِبِه     ِل ا
ُذوا ّتَخ ِتي     َوا َيا ْنِذُروا     َوَما     آ  }    ُهُزًوا     ُأ

""ويجادل وجملة "،"المرسلين من " حال"مبشرين
":أنذروا "وما . قوله" حالية"واتخذوا وجملة مستأنفة،

""هزوا "،"آياتي على معطوف والمصدر " مصدرية،"ما
 "."اتخذوا لـ ثاٍن مفعول

َلُم     َوَمْن  { 57:آ ْظ ّكَر     ِمّمْن     َأ َياِت     ُذ ّبِه     ِبآِ َأْعَرَض     َر ْنَها     َف َع
َنِسَي ّدَمْت     َما     َو ُه     َق َدا ّنا     َي َنا     ِإ ْل َلى     َجَع ِبِهْم     َع ُلو ّنًة     ُق ِك َأْن     َأ

ُه ِنِهْم     َوِفي     َيْفَقُهو َذا ِإْن     َوْقًرا     آ ْدُعُهْم     َو َلى     َت َدىَ     ِإ ْلُه َلْن     ا َف
ُدوا َت ًذا     َيْه ًدا     ِإ َب  }    َأ

" اسم"َمن مستأنفة، ": الواوأظلم "ومن قوله
بالفعل، " متعلق"ممن الجار وخبره، مبتدأ استفهام

لـ الثاني بالمفعول " متعلققلوبهم "على الجار
:أيِ لجله " مفعوليفقهوه "أن والمصدر "،"جعلنا
على معطوف ": الجاّروقرا آذانهم "في . قوله كراهة
"،"أكنة على معطوف " اسم"وقرا و "،قلوبهم "على

 ".جعلنا "إنا جملة على معطوفة الشرط وجملة

ّبَك  { 58:آ ْلَغُفوُر     َوَر ُذُهْم     َلْو     الّرْحَمِة     ُذو     ا ُبوا     ِبَما     ُيَؤاِخ َكَس
َذاَب     َلُهُم     َلَعّجَل ْلَع ٌد     َلُهْم     َبْل     ا ُدوا     َلْن     َمْوِع ِنِه     ِمْن     َيِج ُدو
 }    موئل

"،"ربك للمبتدأ ثالث خبر الشرط جملة ثاٍن، " خبر"ذو
لـ " نعتيجدوا "لن جملة " مستأنفة،موعد "لهم وجملة
 .الثاني بالمفعول " متعلقدونه "من الجار "،"موعد

ْلَك  { 59:آ ِت ْلُقَرىَ     َو َناُهْم     ا ْك َل َلُموا     َلّما     َأْه َنا     َظ ْل َوَجَع
ِكِهْم ِل ًدا     ِلَمْه  }    َمْوِع

"لّما وجملة " خبر،"أهلكناهم وجملة " بدل،"القرىَ
ما عليه دّل محذوف الشرط وجواب " مستأنفة،ظلموا
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"القرىَ "تلك . وجملةأهلكناهم ظلموا : لّماأيِ قبله،
 ".الغفور "ربك جملة على معطوفة

ْذ  { 60:آ ِإ ُه     ُموَسى     َقاَل     َو َتا ْبَرُح     لَ     ِلَف ّتى     َأ ُلَغ     َح ْب َمْجَمَع     َأ
ْيِن َبْحَر ْل ًبا     َأْمِضَي     َأْو     ا  }    ُحُق

اذكر لـ مفعول ظرفي " اسم"إذ مستأنفة "الواو
". "حقباأغادر بمعنى مضارع " فعل"أبرح مقدرا،
 "."أمضي بـ متعلق زمان ظرف

َلّما  { 61:آ َلَغا     َف ِنِهَما     َمْجَمَع     َب ْي َيا     َب َتُهَما     َنِس َذ     ُحو ّتَخ َفا
َلُه ِبي َبْحِر     ِفي     َس ْل ًبا     ا  }    َسَر

المقدرة، اذكر جملة على " معطوفةبلغا "فلما جملة
""نسيا وجملة بالكسرة، مجرور إليه مضاف ""بينهما

 ثاٍن " مفعول"َسَربا الشرط، جواب
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ْد{62 َنا َلَق َنا ِمْن َلِقي َذا َسَفِر ًبا َه  }َنَص

وجوابه القسم وجملة القسم، " جوابلقينا "لقد جملة
 .نعت إشارة " اسم"هذا القول، حيز في مستأنفة

ْيَت     َقاَل  { 63:آ َأ ْذ     َأَر َنا     ِإ ْي َلى     َأَو ّني     الّصْخَرِة     ِإ ِإ َنِسيُت     َف
ْلُحوَت ِنيُه     َوَما     ا ْنَسا َطاُن     ِإلَ     َأ ْي ُه     َأْن     الّش ُكَر ْذ َذ     َأ ّتَخ َلُه     َوا ِبي َس

َبْحِر     ِفي ْل ًبا     ا  }    َعَج

:أيِ محذوفان ومفعولَها أخبرني، " بمعنى"أرأيت
من بحال متعلق " ظرف"إذ ؟عاقبته ما أمرنا أرأيت
َأْمَرنا . قوله" مستأنفةنسيت "فإني وجملة " المقدر،"

وفعل " نافية،"ما اعتراضية، ": الواوأنسانيه "وما
للوقاية، والنون للتعذر، المقدر الفتح على مبني ماض
""إلَ الثاني، المفعول والهاء أول، به مفعول والياء

الهاء، من اشتمال " بدلأذكره "أن والمصدر للحصر،
جملة على " معطوفة"اتخذ جملة ذكره، : أنسانيأيِ

"البحر "في الجار ثاٍن، " مفعول"عجبا ".نسيت "إني
 "."عجبا من بحال متعلق
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ِلَك     َقاَل  { 64:آ ّنا     َما     َذ ْبِغ     ُك ّدا     َن َت َلى     َفاْر َثاِرِهَما     َع }    َقَصًصا     آ

ْبِغ "،"ذلك خبر " موصول"ما َن مرفوع مضارع " فعل"
رسما، تخفيفا المحذوفة الياء على المقدرة بالضمة
"."قال المستأنفة على " معطوفة"فارتدا وجملة

 .: قاّصينأيِ الحال موضع في " مصدر"قصصا

َدا  { 65:آ ًدا     َفَوَج ْب َنا     ِمْن     َع َباِد ُه     ِع َنا ْي َت َنا     ِمْن     َرْحَمًة     آ ْنِد  }    ِع

"من الجار "،"عبدا لـ بنعت " متعلقعبادنا "من الجار
 .لرحمة بنعت " متعلقعندنا

ِبُعَك     َهْل  { 66:آ ّت أ
َلى     َ ّلَمِن     َأْن     َع ّلْمَت     ِمّما     ُتَع ًدا     ُع }    ُرْش

ّلمن أن "على قوله ناصبة، ""أْن " جارة،": "علىُتَع
والياء للوقاية، والنون بالفتحة، منصوب مضارع وفعل

ّلَفة"مّما به، مفعول المقدرة " الجارة"ِمن من ": ُمَؤ
والمصدر بالفعل، متعلقة جر محل في " موصولة"ماو

على : كائناأيِ الكاف من بحال متعلق مجرور المؤول
ّلمني لـ ثاٍن " مفعول"رشدا تعليمي،  "."تع

ْيَف  { 68:آ َك ِبُر     َو َلى     َتْص ْبًرا     ِبِه     ُتِحْط     َلْم     َما     َع  }    ُخ

استفهام " اسم"كيف عاطفة، ": الواو"وكيف قوله
معنى في لنه مطلق؛ مفعول " نائب"خبرا حال،

"وكيف وجملة "،خبرا يخبره "لم قوة في هو إذ الفعل،
 ".تستطيع لن "إنك جملة على " معطوفةتصبر

ِني     َقاَل  { 69:آ ُد َتِج َء     ِإْن     َس ّلُه     َشا ِبًرا     ال َلَك     َأْعِصي     َولَ     َصا
 }    َأْمًرا

محذوف الشرط وجواب " معترضة،الله شاء "إن جملة
على " معطوفةأعصي "ولَ . جملةقبله ما عليه دّل

 .مفرد على جملة عطف قبيل " من"صابرا المفرد

ِإِن     َقاَل  { 70:آ ِني     َف َت َبْع ّت ِني     َفل     ا ْل َأ ّتى     َشْيٍء     َعْن     َتْس َح
ْنُه     َلَك     ُأْحِدَث ْكًرا     ِم  }    ِذ

:أيِ مقدر شرط لجواب " رابطة"فإن قوله في الفاء
.القول " مقولعزمت "إن جملة الصبر، على عزمت إن
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"فل وجملة المقدر، الشرط " جواباتبعتني "إن جملة
" متعلق"منه والجار الثاني، الشرط " جوابتسألني

 "."ذكرا من بحال

َلَقا  { 71:آ َط ْن ّتى     َفا َذا     َح َبا     ِإ ِك َنِة     ِفي     َر َقاَل     َخَرَقَها     الّسِفي
َتَها َق     َأَخَرْق ُتْغِر َلَها     ِل ْد     َأْه ْئَت     َلَق ًئا     ِج ْي  }    ِإْمًرا     َش

"لقد وجملة " ابتدائية،"حتى و مستأنفة، الشرط جملة
 .مستأنفة وجوابه القسم وجملة القسم، جواب "جئت

ِطيَع     َلْن  { 72:آ َت ْبًرا     َمِعَي     َتْس  }    َص

في الفاعل من بحال متعلق مكان " ظرف"معي
 "."تستطيع

ِني     لَ     َقاَل  { 73:آ ْذ ِني     َولَ     َنِسيُت     ِبَما     ُتَؤاِخ ِمْن     ُتْرِهْق
 }    ُعْسًرا     َأْمِريِ

المجرور والمصدر " مصدرية،"ما جاّرة، " الباء"بما
من بحال " متعلقأمريِ "من والجار بالفعل، متعلق
 .ثاٍن " مفعول"."ُعْسًرا"عسرا

َلَقا  { 74:آ َط ْن ّتى     َفا َذا     َح َيا     ِإ َلُه     ُغلًما     َلِق َت ْلَت     َقاَل     َفَق َت َأَق

ّيًة     َنْفًسا ِك ْيِر     َز ْد     َنْفٍس     ِبَغ ْئَت     َلَق ًئا     ِج ْي ْكًرا     َش  }    ُن

على " معطوفة"فقتله وجملة مستأنفة، الشرط جملة
الجار الشرط، " جواب"قال وجملة "،"لقيا جملة
" جوابجئت "لقد وجملة "،"قتلت بـ " متعلق"بغير

 مستأنفة وجوابه القسم وجملة القسم،
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ِطيَع     َلْن  { 75 َت ْبًرا     َمِعَي     َتْس  }    َص

في الفاعل من بحال " متعلق"معي الظرف
 "."تستطيع

ُتَك     ِإْن     َقاَل  { 76:آ ْل َأ َدَها     َشْيٍء     َعْن     َس ِني     َفل     َبْع ْب ْد     ُتَصاِح َق
َلْغَت ّني     ِمْن     َب ُد ْذًرا     َل  }    ُع
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" اسم"لدن "،"سألتك بالفعل " متعلق"بعدها الظرف
بـ متعلق السكون على مبني جر محل في ظرفي
من بحال متعلق والجار للوقاية، الثانية والنون "،"بلغت
 ." مستأنفةبلغت "قد جملة "،"عذرا

َلَقا  { 77:آ َط ْن ّتى     َفا َذا     َح َيا     ِإ َت َيٍة     َأْهَل     َأ ْطَعَما     َقْر َت َلَها     اْس َأْه

َبْوا َأ ّيُفوُهَما     َأْن     َف َدا     ُيَض َداًرا     ِفيَها     َفَوَج ُد     ِج ْنَقّض     َأْن     ُيِري َي
َأَقاَمُه ْئَت     َلْو     َقاَل     َف ْذَت     ِش ّتَخ ْيِه     لَ َل  }    َأْجًرا     َع

" جواب"استطعما جملة مستأنفة، الشرط جملة
ّيفوهما "أن والمصدر الشرط، وجملة به، " مفعولُيَض

لـ الثاني بالمفعول " متعلق"عليه الجار " نعت،"يريد
 "."اتخذ

َذا     َقاَل  { 78:آ ُق     َه ِني     ِفَرا ْي ِنَك     َب ْي َب ُئَك     َو ّب َن ُأ ْأِويِل     َس َت َلْم     َما     ِب
ِطْع َت ْيِه     َتْس َل ْبًرا     َع  }    َص

إليه، مضاف موصول " اسم"ما إليه، " مضاف"بيني
 .القول حيز في " مستأنفة"سأنبئك وجملة

َأّما 79:آ َنُة     { َنْت     الّسِفي َكا ِكيَن     َف ُلوَن     ِلَمَسا َبْحِر     ِفي     َيْعَم ْل ا
ْدُت َأَر َبَها     َأْن     َف َكاَن     َأِعي َءُهْم     َو ِلٌك     َوَرا ُذ     َم ْأُخ َنٍة     ُكّل     َي َسِفي
ًبا  }    َغْص

وجملة رابطة، والفاء وتفصيل، شرط " حرف"أما
جملة به، " مفعولأعيبها "أن والمصدر " خبر،"كانت
"فكانت جملة على " معطوفةملك وراءهم "وكان

في " مصدر"غصبا " نعت،"يأخذ ". وجملةلمساكين
 .الحال موضع

َأّما  { 80:آ ْلُغلُم     َو َكاَن     ا ُه     َف َبَوا ْيِن     َأ َن َنا     ُمْؤِم َأْن     َفَخِشي

ًنا     ُيْرِهَقُهَما َيا ُكْفًرا     ُطْغ  }    َو

ّلب "،"الغلم " خبرمؤمنين أبواه "فكان جملة وغ
:ومثله وأمه، أباه " يريد"أبواه قوله في المذكر

على معطوفة ""فخشينا وجملة والُعَمران، القمران
 .الحال موضع في " مصدر"طغيانا "،أبواه "كان جملة
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َنا  { 81:آ ْد َأَر َلُهَما     َأْن     َف ْبِد ّبُهَما     ُي ْيًرا     َر ْنُه     َخ ًة     ِم َكا َأْقَرَب     َز َو
 }    ُرْحًما

". المصدر"خشينا جملة على " معطوفة"فأردنا جملة
الجار ثاٍن، " مفعول"خيًرا به، " مفعوليبدلهما "أن

 ." تمييز"زكاة "،"خيًرا بـ " متعلق"منه

َأّما  { 82:آ َداُر     َو ْلِج َكاَن     ا ْيِن     َف ْيِن     ِلُغلَم ِتيَم َنِة     ِفي     َي ْلَمِدي ا
َكاَن َتُه     َو َكاَن     َلُهَما     َكنـز     َتْح ُبوُهَما     َو ِلًحا     َأ َد     َصا َأَرا ّبَك     َف َأْن     َر

ُلَغا ْب ّدُهَما     َي َتْخِرَجا     َأُش َيْس ّبَك     ِمْن     َرْحَمًة     َكنـزُهَما     َو َوَما     َر
ُتُه ْل ِلَك     َأْمِريِ     َعْن     َفَع ْأِويُل     َذ ِطْع     َلْم     َما     َت ْيِه     َتْس َل ْبًرا     َع  }    َص

". جملة"الجدار المبتدأ " خبرلغلمين "فكان جملة
".لغلمين "كان جملة على " معطوفةربك "فأراد

لجله، " مفعول"رحمة به، " مفعوليبلغا "أن المصدر
"فعلته "وما وجملة لرحمة، بنعت متعلق والجار

التاء، من بحال " متعلقأمريِ "عن الجار و مستأنفة،
 ." مستأنفةتأويل "ذلك وجملة

َنَك  { 83:آ ُلو َأ َيْس ْيِن     ِذيِ     َعْن     َو َن ْلَقْر ُلو     ُقْل     ا ْت َأ ُكْم     َس ْي َل ْنُه     َع ِم
ْكًرا  }    ِذ

بحال " متعلق"منه . الجار" مستأنفة"ويسألونك جملة
 " المفعول"ذكًرا من
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ّنا 84 ِإ ّنا     { ّك ُه     الْرِض     ِفي     َلُه     َم َنا ْي َت ًبا     َشْيٍء     ُكّل     ِمْن     َوآ َب }    َس

الجار بالفعل، متعلقان "،الرض "في "،: "لهالجاّران
 "."سببا من بحال " متعلقكل "من

َبَع85:آ ْت َأ ًبا  {َف َب  }َس

ّنا "إنا جملة على " معطوفة"فأتبع جملة  ".مك

ّتى  { 86:آ َذا     َح َلَغ     ِإ َدَها     الّشْمِس     َمْغِرَب     َب ِفي     َتْغُرُب     َوَج
ْيٍن َئٍة     َع َد     َحِم َدَها     َوَوَج ْن َنا     َقْوًما     ِع ْل َ ذا    َ يا     ُق ْيِن     َن ْلَقْر َأْن     ِإّما     ا

ّذَب ِإّما     ُتَع َذ     َأْن     َو ّتِخ ًنا     ِفيِهْم     َت  }    ُحْس
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الشرط، " جواب"وجدها جملة مستأنفة، الشرط جملة
""قلنا ". جملة"وجد بالفعل " متعلق"عندها الظرف

والمصدر تخيير، ": حرفتعذب أن "إما . قولهمستأنفة
وإما لهم تعذيبك : إما: اخترأيِ به مفعول المؤول
. ومفعولَالول على معطوف الثاني والمصدر اتخاذك،

ًنا"تتخذ ّلق "،": "حس  "."فيهم الجار ومتع

َلَم     َمْن     َأّما     َقاَل  { 87:آ ُبُه     َفَسْوَف     َظ ّذ ّد     ُثّم     ُنَع َلى     ُيَر ّبِه     ِإ َر
ُبُه ّذ ُيَع ًبا     َف َذا ْكًرا     َع  }    ُن

"نعذبه "فسوف قوله في والفاء مبتدأ، " موصول"َمن
" خبرنعذبه "سوف وجملة الشرط، لجواب رابطة
ًبا "،"َمن المبتدأ اسم لنه مطلق؛ مفعول " نائب"عذا
 .: تعذيبوالمصدر مصدر،

َأّما  { 88:آ ِلًحا     َوَعِمَل     آَمَن     َمْن     َو َلُه     َصا ًء     َف َنى     َجَزا ْلُحْس ا
َنُقوُل َنا     ِمْن     َلُه     َوَس  }    ُيْسًرا     َأْمِر

رابطة " الفاءالحسنى جزاء "فله به، " مفعول"صالًحا
ًء بالخبر، متعلق والجار لعامل مطلق " مفعول"جزا

مؤخر، " مبتدأ"الحسنى جزاء، : يجزيِتقديره محذوف
ِمْن بحال " متعلقأمرنا "من . والجاربه " مفعول"يسرا
 "."يسرا

َبَع     ُثّم  { 89:آ ْت ًبا     َأ َب  }    َس

 ).85( الية في نظيرتها على " معطوفةأتبع "ثم جملة

ّتى  { 90:آ َذا     َح َلَغ     ِإ ِلَع     َب ْط َدَها     الّشْمِس     َم ُلُع     َوَج ْط َلى     َت َع
ٍم ِنَها     ِمْن     َلُهْم     َنْجَعْل     َلْم     َقْو ْتًرا     ُدو  }    ِس

""لهم الجار " ابتدائية،"حتى و مستأنفة، الشرط جملة
"دونها "من الجار المقدر، الثاني بالمفعول متعلق
 "."سترا من بحال متعلق

ِلَك  { 91:آ َذ ْد     َك َنا     َوَق ْط ْيِه     ِبَما     َأَح َد ْبًرا     َل  }    ُخ

جر محل في والشارة جر، حرف ": الكاف"كذلك قوله
كذلك، : المرأيِ محذوف لمبتدأ محذوف بخبر متعلق
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متعلق " ظرف"لديه " مستأنفة،"وقد في والواو
ْبًرا المقدرة، بالصلة :أيِ ، مطلق مفعول " نائب"ُخ
 ." مستأنفةأحطنا "وقد . جملة خبرا أخبرنا

ّتى  { 93:آ َذا     َح َلَغ     ِإ ْيَن     َب ْيِن     َب ّد َد     الّس ِنِهَما     ِمْن     َوَج َقْوًما     ُدو
ُدوَن     لَ َكا  }    َقْولَ     َيْفَقُهوَن     َي

" متعلقدونهما "من الجار مستأنفة، الشرط جملة
قوًما، " نعتيكادون "لَ وجملة "،"قوًما من بحال

 .كاد " خبر"يفقهون وجملة

َ ذا    َ يا  { 94:آ ْيِن     َن ْلَقْر ْأُجوَج     ِإّن     ا ْأُجوَج     َي ُدوَن     َوَم ِفي     ُمْفِس
َلى     َخْرًجا     َلَك     َنْجَعُل     َفَهْل     الْرِض َنا     َتْجَعَل     َأْن     َع َن ْي َنُهْم     َب ْي َب َو

ّدا  }    َس

الجار النداء، جواب على " معطوفةنجعل "فهل جملة
"أن المؤول والمصدر الثاني، بالمفعول " متعلق"لك

مكان " ظرف"بيننا "،"نجعل بـ متعلق " مجرورتجعل
 .الثاني بالمفعول متعلق

ّني     َما     َقاَل  { 95:آ ّك ّبي     ِفيِه     َم ْيٌر     َر ِني     َخ ُنو َأِعي ِبُقّوٍة     َف
ُكْم     َأْجَعْل َن ْي َنُهْم     َب ْي َب ْدًما     َو  }    َر

ّني "ما قوله ّك و "،"خير خبره مبتدأ، " موصول": "ماَم
ّني ّك على المقدر الفتح على مبني ماض ": فعل"م
في الفعل نون إدغام ظهوره من منع الولى النون

" فاعل،"ربي بالفعل، " متعلق"فيه الجار الوقاية، نون
" جواب"أجعل وجملة " مستأنفة،"فأعينوني وجملة
 .لها محل لَ مقدر شرط

ِني 96:آ ُتو َبَر     {آ ْلَحِديِد     ُز ّتى     ا َذا     َح ْيَن     َساَوىَ     ِإ ْيِن     َب َدَف الّص
ْنُفُخوا     َقاَل ّتى     ا َذا     َح َلُه     ِإ ِني     َقاَل     َناًرا     َجَع ُتو ْيِه     ُأْفِرْغ     آ َل َع

ْطًرا  }    ِق

والواو النون، حذف على مبني أمر ": فعل"آتوني
َبر أول، مفعول والياء للوقاية، والنون فاعل ""ُز

مستأنفة، الشرط وجملة " ابتدائية،. "حتىثاٍن مفعول
" على"قطًرا وهو " مقدر"آتونيلـ الثاني المفعول

 "."أفرغ " و"آتوني بين التنازع سبيل
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َطاُعوا     َفَما  { 97:آ ُه     َأْن     اْس ْظَهُرو َطاُعوا     َوَما     َي َت َلُه     اْس
ًبا  }    َنْق

" متعلق"له الجار به، " مفعوليظهروه "أن المصدر
 "نقبا من بحال
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َذا     َقاَل  { 98: ّبي     ِمْن     َرْحَمٌة     َه َذا     َر ِإ َء     َف ُد     َجا ّبي     َوْع َلُه     َر َجَع
َء ّكا َكاَن     َد ُد     َو ّبي     َوْع  }    َحّقا     َر

الشرط جملة لرحمة، بنعت " متعلقربي "من الجار
"وعد "وكان وجملة القول، مقول على معطوفة
 .الشرط جملة على معطوفة

َنا  { 99:آ ْك َتَر ِئٍذ     َبْعَضُهْم     َو ُنِفَخ     َبْعٍض     ِفي     َيُموُج     َيْوَم ِفي     َو
َناُهْم     الّصوِر  }    َجْمًعا     َفَجَمْع

""إٍذ "،"ترك بـ متعلق زمان " ظرف": "يوم"يومئذ قوله
مضاف جر محل في السكون على مبني ظرفي اسم
لـ ثاٍن " مفعول"يموج وجملة للتعويض، والتنوين إليه،
 .فاعل " نائبالصور "في الجار "،"ترك

َنا  { 100:آ ّنَم     َوَعَرضْ ِئٍذ     َجَه َكاِفِريَن     َيْوَم ْل  }    َعْرضًا     ِل

 "."َعَرضْنا بـ " متعلق"للكافرين الجار

ّلِذيَن  { 101:آ َنْت     ا ُنُهْم     َكا ُي َطاٍء     ِفي     َأْع ْكِريِ     َعْن     ِغ ُنوا     ِذ َكا َو
ِطيُعوَن     لَ َت  }    َسْمًعا     َيْس

بنعت " متعلقذكريِ "عن الجار نعت، " موصول"الذين
 "."غطاء لـ

َأَفَحِسَب 102:آ ّلِذيَن     { ُذوا     َأْن     َكَفُروا     ا ّتِخ َباِديِ     َي ِمْن     ِع
ِني َء     ُدو َيا ِل ّنا     َأْو َنا     ِإ ْد َت ّنَم     َأْع َكاِفِريَن     َجَه ْل  }    نـزلَ     ِل

ّد المصدر " مستأنفة،"أفحسب جملة ّد س مفعولي مس
"."أولياء من بحال " متعلقدوني "من الجار حسب،

 "."نـزلَ من بحال " متعلق"للكافرين الجار
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ُكْم     َهْل     ُقْل  { 103:آ ُئ ّب َن  }    َأْعَمالَ     ِبالْخَسِريَن     ُن

 ." تمييز"أعمالَ

ّلِذيَن  { 104:آ ُيُهْم     ضَّل     ا َياِة     ِفي     َسْع ْلَح َيا     ا ْن ّد َوُهْم     ال
ُبوَن ّنُهْم     َيْحَس ُنوَن     َأ ْنًعا     ُيْحِس  }    ُص

" متعلقالحياة "في الجار للخسرين، " نعت"الذين
ّديحسبون "أنهم والمصدر "،"سعيهم من بحال " س
ّد من " حاليحسبون "وهم وجملة حسب، مفعولي مس

 .الموصول

َطْت  { 105:آ ِب ُلُهْم     َفَح َياَمِة     َيْوَم     َلُهْم     ُنِقيُم     َفل     َأْعَما ْلِق ا
ًنا  }    َوْز

"". "وزنا"حبطت جملة على " معطوفةنقيم "فل جملة
 .به مفعول

ِلَك  { 106:آ ّنُم     َجَزاُؤُهْم     َذ ُذوا     َكَفُروا     ِبَما     َجَه ّتَخ ِتي     َوا َيا آ
ِلي  }    ُهُزًوا     َوُرُس

والمصدر " مصدرية،"ما و وخبر، ": مبتدأجزاؤهم "ذلك
 "."جزاؤهم من بحال متعلق المجرور

َنْت  { 107:آ ّناُت     َلُهْم     َكا َدْوِس     َج ْلِفْر  }    نـزلَ     ا

 "."نـزلَ من بحال " متعلق"لهم الجار

ِلِديَن  { 108:آ ْبُغوَن     لَ     ِفيَها     َخا ْنَها     َي  }    ِحَولَ     َع

""فيها الجار "،"لهم في الضمير من ": حال"خالدين
"،"حولَ من بحال " متعلق"عنها والجار بخالدين، متعلق
 "."لهم في الضمير من حال "يبغون "لَ وجملة

َبْحُر     َكاَن     َلْو     ُقْل  { 109:آ ْل ًدا     ا َدا ِلَماِت     ِم َك ّبي     ِل َد     َر َنِف َبْحُر     َل ْل ا
ْبَل َد     َأْن     َق ْنَف ِلَماُت     َت ّبي     َك َلْو     َر َنا     َو ْئ ِلِه     ِج ْث ًدا     ِبِم َد  }    َم

ًدا لـ بنعت " متعلق"لكلمات الجار "أن والمصدر "،"مدا
": الواومددا بمثله جئنا "ولو . قولهإليه " مضافتنفد

دّل محذوف الشرط وجواب تمييز، ""مددا و حالية،
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على عطفت حالية والواو حالية، والجملة قبله، ما عليه
ربي كلمات تنفد : لَوالتقدير للستقصاء، مقدرة حال
 .الحال هذه في ولو حال، كل على

ّنَما     ُقْل  { 110:آ َنا     ِإ ُكْم     َبَشٌر     َأ ُل ْث َلّي     ُيوَحى     ِم ّنَما     ِإ ُكْم     َأ َلُه ِإ
َلٌه ٌد     ِإ َء     َيْرُجو     َكاَن     َفَمْن     َواِح ّبِه     ِلَقا َيْعَمْل     َر ْل ِلًحا     َعَمل     َف }    َصا

وهي "،"مثلكم بـ النكرة نعت وجاز " نعت،"مثلكم
من تستفد لم البهام في موغلة نكرة لنها مضافة؛
وجملة فاعل، نائب المؤول . والمصدرتعريًفا الضافة
وجملة المبتدأ، " خبر"يرجو جملة مستأنفة، الشرط

 الشرط " جواب"فليعمل
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 مريم سورة

ْكُر{ 2:آ ّبَك َرْحَمِة ِذ ُه َر َد ْب ّيا َع َكِر  }َز

لمبتدأ " : خبرزكريا عبده ربك رحمة "ذكر قوله
"،"رحمة للمصدر به " مفعول"عبده هذا، :أيِ محذوف
 "."عبده من " بدل"زكريا

ْذ 3:آ ِإ َدىَ     { ّبُه     َنا ًء     َر َدا ّيا     ِن  }    َخِف

""نادىَ وجملة اشتمال، بدل ظرفي ": اسمنادىَ "إذ
 .إليه مضاف

ّني     َرّب     َقاَل  { 4:آ ْظُم     َوَهَن     ِإ ْلَع ّني     ا َتَعَل     ِم ْأُس     َواْش الّر
ًبا ْي َلْم     َش ُكْن     َو ِئَك     َأ ُدَعا ّيا     َرّب     ِب  }    َشِق

ما على المقدرة بالفتحة منصوب مضاف ": منادىَ"رّب
من بحال " متعلق"مني الجار المحذوفة، الياء قبل

ًبا "،"العظم : واشتعلأيِ فاعل، من محول " تمييز"شي
وجملة بالخبر، " متعلق"بدعائك الجار الرأس، شيُب
" والجار وخبرها، كان اسم بين معترضة ""رّب

 "."شقيا بـ " متعلقبدعائك

ّني  { 5:آ ِإ ِلَي     ِخْفُت     َو ْلَمَوا ِئي     ِمْن     ا َنِت     َوَرا َكا ِتي     َو َأ اْمَر
ْنَك     ِمْن     ِلي     َفَهْب     َعاِقًرا ُد ّيا     َل ِل  }    َو
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وجملة "،"الموالي من بحال " متعلقورائي "من الجار
""فهب وجملة "،"خفت في التاء من " حالية"وكانت

 ".خفت "إني جملة على معطوفة

ِني  { 6:آ ُث َيِرُث     َيِر ْلُه     َيْعُقوَب     آِل     ِمْن     َو ّيا     َرّب     َواْجَع  }    َرضِ

ًيا " نعت"يرثني جملة بين " اعتراضية"رب وجملة "،"ول
َلْي  "."جعل مفعو

ّيا    َ يا  { 7:آ َكِر ّنا     َز َبّشُرَك     ِإ ٍم     ُن َيى     اْسُمُه     ِبُغل َلُه     َنْجَعْل     َلْم     َيْح
ْبُل     ِمْن ّيا     َق  }    َسِم

"لم جملة وكذلك "،"غلم " نعتيحيى "اسمه جملة
بالمفعول " متعلق"له ". الجار"غلملـ ثان نعت "،نجعل

 "."نجعل بـ متعلق "قبل "من الجار الثاني،

ّنى     َرّب     َقاَل  { 8:آ ُكوُن     َأ َنِت     ُغلٌم     ِلي     َي َكا ِتي     َو َأ َعاِقًرا     اْمَر
ْد َلْغُت     َوَق َبِر     ِمَن     َب ِك ْل ّيا     ا ِت  }    ِع

والجار ، حال نصب محل في استفهام ": اسم"أنى
""وكانت جملة كان، " اسم"غلم بالخبر، " متعلق"لي

" متعلقالكبر "من والجار "،"لي في الياء من حالية
 "."عتيا من بحال

ِلَك     َقاَل  { 9:آ َذ ّبَك     َقاَل     َك َلّي     ُهَو     َر ّيٌن     َع ْد     َه ُتَك     َوَق َلْق ِمْن     َخ
ْبُل َلْم     َق ًئا     َتُك     َو ْي  }    َش

: المرأيِ محذوف لمبتدأ خبر " : الكاف"كذلك قوله
" متعلق"علّي الجار إليه، مضاف والشارة كذلك،
في الياء من " حاليةخلقتك "وقد وجملة "،"هيٌن بالخبر
وقوله .الحالية على " معطوفةتك "ولم وجملة "،"علّي

المقدر بالسكون مجزوم ناقص مضارع " : فعل"تك
 .المحذوفة النون على

َيًة     ِلي     اْجَعْل     َرّب     َقاَل  { 10:آ ُتَك     َقاَل     آ َي ّلَم     َألَ     آ َك ّناَس     ُت ال
َياٍل     َثلَث ّيا     َل  }    َسِو
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"تكلم "ألَ . المصدرالثاني بالمفعول " متعلق"لي الجار
ّيا "،"تكلمبـ متعلق " ظرف"ثلث المبتدأ، خبر ""سو
 "."تكلم فاعل من حال

َلى     َفَخَرَج  { 11:آ ْلِمْحَراِب     ِمَن     َقْوِمِه     َع َأْوَحى     ا ْيِهْم     َف َل َأْن     ِإ

ّبُحوا ًة     َس ْكَر ّيا     ُب  }    َوَعِش

. وجملة" تفسيرية"أْنو "،"خرجبـ متعلقان الجاّران
ّبحوا  بالفعل متعلق زمان " ظرف"بكرة " تفسيرية،"س
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َيا 12: َيى     { َتاَب     ُخِذ     َيْح ِك ْل ُه     ِبُقّوٍة     ا َنا ْي َت ْكَم     َوآ ْلُح ّيا     ا ِب  }     َص

وجملة " ،"خذ فاعل من بحال " متعلق"بقوةالجار
"يا جملة الهاء، من " حال"صبيا مستأنفة، ""وآتيناه

الله : قالأيِ مستأنف مقدر لقول القول " مقوليحيى
 .يحيى يا

ًنا  { 13:آ َنا ّنا     ِمْن     َوَح ُد ًة     َل َكا َكاَن     َوَز ّيا     َو  }    َتِق

ًنا متعلق والجار "،"الحكم على معطوف " اسم"وحنا
ًنالـ بنعت جملة على " معطوفة"وكان ". وجملة"حنا

 "."آتيناه

َبّرا  { 14:آ ْيِه     َو َد ِل َلْم     ِبَوا ُكْن     َو ّباًرا     َي ّيا     َج  }    َعِص

َبّرا قوله متعلق والجار "،"تقيا على معطوف ": اسم"و
 .لكان ثان " خبر"عصيا " ،"بّرا بـ

ْيِه     َوَسلٌم  { 15:آ َل َد     َيْوَم     َع ِل َيْوَم     ُو َيْوَم     َيُموُت     َو ْبَعُث     َو ُي
ّيا  }    َح

""عليه " مبتدأ،"سلم عاطفة، ": الواو"وسلم قوله
دعاء، على تدل لنها بالنكرة؛ الَبتداء وجاز الخبر،
.الخبر به تعلق الذيِ بالَستقرار متعلق " ظرف"يوم
"وسلم ". وجملة"يبعث في الضمير من ": حال"حيا
 ".يكن "لم جملة على " معطوفةعليه
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ُكْر  { 16:آ ْذ َتاِب     ِفي     َوا ِك ْل َيَم     ا َذْت     ِإِذ     َمْر َب َت ْن ِلَها     ِمْن     ا َأْه

ًنا َكا ّيا     َم  }    َشْرِق

بدل ظرفي " اسم"إذ و " مستأنفة،"واذكر جملة
ًنا "،"مريم من اشتمال  .ونعته به، " مفعول"مكا

َذْت  { 17:آ ّتَخ ِنِهْم     ِمْن     َفا ًبا     ُدو َنا     ِحَجا ْل َأْرَس ْيَها     َف َل َنا     ِإ ُروَح
ّثَل َتَم ّيا     َبَشًرا     َلَها     َف  }    َسِو

الجار "،"انتبذت جملة على " معطوفة"فاتخذت جملة
" نعت"سويا الثاني بالمفعول " متعلقدونهم "من

 "."بشًرا

َلْت  { 18:آ ّني     َقا ُذ     ِإ ْنَك     ِبالّرْحَمِن     َأُعو ْنَت     ِإْن     ِم ّيا     ُك  }    َتِق

"كنت "إن ". وجملة"أعوذ بـ " متعلق"منك الجار
 .قبله ما عليه دل محذوف الشرط وجواب مستأنفة،

َنا  { 19:آ ّبِك     َرُسوُل     َأ ّيا     ُغلًما     َلِك     لَهَب     َر ِك  }    َز

 "."رسول بـ " متعلق"لهب المجرور المصدر

َلْت  { 20:آ ّنى     َقا ُكوُن     َأ َلْم     ُغلٌم     ِلي     َي ِني     َو َبَشٌر     َيْمَسْس
َلْم ّيا     َأُك     َو  }    َبِغ

الجار ، حال نصب محل في استفهام ": اسم"أنى
" حاليةبشر يمسسني "ولم جملة بالخبر، " متعلق"لي
على معطوفة "أك "ولم وجملة "،"لي في الياء من

 .الحالية الجملة

ِلِك     َقاَل  { 21:آ َذ ّبِك     َقاَل     َك َلّي     ُهَو     َر ّيٌن     َع َلُه     َه َنْجَع ِل َيًة     َو آ
ّناِس ّنا     َوَرْحَمًة     ِلل َكاَن     ِم ّيا     َأْمًرا     َو  }    َمْقِض

لمبتدأ خبر مثل، بمعنى اسم ": الكاف"كذلك قوله
" الثانية"قال وجملة ذلك، مثل : المرتقديره محذوف

والمصدر لرحمة، بنعت " متعلق"منا والجار مستأنفة،
لنجعله، كذلك : خلقناهأيِ محذوف بفعل متعلق المؤول
" .هين علّي "هو جملة على معطوفة المقدرة والجملة

ْتُه  { 22:آ َل َذْت     َفَحَم َب َت ْن ًنا     ِبِه     َفا َكا ّيا     َم  }    َقِص
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ًنا "،"انتبذت فاعل من بحال " متعلق"به الجار ""مكا
 .به مفعول

َءَها  { 23:آ َأَجا ْلَمَخاُض     َف َلى     ا ْذِع     ِإ َلِة     ِج ّنْخ َلْت     ال ِني    َ يا     َقا َت ْي َل
ْبَل     ِمّت َذا     َق  }    َه

معطوفة والجملة ألجأها، معنى " تضمن"أجاءها قوله
 .تنبيه " أداة"يا "،"انتبذت جملة على

َداَها  { 24:آ َنا ِتَها     ِمْن     َف ِني     َألَ     َتْح ْد     َتْحَز ّبِك     َجَعَل     َق َتِك     َر َتْح
ّيا  }    َسِر

"قد وجملة تفسيرية، بعدها والجملة " تفسيرية،"أن
""تحتك الظرف التفسير، حيز في مستأنفة "جعل

 "."جعللـ الثاني بالمفعول متعلق

ْيِك     َوُهّزيِ  { 25:آ َل ْذِع     ِإ َلِة     ِبِج ّنْخ ْيِك     ُتَساِقْط     ال َل ًبا     َع َط ُر
ّيا ِن  }    َج

إليك، : أعنيتقديره محذوف بفعل " متعلق"إليكالجار
المضمر فعل يتعدىَ لَ لنه "؛"ُهّزيِ بـ تعليقه يجوز ولَ

وفقد، ظن باب غير في المتصل ضميره إلى المتصل
ُتني، أو بي : فرحُتيقال فل " متعلق"بجذع الجار ضرب

ًنا الرطب : هّزيِأيِ "،"ُهّزيِ مفعول من بحال بجذع، كائ
شرط جواب في واقع لنه " مجزوم؛"تساقط والفعل

 مقدر
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ِلي  { 26 ُك ِبي     َف ًنا     َوَقّريِ     َواْشَر ْي ِإّما     َع ِيّن     َف َبَشِر     ِمَن     َتَر ْل ا
ًدا ِلي     َأَح ّني     َفُقو َذْرُت     ِإ َلْن     َصْوًما     ِللّرْحَمِن     َن ّلَم     َف َك َيْوَم     ُأ ْل ا

ّيا ْنِس  }    ِإ

ِيّن "فإما قوله ""ما " شرطية،"إن عاطفة، ": الفاءتَر
أصله النون، بحذف مجزوم المضارع والفعل زائدة

ِِيين أ
َ الياء، على الكسرة استثقلت التوكيد، قبل َتْر

فصار الكلمة لَم فحذفت ساكنان، فالتقى فحذفت؛
ْين، َأ الهمزة حذفت ثم الراء، إلى الهمزة حركة ُنقلت َتْر

ْين، فصار للتخفيف، نون فحذفت الجازم دخل ثم َتَر

javascript:openquran(18,26,26)
javascript:openquran(18,26,26)
javascript:openquran(18,26,26)
javascript:openquran(18,25,25)
javascript:openquran(18,25,25)
javascript:openquran(18,24,24)
javascript:openquran(18,24,24)
javascript:openquran(18,23,23)
javascript:openquran(18,23,23)


ساكنان، فالتقى بالنون، أكد ثم َتَريِْ، فصار الرفع
فصار الكسرة، وهي تجانسها، بحركة الياء فحركت

ِيّن، فاعل، والياء النون، بحذف مجزوم مضارع فهو َتَر
من بحال " متعلقالبشر "من والجار للتوكيد، والنون

ًدا "."نذْرُت جملة على معطوفة "أكلم "فلن ". جملة"أح

َتْت  { 27:آ َأ ُلُه     َقْوَمَها     ِبِه     َف ُلوا     َتْحِم َيُم    َ يا     َقا ْد     َمْر ْئِت     َلَق ِج
ًئا ْي ّيا     َش  }    َفِر

مريُم "يا " . جملة"أتت فاعل من " حال"تحمله جملة
جواب وجوابه القسم وجملة القول، " مقولجئت لقد

 .القسم جواب "جئت "لقد وجملة استئنافية، النداء

َأَشاَرْت  { 29:آ ْيِه     َف َل ُلوا     ِإ ْيَف     َقا ّلُم     َك َك ِفي     َكاَن     َمْن     ُن
ْلَمْهِد ّيا     ا ِب  }    َص

" متعلقالمهد "في الجار حال، استفهام " اسم"كيف
 " ."صبيا من بحال

ّني     َقاَل  { 30:آ ُد     ِإ ْب ّلِه     َع ِنَي     ال َتا َتاَب     آ ِك ْل ِني     ا َل ّيا     َوَجَع ِب  }    َن

ًيا "،"إن اسم من " حالية"آتاني جملة  .ثان " مفعول"نب

ِني  { 31:آ َل ًكا     َوَجَع َباَر ْيَن     ُم ْنُت     َما     َأ ِني     ُك َأْوَصا ِبالّصلِة     َو
َكاِة ّيا     ُدْمُت     َما     َوالّز  }    َح

كنت، بالشرط متعلق مكان ظرف شرط ": اسم"أينما
":دمت . "ماوفاعله تام ماض " فعل"كنت " زائدة،"ما
بـ متعلق زمان ظرف والمصدر ظرفية، " مصدرية"ما

بين " اعتراضيةكنت "أينما وجملة "،"أوصاني
جملة على " معطوفة"وأوصاني وجملة المتعاطفين،

 .قبله ما عليه دل محذوف الشرط ". وجواب"جعلني

َبّرا  { 32:آ ِتي     َو َد ِل َلْم     ِبَوا ِني     َو ْل ّباًرا     َيْجَع ّيا     َج  }    َشِق

" متعلق"بوالدتي والجاّر "،"مباركا على " معطوف"برا
جملة على " معطوفةيجعلني "لم جملة "،"بًرا بـ

 " المتقدمة"جعلني

javascript:openquran(18,32,32)
javascript:openquran(18,31,31)
javascript:openquran(18,31,31)
javascript:openquran(18,30,30)
javascript:openquran(18,29,29)
javascript:openquran(18,29,29)
javascript:openquran(18,27,27)
javascript:openquran(18,27,27)


َلّي     َوالّسلُم  { 33:آ ْدُت     َيْوَم     َع ِل َيْوَم     ُو َيْوَم     َأُموُت     َو ْبَعُث     َو ُأ

ّيا  }    َح

"لم جملة على " معطوفةعلّي "والسلم "جملة
الذيِ بالَستقرار متعلق زمان " ظرف"يوم يجعلني

 .الفاعل نائب ضمير من " حال"حيا الخبر، به تعلق

ْلَحّق     َقْوَل  { 34:آ ّلِذيِ     ا َتُروَن     ِفيِه     ا  }    َيْم

قول، : أقولأيِ مقدر عامله مطلق ": مفعول"قول
 .مستأنفة المقدرة أقول وجملة

ّلِه     َكاَن     َما  { 35:آ َذ     َأْن     ِل ّتِخ َلٍد     ِمْن     َي َنُه     َو ْبَحا َذا     ُس َقَضى     ِإ
ّنَما     َأْمًرا ِإ ُكوُن     ُكْن     َلُه     َيُقوُل     َف َي  }    َف

بخبر " متعلق"لله الجار كان، " اسميتخذ " أن المصدر
""ولد . و: أحداأيِ " مقدر"يتخذلـ الول والمفعول كان،

مفعول " نائب"سبحانه " زائدة،"ِمن و ثان، مفعول
الجواب، بمعنى متعلقة شرطية " ظرفية"إذا مطلق،
لمبتدأ " خبر"يكون جملة مستأنفة، الشرط وجملة

"يكون "فهو وجملة يكون، فهو :تقديره محذوف
 .مستأنفة

ِإّن  { 36:آ ّلَه     َو ّبي     ال ُكْم     َر ّب ُه     َوَر ُدو ُب َذا     َفاْع ِصَراٌط     َه
َتِقيٌم  }    ُمْس

".ربي الله "إن جملة على " معطوفة"فاعبدوه جملة
مقدر لقول القول " مقولربي الله "وإن وجملة

 ." مستأنفةصراط "هذا وجملة مستأنف،

َلَف  { 37:آ َت ِنِهْم     ِمْن     الْحَزاُب     َفاْخ ْي ْيٌل     َب ّلِذيَن     َفَو َكَفُروا     ِل
ٍم     َمْشَهِد     ِمْن ٍم     َيْو ِظي  }    َع

" مبتدأ،"ويل عاطفة، ": الفاءللذين "فويل قوله
ّلة لنها بالنكرة؛ الَبتداء وجاز بالخبر، متعلق والجار دا

على " معطوفةللذين "فويل وجملة دعاء، على
" متعلقمشهد "من . الجارالمتقدمة الَستئنافية
 .الخبر به تعلق الذيِ بالَستقرار
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ْبِصْر     ِبِهْم     َأْسِمْع  { 38:آ َأ َنا     َيْوَم     َو َن ُتو ْأ ِكِن     َي ِلُموَن     َل ّظا ال
َيْوَم ْل ِبيٍن     ضَلٍل     ِفي     ا  }    ُم

والباء المر، صيغة على ماض ": فعلبهم "أسمع قوله
فاعله؛ " وحذف"أبصر ومثله فاعل، والهاء زائدة،
إليه، " مضافة"يأتوننا وجملة عليه، قبله ما لدلَلة
" متعلق"اليوم الظرف مستأنفة، الَستدراك وجملة

 الخبر به تعلق الذيِ بالَستقرار
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ْنِذْرُهْم  { 39: َأ ْلَحْسَرِة     َيْوَم     َو ْذ     ا ِفي     َوُهْم     الْمُر     ُقِضَي     ِإ
َلٍة ُنوَن     لَ     َوُهْم     َغْف  }    ُيْؤِم

ولَ ، ثاٍن به " مفعول"يوم " مستأنفة،"وأنذرهم جملة
""إذ اليوم، ذلك في يكون لَ النذار لن ظرًفا؛ يكون
" حاليةغفلة في "وهم وجملة يوم، من اشتمال بدل
لَ "وهم وجملة "،"أنذرهم في المفعول ضمير من

 ".غفلة في "وهم جملة على " معطوفةيؤمنون

ّنا  { 40:آ ْيَها     َوَمْن     الْرَض     َنِرُث     َنْحُن     ِإ َل َنا     َع ْي َل ِإ  }    ُيْرَجُعوَن     َو

ّنا في للضمير " توكيد"نحن ""يرجعون وجملة "،"إ
 ".نحن "إنا المستأنفة على معطوفة

ُكْر  { 41:آ ْذ َتاِب     ِفي     َوا ِك ْل ْبَراِهيَم     ا ّنُه     ِإ ّديًقا     َكاَن     ِإ ّيا     ِص ِب  }    َن

 .ثان " خبر"نبيا "،"إبراهيم من " حاليةكان "إنه جملة

ْذ  { 42:آ ِبيِه     َقاَل     ِإ َبِت    َ يا     ل ُد     ِلَم     َأ ُب ْبِصُر     َولَ     َيْسَمُع     لَ     َما     َتْع ُي
ِني     َولَ ْنَك     ُيْغ ًئا     َع ْي  }    َش

" : منادىَأبِت "يا "،"إبراهيم من بدل ظرفي " اسم"إذ
ياء قبل ما على المقدرة بالفتحة منصوب مضاف

ِلَم إليه، مضاف وهي تاء، المبدلة المتكلم ": اللم"
ألفها وُحذفت جر، محل في استفهام " اسم"ما جارة،

ًئا "،"تعبد بـ متعلقة بها الجر حرف لَتصال " نائب"شي
 .كثيًرا أو قليل : إغناءأيِ مطلق، مفعول
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َبِت    َ يا  { 43:آ ّني     َأ ْد     ِإ ِني     َق َء ِم     ِمَن     َجا ْل ْلِع ِتَك     َلْم     َما     ا ْأ َي
ِني ِبْع ّت ًطا     َأْهِدَك     َفا ّيا     ِصَرا  }    َسِو

""فاتبعني وجملة "،"جاء فاعل موصول " اسم"ما
مضارع " فعل"أهدك "،"جاءني جملة على معطوفة
حذف جزمه وعلمة مقدر، شرط جواب لنه مجزوم؛

ًيا "،"صراطاو : الكافومفعولَه العلة، حرف ":"سو
 .نعت

ِإّن 44:آ َطاَن { ْي ّيا ِللّرْحَمِن َكاَن الّش  }َعِص

 ." مستأنفةكان الشيطان "إن جملة

َيا 45:آ َبِت     { ّني     َأ َذاٌب     َيَمّسَك     َأْن     َأَخاُف     ِإ الّرْحَمِن     ِمَن     َع
ُكوَن َت َطاِن     َف ْي ّيا     ِللّش ِل  }    َو

"من " . الجار"أخاف " مفعوليمسك "أن المصدر
""فتكون وجملة "،"عذاب لـ بنعت متعلق "الرحمن

" متعلق"للشيطان الجار "،"يمسك جملة على معطوفة
ّيا بـ  "."ول

ْنَت     َأَراِغٌب     َقاَل  { 46:آ ِتي     َعْن     َأ ِلَه ْبَراِهيُم    َ يا     آ ِئْن     ِإ َلْم     َل
َتِه ْن ّنَك     َت ِني     لْرُجَم ّيا     َواْهُجْر ِل  }    َم

""راغب للستفهام، " : الهمزةأنت "أراغب قوله
ّد " فاعل"أنت مبتدأ، ّد س "عن والجار الخبر، مس
"إبراهيم "يا وجملة "،"راغب بـ " متعلقآلهتي

" موطئة"لئن في واللم القول، حيز في مستأنفة
حيز في " مستأنفةتنتِه لم "لئن وجملة للقسم،
ّنك وجملة القول، وجواب القسم، " جواب"لرجَم
""واهجرني وجملة قبله، ما عليه دل محذوف الشرط

ّياو "،تنته لم "لئن جملة على معطوفة " ظرف"مل
ًناأيِ زمان،  "."اهجربـ متعلق طويل : زم

ْيَك     َسلٌم     َقاَل  { 47:آ َل َتْغِفُر     َع َأْس ّبي     َلَك     َس ّنُه     َر ِبي     َكاَن     ِإ
ّيا  }    َحِف

الَبتداء وجاز بالخبر، متعلق والجار " مبتدأ،"سلم
""سأستغفر وجملة دعاء، على تدل لنها بالنكرة؛
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من " حالكان "إنه وجملة القول، حيز في مستأنفة
 "."ربي

ُكْم  { 48:آ ُل َتِز َأْع ْدُعوَن     َوَما     َو ّلِه     ُدوِن     ِمْن     َت ْدُعو     ال َأ ّبي     َو َر
ُكوَن     َألَ     َعَسى ُدَعاِء     َأ ّبي     ِب ّيا     َر  }    َشِق

"من الجار و الكاف، على معطوف موصول ": اسم"ما
تام، ماض " فعل"عسى "،"ما من بحال " متعلقدون

.مستأنفة ""عسى وجملة "،"عسى فاعل والمصدر
 "."شقيا كان بخبر " متعلق"بدعاء الجار

َلّما  { 49:آ َلُهْم     َف َتَز ُدوَن     َوَما     اْع ُب ّلِه     ُدوِن     ِمْن     َيْع َنا     ال ْب َلُه     َوَه
َق َيْعُقوَب     ِإْسَحا ُكل     َو َنا     َو ْل ّيا     َجَع ِب  }    َن

لوجوب، وجوب " حرف"لما مستأنفة، الشرط جملة
به " : مفعول"وكل قوله الشرط، جواب ""وهبنا وجملة
 . ثاٍن " مفعول"نبيا و أول، مقدم

َنا  { 50:آ ْب َنا     ِمْن     َلُهْم     َوَوَه ِت َنا     َرْحَم ْل ْدٍق     ِلَساَن     َلُهْم     َوَجَع ِص
ّيا ِل  }    َع

" متعلق"لهم الجار بالفعل، متعلقان الجاّران
ّيا الثاني، بالمفعول  "."لسان " نعت"عل

ُكْر  { 51:آ ْذ َتاِب     ِفي     َوا ِك ْل ّنُه     ُموَسى     ا َلًصا     َكاَن     ِإ َكاَن     ُمْخ َو
ّيا     َرُسولَ ِب  }    َن

ًياموسى من " حالكان "إنه جملة لـ ثان " خبر. "نب
 "كان
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ُه  { 52: َنا ْي َد َنا ِنِب     ِمْن     َو ّطوِر     َجا ْيَمِن     ال ُه     ال َنا ْب ّيا     َوَقّر  }    َنِج

"،رسولَ "وكان جملة على " معطوفة"وناديناه جملة
 .الهاء من حال ""نجيا

َنا  { 53:آ ْب َنا     ِمْن     َلُه     َوَوَه ِت ُه     َرْحَم ّيا     َهاُروَن     َأَخا ِب  }    َن
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" حال"نبيا " بدل،"هارون بالفعل، متعلقان الجاّران
 "."أخاه من

ُكْر  { 54:آ ْذ َتاِب     ِفي     َوا ِك ْل ّنُه     ِإْسَماِعيَل     ا َق     َكاَن     ِإ َصاِد
ْلَوْعِد  }    ا

 "."إسماعيل من " حاليةكان "إنه جملة

َكاَن  { 55:آ َد     َو ْن ّبِه     ِع ّيا     َر  }    َمْرضِ

ًيا كان بخبر متعلق مكان ": ظرف"عند  "."مرض

ُكْر  { 56:آ ْذ َتاِب     ِفي     َوا ِك ْل ْدِريَس     ا ّنُه     ِإ ّديًقا     َكاَن     ِإ ّيا     ِص ِب  }    َن

 "."إدريس من " حالكان "إنه جملة

ُه  { 57:آ َنا ًنا     َوَرَفْع َكا ّيا     َم ِل  }    َع

""ورفعناه وجملة بالفعل، متعلق مكان " ظرف"مكانا
 ".كان "إنه جملة على معطوفة

ِئَك  { 58:آ َل ّلِذيَن     ُأو ْنَعَم     ا ّلُه     َأ ْيِهْم     ال َل ّييَن     ِمَن     َع ِب ّن ِمْن     ال
ّيِة َدَم     ُذّر َنا     َوِمّمْن     آ ْل ّيِة     َوِمْن     ُنوٍح     َمَع     َحَم ْبَراِهيَم     ُذّر ِإ

ِئيَل ِإْسَرا َنا     َوِمّمْن     َو ْي َد َنا     َه ْي َب َت َذا     َواْج َلى     ِإ ْت ْيِهْم     ُت َل َياُت     َع آ
ًدا     َخّروا     الّرْحَمِن ّيا     ُسّج ِك ُب  }    َو

" متعلقالنبيين "من الجار الموصول، من  بدل""الذين
من بدل الثاني والجار "،"عليهم في الضمير من بحال

" ويتعلقذرية "من على " معطوف"ومّمن الجار الول،
وقوله "،"أولئك خبر الشرط وجملة به، تعلق بما

 .الواو من ": حال"سّجدا

َلَف  { 59:آ ْلٌف     َبْعِدِهْم     ِمْن     َفَخ َة     َأضَاُعوا     َخ َبُعوا     الّصل ّت َوا
ْلَقْوَن     َفَسْوَف     الّشَهَواِت ّيا     َي  }    َغ

" نعت"أضاعوا وجملة " مستأنفة،"فخلف جملة
جملة على " معطوفةيلقون "فسوف وجملة "،"خلف
 "."اتبعوا
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ِإلَ 60:آ ِلًحا     َوَعِمَل     َوآَمَن     َتاَب     َمْن     { ِئَك     َصا َل ُأو ُلوَن     َف ْدُخ َي
ّنَة ْلَج َلُموَن     َولَ     ا ْظ ًئا     ُي ْي  }    َش

""صالًحا الَستثناء، على منصوب موصول " اسم"من
""شيئا " مستأنفة،يدخلون "فأولئك جملة به، مفعول

أو قليل ظلًما يظلمون : لَأيِ مطلق، مفعول نائب
 .كثيًرا

ّناِت  { 61:آ ْدٍن     َج ِتي     َع ّل َد     ا ُه     الّرْحَمُن     َوَع َد َبا ْيِب     ِع ْلَغ ّنُه     ِبا ِإ
ُه     َكاَن ُد ّيا     َوْع ِت ْأ  }    َم

إليه، " مضاف"عدنو "،"الجنة من " بدل"جنات
بحال " متعلق"بالغيب " والجار"جناتلـ نعت والموصول

عنهم، غائبة وهي :أيِ "،"وعدها الموصول عائد من
 . " مستأنفةمأتيا وعده كان "إنه جملة

َلُهْم     َسلًما     ِإلَ     َلْغًوا     ِفيَها     َيْسَمُعوَن     لَ  { 62:آ ِرْزُقُهْم     َو
ًة     ِفيَها ْكَر ّيا     ُب  }    َوَعِش

""سلًما "،عدن "جنات من " حاليسمعون "لَ جملة
على " معطوفةرزُقهم "ولهم وجملة منقطع، مستثنى

بالَستقرار متعلق " ظرف"بكرة "،يسمعون "لَ جملة
 "."رزقهم خبر به تعلق الذيِ السابق

ْلَك  { 63:آ ّنُة     ِت ْلَج ِتي     ا ّل َنا     ِمْن     ُنوِرُث     ا َباِد ّيا     َكاَن     َمْن     ِع  }    َتِق

المبتدأ، خبر والموصول بدل، و ": مبتدأالجنة "تلك
 ." التالية"َمْن ِمْن بحال " متعلقعبادنا "من الجار

َتنـزُل     َوَما  { 64:آ َأْمِر     ِإلَ     َن ّبَك     ِب ْيَن     َما     َلُه     َر َنا     َب ْيِدي َوَما     َأ
َنا ْلَف ْيَن     َوَما     َخ ِلَك     َب ّبَك     َكاَن     َوَما     َذ ّيا     َر  }    َنِس

" متعلق"بأمر الجار " مستأنفة،نتنـزل "وما جملة
المقدرة، بالصلة متعلق مكان " ظرف"بين بالفعل،
 "ربك من " حالأيدينا بين ما "له وجملة
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َنُهَما     َوَما     َوالْرِض     الّسَماَواِت     َرّب  { 65: ْي ُه     َب ْد ُب َفاْع
ِبْر َط ِتِه     َواْص َد َبا َلُم     َهْل     ِلِع ّيا     َلُه     َتْع  }    َسِم
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ْده جملة "،"ربك من " بدل"رب وكذا " مستأنفة،"فاعب
 ".تعلم "هل جملة

َيُقوُل 66:آ ْنَساُن     {َو َذا     ال ِئ ّيا     ُأْخَرُج     َلَسْوَف     ِمّت     َما     َأ  }    َح

":"إذاو " زائدة،"إذا " بعد"ما " مستأنفة،"ويقول جملة
عليه مدلول مقدر بفعل متعلقة شرطية ظرفية
يتعلق ولَ أبعث، مّت : إذاتقديره "ُأْخَرج " لسوفبقوله

وجملة قبلها، فيما يعمل لَ اللم بعد ما لن "؛"أخرجبـ
واللم المقدر، للفعل " تفسيريةأخرج "لسوف
 .للتوكيد

ُكُر     َأَولَ  { 67:آ ْذ ْنَساُن     َي ّنا     ال ُه     َأ َنا َلْق ْبُل     ِمْن     َخ َلْم     َق َيُك     َو
ًئا ْي  }    َش

ْذكر "أَولَ جملة "النسان "يقول جملة على " معطوفةَي
ّنا والمصدر المتقدمة، جملة به، " مفعولخلقناه "أ

" فعل"يك "،"خلقناه في الهاء من " حاليةيك "ولم
النون على المقدر بالسكون مجزوم ناقص مضارع

 .للتخفيف المحذوفة

ّبَك  { 68:آ ّنُهْم     َفَوَر َنْحُشَر ِطيَن     َل َيا ّنُهْم     ُثّم     َوالّش ُنْحِضَر َل
ّنَم     َحْوَل ّيا     َجَه ِث  }    ِج

ّبك قوله قسم حرف والواو مستأنفة، ": الفاء"َفَوَر
المجزوم، بأقسم متعلق مجرور ": اسم"ربك وجر،

من " حال"جثيا الهاء، على معطوف " اسم"الشياطين
 .الهاء

َننـزَعّن     ُثّم  { 69:آ ّيُهْم     ِشيَعٍة     ُكّل     ِمْن     َل ّد     َأ َلى     َأَش َع
ّيا     الّرْحَمِن ِت  }    ِع

ّيهم قوله في الضم على مبني موصول ": اسمأشد "أ
محذوف لمبتدأ ": خبر"أشد به، مفعول نصب محل

. والجارالموصول " صلةأشد "هو وجملة : هو،تقديره
ّيا بـ متعلق ِت ّيا "،و"ِع ِت  ." تمييز"ِع

َنْحُن     ُثّم  { 70:آ َلُم     َل ّلِذيَن     َأْع َلى     ُهْم     ِبا ّيا     ِبَها     َأْو ِل  }    ِص
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المتقدم، القسم جواب في واقعة ": اللم"لنحن قوله
ّيا "،"أولى بـ " متعلق"بها الجار ِل "ثم وجملة " تمييز،"ِص
 "."ننـزَعّن جملة على معطوفة "أعلم لنحن

ِإْن  { 71:آ ُكْم     َو ْن ُدَها     ِإلَ     ِم َلى     َكاَن     َواِر ّبَك     َع ْتًما     َر َح
ّيا  }    َمْقِض

" متعلق"منكم الجار " نافية،"إْن مستأنفة، "الواو
""إلَ منكم، كائن أحد : وإنأيِ محذوف، لمبتدأ بصفة

 ." مستأنفة"كان وجملة المبتدأ، " خبر"واردها للحصر،

َذُر  { 72:آ َن ِلِميَن     َو ّظا ّيا     ِفيَها     ال ِث  }    ِج

ّيا ِث  "."الظالمين من " حال"ِج

َذا  { 73:آ ِإ َلى     َو ْت ْيِهْم     ُت َل َنا     َع ُت َيا َناٍت     آ ّي ّلِذيَن     َقاَل     َب َكَفُروا     ا
ّلِذيَن ُنوا     ِل ْيِن     َأيِّ     آَم ْلَفِريَق ْيٌر     ا  }    َمَقاًما     َخ

مبتدأ، استفهام ": اسم"أيِّ مستأنفة، الشرط جملة
 ." تمييز"مقاًما خبر، ""خيرو

َكْم  { 74:آ َنا     َو ْك َل َلُهْم     َأْه ْب ًثا     َأْحَسُن     ُهْم     َقْرٍن     ِمْن     َق َثا َأ

ًيا ْئ  }    َوِر

" متعلققرن "من الجار مقدم، مفعول " خبرية"كم
َكْم لـ بصفة "،"قرن لـ " نعتأحسن "هم وجملة "،"
 ." تمييز"أثاثا معناه، على حمل الضمير وُجِمع

َلِة     ِفي     َكاَن     َمْن     ُقْل  { 75:آ ْد     الّضل ُد َيْم ْل ّدا     الّرْحَمُن     َلُه     َف َم
ّتى َذا     َح َأْوا     ِإ ُدوَن     َما     َر َذاَب     ِإّما     ُيوَع ْلَع ِإّما     ا الّساَعَة     َو

َلُموَن َيْع ًنا     َشّر     ُهَو     َمْن     َفَس َكا  }    َم

" متعلقالّضللة "في والجار مبتدأ، شرط ": اسم"من
ُدد وجملة بالخبر، َيْم ْل لَم واللم الشرط، " جواب"ف

الشرط وجملة ": ابتدائية،"حتى الجازمة، المر
" حرف"إّما به، مفعول موصول ": اسم"ما مستأنفة،

""فسيعلمون وجملة "،"ما من " بدل"العذاب تفصيل،
ًنا الشرط، جواب  ." تمييز"مكا
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ُد  { 76:آ َيِزي ّلُه     َو ّلِذيَن     ال َدْوا     ا َت ًدىَ     اْه َياُت     ُه َباِق ْل َوا
ِلَحاُت ْيٌر     الّصا َد     َخ ْن ّبَك     ِع ًبا     َر  }    َثَوا

""يزيد وجملة "،"هدىَو ": الموصول"يزيد مفعولَ
" معطوفةخير الصالحات "والباقيات وجملة مستأنفة،

 المستأنفة على
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ْيَت  { 77 َأ ّلِذيِ     َأَفَر َنا     َكَفَر     ا ِت َيا َيّن     َوَقاَل     ِبآِ َت ًدا     َمالَ     لو َل }    َوَو

مستأنفة، والفاء للستفهام، ": الهمزة"أفرأيت قوله
َيّن وجملة القول، مقول وجوابه القسم جملة َت ""لو
 .ثان ": مفعول"مالَ القسم، جواب

َلَع  { 78:آ ّط ْيَب     َأ ْلَغ ِم     ا َذ     َأ ّتَخ َد     ا ْن ًدا     الّرْحَمِن     ِع  }    َعْه

َلَعقولهم من به، ": مفعول"الغيب ّط "،الجبَل ُفلٌن : "ا
َلعوجملة " عاطفة،. "أمأعله : ارتقىأيِ ّط َأ " مفعول: "

 "."أرأيت لـ ثان

ُتُب     َكل  { 79:آ ْك َن ّد     َيُقوُل     َما     َس َنُم َذاِب     ِمَن     َلُه     َو ْلَع ّدا     ا  }     َم

ًدا به، مفعول "موصول"ما وزجر، ردع " حرف"كل ""م
ّد بـ متعلقان والجاّران مطلق، مفعول َنُم "." 

ُثُه  { 80:آ َنِر َنا     َيُقوُل     َما     َو ِتي ْأ َي ًدا     َو  }    َفْر

ُثه في الضمير من اشتمال ": بدل"ما َنِر ًداو "،" ""َفْر
 "."نا الضمير من حال

ُذوا  { 81:آ ّتَخ ّلِه     ُدوِن     ِمْن     َوا ِلَهًة     ال ُنوا     آ ُكو َي  }    ِعّزا     َلُهْم     ِل

""لهم الجار الثاني، بالمفعول " متعلقدون "من الجار
 "."ِعّزا من بحال متعلق

ْكُفُروَن     َكل  { 82:آ َي ِتِهْم     َس َد َبا ُنوَن     ِبِع ُكو َي ْيِهْم     َو َل ّدا     َع  }    ضِ
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ّدا من بحال " متعلق"عليهم الجار َد "،"ضِ ّدا ووّح ""ض
الصل، في مصدر لنه جمع؛ عن خبًرا كان وإن

ّكر موّحد والمصدر  .مذ

َلْم  { 83:آ ّنا     َتَر     َأ َنا     َأ ْل ِطيَن     َأْرَس َيا َلى     الّش َكاِفِريَن     َع ْل ا
 }    َأّزا     َتُؤّزُهْم

ّد المؤول المصدر ّد س وجملة رأىَ، مفعولي مس
َتُؤّزُهم  "."الشياطين من " حال"

ْيِهْم     َتْعَجْل     َفل  { 84:آ َل  }    َع

 "."أرسلنا جملة على " معطوفةَتْعَجل "فل جملة

ّتِقيَن     َنْحُشُر     َيْوَم  { 85:آ ْلُم َلى     ا ًدا     الّرْحَمِن     ِإ  }    َوْف

ًدا "،" نعدبـ متعلق " ظرف"يوم من " حال"وف
 "."المتقين

ُق  { 86:آ َنُسو ْلُمْجِرِميَن     َو َلى     ا ّنَم     ِإ ًدا     َجَه  }    ِوْر

ًدا  "."المجرمين من " حال"ور

ُكوَن     لَ  { 87:آ ِل َذ     َمِن     ِإلَ     الّشَفاَعَة     َيْم ّتَخ َد     ا ْن الّرْحَمِن     ِع
ًدا  }    َعْه

"". "َمن"المجرمين من ثانية " حاليملكون "لَ جملة
بالمفعول " متعلق"عند الظرف مستثنى، موصول

 .المحذوف الثاني

ُلوا 88:آ َذ     {َوَقا ّتَخ ًدا     الّرْحَمُن     ا َل  }    َو

ّدر"اتخذ لـ الول المفعول  .: عيسىأيِ " مق

ْد  { 89:آ ُتْم     َلَق ْئ ًئا     ِج ْي ّدا     َش  }    ِإ

ّدا مستأنفة، جملة وجوابه القسم  . " نعت"إ

َتِخّر  { 90:آ َباُل     َو ْلِج ّدا     ا  }    َه
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ّدا في لعامله مرادف وهو مطلق، مفعول " نائب"َه
 .المعنى

ًدا     ِللّرْحَمِن     َدَعْوا     َأْن  { 91:آ َل    }    َو

نـزع على المؤول والمصدر مصدريِ، " حرفأن"
 .اللم :الخافض

َبِغي     َوَما  { 92:آ ْن َذ     َأْن     ِللّرْحَمِن     َي ّتِخ ًدا     َي َل  }    َو

فاعل المؤول والمصدر " مستأنفة،ينبغي "وما جملة
 .باللم " يتعدىَ"ينبغي والفعل "،"ينبغي

ِتي     ِإلَ     َوالْرِض     الّسَماَواِت     ِفي     َمْن     ُكّل     ِإْن  { 93:آ آ
ًدا     الّرْحَمِن ْب    }    َع

مضاف موصول " اسم"َمن " مبتدأ،"كل " نافيةإن"
من " حال"عبدا "،"كل " خبر"آتي " للحصر،"إلَ إليه،

 .مستأنفة والجملة "،"آتي في الضمير

ْد  { 94:آ ّدُهْم     َأْحَصاُهْم     َلَق ّدا     َوَع  }    َع

وجوابه والقسم القسم، " جوابأحصاهم "لقد جملة
 .مستأنفة جملة

ّلُهْم  { 95:آ ُك ِتيِه     َو َياَمِة     َيْوَم     آ ْلِق ًدا     ا  }    َفْر

القسم جواب على " معطوفةآتيه "وكلهم جملة
 "آتيه في الضمير من حال ""فردا السابق،
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َيْجَعُل  { 96  }    الّرْحَمُن     َلُهُم     َس

 .لجعل المقدر الثاني بالمفعول " متعلق"لهم الجار

ّنَما  { 97:آ ِإ ُه     َف َنا ِنَك     َيّسْر ِلَسا َبّشَر     ِب ُت ّتِقيَن     ِبِه     ِل ْلُم  }    ا

المجرور والمصدر " مستأنفة،يّسرناه "فإنما جملة
 "."يّسرناه بـ متعلق ""لتبّشر
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َكْم  { 98:آ َنا     َو ْك َل َلُهْم     َأْه ْب ْنُهْم     ُتِحّس     َهْل     َقْرٍن     ِمْن     َق ِمْن     ِم
 }    َأَحٍد

به مفعول " خبرية"كم مستأنفة، ": الواو"وكم قوله
جملة "،"كم لـ بصفة " متعلققرن "منوالجار مقدم،

من بحال " متعلق"منهم والجار " مستأنفة،تحس "هل
 "."تحس " مفعول"أحد زائدة، " الثانية"ِمن و "،"أحد

 طه سورة

َنا َما{ 2:آ ْل ْيَك َأنـز َل ْلُقْرآَن َع َتْشَقى ا  }ِل

والمصدر الحرفي، الموصول " صلة"تشقى جملة
 " ."أنـزلنابـ متعلق المجرور المؤول

ًة     ِإلَ  { 3:آ ِكَر ْذ  }    َيْخَشى     ِلَمْن     َت

مجيء ووجب لجله، " مفعول"تذكرة " للحصر،"إلَ
الله النـزال ففاعل الفاعل، لَختلف اللم مع الول

عليه الله -صلى " الرسول"تشقى وفاعل -سبحانه-،
ًة أّما وسلم-، على النصب شروط استكمل " فقد"تذكر

 .لجله المفعول

َلَق     ِمّمْن     َتنـزيل  { 4:آ ْلُعل     َوالّسَماَواِت     الْرَض     َخ }    ا
: نـزلناهأيِ محذوف، لعامل مطلق ": مفعول"تنـزيل
وهو "،"تنـزيل لـ بنعت " متعلق"مّمن الجار تنـزيل
 . " الموصولة"َمْنو ، الجارة ""ِمْن ِمْن مؤلف

َلى     الّرْحَمُن  { 5:آ ْلَعْرِش     َع َتَوىَ     ا  }    اْس

 . بالفعل متعلق . والجار"الرحمن " خبر"استوىَ جملة

َنُهَما     َوَما     الْرِض     ِفي     َوَما     الّسَماَواِت     ِفي     َما     َلُه  { 6:آ ْي َب
ّثَرىَ     َتْحَت     َوَما  }    ال

وجملة المقدرة، بالصلة " متعلقالسموات "في الجار
الية في للرحمن ثاٍن " خبرالسموات في ما "له

 . السابقة

ِإْن  { 7:آ ْلَقْوِل     َتْجَهْر     َو ّنُه     ِبا ِإ َلُم     َف َأْخَفى     الّسّر     َيْع  }    َو
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َأخَفى قوله أفعل وهو "،"الّسر على معطوف : "اسم"و
 .تفضيل

ّلُه  { 8:آ َلَه     لَ     ال ُء     َلُه     ُهَو     ِإلَ     ِإ َنى     الْسَما ْلُحْس  }    ا

""هو " للحصر،"إلَ خبر، التنـزيه وجملة ": مبتدأ،"الله
وجملة المحذوف، الخبر في المستتر الضمير من بدل
 .ثاٍن " خبرالسماء "له

َتاَك     َوَهْل  { 9:آ  }    ُموَسى     َحِديُث     َأ

 ." مستأنفةأتاك "وهل جملة

ْذ  { 10:آ َأىَ     ِإ ِلِه     َفَقاَل     َناًرا     َر ُثوا     لْه ُك ّني     اْم َنْسُت     ِإ َناًرا     آ
ّلي ُكْم     َلَع ِتي ْنَها     آ َبٍس     ِم ُد     َأْو     ِبَق َلى     َأِج ّناِر     َع ًدىَ     ال  }    ُه

ْذ جملة "،"َحِديُث من اشتمال بدل ظرفي ": اسم"إ
ّلي َلَع ُد "أْو جملة القول، حيز في " مستأنفةآتيكم " "َأِج

 "."آتيكم المفرد على معطوفة

َلّما  { 11:آ َتاَها     َف  }    ُموَسى    َ يا     ُنوِديَِ     َأ

ُنوِديَِ وجملة مستأنفة، الشرط جملة الشرط، " جواب"
 .الفعل مصدر على يعود ضمير الفاعل ونائب

ّني  { 12:آ َنا     ِإ ّبَك     َأ َلْع     َر ْيَك     َفاْخ َل ّنَك     َنْع ْلَواِديِ     ِإ ّدِس     ِبا ْلُمَق ا
 }    ُطًوىَ

َنا ّني في للياء " توكيد"أ ِإ ّبكو "،" وجملة "،"إّن " خبر"ر
 "الواديِ من ": بدل"طوىَ " مستأنفة،"فاخلع
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َنا  { 13: َأ ُتَك     َو َتْر َتِمْع     اْخ  }    ُيوَحى     ِلَما     َفاْس

ُتك "وأنا جملة َتْر "إنك جملة على " معطوفةاخ
جملة على " معطوف"فاستِمع جملة ".بالواديِ

 "."اخترتك
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ِني  { 14:آ ّن َنا     ِإ ّلُه     َأ َلَه     لَ     ال َنا     ِإلَ     ِإ ِني     َأ ْد ُب ِم     َفاْع َأِق َة     َو الّصل
ْكِريِ  }    ِلِذ

َنا خبر التنـزيه وجملة إن، خبر والجللة للياء، " توكيد"أ
ّنا "إلَو "،"إّنلـ ثاٍن من ": بدل"أنا " للحصر،": "إلََأ

""فاعبدني . جملةالمحذوف الخبر في المستتر الضمير
 " .الله أنا "إنني جملة على معطوفة

َيٌة     الّساَعَة     ِإّن  { 15:آ ِت ُد     آ َكا ُتْجَزىَ     ُأْخِفيَها     َأ ِبَما     َنْفٍس     ُكّل     ِل
 }    َتْسَعى

المؤول والمصدر "،"إّنلـ ثاٍن " خبر"أكاد جملة
ُتْجَزىَ المجرور ِل ُأخفيهابـ " متعلق" ""بما في والباء "،"
 "."تجزىَ بـ متعلق مجرور المؤول والمصدر مصدرية،

ّنَك     َفل  { 16:آ ّد ْنَها     َيُص َبَع     ِبَها     ُيْؤِمُن     لَ     َمْن     َع ّت ُه     َوا َهَوا
َدىَ َتْر  }    َف

ّدنك "فل قوله وفعل " ناهية،"لَ مستأنفة، " : الفاءَيُص
والنون جزم، محل في الفتح على مبني مضارع

.فاعل موصول " اسم"َمن به، مفعول والكاف للتوكيد،
َدىَ قوله َتْر منصوب مضارع وفعل سببية، ": الفاء"َف

مصدر على معطوف المؤول والمصدر مضمرة، ""أْنبـ
ّيد َتَص ّد يكن : لَأيِ السابق، الكلم من ُم ّد َص َتَر  .َف

ْلَك     َوَما  { 17:آ ِنَك     ِت َيِمي  }    ُموَسى    َ يا     ِب

استفهام " اسم"ما مستأنفة، ": الواوتلك "وما قوله
بحال متعلق والجار خبر، استفهام " اسم"تلك مبتدأ،

سياق في استئنافية "موسى "يا وجملة الشارة، من
 .الَستفهام

ُأ     َعَصايَِ     ِهَي     َقاَل  { 18:آ ّك َتَو ْيَها     َأ َل َأُهّش     َع َلى     ِبَها     َو َع
َنِمي ِلَي     َغ  }    ُأْخَرىَ     َمآِِرُب     ِفيَها     َو

ُأ جملة ّك َتَو "مآِرُب فيها "ولي وجملة ثاٍن، " خبر"أ
" متعلق"فيها والجار "،"أهّش جملة على معطوفة

ّلق الذيِ بالَستقرار  .الخبر به تع
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ْلِقَها     َقاَل  { 19:آ  }    ُموَسى    َ يا     َأ

 .القول حيز في " مستأنفةموسى "يا جملة

ْلَقاَها  { 20:آ َأ َذا     َف ِإ ّيٌة     ِهَي     َف  }    َتْسَعى     َح

ّية هي "فإذا وجملة " مستأنفة،"فألقاها جملة "ح
جملة و " فجائية،"إذاو "،"ألقاها جملة على معطوفة
 "."حية لـ " نعت"تسَعى

ْذَها     َقاَل  { 21:آ ُدَها     َتَخْف     َولَ     ُخ ُنِعي َتَها     َس َلى     ِسيَر  }    الو

ُدها جملة ُنِعي وقوله القول، حيز في " مستأنفة"َس
َتها  .الهاء من اشتمال " : بدل"ِسيَر

َدَك     َواضُْمْم  { 22:آ َلى     َي َناِحَك     ِإ َء     َتْخُرْج     َج ْيَضا ْيِر     ِمْن     َب َغ
َيًة     ُسوٍء  }    ُأْخَرىَ     آ

شرط جواب في واقع لنه ": مجزوم؛"تخرج الفعل
"من ". الجار"تخرج فاعل من ": حال"بيضاء مقدر،

":"."آية"تخرج فاعل من ثانية بحال " متعلقغير
آية، : جعلناهاتقديره محذوف لفعل ثاٍن مفعول
 .مستأنفة المقدرة والجملة

َيَك  { 23:آ ُنِر َنا     ِمْن     ِل ِت َيا ْبَرىَ     آ ُك ْل  }    ا

َيك المؤول المصدر ُنِر ِل ""جعلناها بـ متعلق " مجرور"
" متعلقآياتنا "ِمن الجار السابقة، الية في المقدر
: لنريكأيِ "،"لنريك في المقدر الثاني للمفعول بصفة
ًئا  .آياتنا من شي

ْذَهْب  { 24:آ َلى     ا ّنُه     ِفْرَعْوَن     ِإ  }    َطَغى     ِإ

ّنُه جملة  "."فرعون من " حاليةَطَغى "إ

ْدِريِ     ِلي     اْشَرْح  { 25:آ  }    َص

 "."اشرح بـ " متعلق"لي الجار

ُلْل  { 27:آ ًة     َواْح َد ِني     ِمْن     ُعْق  }    ِلَسا
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 "."عقدة لـ بنعت " متعلقلساني "من الجار

َيْفَقُهوا28:آ ِلي  {  }َقْو

َيْفَقُهوا جواب في واقع لنه مجزوم؛ مضارع " فعل"
 .مقدر شرط

ِلي     ِمْن     َوِزيًرا     ِلي     َواْجَعْل  { 29:آ  }    َأْه

الجار "،"اْجَعل لـ الثاني بالمفعول " متعلق"لي الجار
 "."َوِزيًرا لـ بنعت " متعلقَأْهلي "مْن

 }َأِخي  {َهاُروَن30:آ

 "."هارون من " بدل"أخيو "،"وزيرا من " بدل"َهاُروَن

ْد  { 31:آ ُد  }    َأْزِريِ     ِبِه     اْش

ُدد جملة  ." مستأنفة"اْش

ّبَحَك     َكْي  { 33:آ ِثيًرا     ُنَس  }    َك

وقوله كثيًرا، : تسبيًحاأيِ مطلق، مفعول ": نائب"كثيًرا
َكْي ّبَحك " والمصدر ونصب، مصدريِ حرف ": كيُنَس

 .اللم الخافض نـزع على منصوب المؤول

ّنَك 35:آ ِإ ْنَت     { َنا     ُك  }    َبِصيًرا     ِب

 .بالخبر " متعلق"بنا الجار

ْد     َقاَل  { 36:آ ِتيَت     َق َلَك     ُأو  }    ُموَسى    َ يا     ُسْؤ

َلَك ""أوتيت في الفاعل نائب والتاء ثاٍن، ": مفعول"ُسْؤ
بين " معترضةُموَسى "يا وجملة الول، هو

 .المتعاطفين

ْد  { 37:آ َلَق ّنا     َو َن ْيَك     َم َل ًة     َع  }    ُأْخَرىَ     َمّر

وجوابه القسم وجملة " عاطفة،"ولقد في الواو
ُأوتيت جملة على معطوفة "لقد وجملة " السابقة،"

ّنا مطلق مفعول " نائب"مرة القسم، " جوابعليك من
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ْذ{ 38: َنا ِإ ْي َلى َأْوَح  }ُيوَحى َما ُأّمَك ِإ

ْذ ّنا بـ متعلق " ظرف"إ َن مفعول موصول " اسم"ما "،"َم
 .به

ُبوِت     ِفي     اْقِذِفيِه     َأِن  { 39:آ ّتا َيّم     ِفي     َفاْقِذِفيِه     ال ْل ْلِقِه     ا ُي ْل َف
َيّم ْل ُه     ِبالّساِحِل     ا ْذ ْأُخ ُدّو     َي ُدّو     ِلي     َع ْيُت     َلُه     َوَع ْلَق َأ ْيَك     َو َل َع

ّبًة ّني     َمَح َنَع     ِم ُتْص ِل َلى     َو ِني     َع ْي  }    َع

والجملة السابقة، الية في للوحي ": تفسيرية"أن
مقدر، شرط " جواب"يأخذه . وجملةمفسرة بعدها
ُدّو بـ " متعلق"لي الجار " مستأنفة،"ألقيُت وجملة "،"َع
ّبًة لـ بنعت " متعلق"مني الجار َنَع قوله "،"َمَح ُتْص ِل ": "
المؤول والمصدر للتعليل، واللم عاطفة، الواو

ذلك، فعلُت : ولتصنعتقديره بمضمر متعلق المجرور
 "."ألقيُت جملة على معطوفة " المقدرة"فعلُت وجملة

ْذ  { 40:آ ُتَك     َتْمِشي     ِإ َتُقوُل     ُأْخ ُكْم     َهْل     َف ّل ُد َلى     َأ َمْن     َع
ُلُه ْكُف َناَك     َي َلى     َفَرَجْع ُنَها     َتَقّر     َكْي     ُأّمَك     ِإ ْي َتْحَزَن     َولَ     َع

ْلَت َت َناَك     َنْفًسا     َوَق ْي َنّج ْلَغّم     ِمَن     َف ّناَك     ا َت ًنا     َوَف ُتو ْثَت     ُف ِب َل َف
ِنيَن َيَن     َأْهِل     ِفي     ِس ْد ْئَت     ُثّم     َم َلى     ِج َدٍر     َع  }    ُموَسى    َ يا     َق

ْذ َناَك جملة "،"ألقيُت بـ متعلق ": ظرف"إ ""َفَرَجْع
َكْي والمصدر مستأنفة، نـزع على " منصوبَتَقّر "
" ظرف"سنين " مستأنفة،"فلبثَت جملة اللم، الخافض

السالم المذكر بجمع ملحق لنه بالياء؛ منصوب زمان
" مضاف"مدين "،أهل "في الجار وكذا بالفعل، متعلق

للعلمية الصرف من ممنوع لنه بالفتحة؛ مجرور إليه
فاعل من بحال " متعلققدر "على والجار والتأنيث،

 .المتعاطفين بين " معترضةموسى "يا وجملة "،"جئت

ُتَك41:آ َنْع َط َنْفِسي  {َواْص  }ِل

ُتك جملة ْئَت جملة على " معطوفة"واصطنع  "."ِج

ْذَهْب  { 42:آ ْنَت     ا َأُخوَك     َأ ِتي     َو َيا  }    ِبآِ
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": اسم"وأخوك قوله المستتر، للفاعل " توكيد"أنت
ْذَهْب في المستتر الفاعل على معطوف الجار "،"ا
عطف " وما"أُخوك من حال بمحذوف " متعلق"بآِياتي

 .عليه

َبا  { 43:آ ْذَه َلى     ا ّنُه     ِفْرَعْوَن     ِإ  }    َطَغى     ِإ

 "."فرعون من " حالطَغى "إنه جملة

ّلُه  { 44:آ ّكُر     َلَع َذ َت  }    َيْخَشى     َأْو     َي

ّله جملة َذكر "لَع  ." مستأنفةيت

َنا     َقالَ  { 45:آ ّب َنا     َر ّن َنا     َيْفُرَط     َأْن     َنَخاُف     ِإ ْي َل َأْن     َأْو     َع

ْطَغى  }    َي

ّبنا َنا والضمير منصوب، مضاف ": منادىَ"ر " مضاف"
َنخاُف " مفعوليفرط "أن والمصدر إليه، جملة "،"

َيطغى معطوف والمصدر الحرفي، الموصول " صلة"
 .السابق المصدر على

ِني     َتَخاَفا     لَ     َقاَل  { 46:آ ّن ُكَما     ِإ َأَرىَ     َأْسَمُع     َمَع  }    َو

وجملة القول، حيز في " مستأنفةمعكما "إنني جملة
 .ثاٍن " خبر"أسمع

ُه  { 47:آ َيا ِت ْأ ّنا     َفُقولَ     َف ّبَك     َرُسولَ     ِإ َأْرِسْل     َر َنا     َف ِني     َمَع َب
ِئيَل ْبُهْم     َولَ     ِإْسَرا ّذ ْد     ُتَع َناَك     َق ْئ َيٍة     ِج ّبَك     ِمْن     ِبآِ َوالّسلُم     َر

َلى َبَع     َمِن     َع ّت َدىَ     ا ْلُه  }    ا

َأْرِسْل جملة ّنا جملة على " معطوفة"َف "رُسولَ "إ
وكذا القول، حيز في " مستأنفةجئناك "قد وجملة
ّبك "ِمنوالجار "،اتبع من على "والسلم جملة " متعلقر
 "."آيةلـ بنعت

ّنا  { 48:آ ْد     ِإ َنا     ُأوِحَي     َق ْي َل َذاَب     َأّن     ِإ ْلَع َلى     ا ّذَب     َمْن     َع َك
ّلى َتَو  }    َو

ُأْوِحَيلـ فاعل ..." نائب العذاب "أن المؤول المصدر "."
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ُكَما     َفَمْن     َقاَل  { 49:آ ّب  }    ُموَسى    َ يا     َر

أوحي : إنأيِ مقدر، لشرط " رابطة"فمن في الفاء
ُكما "َفَمْن وجملة ؟ربكما فَمْن إليكما ّب شرط " جوابّر
ّنا وجملة مقدر، وجملة القول، ..." مقول ُأوِحي قد "إ

 .القول حيز في " مستأنفةموسى "يا

َنا     َقاَل  { 50:آ ّب ّلِذيِ     َر َطى     ا ْلَقُه     َشْيٍء     ُكّل     َأْع َدىَ     ُثّم     َخ  }    َه

ّبنا المبتدأ " خبر"الذيِ ْلَقُه "،"َر  . ثان به " مفعول"َخ

ْلُقُروِن     َباُل     َفَما     َقاَل  { 51:آ َلى     ا  }    الو

:أيِ مقدر، شرط لجواب رابطة ": الفاءباُل "فما قوله
ّبكم كان إن مقول الجملة وهذه ؟بال فما كذلك ر

 " خبر"بال مبتدأ، استفهام " اسم"ما القول،
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ْلُمَها     َقاَل  { 52: َد     ِع ْن ّبي     ِع َتاٍب     ِفي     َر ّبي     َيِضّل     لَ     ِك َولَ     َر
ْنَسى  }    َي

ّلق الذيِ بالَستقرار " متعلقكتاب "في الجار به تع
 .القول حيز في " مستأنفةَيِضّل "لَ وجملة الخبر،

ّلِذيِ  { 53:آ ُكُم     َجَعَل     ا ًدا     الْرَض     َل َلَك     َمْه ُكْم     َوَس ِفيَها     َل
ُبل َأنـزَل     ُس ًء     الّسَماِء     ِمَن     َو َنا     َما َأْخَرْج ِمْن     َأْزَواًجا     ِبِه     َف
َباٍت ّتى     َن  }    َش

""لكم الجار الذيِ، : هوأيِ محذوف، لمبتدأ ": خبر"الذيِ
بنعت " متعلقنباٍت "ِمن الجار بالفعل، متعلق

ّتى "،"أزواًجالـ مختلفة : متفرقةأيِ ثاٍن، " نعت"َش
 .والطعام اللوان

ُلوا  { 54:آ ُكْم     َواْرَعْوا     ُك ْنَعاَم ِلَك     ِفي     ِإّن     َأ َياٍت     َذ ِلي     ل لو
ّنَهى  }    ال

ُلوا جملة ُك القول وذلك محذوف، لقول به " مفعول"
:قائلين كذا : فأخرجناأيِ "،"أخرجنا فاعل من حال
 "."آيات لـ بنعت " متعلق"لْولي . والجاركلوا
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ْنَها  { 55:آ ُكْم     ِم َنا َلْق ُكْم     َوِفيَها     َخ ُد ْنَها     ُنِعي ُكْم     َوِم ًة     ُنْخِرُج َتاَر
 }    ُأْخَرىَ

ًة" مستأنفة"خلقناكم "جملة مطلق، مفعول " نائب. تاَر
 .آخر إخراًجا نخرجكم :أيِ

ْد  { 56:آ َلَق ُه     َو َنا ْي َنا     َأَر ِت َيا ّلَها     آ  }    ُك

َناه "ولَقد جملة ْي  ." مستأنفةَأَر

َنا     َقاَل  { 57:آ َت ْئ َنا     َأِج ُتْخِرَج َنا     ِمْن     ِل َيا     ِبِسْحِرَك     َأْرضِ
 }    ُموَسى

 .المتعاطفين بين " معترضةموسى "يا جملة

ّنَك  { 58:آ َي ِت ْأ َن َل ِلِه     ِبِسْحٍر     َف ْث َنا     َفاْجَعْل     ِم َن ْي َنَك     َب ْي َب ًدا     َو لَ     َمْوِع
ِلُفُه ْنَت     َولَ     َنْحُن     ُنْخ ًنا     َأ َكا  }    ُسًوىَ     َم

القسم وجملة المقدر، القسم " جواب"نأتينك جملة
""فاجعْل وجملة القول، مقول على معطوفة المقدرة
ّنَك جملة على معطوفة َي ِت ْأ َن مكان ": ظرف"بيننا "،"ل

ِلُفُه "لَ وجملة الثاني، بالمفعول متعلق لـ " نعتُنْخ
ًدا َنْحُن "،"َمْوِع والضمير المستتر، للفاعل " توكيد"

ُنْخلفه في المستتر الضمير على " معطوف"أنت "،"
ًنا ًدا من " بدل"مكا  .نعت ""ُسًوىَ "،"موع

ُكْم     َقاَل  { 59:آ ُد َنِة     َيْوُم     َمْوِع َأْن     الّزي ّناُس     ُيْحَشَر     َو ال
 }    ضًُحى

َيْوُم َأْن والمصدر " خبر،" "."يوُم على " معطوفُيْحَشَر "

ّلى60:آ َتَو  }ِفْرَعْوُن  {َف

ّلى جملة َتَو  ." مستأنفة"َف

ُكْم     ُموَسى     َلُهْم     َقاَل  { 61:آ َل ْي َتُروا     لَ     َو َلى     َتْف ّلِه     َع ًبا     ال َكِذ
ُكْم َت ُيْسِح َذاٍب     َف ْد     ِبَع َتَرىَ     َمِن     َخاَب     َوَق  }    اْف

ُكْم قوله َل ْي "لَ وجملة مهمل، لفعل مطلق ": مفعول"َو
َتروا ُكْم . قوله القول حيز في " مستأنفةتف َت ُيْسِح ":"َف
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بعد مضمرة بأن منصوب مضارع وفعل سببية، الفاء
المؤول والمصدر به، مفعول والكاف السببية، فاء

ّيد مصدر على معطوف : لَأيِ السابق، الكلم من ُمتص
ٌء يكن في " مستأنفةخاب "وقد وجملة فسحٌت، افترا
 .القول حيز

َناَزُعوا  { 62:آ َت َنُهْم     َأْمَرُهْم     َف ْي  }    َب

َناَزُعوا جملة َت  ." مستأنفة"َف

ُلوا  { 63:آ َذاِن     ِإْن     َقا َداِن     َلَساِحَراِن     َه ُكْم     َأْن     ُيِري ُيْخِرَجا
ُكْم     ِمْن َبا     ِبِسْحِرِهَما     َأْرضِ ْذَه َي ُكُم     َو ِت َطِريَق َلى     ِب ْث ْلُم  }    ا

الفارقة، واللم وخبر ومبتدأ مهملة، " مخففة"إْن
ُيِريدان جملة َأن والمصدر " نعت،" ُكْم " " مفعولُيْخِرَجا

 .نعت ""المثلى به،

َأْجِمُعوا  { 64:آ ُكْم     َف َد ْي ُتوا     ُثّم     َك ْئ ْد     َصّفا     ا َلَح     َوَق َيْوَم     َأْف ْل ا
َلى     َمِن َتْع  }    اْس

في " مستأنفةَأفلَح "وقد وجملة الواو، من " حال"َصًفا
 القول حيز
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ُلوا  { 65 ْلِقَي     َأْن     ِإّما     ُموَسى    َ يا     َقا ِإّما     ُت ُكوَن     َأْن     َو َأّوَل     َن

ْلَقى     َمْن  }    َأ

ِإّما به " مفعولتلقي "أن والمصدر تخيير، " حرف"
أول، كوننا أو إلقاءك إّما : اخترأيِ محذوف لفعل

.السابق المصدر على " معطوفنكون "أن والمصدر
 . إليه " مضاف"َمْن والموصول

ْلُقوا     َبْل     َقاَل  { 66:آ َذا     َأ ِإ ُلُهْم     َف َبا ّيُهْم     ِح ّيُل     َوِعِص ْيِه     ُيَخ َل ِإ
ّنَها     ِسْحِرِهْم     ِمْن  }    َتْسَعى     َأ

ْلُقوا "بل جملة :أيِ مقدر، القول ومقول " مستأنفة،َأ
""إذا عاطفة، " : الفاء"فإذا . وقولهأولَ ألقي لَ

ْلَقْوا جملة على معطوفة بعدها والجملة فجائية، َأ َف
ْلِقي : لَ: "قالوالتقدير المقدرة، ألقوا، بل أّولَ ُأ
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"فألَقْوا وجملة مقدر، القول ومقول "،فإذا فألَقوا
ّنَهاوالمصدر مستأنفة، المقدرة  .فاعل " نائبَتْسَعى "أ

َأْوَجَس  { 67:آ  }    ُموَسى     ِخيَفًة     َنْفِسِه     ِفي     َف

َأْوَجَس وجملة لجله، " مفعول. "ِخيَفًة" مستأنفة"ف
 .مؤخر " فاعل"ُموَسى

َنا  { 68:آ ْل ّنَك     َتَخْف     لَ     ُق ْنَت     ِإ َلى     َأ  }    الْع

ْنَت إّن، " خبر"العلىو "،"إنك في للكاف " توكيد"أ
 .القول حيز في " مستأنفةالعلى أنت "إنك وجملة

ْلِق  { 69:آ َأ ِنَك     ِفي     َما     َو ْلَقْف     َيِمي َنُعوا     َما     َت ّنَما     َص َنُعوا     ِإ َص
ُد ْي ِلُح     َولَ     َساِحٍر     َك ْيُث     الّساِحُر     ُيْف َتى     َح  }    َأ

ْلِق جملة َأ وجملة "،َتَخْف "لَ جملة على " معطوفة"و
ْلَقْف َت " موصولة"ما " ناسخة،"إّن مقدر، شرط " جواب"
ُد اسمها، ْي َك ِلُح "ولَ وجملة "،"إن " خبر" " معطوفةُيْف

َنُعوا َما "إّن :المستأنفة على ُد َص  ".كي

ْلِقَي  { 70:آ ُأ ُة     َف ًدا     الّسَحَر ُلوا     ُسّج ّنا     َقا َهاُروَن     ِبَرّب     آَم
 }    َوُموَسى

ْلِقي جملة ُأ السحرة، من " حال"ُسّجدا " مستأنفة،"َف
 "."السحرة من ثانية " حال"قالوا وجملة

ُتْم     َقاَل  { 71:آ ْن ْبَل     َلُه     آَم َذَن     َأْن     َق ُكْم     آ ّنُه     َل ُكُم     ِإ ِبيُر َك ّلِذيِ     َل ا
ُكُم ّلَم ّطَعّن     الّسْحَر     َع ُكْم     َفلَق َي ْيِد ُكْم     َأ َل َأْرُج ِخلٍف     ِمْن     َو

ُكْم ّن َب ّل ُذوِع     ِفي     َولَص ّنْخِل     ُج َلُمّن     ال َتْع َل َنا     َو ّي ّد     َأ ًبا     َأَش َذا َع
ْبَقى َأ  }    َو

َأْن المؤول المصدر َذَن " َأْن إليه، " مضافَآ " حرف"
" نعت،"الذيِ " مستأنفة،لكبيُركم "إنه جملة مصدريِ،

َيكم "فلقطَعن جملة ""لقطعن وجملة مستأنفة، "أيد
َلُمّن وقوله مقدر، قسم جواب َتْع َل عاطفة، " : الواو"و
مضارع والفعل القسم، جواب في واقعة واللم

والواو المثال، لتوالي المحذوفة النون بثبوت مرفوع
َنين لَلتقاء المحذوفة للتوكيد، والنون فاعل، الساك
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َنا ّي َأ إليه، مضاف والضمير مبتدأ، استفهام ": اسم"
ّد َأَش معطوف " اسم"وأبقى " تمييز،"عذابا " خبر،"
ّد على َنا وجملة "،"أش ّي ْلم لفعل به مفعول "أشد "أ الِع

ّلِق  .الُمَع

ُلوا  { 72:آ ِثَرَك     َلْن     َقا َلى     ُنْؤ َنا     َما     َع َء َناِت     ِمَن     َجا ّي َب ْل ّلِذيِ     ا َوا
َنا َطَر ْنَت     َما     َفاْقِض     َف ّنَما     َقاٍض     َأ َة     َهِذِه     َتْقِضي     ِإ َيا ْلَح ا
َيا ْن ّد  }    ال

معطوف والموصول عاطفة، " : الواو"والذيِ قوله
مستأنفة، " : الفاء"فاْقِض وقوله المتقدمة، ""ما على

"أنَت وجملة العلة، حرف حذف على مبني أمر وفعل
" صلةقاٍض أنَت" وجملة الموصول، " صلةقاٍض

َة به، مفعول إشارة اسم ""هذه الموصول، "الحيا
ّدنيا في مستأنفة "َتقِضي "إنما وجملة ونعته، ": بدلال

 .القول حيز

ّنا 73:آ ِإ ّنا     { َنا     آَم ّب َيْغِفَر     ِبَر َنا     ِل َنا     َل َيا َطا َنا     َوَما     َخ َت ْكَرْه ْيِه     َأ َل َع
ّلُه     الّسْحِر     ِمَن ْيٌر     َوال ْبَقى     َخ َأ  }    َو

معطوف موصول " اسم"ما عاطفة، ": الواو"وما قوله
من بحال " متعلقالسحر "من الجار "،"َخطايانا على
ْيٌر "والله وجملة "،"عليه في الهاء  ." مستأنفةخ

ّنُه  { 74:آ ْأِت     َمْن     ِإ ّبُه     َي ِإّن     ُمْجِرًما     َر ّنَم     َلُه     َف َيُموُت     لَ     َجَه
َيا     َولَ     ِفيَها  }    َيْح

مبتدأ، شرط " اسم"َمن "،"إّن خبر الشرط جملة
" حاليموت "لَ جملة "،"يأِت فاعل ِمْن ": حال"ُمْجِرًما

 "."له في الهاء من

ِتِه     َوَمْن  { 75:آ ْأ ًنا     َي ْد     ُمْؤِم ِلَحاِت     َعِمَل     َق ِئَك     الّصا َل ُأو َلُهُم     َف
ّدَرَجاُت  }    ال

ًنا لـ " نعتعِمل "قد جملة ًناو " ،"مؤم من " حال"مؤم
ِتِه في الهاء َيأ .." جوابلهم "فأولئك وجملة "،"

 "."أولئك المبتدأ " خبرالدرجات "لهم وجملة الشرط،
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ّناُت  { 76:آ ْدٍن     َج ِتَها     ِمْن     َتْجِريِ     َع ْنَهاُر     َتْح ِلِديَن     ال ِفيَها     َخا
ِلَك َذ ُء     َو ّكى     َمْن     َجَزا  }    َتَز

" نعت"تجريِ وجملة "،"الدرجات من " بدل"جناٌت
" اسم"َمن " مستأنفة،جزاء "وذلك وجملة "،"جناُت

 إليه مضاف موصول
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ْد  { 77 َلَق َنا     َو ْي َلى     َأْوَح َباِديِ     َأْسِر     َأْن     ُموَسى     ِإ َفاضِْرْب     ِبِع
َبْحِر     ِفي     َطِريًقا     َلُهْم ْل َبًسا     ا ًكا     َتَخاُف     لَ     َي  }    َتْخَشى     َولَ     َدَر

وجملة مفسرة، بعدها والجملة " تفسيرية،"أْن
َأْسِر جملة على معطوفة ""فاضِْرْب "في الجار "،"

َبًسا "،"طريًقا لـ بنعت " متعلقالبحر َي ثاٍن، " نعت"
: اضرْبأيِ "،"اضرْب ضمير من " حالتخاف "لَ وجملة

 .خائف غيَر

َبَعُهْم  { 78:آ ْت َأ ُنوِدِه     ِفْرَعْوُن     َف َيُهْم     ِبُج َيّم     ِمَن     َفَغِش ْل َما     ا
َيُهْم  }    َغِش

َبَعُهْم جملة ْت َأ " معطوفة"فغشيهم وجملة " مستأنفة،"ف
 .فاعل موصولة " اسم"ما "،"أتبَعهم جملة على

َأضَّل  { 79:آ َدىَ     َوَما     َقْوَمُه     ِفْرَعْوُن     َو  }    َه

َأضَّل جملة َبَعُهم جملة على " معطوفة"و ْت َأ  "."ف

ِني    َ يا  { 80:آ ِئيَل     َب ْد     ِإْسَرا ُكْم     َق َنا ْي ْنَج ُكْم     ِمْن     َأ ُدّو َع
ُكْم َنا ْد ِنَب     َوَواَع ّطوِر     َجا ْيَمَن     ال  }    ال

""جانب مستأنفة، النداء " جوابأنجيناكم "قد جملة
 "."جانب " نعت"اليمن للمواعدة، ثاٍن مفعول

ُلوا  { 81:آ َباِت     ِمْن     ُك ّي ُكْم     َما     َط َنا ْطَغْوا     َولَ     َرَزْق ِفيِه     َت
َيِحّل ُكْم     َف ْي َل ِبي     َع ِلْل     َوَمْن     َغَض ْيِه     َيْح َل ِبي     َع ْد     َغَض َفَق
 }    َهَوىَ

ُلوا جملة ُك " متعلقطيبات "من الجار " مستأنفة،"
َيِحّل وقوله إليه، مضاف " موصول"ما، بالفعل ":"َف
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مصدر على معطوف المؤول والمصدر سببية، الفاء
ّيد فحلول طغيان يكن : لَأيِ السابق، الكلم من متص

ِلْل "وَمن وجملة غضبي،  ." مستأنفةَيْح

ّني  { 82:آ ِإ  }    َوآَمَن     َتاَب     ِلَمْن     َلَغّفاٌر     َو

بـ " متعلق"لمن والجار " مستأنفة،َلَغّفاٌر "وإني جملة
 "."غّفار

َلَك     َوَما  { 83:آ  }    ُموَسى    َ يا     َقْوِمَك     َعْن     َأْعَج

َلَك "وما استفهام " اسم"ما مستأنفة، " الواوَأْعَج
َأْعَجلك وجملة مبتدأ، "موسى "يا وجملة " خبر،"

 .الَستفهام سياق في مستأنفة

َلى     ُأولَِء     ُهْم     َقاَل  { 84:آ َثِريِ     َع ْلُت     َأ ْيَك     َوَعِج َل َرّب     ِإ
َتْرضَى  }    ِل

ُأولَِءو " مبتدأ،ُأولَِء "ُهْم لفعل مفعول إشارة " اسم"
َثِريِ "على الجار هؤلَء، : أعنيأيِ محذوف، " متعلقأ

""َرّب وجملة " اعتراضية،أولَء "أعني وجملة بالخبر،
ْلُت بـ متعلق " مجرور"لترضى والمصدر معترضة، "."َعِج

ّنا     َقاَل  { 85:آ ِإ ْد     َف ّنا     َق َت ّلُهُم     َبْعِدَك     ِمْن     َقْوَمَك     َف َأضَ َو
 }    الّساِمِريِّ

ّنا، قومك تنتظر : لَأيِ مقدر، القول مقول وجملة فإ
ّنا ّنا َقد "فإ َت وجملة المقدر، المقول على " معطوفةَف

ّلهم ّنا جملة على " معطوفةالّسامريِ "وأضَ  "."فت

َلى     ُموَسى     َفَرَجَع  { 86:آ َباَن     َقْوِمِه     ِإ َيا     َقاَل     َأِسًفا     َغْض
ِم َلْم     َقْو ُكْم     َأ ْد ُكْم     َيِع ّب ًدا     َر ًنا     َوْع َطاَل     َحَس ُكُم     َأَف ْي َل ُد     َع ْلَعْه ا

ُتْم     َأْم ْد ُكْم     َيِحّل     َأْن     َأَر ْي َل ُكْم     ِمْن     َغَضٌب     َع ّب ُتْم     َر َلْف َأْخ َف
 }    َمْوِعِديِ

َيا موسى، من ": حالَنأسًفا "غضباَن ِم " ": منادىََقْو
الياء قبل ما على المقدرة بالفتحة منصوب مضاف

"ألم جملة على " معطوفة"فطال وجملة المحذوفة،
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ْدكم َأَردتم وجملة "،َيِع "،"طال جملة على " معطوفة"
 "."أردتم جملة على " معطوفة"فأخلفتم وجملة

ُلوا  { 87:آ َنا     َما     َقا َلْف َدَك     َأْخ َنا     َمْوِع ِك ْل ّنا     ِبَم ِك َل َنا     َو ْل ُحّم
َنِة     ِمْن     َأْوَزاًرا ِم     ِزي ْلَقْو َناَها     ا َذْف ِلَك     َفَق َذ َك ْلَقى     َف َأ

 }    الّساِمِريِّ

َنا الجار ِك ْل ّنا وجملة "،"أخلف بـ " متعلق"بَم َنا "ولك ْل "ُحّم
" متعلقِزينة "ِمن الجار "،أخلفنا "ما على معطوفة

َأْوَزاًرا لـ بنعت على " معطوفة"فقذفناها وجملة "،"
ْلَقى وجملة "،"ُحّملنا جملة َأ وقوله " مستأنفة،"

مطلق، مفعول نائب والكاف مستأنفة، ": الفاء"فكذلك
ْلَقىوالتقدير إليه، مضاف الشارة واسم َأ السامريِ : 
ًء  اللقاء ذلك مثَل إلقا
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َأْخَرَج  { 88: ًدا     ِعْجل     َلُهْم     َف ُلوا     ُخَواٌر     َلُه     َجَس َذا     َفَقا َه
ُكْم َلُه َلُه     ِإ ِإ َنِسَي     ُموَسى     َو  }    َف

""جسدا "،"ألقى جملة على " معطوفة"فأخرَج جملة
َلُه وجملة نعت، َنِسي وجملة ثاٍن، " نعتُخَواٌر " ""َف

 .القول مقول على معطوفة

ْيِهْم     َيْرِجُع     َألَ     َيَرْوَن     َأَفل  { 89:آ َل ِلُك     َولَ     َقْولَ     ِإ َلُهْم     َيْم
 }    َنْفًعا     َولَ     ضَّرا

َأَفل جملة الثقيلة، من " مخففة"أن " مستأنفة،َيَرْوَن "
"،"أن " خبرَيْرِجُع "لَ وجملة الشأن، ضمير واسمها

ّد والمصدر ّد س َلْي مس ""لهم الجار "،"يرون مفعو
 "."ضَّرا من حال بمحذوف متعلق

ْد  { 90:آ َلَق ْبُل     ِمْن     َهاُروُن     َلُهْم     َقاَل     َو ِم    َ يا     َق ّنَما     َقْو ِإ
ُتْم ْن ِت ِإّن     ِبِه     ُف ُكُم     َو ّب ِني     الّرْحَمُن     َر ِبُعو ّت ِطيُعوا     َفا َأ  }    َأْمِريِ     َو

"لقد وجملة " مستأنفة،هاروُن لهم قال "ولقد جملة
ّنَما وجملة القسم، " جوابقال ُتم "إ ْن ِت النداء " جوابُف

ّبكم "وإّن وجملة مستأنفة، على " معطوفةالرحمُن ر
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ِني وجملة "،فتنتم "إنما جملة ِبُعو ّت على " معطوفة"فا
."الرحمن ربكم "إن جملة

ُلوا{ 91:آ ْبَرَح َلْن َقا ْيِه َن َل ِكِفيَن َع ّتى َعا َنا َيْرِجَع َح ْي َل ِإ
 }ُموَسى

" خبر"عاكفين منصوب، ناسخ مضارع " فعل"نبرَح
مجرور )،يرجع أن (حتى المؤول والمصدر "،"نبرح
 "."عاكفينبـ متعلق

َنَعَك     َما     َهاُروُن    َ يا     َقاَل  { 92:آ ْذ     َم َتُهْم     ِإ ْي َأ ّلوا     َر  }    ضَ

َنَعك وجملة مبتدأ، استفهام " اسم"ما ْذ " خبر،"م ""إ
َتهم وجملة "،"منع بـ متعلق زمان ظرف " مضاف"رأي
ّلوا وجملة إليه،  . ثاٍن مفعول ""ضَ

ِني     َألَ  { 93:آ ِبَع ّت ْيَت     َت  }    َأْمِريِ     َأَفَعَص

لـ ثاٍن مفعول والمصدر زائدة، لَ ناصبة، ": أْن"ألَ
وبـ بنفسه " يتعدىَ"منع و ؟اتباعي منعك : ماأيِ "،"منع
ُته :" نحو"ِمن ""تتبعن وجملة النوم، وِمن النوَم، منع
" معطوفة"أفعَصيت وجملة الحرفي، الموصول صلة
 "."تتبعن جملة على

ْبَن    َ يا     َقاَل  { 94:آ ْذ     لَ     ُأّم     ا ْأُخ ِتي     َت َي ِلْح ْأِسي     َولَ     ِب ّني     ِبَر ِإ
ْيَن     َفّرْقَت     َتُقوَل     َأْن     َخِشيُت ِني     َب ِئيَل     َب  }    ِإْسَرا

ُأّم مضاف، ": منادىَ"ابن نداء، أداة " : ياُأّم ْبَن "يا ""
ياء قبل ما على المقدرة بالكسرة مجرور إليه مضاف

"إني جملة تخفيفا، حذفت ثم ألفا، المنقلبة المتكلم
"أن والمصدر القول، حيز في " مستأنفةخِشيت
 .به " مفعولتُقول

ُبَك     َفَما     َقاَل  { 95:آ ْط  }    َساِمِريِّ    َ يا     َخ

وجملة أخي، كلم : هذا: قالأيِ مقدر، القول مقول
ُبك "فما ْط " اسم"ما القول، مقول على " معطوفةَخ

ُبك مبتدأ، استفهام  .خبر ""وخط
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ْبُصُروا     َلْم     ِبَما     َبُصْرُت     َقاَل  { 96:آ َبْضُت     ِبِه     َي ْبَضًة     َفَق ِمْن     َق
َثِر ُتَها     الّرُسوِل     َأ ْذ َب َن ِلَك     َف َذ َك َلْت     َو  }    َنْفِسي     ِلي     َسّو

َبُصْرُت بـ " متعلق"بما الجار متعلق "أثر "ِمن الجار "،"
مستأنفة، ": الواو"وكذلك وقوله "،"قبضة لـ بنعت

تسويل لي : سّولْتأيِ مطلق، مفعول نائب والكاف
 ." مستأنفة"سّولْت وجملة التسويل، ذلك مثَل

ْذَهْب     َقاَل  { 97:آ ِإّن     َفا َياِة     ِفي     َلَك     َف ْلَح لَ     َتُقوَل     َأْن     ا
ِإّن     ِمَساَس ًدا     َلَك     َو َلَفُه     َلْن     َمْوِع ُظْر     ُتْخ ْن َلى     َوا َلِهَك     ِإ ّلِذيِ     ِإ ا

ْلَت ْيِه     َظ َل ِكًفا     َع ّنُه     َعا ُنَحّرَق  }    َل

تكفر : إنأيِ مقدر، شرط " جواب"فاذهْب جملة
جملة على .." معطوفةلك "فإن وجملة فاذهب،
""لك الجار إن، " اسمتُقول " أْن ". والمصدر"اذهب
من بحال " متعلقالحياة "في الجار بالخبر، متعلق
محذوف، والخبر واسمها للجنس، " نافية"لَ الكاف،
ًدا " نعتُتْخلَفه "لن وجملة : موجود،تقديره "،"موع
ّنُه وجملة ظّل، " خبر"عاكًفا ُنَحّرَق َل القسم، " جواب"

 .مستأنفة جملة وجوابه والقسم

ّنَما  { 98:آ ُكُم     ِإ َلُه ّلُه     ِإ ّلِذيِ     ال َلَه     لَ     ا َشْيٍء     ُكّل     َوِسَع     ُهَو     ِإلَ     ِإ
ْلًما  }    ِع

ّنَما " نعت"الذيِ وخبر، ومبتدأ ومكفوفة " كافة"إ
" بدل"هو " للحصر،"إلَ صلة، التنـزيه وجملة "،"إلُهكم

وجملة المحذوف، الخبر في المستتر الضمير من
 " تمييز"علًما " مستأنفة،"َوِسَع
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ِلَك  { 99 َذ ْيَك     َنُقّص     َك َل َباِء     ِمْن     َع ْن ْد     َما     َأ َبَق     َق ْد     َس َناَك     َوَق ْي َت آ
ّنا     ِمْن ُد ْكًرا     َل  }    ِذ

:أيِ إليه، " مضاف"ذلك مطلق، مفعول نائب الكاف
والجاّران القصص، ذلك مثل قصًصا عليك َنُقّص

":"ذكًرا " مستأنفة،"نقّص وجملة بالفعل، متعلقان
 .ثاٍن مفعول
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ْنُه     َأْعَرَض     َمْن  { 100:آ ّنُه     َع ِإ َياَمِة     َيْوَم     َيْحِمُل     َف ْلِق  }    ِوْزًرا     ا

"،"ذكًرا لـ نعت الشرط وجملة مبتدأ، شرط " اسم"َمْن
 .جزم محل في الشرط " جوابيحمل "فإنه وجملة

ِلِديَن  { 101:آ َء     ِفيِه     َخا َياَمِة     َيْوَم     َلُهْم     َوَسا ْلِق  }    ِحْمل     ا

َيْحِمُل فاعل من " حال"خالدين الجمع بلفظ وجاء "،"
على أولَ وحمل " المتقدمة،"َمن لمعنى مراعاة
. ""خالدين بـ متعلق والجار الضمير، فأفرد لفظها،

فاعله ماض " فعل"ساء عاطفة، " : الواو"َوَساء قوله
َلُهم الجار الحمل، : وساءأيِ هو، ضمير بحال " متعلق"

"،"ساء ضمير َفّسر تمييز، ""حمل "،"حمل من
وساء :أيِ : ِوْزُرُهم،تقديره محذوف بالذم والمخصوص

على معطوفة "،"وساء وجملة ِوْزُرُهم، ِحمل الِحمل
 "."خالدين المفرد

ْنَفُخ     َيْوَم  { 102:آ َنْحُشُر     الّصوِر     ِفي     ُي ْلُمْجِرِميَن     َو ِئٍذ     ا َيْوَم
 }    ُزْرًقا

َيوم " نائبالصور "في الجار "،القيامة "يوم من "بدل"
ُينَفخ بـ متعلق فاعل "،"المجرمين من " حال"ُزْرًقا " ،"

ِئٍذ في والتنوين َيْوَم  .جملة عن " للتعويض"

ُتوَن  { 103:آ َتَخاَف َنُهْم     َي ْي ُتْم     ِإْن     َب ْث ِب  }    َعْشًرا     ِإلَ     َل

ُتون جملة َيتخاف ""إْن "،"المجرمين من ثانية " حال"
ُتم بـ متعلق زمان " ظرف"َعْشًرا نافية، ِبث َل وجملة "،"

الواو، من حال محذوف لقول القول مقول "لثبتم "إْن
مميزه لّن "؛"َعشًرا ِمْن التاء وحذف : قائلين،والتقدير

 .الليالي

َلُم     َنْحُن  { 104:آ ُلوَن     ِبَما     َأْع ْذ     َيُقو ُلُهْم     َيُقوُل     ِإ َث َطِريَقًة     َأْم
ُتْم     ِإْن ْث ِب  }    َيْوًما     ِإلَ     َل

""ما جاّرة، والباء " مستأنفة،َأعلُم "نحُن جملة
ْذ "،"أعلم بـ متعلق المجرور والمصدر مصدرية، ""إ

َطِريقًة "،"أعلم بـ متعلق ظرف " نافية،"إْن " تمييز،"
 .بالفعل متعلق " ظرف"يوًما
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َنَك  { 105:آ ُلو َأ َيْس َباِل     َعِن     َو ْلِج ْنِسُفَها     َفُقْل     ا ّبي     َي َر
 }    َنْسًفا

 "."ويسألونك جملة على " معطوفة"َفُقْل جملة

َذُرَها  { 106:آ َي  }    َصْفَصًفا     َقاًعا     َف

َذُرَها جملة َي َينِسُفها جملة على " معطوفة"َف "قاًعا ""،"
 . ثانية ": حال"َصْفَصًفا الهاء، الضمير من حال

ًتا     َولَ     ِعَوًجا     ِفيَها     َتَرىَ     لَ  { 107:آ  }    َأْم

 "."يذرها في الهاء من ثالثة " حالَتَرىَ "لَ جملة

ِئٍذ  { 108:آ ِبُعوَن     َيْوَم ّت ّداِعَي     َي َوَخَشَعِت     َلُه     ِعَوَج     لَ     ال
 }    َهْمًسا     ِإلَ     َتْسَمُع     َفل     ِللّرْحَمِن     الْصَواُت

ّتبعون جملة من " حالله ِعَوَج "لَ وجملة " مستأنفة،"ي
على " معطوفةالصوات "وخَشعِت وجملة الداعي،

على " معطوفةَتسمُع "فل وجملة "،"يتبعون جملة
 "."خَشعت جملة

ِئٍذ  { 109:آ ْنَفُع     لَ     َيْوَم َلُه     َأِذَن     َمْن     ِإلَ     الّشَفاَعُة     َت
 }    الّرْحَمُن

" مستأنفة،تنفُع "لَ وجملة "،"تنفع بـ " متعلق"يوَمئذ
 . به مفعول موصول " اسم"َمن

َلُم  { 110:آ ْيَن     َما     َيْع ْيِديِهْم     َب ْلَفُهْم     َوَما     َأ ُطوَن     َولَ     َخ ِبِه     ُيِحي
ْلًما  }    ِع

َيعلُم جملة من " حاليحيطون "ولَ وجملة " مستأنفة،"
مصدر مطلق؛ مفعول " نائب". "علًما"خلفهم في الهاء

 . لعامله مرادف

َنِت  { 111:آ ُه     َوَع ْلُوُجو ْلَحّي     ا ِم     ِل ّيو ْلَق ْد     ا َمْن     َخاَب     َوَق
ْلًما     َحَمَل  }    ُظ

َنِت جملة ُه "وَع ْلُوُجو "وقد جملة وكذا " مستأنفة،ا
 ".خاب
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ِلَحاِت     ِمَن     َيْعَمْل     َوَمْن  { 112:آ َيَخاُف     َفل     ُمْؤِمٌن     َوُهَو     الّصا
ْلًما  }    َهْضًما     َولَ     ُظ

" حالمؤمن "وهو وجملة " مستأنفة،يعمْل "وَمن جملة
لمبتدأ " خبريخاف "فل وجملة "،"يعمْل فاعل من

"يخاف لَ "فهو وجملة يخاف، لَ : فهوأيِ محذوف،
"يخاف "فل جملة تكون أن يجوز ولَ الشرط، جواب
.الفاء تلحُقه " لَ"لَ بـ المقترن المضارع لن جوابا؛
محذوف، لمنعوت بنعت " متعلقالصالحات "ِمن والجار

ًئاأيِ ًنا : شي  .الصالحات من كائ

ِلَك  { 113:آ َذ َك ُه     َو َنا ْل ًنا     َأنـز ّيا     ُقْرآ ِب َنا     َعَر ِمَن     ِفيِه     َوَصّرْف
ْلَوِعيِد ّلُهْم     ا ّتُقوَن     َلَع ْكًرا     َلُهْم     ُيْحِدُث     َأْو     َي  }    ِذ

مفعول نائب والكاف عاطفة، ": الواو"وكذلك قوله
مثَل إنـزالَ : أنـزلناهأيِ إليه، مضاف والشارة مطلق،

وقوله مستأنفة، ""أنـزلناه وجملة النـزاِل، ذلك
ًنا موصوفة، لنها جامدة الحال مجيء وجاز ": حال،"قرآ
 " مستأنفةيتقون "لعلهم وجملة
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َلى  { 114 َتَعا ّلُه     َف ِلُك     ال ْلَم ْلَحّق     ا ْلُقْرآِن     َتْعَجْل     َولَ     ا ِمْن     ِبا
ْبِل ْيَك     ُيْقَضى     َأْن     َق َل ُيُه     ِإ ِني     َرّب     َوُقْل     َوْح ْد ْلًما     ِز  }    ِع

َلى جملة َتَعا "،"أنـزلناه جملة على " معطوفةالله "َف
ِني "َرّب وجملة للجللة، " نعتانالحق "الملك ْد ْلما ِز "ِع
 .ثاٍن " مفعول"علًماو القول، مقول

ْد  { 115:آ َلَق َنا     َو ْد َلى     َعِه َدَم     ِإ ْبُل     ِمْن     آ َنِسَي     َق َلْم     َف ْد     َو َنِج
 }    َعْزًما     َلُه

َلُه الجار َلْم وجملة بالفعل، " متعلق" ْد "َو " معطوفةَنِج
َنسي جملة على "." 

ْذ  { 116:آ ِإ َنا     َو ْل َكِة     ُق ِئ ْلَمل ُدوا     ِل َدَم     اْسُج ُدوا     ل ِإلَ     َفَسَج
ِليَس ْب َبى     ِإ  }    َأ
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ْذ ِإ ُكْر لـ " مفعول"إذ مستأنفة، ": الواو"َو ْذ مقدًرا، ""ا
َبى وجملة َأ  ." مستأنفة"

َنا  { 117:آ ْل َدُم    َ يا     َفُق َذا     ِإّن     آ ُدّو     َه ِلَزْوِجَك     َلَك     َع َفل     َو
ُكَما ّن ّنِة     ِمَن     ُيْخِرَج ْلَج َتْشَقى     ا  }    َف

َنا جملة ْل ِلَزْوِجَك قوله " مستأنفة،"َفُق " : معطوف"َو
ّلقت بما " متعلق"لك في الكاف على "فل وجملة به، تع

ّنكما والفاء "،عدو هذا "إن جملة على " معطوفةيخرج
َتْشَقى قوله و " للسببية،"فتشقى في ": فعل"َف

المؤول والمصدر مضمرة، بأن منصوب مضارع
ّيد مصدر على معطوف : لَأيِ السابق، الكلم من متص

 .لك فشقاء لكما منه إخراج يكن

 }    َتْعَرىَ     َولَ     ِفيَها     َتُجوَع     َألَ     َلَك     ِإّن  { 118:آ

""لك والجار إن، " اسمتجوع "ألَ المؤول المصدر
 .بالفعل متعلق

ّنَك  { 119:آ َأ ُأ     لَ     َو ْظَم  }    َتْضَحى     َولَ     ِفيَها     َت

السابق المصدر على " معطوفتظمأ لَ "وأنك المصدر
 .نصب محل في

ْيِه     َفَوْسَوَس  { 120:آ َل َطاُن     ِإ ْي َدُم    َ يا     َقاَل     الّش ّلَك     َهْل     آ ُد َأ

َلى ْلِد     َشَجَرِة     َع ْلُخ ْلٍك     ا َلى     لَ     َوُم ْب  }    َي

" تفسيرية"قال وجملة " مستأنفة،"َفَوْسَوَس جملة
ْبلى "لَ جملة للوسوسة، ْلٍك لـ " نعتَي  "."ُم

َطِفَقا  { 121:آ ْيِهَما     َيْخِصَفاِن     َو َل ّنِة     َوَرِق     ِمْن     َع ْلَج َوَعَصى     ا
َدُم ّبُه     آ  }    َفَغَوىَ     َر

وجملة " مقدًرا،"أعني بـ " متعلق"عليهما الجار
 ." مستأنفة"وَعَصى وجملة "،"طفق خبر ""يخصفان

ُه     ُثّم  { 122:آ َبا َت ّبُه     اْج َتاَب     َر ْيِه     َف َل  }    َع

ُه جملة َبا َت  "."عصى جملة على " معطوفة"اْج
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َطا     َقاَل  { 123:آ ِب ْنَها     اْه ُكْم     َجِميًعا     ِم َبْعٍض     َبْعُض ُدّو     ِل ِإّما     َع َف
ُكْم ّن َي ِت ْأ ّني     َي ًدىَ     ِم َبَع     َفَمِن     ُه ّت َدايَِ     ا َولَ     َيِضّل     َفل     ُه
 }    َيْشَقى

بـ متعلق والجار "،"اهبطا فاعل من " حال"جميعا
ُدو من ثانية " حالعدو لبعض "بعضكم وجملة "،"َع
َطا فاعل ِب ُكم "فإما وجملة "،"اْه ّن َي ِت ْأ ًدىَ مني َي "ُه

َبَع "َمن . وجملةالقول مقول على معطوفة ّت َدايَِ ا "ُه
لمبتدأ " خبرَيِضّل "لَ وجملة الول، الشرط جواب

" جوابيضل لَ "فهو وجملة هو، تقديره محذوف
 .الثاني الشرط

ْكِريِ     َعْن     َأْعَرَض     َوَمْن  { 124:آ ِإّن     ِذ ًكا     َمِعيَشًة     َلُه     َف ْن ضَ
ُه َنْحُشُر َياَمِة     َيْوَم     َو ْلِق  }    َأْعَمى     ا

ُه جملة َنْحُشُر : (ونحنأيِ محذوف لمبتدأ " خبر"و
جواب على ) معطوفةنحشره (ونحن وجملة )،نحشره
لن المبتدأ؛ تقدير ووجب جزم، محل في الشرط
ِطَف إذا وحده الفعل مجزوًما كان الجملة على ُع

الهاء من : حال ""أعمى وقوله محلها، على بالعطف
 "."نحشره في

ِني     ِلَم     َرّب     َقاَل  { 125:آ َت ْد     َأْعَمى     َحَشْر ْنُت     َوَق  }    َبِصيًرا     ُك

ِلَم جر، محل في استفهام " اسم"ماو جارة، " : اللم"
ْبقه ألفه وُحِذفت من " حال. "أعمىتخفيفا بالجار لَس

في الياء من ثانية " حالبصيرا كنت "وقد وجملة الياء،
 حشرتني

321 

ِلَك     َقاَل  { 126: َذ ْتَك     َك َت َنا     َأ ُت َيا َتَها     آ َنِسي ِلَك     َف َذ َك َيْوَم     َو ْل ا
ْنَسى  }    ُت

والشارة مطلق، مفعول نائب ": الكاف"كذلك قوله
ًنا : أتتكأيِ إليه مضاف وجملة التيان، ذلك مثل إتيا
ْنَسى وجملة القول، " مقول"أتتك ُت على " معطوفة"
ُتها جملة  "."نسي
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ِلَك  { 127:آ َذ َك َلْم     َأْسَرَف     َمْن     َنْجِزيِ     َو َياِت     ُيْؤِمْن     َو ّبِه     ِبآِ َر
َذاُب َلَع ّد     الِخَرِة     َو ْبَقى     َأَش َأ  }    َو

َنْجِزيِ جملة ْنَسى جملة على " معطوفة" ُت وجملة "،"
َذاُب َلَع ّد الِخَرِة "و  .للتأكيد واللم " مستأنفة،َأَش

َلْم  { 128:آ َنا     َكْم     َلُهْم     َيْهِد     َأَف ْك َل َلُهْم     َأْه ْب ْلُقُروِن     ِمَن     َق ا
ِنِهْم     ِفي     َيْمُشوَن ِك ِلَك     ِفي     ِإّن     َمَسا َياٍت     َذ ِلي     ل ّنَهى     لو }    ال

َيْهِد فاعل ّدر" ". "كم: الهدىَأيِ الفعل عليه دل " مق
ْلُقُروِن "ِمَن الجار به، مفعول خبرية بمحذوف " متعلقا

في الهاء من " حالية"يمشون وجملة "،"كم لـ نعت
َنا وجملة "،"لهم ْك َل َأْه َيْهِد لـ به " مفعول" ّلق" بـ " المع
ِلي والجار العلم، معنى " المتضّمن"كم متعلق ""لو

َياٍت بنعت  "."ل

َلْولَ  { 129:آ ِلَمٌة     َو َبَقْت     َك ّبَك     ِمْن     َس َكاَن     َر َأَجٌل     ِلَزاًما     َل َو
 }    ُمَسّمى

َلْولَ جملة ِلَمٌة "و امتناع " حرف"لولَ " مستأنفة،َك
موجود، تقديره محذوف خبره " مبتدأ"كلمةو لوجود،
ِلَزاًما وقوله الهلك، ضمير واسمها كان، " خبر"
َأَجٌل  "."كلمة على " : معطوف"و

ِبْر  { 130:آ َلى     َفاْص ُلوَن     َما     َع ّبْح     َيُقو ّبَك     ِبَحْمِد     َوَس ْبَل     َر َق
ُلوِع ْبَل     الّشْمِس     ُط ِبَها     َوَق َناِء     َوِمْن     ُغُرو ْيِل     آ ّل ّبْح     ال َفَس

ْطَراَف َأ ّنَهاِر     َو ّلَك     ال  }    َتْرضَى     َلَع

ِبْر جملة والمصدر " مصدرية،"ما " مستأنفة،"َفاْص
ِبْر بـ متعلق مجرور المؤول ِبَحْمِد والجار "،"اص " متعلق"

ّبْح فاعل من بحال َناِء "وِمن وقوله "،"َس ْيِل آ ّلل " : الواوا
ّبْح بـ متعلق والجار عاطفة، زائدة، والفاء "،"َس

ْطَراَفو َأ "آناء "ِمْن محل على معطوف " : اسم"
ّلَك وجملة به، تعلق بما ومتعلق َلَع  ." مستأنفةَتْرضَى "

ّدّن     َولَ  { 131:آ ْيَك     َتُم َن ْي َلى     َع َنا     َما     ِإ ّتْع ْنُهْم     َأْزَواًجا     ِبِه     َم ِم
َة َياِة     َزْهَر ْلَح َيا     ا ْن ّد َنُهْم     ال ِت َنْف ُق     ِفيِه     ِل ّبَك     َوِرْز ْيٌر     َر َخ

ْبَقى َأ  }    َو
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َة به، " مفعول"أزواًجا " على"أزواًجا من " بدل"َزْهَر
المؤول . والمصدرالزهرة نفس : جعلهمتقدير

َنُهْم المجرور ِت َنْف ِل َنا بـ " متعلق" ّتْع ُق وجملة "،"َم "وِرْز
ّبَك ْيٌر َر  ." مستأنفةَخ

ْأُمْر  { 132:آ َلَك     َو ِبْر     ِبالّصلِة     َأْه َط ْيَها     َواْص َل ُلَك     لَ     َع َأ َنْس
َبُة     َنْرُزُقَك     َنْحُن     ِرْزًقا ْلَعاِق ّتْقَوىَ     َوا  }    ِلل

ُلَك "لَ جملة َأ َنْحُن جملة وكذا " مستأنفة،َنْس "،َنْرُزُقَك "
َبُة وجملة ْلَعاِق ّتْقَوىَ "َوا  ".ِلل

ُلوا 133:آ َنا     َلْولَ     {َوَقا ِتي ْأ َيٍة     َي ّبِه     ِمْن     ِبآِ َلْم     َر ِتِهْم     َأَو ْأ َنُة     َت ّي َب
َلى     الّصُحِف     ِفي     َما  }    الو

ّبِه "ِمن والجار تحضيض، " حرف"لولَ لـ بنعت " متعلقر
َلْولَ وجملة "،"آية َنا " ِتي ْأ َأَو وجملة القول، " مقولَي َلْم "

ِتِهْم ْأ  .إليه مضاف موصول " اسم"ما " مستأنفة،َت

َلْو  { 134:آ ّنا     َو َناُهْم     َأ ْك َل َذاٍب     َأْه ِلِه     ِمْن     ِبَع ْب ُلوا     َق َنا     َلَقا ّب َر
ْلَت     َلْولَ َنا     َأْرَس ْي َل ِبَع     َرُسولَ     ِإ ّت َن ِتَك     َف َيا ْبِل     ِمْن     آ َنِذّل     َأْن     َق

َنْخَزىَ  }    َو

َلْو قوله ّنا : "َو امتناع " حرف"لو مستأنفة، " الواوَأ
وجملة " مقدًرا،"ثبتبـ فاعل المؤول والمصدر لَمتناع،

ّنا ثبت "ولو بنعت " متعلققبله "من والجار مستأنفة، "أ
سببية، والفاء تحضيض، " حرف"لولَ "،"عذاب لـ
ِبَعو ّت َن فاء بعد مضمرة بأن منصوب مضارع " فعل"

ّيد مصدر على معطوف المؤول والمصدر السببية، متص
 .منا فاتباع منك إرسال : لولَأيِ السابق الكلم من

ّبٌص     ُكّل     ُقْل  { 135:آ َتَر ّبُصوا     ُم َتَر َلُموَن     َف َتْع َمْن     َفَس
َدىَ     َوَمِن     الّسِويِّ     الّصَراِط     َأْصَحاُب َت  }    اْه

ُكّل في التنوين أحد، : كلأيِ مفرد عن " للتعويض"
ّبُصوا وجملة َتَر ُكّل جملة على " معطوفة"َف ّبٌص " َتَر "،ُم
"أْصَحاُب "َمْن وجملة " مستأنفة،"فستعلمون وجملة

ّلق العلم لفعل به مفعول " اسم"َمْن بالَستفهام، المع
َدىَ "َمِن وجملة " خبره،"أصحابو مبتدأ، استفهام َت "اْه
 أْصَحاُب "َمْن جملة على معطوفة

javascript:openquran(19,135,135)
javascript:openquran(19,135,135)
javascript:openquran(19,134,134)
javascript:openquran(19,134,134)
javascript:openquran(19,134,134)
javascript:openquran(19,133,133)
javascript:openquran(19,133,133)
javascript:openquran(19,132,132)
javascript:openquran(19,132,132)


322 

 النبياء سورة

َتَرَب{ 1:آ ّناِس اْق ُبُهْم ِلل َلٍة ِفي َوُهْم ِحَسا َغْف
 }ُمْعِرضُوَن

َلٍة "في الجار ""ُمْعِرضُوَن المقدر، بالخبر " متعلقَغْف
َلٍة في "َوُهْم وجملة ثان، خبر ّناِس من " حاليةَغْف  "."ال

ِتيِهْم     َما  { 2:آ ْأ ْكٍر     ِمْن     َي ّبِهْم     ِمْن     ِذ َدٍث     َر ُه     ِإلَ     ُمْح َتَمُعو اْس
ُبوَن     َوُهْم ْلَع  }    َي

ِتيِهم "ما جملة ْكٍر من يأ ْكٍرو " مستأنفة،ِذ " فاعل،"ِذ
ّبِهم "من .الجار " زائدة"من "،"ِذكِر لـ بنعت " متعلقر

َدٍث ُه جملة "،"ذكر لـ " نعت"ُمْح َتَمُعو من " حال"اْس
ُبوَن "َوُهْم جملة "،"يأتيهم مفعول ْلَع فاعل من " حالي

 "."استمعوه

َيًة  { 3:آ ُبُهْم     لَِه ُلو َأَسّروا     ُق ّنْجَوىَ     َو ّلِذيَن     ال َلُموا     ا َهْل     َظ
َذا ُكْم     َبَشٌر     ِإلَ     َه ُل ْث ُتوَن     ِم ْأ َت ُتْم     الّسْحَر     َأَف ْن َأ ْبِصُروَن     َو  }    ُت

َيًة ُبهم و "،"يلعبون فاعل من " حال"لَِه بـ " فاعل"ُقلو
َأَسّروا في الواو من " بدل"الذين "،"لَهية َبَشٌر "،" ""

ُكْم " للحصر،"إلَ "،و"هذا خبر ُل ْث َبَشر لـ " نعت"ِم ولم "،"
البهام، في مستغرق لنه الضافة؛ من تعريًفا يستفد
محذوف لقوٍل القول " مقولَبَشٌر إلَ هذا "هل وجملة

ْبِصُروَن "وأنتم . جملة: قائلينأيِ الواو من حال هو "ُت
ُتوَن في الواو من حالية ْأ َت ُتوَن وجملة "،" ْأ َت َأَف ""

 .القول مقول على معطوفة

ّبي     َقاَل  { 4:آ َلُم     َر ْلَقْوَل     َيْع َوُهَو     َوالْرِض     الّسَماِء     ِفي     ا
ِليُم     الّسِميُع ْلَع  }    ا

وجملة القول، من بحال " متعلقالّسماِء "في الجار
ّبي جملة على " معطوفةالّسِميُع "وهو " ويعلُم "َر

 .ثان " خبر"الَعليُم
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ُلوا     َبْل  { 5:آ ٍم     َأضَْغاُث     َقا ُه     َبِل     َأْحل َتَرا َشاِعٌر     ُهَو     َبْل     اْف
َنا ِت ْأ َي ْل َيٍة     َف ُلوَن     ُأْرِسَل     َكَما     ِبآِ  }    الّو

َأضَْغاُث إضراب، " حرف"بل محذوف، لمبتدأ " خبر"
َنا قوله في والفاء ِت ْأ َي ْل مقدر شرط لجواب " رابطة"َف

ِتناو المر، لَم واللم فليأتنا، صادًقا كان : إنأيِ ""يأ
نائب والكاف العلة، حرف بحذف مجزوم مضارع فعل

ًنا : فليأتناأيِ " مصدرية"ماو مطلق، مفعول مثل إتيا
ُأْرِسَل . وجملةالولين إرسال الموصول " صلة"

 .الحرفي

َنْت     َما  { 6:آ َلُهْم     آَم ْب َيٍة     ِمْن     َق َناَها     َقْر ْك َل ُنوَن     َأَفُهْم     َأْه  }    ُيْؤِم

َيٍة َناَها . جملة" زائدة"ِمْنو " فاعل،"َقْر ْك َل َأْه " نعت،"
َأَفُهْم وجملة ُنوَن " َنْت جملة على " معطوفةُيْؤِم  "."آَم

َنا     َوَما  { 7:آ ْل َلَك     َأْرَس ْب ْيِهْم     ُنوِحي     ِرَجالَ     ِإلَ     َق َل ُلوا     ِإ َأ َفاْس
ْكِر     َأْهَل ّذ ُتْم     ِإْن     ال ْن َلُموَن     لَ     ُك  }    َتْع

ُنوِحي وجملة " للحصر،"إلَ به،و " مفعول"ِرَجالَ ""
ُلوا وجملة نعت، َأ ُتم "إْن وجملة " مستأنفة،"َفاْس ْن "ُك

 .قبله ما عليه دل محذوف الشرط وجواب مستأنفة،

َناُهْم     َوَما  { 8:آ ْل ًدا     َجَع ُلوَن     لَ     َجَس ُك ْأ ّطَعاَم     َي ُنوا     َوَما     ال َكا
ِلِديَن  }    َخا

ًدا ُلوَن "لَ وجملة ثان، " مفعول"َجَس ُك ْأ وجملة " نعت،َي
 ".جعلناهم "ما جملة على " معطوفةكانوا "وما

َناُهُم     ُثّم  { 9:آ َدْق َد     َص ْلَوْع َناُهْم     ا ْي ْنَج َأ ُء     َوَمْن     َف َنا     َنَشا ْك َل َأْه َو
ْلُمْسِرِفيَن  }    ا

َد على معطوف موصول " اسم"َمْن ثان، " مفعول"الَوْع
َنا وجملة "،"أنجيناهم في الهاء ْك َل َأْه على " معطوفة"َو
 "."أنجيناهم جملة

ْد  { 10:آ َنا     َلَق ْل ُكْم     َأنـز ْي َل ًبا     ِإ َتا ُكْم     ِفيِه     ِك ْكُر ُلوَن     َأَفل     ِذ  }    َتْعِق
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ْد جملة َلَق َنا " ْل القسم وجملة القسم، " جوابَأنـز
ُكْم "فيه جملة مستأنفة، المقدرة ْكُر ًبا لـ " نعتِذ "،"كتا

 مستأنفة ""تعقلون وجملة
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َكْم  { 11: َنا     َو َيٍة     ِمْن     َقَصْم َنْت     َقْر ِلَمًة     َكا َنا     َظا ْأ ْنَش َأ َدَها     َو َبْع
 }    آَخِريَن     َقْوًما

َكْم َيٍة "ِمْن والجار مقدم، به مفعول " خبرية" "َقْر
َكْم لـ بنعت متعلق َيٍة لـ " نعت"كانت وجملة "،" "،"َقْر

 "."َقْوًما " نعت"آَخِريَن

َلّما  { 12:آ َنا     َأَحّسوا     َف ْأَس َذا     َب ْنَها     ُهْم     ِإ ُكُضوَن     ِم  }    َيْر

َلّما جملة َنا جملة على " معطوفةَأَحّسوا "َف "،"َقَصْم
ْنَها ُهْم "إذا جملة الشرط وجواب ُكُضوَن، ِم "" إذاو َيْر
ْنها الجار فجائية،  .بالفعل " متعلق"ِم

ُكُضوا     لَ  { 13:آ َلى     َواْرِجُعوا     َتْر ُتْم     َما     ِإ ْتِرْف ِفيِه     ُأ
ُكْم ِن ِك ُكْم     َوَمَسا ّل ُلوَن     َلَع َأ  }    ُتْس

ُكُضوا "لَ جملة ""ما مقدر، لقوٍل القول " مقولَتْر
و "،"اْرِجُعوا بـ متعلق جر محل في اسمي موصول

ُكم ِن ِك ُكْم وجملة "،"ما على معطوف " اسم"َمَسا ّل َلَع "
ُلوَن  . " مستأنفةُتْسأ

ُلوا  { 14:آ َنا    َ يا     َقا َل ْي ّنا     َو ّنا     ِإ ِلِميَن     ُك  }    َظا

َيا َنا " َل ْي مقول وجملته منصوب، مضاف ": منادىََو
ّنا وجملة القول، ّنا "إ ِلِمين ُك .مستأنفة النداء " جوابَظا

َلْت     َفَما  { 15:آ ْلَك     َزا ّتى     َدْعَواُهْم     ِت َناُهْم     َح ْل ًدا     َجَع َحِصي
 }    َخاِمِديَن

َدْعَواُهْم وجر، غاية " حرف"حتى "،زال "ما " خبر"
من بحال متعلق " مجرورجعلناهم "أن والمصدر
َدْعَواُهم باب " من"وخاِمِدين ثان، " مفعول"حصيدا "،"

وخبر، مبتدأ المفعولين أصل لن به؛ المفعول تعدد
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ًداو حصيد، : مثلوالتقدير محصودين، " بمعنى"َحِصي
 .ُيجمع لم ولذلك

َنا     َوَما  { 16:آ َلْق َء     َخ َنُهَما     َوَما     َوالْرَض     الّسَما ْي ِبيَن     َب  }    لَِع

َنُهَما الظرف ْي َب ِبيَن المقدرة، بالصلة " متعلق" ":"لَِع
َنا " في"نا الضمير من حال َلْق  "."َخ

َنا     َلْو  { 17:آ ْد َذ     َأْن     َأَر ّتِخ ُه     َلْهًوا     َن َنا ْذ ّتَخ ّنا     ِمْن     لَ ُد ّنا     ِإْن     َل ُك
ِليَن  }    َفاِع

به، مفعول المؤول والمصدر مستأنفة، الشرط جملة
ُدْن َل جر محل في السكون على مبني ظرفي " اسم"

ّنا "إن وجملة "،"اتخذناه الثاني بالمفعول متعلق ُك
ِلين ما عليه دل محذوف الشرط وجواب " مستأنفة،َفاِع

 .قبله

ْلَحّق     َنْقِذُف     َبْل  { 18:آ َلى     ِبا ِطِل     َع َبا ْل ْدَمُغُه     ا َي َذا     َف ِإ ُهَو     َف
ُكُم     َزاِهٌق َل ْيُل     َو ْلَو  }    َتِصُفوَن     ِمّما     ا

َبْل جملة ْدَمُغُه . وجملة" مستأنفةَنْقِذُف " َي معطوفة ""َف
َنْقِذُف جملة على ""إذاو " عاطفة،"فإذا في والفاء "،"

جملة على " معطوفةَزاِهٌق هو "فإذا وجملة فجائية،
ْدَمُغُه َي ُكُم وجملة "،" َل ْيُل "َو ْلَو ""مما وقوله " مستأنفة،ا
والمصدر المصدرية، ""َماو " الجارة،"ِمْن ِمن : مؤلف
 .الخبر به تعلق الذيِ بالَستقرار متعلق مجرور

َلُه  { 19:آ ُه     َوَمْن     َوالْرِض     الّسَماَواِت     ِفي     َمْن     َو َد ْن لَ     ِع
ِبُروَن ْك َت ِتِه     َعْن     َيْس َد َبا  }    ِع

َلُه جملة و بالخبر، " متعلق"له والجار " مستأنفة،َمْن "َو
" متعلقالّسمَوات "في الجار مبتدأ، " موصول"َمْن

ُه "َوَمْن جملة المقدرة، بالصلة َد ْن "يستكبرون لَ ِع
َلُهالمستأنفة على معطوفة " ،الّسموات في مْن : "و

" متعلق"عنده والظرف " مبتدأ،"َمْن والموصول
ِبُروَن "لَ وجملة بالصلة، ْك َت  "."َمْن المبتدأ " خبرَيْس

ّبُحوَن  { 20:آ ْيَل     ُيَس ّل ّنَهاَر     ال ُتُروَن     لَ     َوال  }    َيْف
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ّبُحوَن جملة ُيَس ِبُروَن فاعل من " حال" ْك َت َيْس " وجملة "،"
ُتُروَن لَ ّبُحون فاعل من " حالَيْف ُيَس "." 

ِم  { 21:آ ُذوا     َأ ّتَخ ِلَهًة     ا ْنِشُروَن     ُهْم     الْرِض     ِمَن     آ  }    ُي

َأْم "ِمَن والجاّر والهمزة، بل بمعنى " المنقطعة"
َذ بـ متعلق "الْرِض ّتَخ "ُهْم وجملة صنع، " بمعنى"ا

ْنِشُروَن  "."آلهة لـ " صفةُي

َلْو 22:آ ِلَهٌة     ِفيِهَما     َكاَن     { ّلُه     ِإلَ     آ َتا     ال َد ْبَحاَن     َلَفَس ّلِه     َفُس ال
ْلَعْرِش     َرّب  }    َيِصُفوَن     َعّما     ا

بخبر " متعلق"ِفيهما الجار مستأنفة، الشرط جملة
للهة، ": صفةالله "إلَ وقوله " اسمها،"آلهة و "،"كان

ْبَحاَن وقوله مفعول ونائب مستأنفة، الفاء ":"َفُس
""عن من " : مؤلف"عّما وقوله " بدل،"َرّبو مطلق،
"وصفهم "عن والمصدر " المصدرية،"ماو الجارة
ّبح، المقدر بالفعل متعلق َيِصُفوَن وجملة نس " صلة"

 .الحرفي الموصول

َأُل     {لَ 23:آ ُلوَن     َوُهْم     َيْفَعُل     َعّما     ُيْس َأ  }    ُيْس

َأُل "لَ جملة ُلوَن "وهم وجملة " مستأنفة،ُيْس "ُيْسأ
 .المستأنفة على معطوفة

ِم  { 24:آ ُذوا     َأ ّتَخ ِنِه     ِمْن     ا ِلَهًة     ُدو ُتوا     ُقْل     آ ُكْم     َها َن َذا     ُبْرَها َه
ْكُر ْكُر     َمِعَي     َمْن     ِذ ِلي     َمْن     َوِذ ْب َثُرُهْم     َبْل     َق ْك َلُموَن     لَ     َأ َيْع

ْلَحّق  }    ُمْعِرضُوَن     َفُهْم     ا

َأْم بالمفعول " متعلقُدونِه "ِمْن والجار " المنقطعة،"
ُتواالول " المفعول"آلهةو الثاني، أمر " فعل. "َها
ْكُر "هذا . جملةوفاعله القول، حيز في " مستأنفةِذ

مكان " ظرف"َمِعَي إليه، مضاف موصول " اسم"َمْن
ِلي المقدرة، بالصلة متعلق ْب متعلق زمان " ظرف"َق

َبْل وجملة بالصلة، َثُرُهْم " ْك "َفُهم وجملة " مستأنفة،َأ
َلُموَن "لَ جملة على " معطوفةّمْعِرضُوَن  "َيْع
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َنا     َوَما  { 25 ْل ِلَك     ِمْن     َأْرَس ْب ْيِه     ُنوِحي     ِإلَ     َرُسوٍل     ِمْن     َق َل ّنُه     ِإ َأ

َلَه     لَ َنا     ِإلَ     ِإ ُدوِن     َأ ُب  }    َفاْع

وجملة " زائدة،"ِمْنو به، " : مفعول"َرُسوٍل قوله
ُنوِحي َنا فاعل من " حال" ْل َأْرَس " للحصر،"إلَ" و"

ِإلَ "،"نوحي مفعول المؤول والمصدر َنا " حصر، ": أداةَأ
وجملة المحذوف، الخبر في المستتر الضمير من وبدل

َأّن خبر التنـزيه ُدوِن وجملة "،" ُب على " معطوفة"َفاْع
ُدوِن في المقدرة والياء الخبر، جملة ُب " منصوب"فاْع

 .للوقاية والنون الفعل،

ُلوا  { 26:آ َذ     َوَقا ّتَخ ًدا     الّرْحَمُن     ا َل َنُه     َو ْبَحا ٌد     َبْل     ُس َبا ِع
ْكَرُموَن  }    ُم

َذ "ا لـ الثاني المفعول الملئكة، : منأيِ " مقدرّتَخ
ٌد ّبُح وجملة : هم،أيِ محذوف لمبتدأ " خبر"ِعبا ُنَس  )

َنُه ْبَحا  ".عباد هم "بل جملة وكذا مستأنفة، )ُس

َنُه     لَ  { 27:آ ِبُقو ْلَقْوِل     َيْس َأْمِرِه     َوُهْم     ِبا ُلوَن     ِب  }    َيْعَم

َنُه "لَ جملة ِبُقو ٌد لـ ثان " نعتَيْس ""بالقول الجاّر "،"ِعبا
َأْمِرِه "وُهْم وجملة بالفعل، متعلق ُلوَن ِب " معطوفةَيْعَم

ٌد "ُهْم جملة على َبا  ".ِع

َلُم  { 28:آ ْيَن     َما     َيْع ْيِديِهْم     َب ْلَفُهْم     َوَما     َأ ِإلَ     َيْشَفُعوَن     َولَ     َخ
َتَضى     ِلَمِن ِتِه     ِمْن     َوُهْم     اْر َي  }    ُمْشِفُقوَن     َخْش

َلُم جملة َيْع ْيَن الظرف ثالث، " نعت" َب بالصلة " متعلق"
جملة على " معطوفةَيْشَفُعوَن "ولَ وجملة المقدرة،

ِتِه "ِمْن والجاّر "،"يعلم َي وجملة بالخبر، " متعلقَخْش
 ".َيْشَفُعوَن "ولَ جملة على " معطوفةّمْشِفُقوَن "وهم

ْنُهْم     َيُقْل     َوَمْن  { 29:آ ّني     ِم َلٌه     ِإ ِنِه     ِمْن     ِإ ِلَك     ُدو َذ َنْجِزيِه     َف
ّنَم ِلَك     َجَه َذ ِلِميَن     َنْجِزيِ     َك ّظا  }    ال

ْنُهْم الجار " مستأنفة،َيُقْل "َوَمن جملة بحال " متعلق"ِم
َيُقْل فاعل من َيُقْل جملة "،" ""َمْن المبتدأ " خبر"

ِنِه "ِمْن الجار الشرطية، َلٌه لـ بنعت " متعلقُدو ِإ "،"
ِلَك وجملة َذ في . والكافالشرط جواب "َنْجِزيِه "َف
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إليه، مضاف والشارة مطلق، مفعول " نائب"كذلك
ًء الظالمين : نجزيِوالتقدير الجزاء، ذلك مثل جزا

 ." مستأنفة"نجزيِ وجملة

َلْم  { 30:آ ّلِذيَن     َيَر     َأَو َتا     َوالْرَض     الّسَماَواِت     َأّن     َكَفُروا     ا َن َكا
ْتًقا َناُهَما     َر َتْق َنا     َفَف ْل ْلَماِء     ِمَن     َوَجَع َأَفل     َحّي     َشْيٍء     ُكّل     ا

ُنوَن  }    ُيْؤِم

َلْم جملة َأَو ّد المؤول والمصدر " مستأنفة،َيَر " ّد س مس
َنا وجملة يرىَ، مفعولي ْل جملة على " معطوفة"َوَجَع

َنا َتْق َأَفل وجملة "،"َف ُنوَن "  ." مستأنفةُيْؤِم

َنا  { 31:آ ْل َد     َأْن     َرَواِسَي     الْرِض     ِفي     َوَجَع َنا     ِبِهْم     َتِمي ْل َوَجَع
ُبل     ِفَجاًجا     ِفيَها ّلُهْم     ُس ُدوَن     َلَع َت  }    َيْه

َنا لـ أول " مفعول"َرَواِسَي ْل "الْرِض "في والجاّر "،"َجَع
َأْن المؤول والمصدر الثاني، بالمفعول متعلق َد " "َتِمي

" متعلق"فيها الجار تميد، أن : خشيَةأيِ لجله، مفعول
ُبل الثاني، بالمفعول وجملة "،"ِفَجاًجا من " بدل"ُس

ّلُهْم َلَع ُدوَن " َت  . " مستأنفةَيْه

ِتَها     َعْن     َوُهْم  { 32:آ َيا  }    ُمْعِرضُوَن     آ

ِتَها "عن والجار " مستأنفة،ّمْعِرضُوَن "َوُهم جملة َيا "آ
 .بالخبر متعلق

ّلِذيِ     َوُهَو  { 33:آ َلَق     ا ْيَل     َخ ّل ّنَهاَر     ال ْلَقَمَر     َوالّشْمَس     َوال َوا
َلٍك     ِفي     ُكّل َبُحوَن     َف  }    َيْس

ُكّل وجملة " مستأنفة،الذيِ "وهو جملة َلٍك في " َف
َبُحون "فلك "في الجار المتقدمة، السماء من " حالَيْس

ُكّل وتنوين بالفعل، متعلق  .مفرد عن " ِعَوض"

َنا     َوَما  { 34:آ ْل َبَشٍر     َجَع ِلَك     ِمْن     ِل ْب َد     َق ْل ْلُخ ِإْن     ا َفُهُم     ِمّت     َأَف
ُدوَن ِل ْلَخا  }    ا

َنا "وما جملة ْل َبَشٍر الجار " مستأنفة،َجَع ِل " متعلق"
ِلَك "ِمْن الجار المقدر، الثاني بالمفعول ْب " متعلقَق

َبَشٍر لـ بنعت في والَستفهام الشرط اجتمع وقد "."
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ِإْن قوله َأَف ُأِجيَب "،ِمّت " : "فهمقوله في الشرط و
ُدوَن ِل على " معطوفةِمّت "أفإن وجملة "،الَخا

 .    المستأنفة

ِئَقُة     َنْفٍس     ُكّل  { 35:آ ْلَمْوِت     َذا ُكْم     ا ُلو ْب َن ْيِر     ِبالّشّر     َو ْلَخ َوا
َنًة ْت َنا     ِف ْي َل ِإ  }    ُتْرَجُعوَن     َو

ِئَقُة َذا ُكّل " خبر" ُكْم وجملة "،" ُلو ْب َن على " معطوفة"َو
َنًة وقوله المستأنفة، ْت وجملة لجله، " : مفعول"ِف

ُتْرَجُعوَن  ""نبلوكم جملة على معطوفة ""
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َذا  { 36 ِإ ّلِذيَن     َرآَك     َو َنَك     ِإْن     َكَفُروا     ا ُذو ّتِخ َذا     ُهُزًوا     ِإلَ     َي َأَه

ّلِذيِ ُكُر     ا ْذ ُكْم     َي َت ِلَه ْكِر     َوُهْم     آ  }    َكاِفُروَن     ُهْم     الّرْحَمِن     ِبِذ

َنَك "إن وقوله مستأنفة، الشرط جملة ُذو َتِخ "": "إنّي
الول، ومفعوله وفاعله، مرفوع، مضارع وفعل نافية،

" أدوات"إذا خالفت ". وقد"ُهُزًوا :الثاني ومفعوله
""إْن " أو"ما بـ ُأجيبت متى الدوات هذه إن إذ الشرط؛
أخطأت فما درست : إْننحو بالفاء التيان وجب النافية

"الذيِ "أهذا . وجملةأخطأت ما درست : إذا،وتقول
المقدر . وهذا: يقولونأيِ مقدر، ِلَقْوٍل القول مقول

َنَك فاعل من حال ُذو ّتِخ َي "وهم وجملة : قائلين،" أيِ"
ْكِر فاعل من " حاليةَكاِفُروَن هم الّرْحَمِن بِذ

َنَك ُذو ّتِخ َي ""كافرون و للولى، توكيد " الثانية"هم و "،"
 .خبر

ِلَق  { 37:آ ْنَساُن     ُخ ُكْم     َعَجٍل     ِمْن     ال ُأِري ِتي     َس َيا َفل     آ
ُلوِن َتْعِج  }    َتْس

ْنَسان من بحال " متعلقَعَجٍل "ِمْن الجار وجملة "،"ال
ُكْم ُأِري ُلون "َفل وجملة " مستأنفة،"َس َتْعِج " معطوفةَتْس

ُكم جملة على ُأِري مجزوم مضارع وفعل " ناهية،"لَ "،"َس
والياء للوقاية، والنون فاعل، والواو النون، بحذف

 .الفعل منصوب المقدرة

ُلوَن  { 38:آ َيُقو َتى     َو َذا     َم ُد     َه ْلَوْع ُتْم     ِإْن     ا ْن  }    َصاِدِقيَن     ُك
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بالخبر متعلق زمان ظرف استفهام " اسم"متى
ُدو مبتدأ ""هذا المقدر، الشرط وجملة " بدل،"الَوْع

دّل محذوف الشرط وجواب القول، حيز في مستأنفة
 .قبله ما عليه

َلُم     َلْو  { 39:آ ّلِذيَن     َيْع ُكّفوَن     لَ     ِحيَن     َكَفُروا     ا َعْن     َي
ّناَر     ُوُجوِهِهُم ْنَصُروَن     ُهْم     َولَ     ُظُهوِرِهْم     َعْن     َولَ     ال  }    ُي

:أيِ محذوف الشرط وجواب مستأنفة، الشرط جملة
""علموا لـ به " مفعول"حين العذاب، استعجلوا لما

النار، كّف عدم وقت يعلمون : لوأيِ ظرًفا، وليس
ُكّفوَن "لَ وجملة ُهم "ولَ وجملة إليه، " مضافَي

ْنَصُروَن ُكّفوَن "لَ جملة على معطوفة "ُي  ".َي

ِتيِهْم     َبْل  { 40:آ ْأ َتًة     َت ُتُهْم     َبْغ ْبَه َت ِطيُعوَن     َفل     َف َت ّدَها     َيْس َر
َظُروَن     ُهْم     َولَ ْن  }    ُي

َبْل جملة ِتيِهْم " ْأ َتًة " مستأنفة،َت َبْغ موضع في " مصدر"
"َفل وجملة الساعة، ضمير والفاعل الحال،

ِطيُعوَن َت ُتُهْم جملة على " معطوفةَيْس ْبَه َت وجملة "،"
َظُروَن هم "ولَ ْن "لَ جملة على " معطوفةُي

ِطيُعوَن َت  ".َيْس

َلَقِد  { 41:آ ُتْهِزَئ     َو ِلَك     ِمْن     ِبُرُسٍل     اْس ْب َق     َق ّلِذيَن     َفَحا ِبا
ْنُهْم     َسِخُروا ُنوا     َما     ِم ُئوَن     ِبِه     َكا َتْهِز  }    َيْس

َلَقِد جملة ُتْهِزَئ "َو وجملة " مستأنفة،ِبُرُسٍل اْس
ُتْهِزَئ ِبُرُسٍل والجار القسم، " جواب"اْس فاعل، " نائب"

ِلَك "ِمْن الجار ْب وجملة "،"رسل لـ بنعت " متعلقَق
َق ُتْهِزَئ جملة على " معطوفة"َفَحا "ما وقوله "،"اْس

َق فاعل " : موصولكانوا  " ."َحا

ُكْم     َمْن     ُقْل  { 42:آ َلُؤ ْك ْيِل     َي ّل ّنَهاِر     ِبال َبْل     الّرْحَمِن     ِمَن     َوال
ْكِر     َعْن     ُهْم ّبِهْم     ِذ َنا     ُمْعِرضُوَن     َر َأ َلى     َو ُكْم     َع ِل ِمَن     َذ

 }    الّشاِهِديَن

ُكْم وجملة مبتدأ، استفهام " اسم"َمْن َلُؤ ْك َي " خبره،"
َبْل . وقوله بالفعل " متعلقالّرْحَمِن "ِمَن الجار ُهم "
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"عن والجار وخبر، ومبتدأ، إضراب، : حرف "ّمْعِرضُوَن
 .مستأنفة . والجملةبالخبر " متعلقذكر

ِلَهٌة     َلُهْم     َأْم  { 43:آ َنُعُهْم     آ َنا     ِمْن     َتْم ِن ِطيُعوَن     لَ     ُدو َت َيْس
ْنُفِسِهْم     َنْصَر ّنا     ُهْم     َولَ     َأ ُبوَن     ِم  }    ُيْصَح

َأْم َنُعُهْم وجملة والهمزة، بل بمعنى " المنقطعة" َتْم ""
ِطيُعوَن "لَ وجملة نعت، َت ""تمنعهم فاعل من " حالَيْس

ُبوَن "َولَُهْم وجملة "لَ جملة على " معطوفةُيْصَح
 ".يستطيعون

َنا     َبْل  { 44:آ ّتْع َءُهْم     َهُؤلَِء     َم َبا ّتى     َوآ ْيِهُم     َطاَل     َح َل ْلُعُمُر     َع ا
ّنا     َيَرْوَن     َأَفل ِتي     َأ ْأ ْنُقُصَها     الْرَض     َن ْطَراِفَها     ِمْن     َن َأَفُهُم     َأ

ُبوَن ِل ْلَغا  }    ا

َنا بـ متعلق " مجرورطال أن "حتى المصدر ّتْع "،"َم
َأَفل وجملة ّنا والمصدر " مستأنفة،َيَرْوَن " ْأتي "أ "َن

َيَرْوَن مفعول ْنُقُصَها وجملة "،" َن فاعل من " حال"
َأَفُهُم وجملة "،"نأتي ُبون " ِل ْلَغا  " مستأنفةا
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َء     الّصّم     َيْسَمُع     َولَ  { 45 ّدَعا َذا     ال َذُروَن     َما     ِإ ْن  }    ُي

َذُروَن وجملة " مستأنفة،يسمع "ولَ جملة ْن ُي " مضاف"
 . " زائدة"ماو محض، " ظرف"إذاو إليه،

ِئْن  { 46:آ َل ْتُهْم     َو َذاِب     ِمْن     َنْفَحٌة     َمّس ّبَك     َع ُلّن     َر َيُقو َيا     َل
َنا َل ْي ّنا     َو ّنا     ِإ ِلِميَن     ُك  }    َظا

ِئن جملة َل ْتُهم "َو "عذاٍب "ِمْن الجار " مستأنفة،ّمّس
َنْفَحٌة لـ بنعت متعلق جواب في واقعة واللم "،"

المحذوفة، النون بثبوت مرفوع مضارع وفعل القسم،
وجملة للتوكيد، والنون فاعل، المقدرة والواو

ُلّن َيُقو َل ّنا وجملة القسم، جواب "" ِإ ّنا "  النداء " جوابُك
 .مستأنفة
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َنَضُع  { 47:آ ْلَمَواِزيَن     َو ْلِقْسَط     ا ِم     ا َيْو َياَمِة     ِل ْلِق َلُم     َفل     ا ْظ ُت
ًئا     َنْفٌس ْي ِإْن     َش ْثَقاَل     َكاَن     َو ّبٍة     ِم َدٍل     ِمْن     َح َنا     َخْر ْي َت ِبَها     َأ

َكَفى َنا     َو ِبيَن     ِب  }    َحاِس

ِم الجار َيْو ِل َلُم "فل وجملة "،"نضع بـ " متعلق" ْظ "ُت
ِإْن وجملة "،"نضع جملة على معطوفة ْثَقاَل كان "و "ِم
َكَفى ". قوله"نضع جملة على معطوفة ِبين بنا "و "َحاِس

والضمير زائدة، والباء ماض، وفعل مستأنفة، : الواو
 ." تمييز"حاسبينو " فاعل،"نا

ْد  { 48:آ َلَق َنا     َو ْي َت ْلُفْرَقاَن     َوَهاُروَن     ُموَسى     آ ًء     ا َيا َوضِ
ْكًرا ّتِقيَن     َوِذ ْلُم  }    ِل

ثان، " مفعول"الُفْرَقاَن "مستأنفة، آتينا، "ولقد جملة
ّتِقين الجار ِللُم  "."ذكًرالـ بنعت " متعلق"

ّلِذيَن  { 49:آ ّبُهْم     َيْخَشْوَن     ا ْيِب     َر ْلَغ الّساَعِة     ِمَن     َوُهْم     ِبا
 }    ُمْشِفُقوَن

ْيِب الجار "،"للمتقين " نعت"الذين ْلَغ ِبا بحال " متعلق"
على " معطوفةّمْشِفُقوَن "َوُهم وجملة الفاعل، من

َيْخَشْوَن جملة بالخبر " متعلقالّساَعِة "ِمَن والجار "،"
 "."مشفقون

َذا  { 50:آ ْكٌر     َوَه َباَرٌك     ِذ ُه     ُم َنا ْل ُتْم     َأنـز ْن َأ ِكُروَن     َلُه     َأَف ْن  }    ُم

ُه جملة ُتْم وجملة ثان، " نعت"أنـزلنا ْن َأ َأَف ِكُروَن َلُه " ْن "ُم
ْكٌر "هذا جملة على معطوفة  ".ِذ

ْد  { 51:آ َلَق َنا     َو ْي َت ْبَراِهيَم     آ ُه     ِإ َد ْبُل     ِمْن     ُرْش ّنا     َق ُك ِبِه     َو
ِلِميَن  }    َعا

" فيآتينا "لقد جملة على " معطوفةآتينا "ولقد جملة
ْبُل "منالجار )،48( الية َنا، بـ " متعلقَق ْي َت وجملة "آ
ّنا ُك َنا جملة على " معطوفة" ْي َت  "."آ

ْذ  { 52:آ ِبيِه     َقاَل     ِإ ِثيُل     َهِذِه     َما     َوَقْوِمِه     ل ّتَما ِتي     ال ّل ُتْم     ا ْن َأ

ِكُفوَن     َلَها  }    َعا
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ِثيُل هذه "ما ". قوله"آتينا بـ متعلق " ظرف"إذ ّتَما ":ال
""التماثيلو خبره، والشارة مبتدأ، استفهام " اسم"ما

 .بالخبر " متعلق"لها والجار نعت، والموصول بدل،

ُلوا  { 53:آ َنا     َقا ْد َنا     َوَج َء َبا ِبِديَن     َلَها     آ  }    َعا

ِبِديَن ِبِدين بـ " متعلق"لها والجار ثان، " مفعول"َعا "."َعا

ْد     َقاَل  { 54:آ ُتْم     َلَق ْن ُتْم     ُك ْن ُكْم     َأ َباُؤ ِبيٍن     ضَلٍل     ِفي     َوآ  }    ُم

""آباؤكمو "،"كنتم في الرفع لضمير " توكيد"أنتم
الضمير على الظاهر عطف وجاز التاء، على معطوف
جواب "كنتم "لقد وجملة الفاصل، لوجود المرفوع

مقول وجوابه القسم وجملة لها، محل لَ القسم
 .القول

ُلوا  { 55:آ َنا     َقا َت ْئ ْلَحّق     َأِج ْنَت     َأْم     ِبا ِبيَن     ِمَن     َأ  }    اللِع

َأْم جملة ْنَت " ِبين ِمَن َأ ّللِع جملة على " معطوفةا
َنا َت ْئ  "."ِج

ُكْم     َبل     َقاَل  { 56:آ ّب ّلِذيِ     َوالْرِض     الّسَماَواِت     َرّب     َر ا
َطَرُهّن  }    َف

َنا جملة "،"َرّب لـ " نعت"الذيِ إضراب، " حرف"بل َأ "َو
ُكْم على ِل ُكْم جملة على " معطوفةالّشاِهِدين من َذ ّب "َر
وجملة ذلك، َيِصّح : لَتقديره مقدر القول ومقول "،َرّب
ّبكم "بل  .القول حيز في مستأنفة "رّب ر

ّلِه  { 57:آ َتال َدّن     َو ِكي ُكْم     ل َناَم َد     َأْص ّلوا     َأْن     َبْع ِبِريَن     ُتَو ْد  }    ُم

والمجرور وجر، قسم " حرف"التاءو " عاطفة،"الواو
ُأْقِسُم متعلق "بالله "وأقسم وجملة المقدرة، ب

ّبكم جملة على معطوفة ّلوا وجملة "،رّب "َر ُتَو " صلة"
َأْن والمصدر الحرفي، الموصول ّلوا " و إليه، " مضافُتَو
ِبِريَن ْد  الواو من " حال"ُم
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َلُهْم  { 58: ًذا     َفَجَع َذا ِبيًرا     ِإلَ     ُج ّلُهْم     َلُهْم     َك ْيِه     َلَع َل }    َيْرِجُعوَن     ِإ
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ًذا َذا َكبيًرا استثناء، " أداة"إلَ ثان، " مفعول"ُج ""
" وجملة "،"كبيًرالـ بنعت " متعلق"لهم الجار مستثنى،

ّلُهم بـ " متعلق"إليه والجار " مستأنفة،َيرِجُعون َلَع
 "."يرجعون

ُلوا  { 59:آ َذا     َفَعَل     َمْن     َقا َنا     َه ِت ِلَه ّنُه     ِبآِ ِلِميَن     َلِمَن     ِإ ّظا }    ال
ّنُه وجملة مبتدأ، استفهام " اسم"َمْن ِإ ّظالمين َلِمن " "ال

 .القول حيز في مستأنفة

ُلوا  { 60:آ َنا     َقا ًتى     َسِمْع ُكُرُهْم     َف ْذ ْبَراِهيُم     َلُه     ُيَقاُل     َي  }    ِإ

ُكُرُهْم جملة ْذ َي ُيَقاُل وجملة " نعت،" و ثان، " نعت"
 .هو تقديره محذوف لمبتدأ " خبر"إبراهيم

ُلوا  { 61:آ ُتوا     َقا ْأ َلى     ِبِه     َف ُيِن     َع ّناِس     َأْع ّلُهْم     ال َلَع
ُدوَن  }    َيْشَه

ُتوا في الفاء ْأ : إنأيِ مقدر، شرط لجواب " رابطة"َف
والجار القول، مقول هو المقدر وهذا فأتوا، كذلك كان

ُيِن "على وجملة "،"به في الهاء من بحال " متعلقَأْع
 ." مستأنفةيشهدون "لعلهم

ُلوا  { 62:آ ْنَت     َقا َأ ْلَت     َأ َذا     َفَع َنا     َه ِت ِلَه ْبَراِهيُم    َ يا     ِبآِ  }    ِإ

في " مستأنفةإبراهيم "يا وجملة به، " مفعول"هذا
 .القول حيز

َلُه     َبْل     َقاَل  { 63:آ ِبيُرُهْم     َفَع َذا     َك ُلوُهْم     َه َأ ُنوا     ِإْن     َفاْس َكا
ِطُقوَن ْن  }    َي

ْلُه، : لمأيِ مقدر، القول مقول َله "بل وجملة أفع "َفَع
:أيِ بمشتق، مؤول " : نعت"هذا وقوله مستأنفة،

َألوهم وجملة إليه، المشار جملة على " معطوف"َفاْس
ِبيرُهم "فعله ِإْن وجملة "،َك ِطُقون كانوا " " مستأنفة،َين

 .قبله ما عليه دّل محذوف الشرط وجواب

َلى     َفَرَجُعوا  { 64:آ ْنُفِسِهْم     ِإ ُلوا     َأ ُكْم     َفَقا ّن ُتُم     ِإ ْن َأ

ِلُموَن ّظا  }    ال
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للكاف، " توكيد"أنتمو " مستأنفة،"َفَرجُعوا جملة
 .إن " خبر"الظالمونو

ِكُسوا     ُثّم  { 65:آ َلى     ُن ُءوِسِهْم     َع ْد     ُر ِلْمَت     َلَق َهُؤلَِء     َما     َع
ِطُقوَن ْن  }    َي

ِلْمَت "لقد جملة وجملة المقدر، القسم " جوابَع
:أيِ حال، مقدر لقول القول مقول وجوابه القسم
ِلْمَت لقد والله قائلين ِطُقوَن هؤلَء "ما . وجملةَع ْن "َي
ّدت ّد س َلْي مس ""ما " خبر"ينطقون وجملة علم، مفعو

 .نصب محل في

ُدوَن     َقاَل  { 66:آ ُب َتْع ّلِه     ُدوِن     ِمْن     َأَف ُكْم     لَ     َما     ال ْنَفُع ًئا     َي ْي َش
ُكْم     َولَ  }    َيُضّر

ُدوَن وجملة ؟: أتخطئونأيِ مقدر، القول مقول ُب َتْع ""َف
"ُدوِن "ِمْن والجار المقدر، المقول على معطوفة

موصول " اسم"ما و التالية، ""ما من بحال متعلق
ًئابه مفعول قليل نفًعا :أيِ مطلق، مفعول " نائب. "شي

 .كثيًرا أو

ُكْم     ُأّف  { 67:آ ِلَما     َل ُدوَن     َو ُب ّلِه     ُدوِن     ِمْن     َتْع ُلوَن     َأَفل     ال }    َتْعِق

ُأّف َتَضّجُر،بمعنى مضارع فعل " اسم" َأ متعلق والجار : 
ُأّف بـ مفعول من بحال " متعلقُدوِن "ِمن الجار "،"

حيز في " مستأنفةلكم "أف وجملة " المقدر،"تعبدون
 ." مستأنفة"تعقلون جملة القول،

ْنُصُروا  { 68:آ ُكْم     َوا َت ِلَه ُتْم     ِإْن     آ ْن ِليَن     ُك  }    َفاِع

القول، حيز في " مستأنفةفاعلين كنتم "إن جملة
 .قبله ما عليه دل محذوف الشرط وجواب

َنا  { 69:آ ْل ِني     َناُر    َ يا     ُق ًدا     ُكو َلى     َوَسلًما     َبْر ْبَراِهيَم     َع  }    ِإ

ُكوني "على الجار وخبره، واسمه ناقص، أمر " فعل"
 "."سلًما لـ بنعت متعلق "إبراهيم

ُدوا  { 70:آ َأَرا ًدا     ِبِه     َو ْي َناُهُم     َك ْل  }    الْخَسِريَن     َفَجَع
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ًدا ْي َك لـ ثان " مفعول"الخسرينو به، " مفعول"
 "."جعلنا

ُه  { 71:آ َنا ْي َنّج ًطا     َو ُلو َلى     َو ِتي     الْرِض     ِإ ّل َنا     ا ْك ِفيَها     َباَر
َلِميَن ْلَعا  }    ِل

ًطا ُلو ُه في الهاء على معطوف " اسم" َنا ْي َنّج ""التي "،"
 .بالفعل متعلقان والجاّران "،"الرض لـ نعت

َنا  { 72:آ ْب َق     َلُه     َوَوَه َيْعُقوَب     ِإْسَحا َلًة     َو ُكل     َناِف َنا     َو ْل َجَع
ِلِحيَن  }    َصا

َلًة بالفعل، " متعلق"لهالجار َناِف "."يعقوب من " حال"
ُكل قوله أول، مقدم " مفعول"كل عاطفة، ": الواو"و

 "جعلنا لـ ثان " مفعول"صالحين
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َناُهْم  { 73: ْل ِئّمًة     َوَجَع ُدوَن     َأ َنا     َيْه َأْمِر َنا     ِب ْي َأْوَح ْيِهْم     َو َل ِفْعَل     ِإ
ْيَراِت ْلَخ ِإَقاَم     ا َء     الّصلِة     َو َتا ِإي َكاِة     َو ُنوا     الّز َكا َنا     َو ِبِديَن     َل }    َعا

ِئّمًة َأ ُدوَن وجملة ثان، " مفعول" َيْه جملة "،"أئمة " نعت"
َنا جملة على " معطوفة"وكانوا ْي َأْوَح "." 

ًطا  { 74:آ ُلو ُه     َو َنا ْي َت ْكًما     آ ْلًما     ُح ُه     َوِع َنا ْي َنّج َيِة     ِمَن     َو ْلَقْر ا
ِتي ّل َنْت     ا ِئَث     َتْعَمُل     َكا َبا ْلَخ ّنُهْم     ا ُنوا     ِإ َسْوٍء     َقْوَم     َكا

 }    َفاِسِقيَن

ًطا قوله ُلو ًطا مستأنفة، ": الواو"َو لفعل " مفعول"ولو
المقدر الفعل وجملة بعده، ما يفسره محذوف

ْكًما لها، " مفسرة"آتيناه وجملة مستأنفة، " مفعول"ُح
"كانوا "إنهم جملة "،"القرية لـ " نعت"التي ثان،

 "."قوم " نعت"فاسقين مستأنفة،

ُه{ 75:آ َنا ْل ْدَخ َأ َنا ِفي َو ِت ّنُه َرْحَم ِلِحيَن ِمَن ِإ  }الّصا

من "إنه . جملةبالفعل " متعلقرحمتنا "في الجار
 "."أدخلناه في الهاء من حال "الصالحين
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ُنوًحا  { 76:آ ْذ     َو َدىَ     ِإ ْبُل     ِمْن     َنا َنا     َق ْب َتَج ُه     َلُه     َفاْس َنا ْي َنّج َف
َلُه َأْه َكْرِب     ِمَن     َو ْل ِم     ا ِظي ْلَع  }    ا

ًطا على " : معطوف"ونوًحا قوله " اسم"إذ "،"لو
ُنوًحا من اشتمال بدل ظرفي معطوف " اسم"وأهله ، "

 ""."نّجيناه في الهاء على

ُه  { 77:آ َنا َنَصْر ِم     ِمَن     َو ْلَقْو ّلِذيَن     ا ُبوا     ا ّذ َنا     َك ِت َيا ّنُهْم     ِبآِ ِإ
ُنوا َناُهْم     َسْوٍء     َقْوَم     َكا َأْغَرْق  }    َأْجَمِعيَن     َف

ّداه عصمناه، " معنى"نصرناه الفعل َتَضّمن تعديته، فع
َقْوَم كانوا "إنهم وجملة "،"القوم لـ " نعت"الذين

على " معطوفة"فأغرقناهم وجملة " مستأنفة،َسْوٍء
 .للهاء " توكيد"أجمعين "،"كانوا جملة

َد  { 78:آ َداُو ْيَماَن     َو َل ْذ     َوُس ُكَماِن     ِإ ْلَحْرِث     ِفي     َيْح ْذ     ا َنَفَشْت     ِإ
َنُم     ِفيِه ِم     َغ ْلَقْو ّنا     ا ُك ْكِمِهْم     َو  }    َشاِهِديَن     ِلُح

""إذ )،76( الية " في"نوًحا على معطوف ": اسم"داود
""إذ و "،وسليمان "داود من اشتمال بدل الولى
َنَفَشْت وجملة "،" يحكمانبـ متعلق ظرف الثانية ""
في اللف من " حالية"وكنا وجملة إليه، مضاف

و للتقوية، " زائدة"لحكمهم في واللم "،"يحكمان
 "."كنا " خبر"شاهدين و "،"شاهدين " مفعول"حكمهم

َناَها  { 79:آ ْيَماَن     َفَفّهْم َل ُكل     ُس َنا     َو ْي َت ْكًما     آ ْلًما     ُح َوِع
َنا َد     َمَع     َوَسّخْر َباَل     َداُو ْلِج ّبْحَن     ا ْيَر     ُيَس ّط ّنا     َوال ُك ِليَن     َو  }    َفاِع

َناَها جملة ُكمان جملة على " معطوفة"َفَفّهْم "،"يح
معترضة، ": الواو"وكل قوله ثان، " مفعول"سليمان

" مفعول"كلالمتعاطفين، بين معترضة ""آتينا وجملة
مكان " ظرف"مع "،"آتينا لـ ثان " مفعول"حكًما مقدم،

ّبْحَن وجملة بالفعل، متعلق منصوب ُيَس من " حال"
ّنا وجملة "،"الجبال ُك في الضمير من " حالية"و
 "."سّخرنا

ُه  { 80:آ َنا ّلْم ْنَعَة     َوَع ُبوٍس     َص ُكْم     َل ُكْم     َل َن ُتْحِص ُكْم     ِمْن     ِل ْأِس َب
ُتْم     َفَهْل ْن ِكُروَن     َأ  }    َشا
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ْنعة لـ بنعت " متعلق"لكم الجار ثان، " مفعول"َص
ُبوٍس َل ُكْم في المجرور والمصدر "،" َن ُتْحِص ِل " متعلق"

ّلمناهبـ  ." مستأنفةشاكرون أنتم "فهل وجملة ، "،"ع

ْيَماَن  { 81:آ َل ِلُس َأْمِرِه     َتْجِريِ     َعاِصَفًة     الّريَح     َو َلى     ِب الْرِض     ِإ
ِتي ّل َنا     ا ْك ّنا     ِفيَها     َباَر ُك ُكّل     َو ِلِميَن     َشْيٍء     ِب  }    َعا

ِلُسليمان قوله متعلق والجار عاطفة، " : الواوالّريَح "و
" مفعول"الريحو : سّخرنا،تقديره محذوف بفعل

ّدر، ""تجريِ وجملة "،الريح من " حال"عاِصفة للُمق
َنا وجملة "،"الريح من ثانية حال المقدرة ""وَسّخْر

ّلمناه جملة على معطوفة " متعلق"بأمره والجار "،"ع
""وكنا وجملة : ملتبسة،أيِ "،"تجريِ فاعل من بحال
 المقدر ""سّخْرنا في الضمير من حالية
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ِطيِن     َوِمَن  { 82 َيا ُلوَن     َلُه     َيُغوُصوَن     َمْن     الّش َيْعَم َعَمل     َو
ِلَك     ُدوَن ّنا     َذ ُك ِظيَن     َلُهْم     َو  }    َحاِف

َياطين "ومن الجار المقدر السابق بالفعل " متعلقالّش
""الريح على معطوف موصول ": اسم"َمْن "،"سّخرنا

ُدوَن له، يُغوُصوَن من له وسّخرنا :أيِ المتقدمة، ""
ّنا وجملة "،"عمل لـ بنعت متعلق مكان ظرف ""وك
" متعلق"لهم والجار "،"يعملون في الواو من حالية

 "."حافظين بالخبر

ّيوَب  { 83:آ َأ ْذ     َو َدىَ     ِإ ّبُه     َنا ّني     َر ِنَي     َأ ْنَت     الّضّر     َمّس َأ َأْرَحُم     َو

 }    الّراِحِميَن

ّيوَب قوله َأ ( الية " في"نوًحا على معطوف " : اسم"و
المؤول والمصدر "،"أيوب من اشتمال " بدل"إذ )،76

َأني ِنَي " وجملة الباء، الخافض نـزع على منصوب "َمّس
 " ."مّسني في الياء من " حاليةالراحمين أرحم "وأنت

َنا  { 84:آ َكَشْف ُه     ضُّر     ِمْن     ِبِه     َما     َف َنا ْي َت َلُه     َوآ َلُهْم     َأْه ْث َوِم
َنا     ِمْن     َرْحَمًة     َمَعُهْم ْنِد ْكَرىَ     ِع ِبِديَن     َوِذ ْلَعا  }    ِل
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"ضُّر "ِمْن الجار المقدرة، بالصلة " متعلق"به الجار
متعلق مكان " ظرف". "معهم"ما من بحال متعلق
" مفعول"رحمًة إليه، مضافة والهاء "،"مثلهم من بحال
، ""رحمة لـ بنعت " متعلقعندنا "من . والجارلجله

والجار "،"رحمة على معطوف " اسم"وِذكرىَ
 "."ِذكرىَ لـ بنعت " متعلق"للعابدين

ِإْسَماِعيَل  { 85:آ ْدِريَس     َو ِإ َذا     َو ِكْفِل     َو ْل ِمَن     ُكّل     ا
ِبِريَن  }    الّصا

ّيوَب على ": معطوف"وإسماعيل قوله ( الية " في"أ
ُكّل )،83 :أيِ مفرد، عن للعوض والتنوين " مبتدأ،"

ُكّل وجملة وكلهم، النبياء من " حالالصابرين من "
 .المتقدمين

َناُهْم  { 86:آ ْل ْدَخ َأ َنا     ِفي     َو ِت ّنُهْم     َرْحَم ِلِحيَن     ِمَن     ِإ  }    الّصا

في الهاء من " حالالصالحين من "إنهم جملة
 "."أدخلناهم

َذا  { 87:آ ّنوِن     َو ْذ     ال ًبا     َذَهَب     ِإ َظّن     ُمَغاضِ َنْقِدَر     َلْن     َأْن     َف
ْيِه َل َدىَ     َع َنا ُلَماِت     ِفي     َف ّظ َلَه     لَ     َأْن     ال ْنَت     ِإلَ     ِإ َنَك     َأ ْبَحا ّني     ُس ِإ
ْنُت ِلِميَن     ِمَن     ُك ّظا  }    ال

ّنون "ذا " بدل"إذ "،"إسماعيل على معطوف " اسمال
ّنوِن "ذا من اشتمال َأْن "،ال واسمها مخففة، " ناسخة"

وجملة المفعولين، مسد سد والمصدر الشأن، ضمير
وجملة خبر، التنـزيه وجملة "،"أْن " خبرَنْقِدَر "لن

المستتر الضمير من " بدل. "أنت" مستأنفة"سبحانك
 ." مستأنفةكنت "إني وجملة المحذوف، الخبر في

ِلَك  { 88:آ َذ َك ْنِجي     َو ِنيَن     ُن ْلُمْؤِم  }    ا

مفعول نائب والكاف مستأنفة، " : الواو"وكذلك قوله
المؤمنين : ننّجيأيِ إليه، مضاف الشارة واسم مطلق،

ًء  " مستأنفة"ننجي . وجملةالنجاء ذلك مثل إنجا

ّيا  { 89:آ َكِر ْذ     َوَز َدىَ     ِإ ّبُه     َنا ِني     لَ     َرّب     َر َذْر ًدا     َت ْنَت     َفْر َأ ْيُر     َو َخ
ِثيَن ْلَواِر  }    ا
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ّنوِن "ذا على معطوف ": اسم"وزكريا " بدلإذ "،ال
" تفسيريةتذرني لَ "رّب وجملة "،"زكريا من اشتمال
ًدا للنداء، َذْرني "لَ . وجملةالياء من " حال"فر " جوابَت
"لَ في الياء من " حاليةخير "وأنت وجملة النداء،
ِني َذْر  ".َت

ّنُهْم  { 90:آ ُنوا     ِإ ْيَراِت     ِفي     ُيَساِرُعوَن     َكا ْلَخ َنا     ا َن ْدُعو َي ًبا     َو َرَغ
ًبا ُنوا     َوَرَه َكا َنا     َو  }    َخاِشِعيَن     َل

ًبا " مستأنفة،كانوا "إنهم جملة موضع في " مصدر"َرَغ
"كانوا جملة على " معطوفة"وكانوا وجملة الحال،

 ُيَساِرُعوَن
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ِتي  { 91: ّل َنْت     َوا َنا     َفْرَجَها     َأْحَص َنَفْخ َنا     ِمْن     ِفيَها     َف ُروِح
َناَها ْل َنَها     َوَجَع ْب َيًة     َوا َلِميَن     آ ْلَعا  }    ِل

الية " في"زكريا على معطوف موصول " اسم"والتي
َنها )،89( ْب في الهاء الضمير على معطوف " اسم"وا

 "."آية لـ بنعت متعلق ""للعالمين الجار "،"جعلناها

ُكْم     َهِذِه     ِإّن  { 92:آ ُت ًة     ُأّمًة     ُأّم َد َنا     َواِح َأ ُكْم     َو ّب ُدوِن     َر ُب  }    َفاْع

ُكْم ُت ُأّم ُأّمًة " ،"إن " خبر" وجملة "،"أمتكم من " حال"
َنا َأ ُكْم "و ّب هذه : "إنالمستأنفة على " معطوفةَر

ُدوِن وجملة "،أمتكم ُب "أنا جملة على " معطوفة"َفاْع
الفعل، " منصوب"اعبدون في المقدرة ". والياءربكم

 . للوقاية والنون

ّطُعوا  { 93:آ َتَق َنُهْم     َأْمَرُهْم     َو ْي َنا     ُكّل     َب ْي َل  }    َراِجُعوَن     ِإ

َنُهْم ْي َب الفعل وتضّمن بالفعل، متعلق مكان ": ظرف"
بالخبر " متعلق"إلينا والجار " مبتدأ،"كل قطعوا، معنى

 ." مستأنفةراجعون إلينا "كل وجملة "،"راجعون

ِلَحاِت     ِمَن     َيْعَمْل     َفَمْن  { 94:آ ُكْفَراَن     َفل     ُمْؤِمٌن     َوُهَو     الّصا
ِيِه ّنا     ِلَسْع ِإ ُبوَن     َلُه     َو ِت  }    َكا
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إلينا : "كلالمستأنفة على " معطوفةَيْعَمْل "َفَمْن جملة
"الصالحات "من والجار مبتدأ، " شرطية"َمْن راجعون،

فاعل من " حاليةمؤمن "وهو وجملة بالفعل، متعلق
ِيِه ُكْفَراَن "فل وجملة "،"يعمل شرط، جواب "ِلَسْع
 .الشرط جواب على " معطوفةكاتبون له "وإنا وجملة

َلى     َوَحَراٌم  { 95:آ َيٍة     َع َناَها     َقْر ْك َل ّنُهْم     َأْه  }    َيْرِجُعوَن     لَ     َأ

"قرية "على والجار ومبتدأ، مستأنفة، " الواو"َوَحَراٌم
لنها بالنكرة؛ الَبتداء وجاز "،"حراملـ بنعت متعلق

""حرام و "،"قريةلـ " نعت"أهلكناها وجملة موصوفة،
َلوا : "ُقْلنحو واجب؛ بمعنى ْتُل َتَعا ُكْم َحّرَم َما َأ ّب َر
ُكْم ْي َل ُكوا ألَ َع َتْرُك "،ُتْشِر والمصدر واجب، الشرك َو
في عباس ابن . قالالمبتدأ " خبريرجعون لَ "أنهم

يرجع لَ أنه أهلكناها قرية على : "واجبالية تفسير
 " .راجع منهم

ّتى96:آ َذا  َح ِتَحْت ِإ ْأُجوُج ُف ْأُجوُج َي َدٍب ُكّل ِمْن َوُهْم َوَم َح
ُلوَن ْنِس  َي

بمعنى متعلقة شرطية " ظرفية"إذا " ابتدائية،"حتى
ِتَحْت وجملة مستأنفة، الشرط وجملة الجواب، ""ُف
َدٍب كل من "وهم جملة إليه، مضاف ُلون َح ْنِس " حاليةَي

بالفعل " متعلقحدب كل "من الجار الفاعل، نائب من
 "."ينسلون

َتَرَب  { 97:آ ُد     َواْق ْلَوْع ْلَحّق     ا َذا     ا ِإ ْبَصاُر     َشاِخَصٌة     ِهَي     َف َأ

ّلِذيَن َنا    َ يا     َكَفُروا     ا َل ْي ْد     َو ّنا     َق َلٍة     ِفي     ُك َذا     ِمْن     َغْف ّنا     َبْل     َه ُك
ِلِميَن  }    َظا

َتَرَب جملة ُد "واْق ِتحْت جملة على " معطوفةالَوْع "،"ُف
الشرط " جواب َأبصاُر َشاِخَصٌة هي "فإذا "وجملة
"شاخصة وجملة الشرطية، ""إذابـ المتصدر المتقدم

رابطة ""فإذا في والفاء "،"هي المبتدأ " خبرأبصار
ّكدت " الفجائية"إذاو الشرط، لجواب الجواب، ربط أ

""أبصار " خبر"شاخصة مبتدأ، القصة " ضمير"هي
" مقولويلنا "يا جملة إليه، " مضاف"الذين المبتدأ،
المقدر القول . وجملة: يقولونأيِ مقدر، لقول القول
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ّنا "قد وجملة "،"كفروا فاعل من حال في " مستأنفةك
حيز في " مستأنفةظالمين كنا "بل وجملة القول، حيز

 .القول

ُكْم  { 98:آ ّن ُدوَن     َوَما     ِإ ُب ّلِه     ُدوِن     ِمْن     َتْع ّنَم     َحَصُب     ال ُتْم     َجَه ْن َأ

ُدوَن     َلَها  }    َواِر

"من والجار الكاف، على معطوف موصول " اسم"ما
تعبدونه : ماأيِ المقدر، العائد من بحال " متعلقدون
ًنا "،"جهنم من حال "واردون "أنتم وجملة دون، من كائ
المضاف لن إليه؛ المضاف من الحال مجيء وجاز

 .إليه المضاف من الجزء بمنـزلة

ِلَهًة     َهُؤلَِء     َكاَن     َلْو  { 99:آ ُدوَها     َما     آ ُكّل     َوَر ِفيَها     َو
ُدوَن ِل  }    َخا

ُدوَها "ما وجملة مستأنفة، الشرط جملة " جوابَوَر
على " معطوفةخالدون فيها "وكل وجملة الشرط،

 .المستأنفة

 }    َيْسَمُعوَن     لَ     ِفيَها     َوُهْم     َزِفيٌر     ِفيَها     َلُهْم  { 100:آ

" متعلق"لهم الجار " مستأنفة،َزِفير فيها "لهم جملة
به تعلق الذيِ بالَستقرار " متعلق"فيها الجار بالخبر،
"يسمعون لَ فيها "وهم وجملة " مبتدأ،"زفير الخبر،

بحال " متعلق"فيها والجار المستأنفة، على معطوفة
 "."هم المبتدأ من

ّلِذيَن     ِإّن  { 101:آ َبَقْت     ا ّنا     َلُهْم     َس َنى     ِم ْلُحْس ِئَك     ا َل ْنَها     ُأو َع
ُدوَن ْبَع  }    ُم

عنها "أولئك وجملة "،"سبقت بالفعل متعلقان الجاّران
ُدوَن ْبَع  "إن " خبرُم
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َتَهْت     َما     ِفي     َوُهْم     َحِسيَسَها     َيْسَمُعوَن     لَ  { 102: اْش
ْنُفُسُهْم ُدوَن     َأ ِل  }    َخا
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فيما "وهم وجملة "،"إن لـ ثان " خبريسمعون "لَ جملة
َتَهْت "،"يسمعون فاعل من " حاليةخالدون َأنفُسهم اْش
 .الموصول " صلة"اشتهت وجملة

ُنُهُم     لَ  { 103:آ ْلَفَزُع     َيْحُز َبُر     ا ْك َلّقاُهُم     ال َت َت َكُة     َو ِئ ْلَمل َذا     ا َه
ُكُم ّلِذيِ     َيْوُم ُتْم     ا ْن ُدوَن     ُك  }    ُتوَع

ُنُهم "لَ جملة "هذا جملة "،"إن لـ ثالث " خبرالَفَزُع َيْحُز
ُكم وجملة : يقولون،أيِ مقدر، لقوٍل القول " مقولَيْوُم
 "."الملئكة من حال المقدر

ْطِويِ     َيْوَم  { 104:آ َء     َن َطّي     الّسَما ُتِب     الّسِجّل     َك ُك ْل َكَما     ِل
َنا ْأ َد ْلٍق     َأّوَل     َب ُه     َخ ُد ًدا     ُنِعي َنا     َوْع ْي َل ّنا     َع ّنا     ِإ ِليَن     ُك  }    َفاِع

اذكر، تقديره محذوف لفعل به ": مفعول"يوم قوله
َطّي في والكاف مستأنفة، اذكر وجملة َك " نائب"

""للكتب الجار إليه، " مضاف"طيو مطلق، مفعول
" نائب"كما في ". والكاف"طّي من بحال متعلق

مثل إعادة : نعيدهأيِ " مصدرية،"ما و مطلق، مفعول
ًدا " مستأنفة"نعيده . وجملةأول بدئنا " مفعول. "َوْع

ُدأيِ محذوف، لفعل مطلق َنِع ًدا، :  والجملة وع
ًدالـ بصفة " متعلق"علينا والجار مستأنفة، وجملة "،"وع

ّنا "إنا  . " مستأنفةك

ْد  { 105:آ َلَق َنا     َو ْب َت ُبوِر     ِفي     َك ْكِر     َبْعِد     ِمْن     الّز ّذ الْرَض     َأّن     ال
ُثَها َباِديَِ     َيِر ِلُحوَن     ِع  }    الّصا

"أن المؤول والمصدر "،"كتبنا بالفعل متعلقان الجاّران
 "."كتب " مفعوليرثها الَرض

َذا     ِفي     ِإّن  { 106:آ َبلًغا     َه ٍم     َل ِبِديَن     ِلَقْو  }    َعا

ٍم الجار ِلَقْو  "."بلًغا لـ بنعت " متعلق"

َناَك     َوَما  { 107:آ ْل َلِميَن     َرْحَمًة     ِإلَ     َأْرَس ْلَعا  }    ِل

هذا في "إن جملة على " معطوفةأرسلناك "وما جملة
َلمين والجار لجله، " مفعول"رحمة "،لبلًغا ""للعا
 "."رحمةلـ بنعت متعلق
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ّنَما     ُقْل  { 108:آ َلّي     ُيوَحى     ِإ ّنَما     ِإ ُكْم     َأ َلُه َلٌه     ِإ ٌد     ِإ َفَهْل     َواِح
ُتْم ْن ِلُموَن     َأ  }    ُمْس

ّنَما المؤول المصدر َأ َلُهكم " ٌد إلٌه إ فاعل، " نائبواح
 ." مستأنفةمسلمون أنتم "فهل وجملة

ِإْن  { 109:آ ّلْوا     َف ُكْم     َفُقْل     َتَو ُت ْن َذ َلى     آ ِإْن     َسَواٍء     َع ْدِريِ     َو َأ

ٌد     َأْم     َأَقِريٌب ُدوَن     َما     َبِعي  }    ُتوَع

والمفعول الفاعل من بحال " متعلقَسَواٍء "على الجار
ُكم في ُت ْن َذ " نافية،. "إْنسواء على : كائنينأيِ "،"آ

ِإْن وجملة ْدِريِ " "."آذنتكم جملة على " معطوفةَأ
َأَقِريٌب وجملة ٌد أم " ُدوَن ما بعي نصب محل " فيُتوَع

""قريب بالَستفهام، " المعلق"أدريِ للفعل به مفعول
""ما معطوف، " اسم"بعيد " عاطفة،"أم مقدم، خبر

 .مؤخر مبتدأ المؤول والمصدر مصدرية،

ّنُه  { 110:آ َلُم     ِإ ْلَجْهَر     َيْع ْلَقْوِل     ِمَن     ا َلُم     ا َيْع ُتُموَن     َما     َو ْك  }    َت

""ما و "،"الجهر من بحال " متعلقالَقْوِل "ِمنالجار
 .: مكتومكمأيِ به، مفعول والمصدر مصدرية،

ِإْن  { 111:آ ْدِريِ     َو ّلُه     َأ َنٌة     َلَع ْت ُكْم     ِف َتاٌع     َل َلى     َوَم  }    ِحيٍن     ِإ

ّلُه جملة َلَع َنٌة " ْت .بالترّجي " المعلق"أدريِلـ به " مفعولِف

ُكْم     َرّب     َقاَل  { 112:آ ْلَحّق     اْح َنا     ِبا ّب َتَعاُن     الّرْحَمُن     َوَر ْلُمْس ا
َلى  }    َتِصُفوَن     َما     َع

َنا جملة ّب مقول جملة على " معطوفةالّرْحَمُن "وَر
" مصدرية،"ما و ثان، " خبر"المستعان القول،

َتَعاُنبـ متعلق مجرور المؤول والمصدر  "الُمْس
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 الحج سورة

ّيَها َيا{ 1:آ ّناُس َأ ّتُقوا ال ُكْم ا ّب َلَة ِإّن َر ْلَز الّساَعِة َز
ٌء ِظيٌم َشْي  }َع
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مستأنفة، النداء " جواب"اتقوا وجملة " بدل،"الناس
 ...".زلزلة "إن جملة وكذا

َنَها     َيْوَم  { 2:آ ْذَهُل     َتَرْو َتَضُع     َأْرضََعْت     َعّما     ُمْرضَِعٍة     ُكّل     َت َو
َلَها     َحْمٍل     َذاِت     ُكّل َتَرىَ     َحْم ّناَس     َو َكاَرىَ     ال ُهْم     َوَما     ُس

َكاَرىَ ِكّن     ِبُس َل َذاَب     َو ّلِه     َع ٌد     ال  }    َشِدي

""عّما الجار "،"تذهلبـ متعلق زمان " ظرف"يوم
والواو الناس، من " حال"وُسكارىَ "،"تذهلبـ متعلق

"،"الناس من حالية والجملة " حالية،هم "وما في
وجملة ليس، عمل " العاملة"ما خبر في زائدة والباء

مقدر استئناف على " معطوفةشديد الله عذاب "ولكن
 .شديد الله عذاب ولكن هين، كله : هذاأيِ

ّناِس     َوِمَن  { 3:آ ّلِه     ِفي     ُيَجاِدُل     َمْن     ال ْيِر     ال ٍم     ِبَغ ْل ِبُع     ِع ّت َي َو
َطاٍن     ُكّل ْي  }    َمِريٍد     َش

" اسم"َمن " مستأنفة،يجادل من الناس "ومن جملة
من بحال " متعلق"بغير الجار مؤخر، مبتدأ موصول

 " ."شيطان " صفة"مريد " ،"يجادل فاعل

ِتَب  { 4:آ ْيِه     ُك َل ّنُه     َع ُه     َمْن     َأ ّنُه     َتَولَ َأ ّلُه     َف َيْهِديِه     ُيِض َلى     َو ِإ
َذاِب  }    الّسِعيِر     َع

" ضمير"أنه في والهاء فاعل، نائب المؤول المصدر
" شرطية"من و "،"أنه خبر الشرط وجملة الشأن،
ّله وجملة " خبر،"تولَه وجملة مبتدأ، ""أنه " خبر"يض

فإضلله أيِ مبتدأ الثاني المؤول والمصدر الثانية،
"واقع "فإضلله وجملة بالفعل، متعلق والجاّر واقع،
 .الشرط جواب

ّيَها    َ يا  { 5:آ ّناُس     َأ ُتْم     ِإْن     ال ْن ْيٍب     ِفي     ُك َبْعِث     ِمَن     َر ْل ّنا     ا ِإ َف
ُكْم َنا َلْق ْطَفٍة     ِمْن     ُثّم     ُتَراٍب     ِمْن     َخ َلَقٍة     ِمْن     ُثّم     ُن ِمْن     ُثّم     َع

ّلَقٍة     ُمْضَغٍة ْيِر     ُمَخ ّلَقٍة     َوَغ ّيَن     ُمَخ َب ُن ُكْم     ِل ُنِقّر     َل ِم     ِفي     َو الْرَحا
ُء     َما َلى     َنَشا ُكْم     ُثّم     ُمَسّمى     َأَجٍل     ِإ ُلُغوا     ُثّم     ِطْفل     ُنْخِرُج ْب َت ِل

ُكْم ّد ُكْم     َأُش ْن َتَوّفى     َمْن     َوِم ُكْم     ُي ْن ّد     َمْن     َوِم َلى     ُيَر َذِل     ِإ َأْر

ْلُعُمِر ْيل     ا َك َلَم     ِل ٍم     َبْعِد     ِمْن     َيْع ْل ًئا     ِع ْي َتَرىَ     َش ًة     الْرَض     َو َد َهاِم
َذا ِإ َنا     َف ْل ْيَها     َأنـز َل َء     َع ْلَما َتّزْت     ا َبْت     اْه  }    َوَر
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المجرور والمصدر مستأنفة، النداء جواب الشرط جملة
ّين ُنِقّر وجملة "،"خلقناكمبـ متعلق "لكم "لنب ""و

وقوله "،"نقّر بـ " متعلقأجل "إلى والجار مستأنفة،
مفعول من " حال"طفل". و"أجل " : نعت"مسمى

َد؛"نخرجكم كالرضا الصل في مصدر لنه " وُوّح
متعلق " مجرور"لتبلغوا المؤول والمصدر والعدل،

: ثم" أيِ"نخرجكم جملة على معطوف محذوف بفعل
" ناصبة،"كيو جارة ": اللم"لكيل لتبلغوا، نعّمركم

"،"يرد بـ متعلق " مجروريعلم "لكيل المؤول والمصدر
ْلم " مفعول"شيئاو على " معطوفة"وترىَ وجملة "."ِع

على معطوفة الشرط وجملة " ،خلقناكم "إنا جملة
من ": حال"هامدة " . وقولهالرض "وترىَ جملة

 "الرض
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ِلَك  { 6 َأّن     َذ ّلَه     ِب ْلَحّق     ُهَو     ال ّنُه     ا َأ ِيي     َو َتى     ُيْح ْلَمْو ّنُه     ا َأ َلى     َو َع
 }    َقِديٌر     َشْيٍء     ُكّل

. المصدر" مستأنفةالحق هو الله بأن "ذلك جملة
فصل " ضمير"هو "،"ذلك بخبر متعلق مجرور المؤول

على معطوف الثاني المؤول والمصدر له، محل لَ
 .الول

َأّن  { 7:آ َيٌة     الّساَعَة     َو ِت ْيَب     لَ     آ َأّن     ِفيَها     َر ّلَه     َو ْبَعُث     ال َمْن     َي
ُبوِر     ِفي ْلُق  }    ا

على ..." معطوفالساعة "وأن المؤول المصدر
ثاٍن " خبرفيها ريب "لَ وجملة المتقدم، المصدر

 .المقدرة بالصلة " متعلقالقبور "في ". والجار"أّنلـ

ّناِس     َوِمَن  { 8:آ ّلِه     ِفي     ُيَجاِدُل     َمْن     ال ْيِر     ال ٍم     ِبَغ ْل ًدىَ     َولَ     ِع ُه
َتاٍب     َولَ ِنيٍر     ِك  }    ُم

"من على " معطوفةيجادل من الناس "ومن جملة
"علم "بغير ). الجار3( الية في "يجادل من الناس
 "."يجادل فاعل من بحال متعلق
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ِنَي  { 9:آ ْطِفِه     َثا ُيِضّل     ِع ِبيِل     َعْن     ِل ّلِه     َس َيا     ِفي     َلُه     ال ْن ّد ال
ُنِذيُقُه     ِخْزيٌِ َياَمِة     َيْوَم     َو ْلِق َذاَب     ا ْلَحِريِق     َع  }    ا

""ليضل والمصدر "،"يجادل فاعل من " حال"ثاني
"خزيِ الدنيا في "له وجملة "،"يجادل بـ متعلق مجرور

" متعلقالدنيا "في والجار "،"يجادل فاعل من حال
جملة على " معطوفة"نذيقه وجملة "،"خزيِ من بحال

 " .خزيِ الدنيا في "له

ِلَك  { 10:آ ّدَمْت     ِبَما     َذ َداَك     َق َأّن     َي ّلَه     َو ْيَس     ال ٍم     َل َظل ِب
ِبيِد ْلَع  }    ِل

متعلقة مجرورة " موصولة"ماو جاّرة، ": الباء"بما
ّدمت بما "ذلك وجملة بالخبر، لقول القول " مقولق

فاعل من حال القول وهذا له، : قائلينأيِ مقدر
" معطوفبظلم ليس الله "وأن والمصدر "،"نذيقه

ظلم، بذيِ : ليسأيِ للنسب هنا وَفّعال "،"ما على
" مفعول"العبيدو للتقوية، " زائدة"للعبيد في واللم

 "."ظلملـ

ّناِس     َوِمَن  { 11:آ ُد     َمْن     ال ُب ّلَه     َيْع َلى     ال ِإْن     َحْرٍف     َع َبُه     َف َأَصا

ْيٌر َأّن     َخ ْطَم ِإْن     ِبِه     ا ْتُه     َو َب َنٌة     َأَصا ْت َلَب     ِف ْنَق َلى     ا َوْجِهِه     َع
َيا     َخِسَر ْن ّد َة     ال ِلَك     َوالِخَر ْلُخْسَراُن     ُهَو     َذ ِبيُن     ا ْلُم  }    ا

"ومن جملة على " معطوفةيعبد من الناس "ومن جملة
"حرف "على ). الجار8( الية " فييجادل من الناس
"خير أصابه "فإن ". جملة"يعبد فاعل من بحال متعلق

والجار "،يعبد من الناس "ومن جملة على معطوفة
جملة "،"انقلب فاعل من بحال " متعلقوجهه "على
هو "ذلك " .وجملة"انقلب فاعل من " حالالدنيا "خسر

"،"الخسران وخبره " مبتدأ،"ذلك " مستأنفة،الخسران
 .فصل " ضمير"هو

ْدُعو  { 12:آ ّلِه     ُدوِن     ِمْن     َي ُه     لَ     َما     ال ْنَفُعُه     لَ     َوَما     َيُضّر ِلَك     َي َذ
ُد     الّضلُل     ُهَو َبِعي ْل  }    ا

بحال " متعلقدون "من الجار " مستأنفة،"يدعو جملة
""هو " مستأنفة،الضلل هو "ذلك جملة "،"ما من

 .فصل ضمير
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ْدُعو 13:آ َي ُه     َلَمْن     { ْئَس     َنْفِعِه     ِمْن     َأْقَرُب     ضَّر ِب َلى     َل ْلَمْو ا
ْئَس ِب َل ْلَعِشيُر     َو  }    ا

في زائدة " اللمضّره "لَمن " مستأنفة،"يدعو جملة
:أيِ به، مفعول موصول " اسم"َمن للتأكيد،، المفعول

وخبر، " مبتدأأقرب "ضّرهو أقرب، ضّره َمْن يدعو
عبدالله قراءة الوجه هذا ويؤيد بأقرب، متعلق والجار
" صلة،أقرب "ضّره وجملة "،أقرب ضّره َمن "يدعو
وفعل القسم، جواب في " واقعة"لبئس في واللم
 .هو تقديره محذوف والمخصوص وفاعل، ماض

ّلَه     ِإّن  { 14:آ ْدِخُل     ال ّلِذيَن     ُي ُنوا     ا ُلوا     آَم ِلَحاِت     َوَعِم الّصا
ّناٍت ِتَها     ِمْن     َتْجِريِ     َج ْنَهاُر     َتْح  }    ال

 .جنات " نعت"تجريِ وجملة ثاٍن، " مفعول"جنات

ُظّن     َكاَن     َمْن  { 15:آ ُه     َلْن     َأْن     َي ْنُصَر ّلُه     َي َيا     ِفي     ال ْن ّد ال
ْد     َوالِخَرِة ُد َيْم ْل َبٍب     َف َلى     ِبَس َطْع     ُثّم     الّسَماِء     ِإ َيْق ُظْر     ِل ْن َي ْل َف

َبّن     َهْل ْذِه ُه     ُي ُد ْي  }    َيِغيُظ     َما     َك

" مخففة"أْن " خبر،"كان وجملة مبتدأ، " شرطية"َمن
َأْن والمصدر الشأن، ضمير واسمها الثقيلة، من لن "

ّدينصره ّد " س " خبر"يظن وجملة ظّن، مفعولْي مس
وجملة " المخففة،"أن " خبرينصره "لن وجملة كان،

معها والفعل للمر، واللم الشرط، " جواب"فليمدد
ْذهبن "هل وجملة مجزوم، النظر لفعل به مفعول "ُي
ّلق ْذهبن مفعول " موصول"ما بالَستفهام، المع ُي " 
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ِلَك  { 16: َذ َك ُه     َو َنا ْل َياٍت     َأنـز َناٍت     آ ّي َأّن     َب ّلَه     َو َمْن     َيْهِديِ     ال
ُد  }    ُيِري

مطلق، مفعول نائب الكاف مستأنفة، ": الواو"وكذلك
""أنـزلناه جملة النـزال، ذلك مثل إنـزالَ أنـزلناه :أيِ

الله "وأن والمصدر الهاء، من " حال"آيات مستأنفة،
 "."أنـزلناه في الهاء على " معطوفيهديِ
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ّلِذيَن     ِإّن  { 17:آ ُنوا     ا ّلِذيَن     آَم ُدوا     َوا ِئيَن     َها ِب َوالّصا
ّنَصاَرىَ ْلَمُجوَس     َوال ّلِذيَن     َوا ُكوا     َوا ّلَه     ِإّن     َأْشَر َيْفِصُل     ال

َنُهْم ْي َياَمِة     َيْوَم     َب ْلِق  }    ا

:الظرفان "،الذين "إن " خبريفصل الله "إن جملة
 "."يفصل بـ " متعلقانيوم "بينهم،

َلْم  { 18:آ ّلَه     َأّن     َتَر     َأ ُد     ال َوَمْن     الّسَماَواِت     ِفي     َمْن     َلُه     َيْسُج
ْلَقَمُر     َوالّشْمُس     الْرِض     ِفي ّنُجوُم     َوا َباُل     َوال ْلِج َوالّشَجُر     َوا

ّدَواّب ِثيٌر     َوال َك ّناِس     ِمَن     َو ِثيٌر     ال َك ْيِه     َحّق     َو َل َذاُب     َع ْلَع َوَمْن     ا
ّلُه     ُيِهِن ٍم     ِمْن     َلُه     َفَما     ال ْكِر ّلَه     ِإّن     ُم ُء     َما     َيْفَعُل     ال  }    َيَشا

ّد المؤول المصدر ّد س َلْي مس "في الجار و "،"تر مفعو
"الناس "من الجار المقدرة، بالصلة " يتعلقالسموات

على " : معطوف"وكثير قوله "."كثير بصفة متعلق
". جملة"كثير لـ " نعت"حّق وجملة " المتقدمة،"كثير
به، مفعول شرط " اسم"َمن " مستأنفةيهن "ومن

""ِمن و الشرط، " جوابمكرم من له "فما وجملة
ْكِرمو زائدة، بالخبر، " متعلق"له والجاّر " مبتدأ،"ُم
 ." مستأنفةيفعل الله "إن وجملة

َذاِن  { 19:آ َتَصُموا     َخْصَماِن     َه ّبِهْم     ِفي     اْخ ّلِذيَن     َر َكَفُروا     َفا
ّطَعْت َياٌب     َلُهْم     ُق ُءوِسِهُم     َفْوِق     ِمْن     ُيَصّب     َناٍر     ِمْن     ِث ُر
ْلَحِميُم  }    ا

لـ " نعت"اختصموا جملة وخبر، " مبتدأخصمان "هذان
على ..." معطوفةكفروا "فالذين جملة " ،"خصمان

ّطَعت " وجملةخصمان : "هذانالمستأنفة " خبر"ق
جملة "،"ثيابلـ بنعت " متعلقنار "من الجار الموصول،

ُيَصّب ْلَحِميم ُرُؤوِسِهُم َفْوِق ِمْن " في الهاء من " حالا
 "."لهم

ِنِهْم     ِفي     َما     ِبِه     ُيْصَهُر  { 20:آ ُطو ُد     ُب ُلو ْلُج  }    َوا

ُيصهر جملة "بطونهم "في الجار "،"الحميم من " حال"
ّدرة بالصلة متعلق " : اسم"والجلود قوله ، المق

 "."ما على معطوف

َلُهْم  { 21:آ  }    َحِديٍد     ِمْن     َمَقاِمُع     َو

javascript:openquran(21,21,21)
javascript:openquran(21,20,20)
javascript:openquran(21,19,19)
javascript:openquran(21,19,19)
javascript:openquran(21,19,19)
javascript:openquran(21,18,18)
javascript:openquran(21,18,18)
javascript:openquran(21,18,18)
javascript:openquran(21,17,17)
javascript:openquran(21,17,17)
javascript:openquran(21,17,17)


"،"يصّب جملة على " معطوفةمقامع "ولهم جملة
 .لمقامع بنعت " متعلقحديد "من الجار

ّلَما  { 22:آ ُدوا     ُك ْنَها     َيْخُرُجوا     َأْن     َأَرا ُدوا     َغّم     ِمْن     ِم ِفيَها     ُأِعي
ُذوُقوا َذاَب     َو ْلَحِريِق     َع  }    ا

" مصدرية،"ما "،"أعيدوا بـ متعلق زمان " ظرف"كل
""أعيدوا . وجملةإرادة وقت كل فيها : أعيدواوالتقدير

"،"أرادوا " مفعوليخرجوا "أن والمصدر مستأنفة،
اشتمال، بدل "،"منها من بدل ومجرور " : جارغم "من

""ذوقوا وجملة "،غمها : "من والتقدير مقدر، والضمير
الملئكة، لهم : تقولأيِ مقدر لقول القول مقول

 "."أعيدوا جملة على معطوف المقدر والقول

ّلَه     ِإّن  { 23:آ ْدِخُل     ال ّلِذيَن     ُي ُنوا     ا ُلوا     آَم ِلَحاِت     َوَعِم الّصا
ّناٍت ِتَها     ِمْن     َتْجِريِ     َج ْنَهاُر     َتْح ّلْوَن     ال َأَساِوَر     ِمْن     ِفيَها     ُيَح

ُلًؤا     َذَهٍب     ِمْن ُلْؤ َباُسُهْم     َو ِل  }    َحِريٌر     ِفيَها     َو

جملة " نعت،"تجريِ جملة ثاٍن، " مفعول"جنات
ّلون " متعلقأساور "من الجار الموصول، من حال ""يح

"من محل على معطوف " اسم"لؤلؤا و لساور، بنعت
جملة على " معطوفةحرير "ولباسهم وجملة "،أساور

 "لباسهم من بحال " متعلق"فيها والجار "،"يحلون
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ُدوا  { 24 َلى     َوُه ّيِب     ِإ ّط ْلَقْوِل     ِمَن     ال ُدوا     ا َلى     َوُه ِصَراِط     ِإ
ْلَحِميِد  }    ا

 " ."الطيب من بحال " متعلقالقول "من الجار

ّلِذيَن     ِإّن  { 25:آ ّدوَن     َكَفُروا     ا َيُص ِبيِل     َعْن     َو ّلِه     َس ال
ْلَمْسِجِد ِم     َوا ْلَحَرا ّلِذيِ     ا ُه     ا َنا ْل ّناِس     َجَع ًء     ِلل ِكُف     َسَوا ْلَعا ِفيِه     ا

َباِديِ ْل ْد     َوَمْن     َوا ْلَحاٍد     ِفيِه     ُيِر ِإ ٍم     ِب ْل ُظ َذاٍب     ِمْن     ُنِذْقُه     ِب َع
ٍم ِلي  }    َأ

"،"كفروا جملة على " معطوفة"ويصدون جملة
نعت والموصول "،"سبيل على معطوف ""والمسجد

". "سواءالثاني بالمفعول " متعلق"للناس والجاّر ثاٍن،
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" فاعل"العاكف "،"الناس من الحال موضع في مصدر
على " معطوف"والباد بالعاكف متعلق والجار "،"سواء

.المحذوفة الياء على المقدرة بالضمة مرفوع "العاكف،
مبتدأ، شرط " اسم"َمن مستأنفة، ": الواو"وَمن قوله

ُيرد ومفعول ًياأيِ " محذوف" ّد ""بإلحاد . الجار: تع
الجار بإلحاد، : ملتبًساأيِ المفعول من بحال متعلق
 "."بإلحاد من " بدل"بظلم

ْذ  { 26:آ ِإ َنا     َو ْأ ْبَراِهيَم     َبّو َكاَن     ل ْيِت     َم َب ْل ِبي     ُتْشِرْك     لَ     َأْن     ا
ًئا ْي  }    َش

ظرفي " اسم"إذ مستأنفة ": الواوبّوأنا "وإذ قوله
ّنا، معنى مضمن ماض وفعل مقدًرا، اذكر مفعول ّي َب
" مضاف"بوأنا وجملة " مستأنفة،بوأنا "وإذ وجملة

" ناهية،"لَ " تفسيرية،"أْن به، " مفعول"مكان إليه،
 ." مفسرةتشرك "لَ وجملة

ّذْن  { 27:آ َأ ّناِس     ِفي     َو ْلَحّج     ال ُتوَك     ِبا ْأ َلى     ِرَجالَ     َي ُكّل     َوَع
ِتيَن     ضَاِمٍر ْأ  }    َعِميٍق     َفّج     ُكّل     ِمْن     َي

ّذن جملة وجملة "،"طّهر جملة على " معطوف"وأ
الواو، من " حال. "رجالَمقدر شرط جواب ""يأتوك

: رجالَأيِ مقدرة بحال " متعلقضامر كل "وعلى الجار
 ".ضامر "كل لـ " نعت"يأتين جملة كل، على وكائنين

 28:آ

ُدوا  { َيْشَه َناِفَع     ِل ُكُروا     َلُهْم     َم ْذ َي ّلِه     اْسَم     َو ٍم     ِفي     ال ّيا َأ

ُلوَماٍت َلى     َمْع ِم     َبِهيَمِة     ِمْن     َرَزَقُهْم     َما     َع ْنَعا ُلوا     ال ُك ْنَها     َف ِم
ْطِعُموا َأ ِئَس     َو َبا ْل ْلَفِقيَر     ا  }    ا

"،"يأتوك بـ متعلق " مجرور"ليشهدوا المؤول المصدر
ما "على الجار لمنافع، بنعت " متعلق"لهم الجار

" متعلقبهيمة "من الجار " ،"يذكروا بـ " متعلقرزقهم
"منها "فكلوا جملة الموصول، من حال بمحذوف

 .المفعول " نعت"الفقير مستأنفة،

َيْقُضوا     ُثّم  { 29:آ َثُهْم     ْل  }    َتَف
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 .الجازمة المر " لَم"ليقضوا في اللم

ِلَك  { 30:آ ّظْم     َوَمْن     َذ ّلِه     ُحُرَماِت     ُيَع ْيٌر     َفُهَو     ال َد     َلُه     َخ ْن ِع
ّبِه ّلْت     َر ُأِح ُكُم     َو ْنَعاُم     َل َلى     َما     ِإلَ     ال ْت ُكْم     ُي ْي َل ُبوا     َع ِن َت َفاْج

َثاِن     ِمَن     الّرْجَس  }    الْو

وجملة ذلك، : المرأيِ محذوف لمبتدأ ": خبر"ذلك
وجملة مبتدأ، " شرطية"َمنو " مستأنفة،يعظم "ومن

ّظم "،"خير بـ متعلقان والظرف الجار " خبره،"يع
ّلت وجملة ُأِح " موصوليتلى ما "إلَ " مستأنفة،"و

"من والجار " مستأنفة،"فاجتنبوا وجملة مستثنى،
 "الرجس من بحال " متعلقالوثان
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َء  { 31 َنَفا ّلِه     ُح ْيَر     ِل ِكيَن     َغ ّلِه     ُيْشِرْك     َوَمْن     ِبِه     ُمْشِر ِبال
ّنَما َأ َك َطُفُه     الّسَماِء     ِمَن     َخّر     َف َتْخ ْيُر     َف ّط ِبِه     َتْهِويِ     َأْو     ال
 }    الّريُح

الجار "،"اجتنبوا في الفاعل ضمير من " حال"حنفاء
""به الجار ثانية، " حال"غير بحنفاء، متعلق ""لله

" مستأنفة،بالله يشرك "ومن جملة بمشركين، متعلق
وجملة ومكفوفة، " كافة"كأنما مبتدأ، " شرطية"َمن

""فتخطفه وجملة الشرط، " جوابخّر "فكأنما
" معطوفةتهويِ "أو وجملة "،"َخّر جملة على معطوفة

 "."تخطفه جملة على

ِلَك  { 32:آ ّظْم     َوَمْن     َذ ِئَر     ُيَع ّلِه     َشَعا ّنَها     ال ِإ َتْقَوىَ     ِمْن     َف
ُلوِب ْلُق  }    ا

والواو ذلك، المر أيِ محذوف، لمبتدأ ": خبر"ذلك
ّظم وجملة مبتدأ، " شرطية"َمنو مستأنفة، " خبر،"يع

 .الشرط " جوابتقوىَ من "فإنها وجملة

ُكْم  { 33:آ َناِفُع     ِفيَها     َل َلى     َم ّلَها     ُثّم     ُمَسّمى     َأَجٍل     ِإ َلى     َمِح ِإ
ْيِت َب ْل ِتيِق     ا ْلَع  }    ا

" متعلق"فيها الجار بالخبر، " متعلق"لكم الجاّر
"أجل "إلى الجار الخبر، به تعلق الذيِ بالَستقرار
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ّلها "ثم جملة "،"منافعلـ بنعت متعلق "البيت إلى مح
 ".منافع فيها "لكم المستأنفة على معطوفة

ُكّل  { 34:آ ِل َنا     ُأّمٍة     َو ْل ًكا     َجَع ْنَس ُكُروا     َم ْذ َي ّلِه     اْسَم     ِل َلى     ال َع
ِم     َبِهيَمِة     ِمْن     َرَزَقُهْم     َما ْنَعا ُكْم     ال َلُه ِإ َلٌه     َف ٌد     ِإ َلُه     َواِح َف

ِلُموا َبّشِر     َأْس ِتيَن     َو ِب ْلُمْخ  }    ا

بالمفعول متعلق الجار مستأنفة، " : الواو"ولكل قوله
ًكاو الثاني، المؤول المصدر الول، " المفعول" منس

"بهيمة "من الجار "،"جعلنابـ متعلق " مجرور"ليذكروا
" مستأنفة،إله "فإلهكم وجملة "،"ما من بحال متعلق
إله "إلهكم جملة على " معطوفةأسلموا فله جملة
َبّشر وجملة "،واحد  . " مستأنفة"َو

ّلِذيَن  { 35:آ َذا     ا ِكَر     ِإ ّلُه     ُذ َلْت     ال ُبُهْم     َوِج ُلو ِبِريَن     ُق َوالّصا
َلى َبُهْم     َما     َع ْلُمِقيِمي     َأَصا َناُهْم     َوِمّما     الّصلِة     َوا َرَزْق

ْنِفُقوَن  }    ُي

متعلقة شرطية " ظرفية"إذا و للمخبتين، " نعت"الذين
قوله الموصول، صلة الشرط وجملة بالجواب،

والجار "،"المخبتين على معطوف " : اسم"والصابرين
على معطوف ": اسم"والمقيمي بالصابرين، متعلق

أل اقتران وجاز إليه، " مضاف"الصلةو "،"الصابرين
. والجارجمع والمضاف لفظية الضافة لن بالمضاف؛

""ينفقون وجملة "،"ينفقون بالفعل " متعلق"مما
 . الذين صلة وهي الشرط، جملة على معطوفة

ْدَن  { 36:آ ُب ْل َناَها     َوا ْل ُكْم     َجَع ِئِر     ِمْن     َل ّلِه     َشَعا ُكْم     ال ِفيَها     َل
ْيٌر ُكُروا     َخ ْذ ّلِه     اْسَم     َفا ْيَها     ال َل َذا     َصَواّف     َع ِإ َبْت     َف ُبَها     َوَج ُنو ُج

ُلوا ُك ْنَها     َف ْطِعُموا     ِم َأ ِنَع     َو ْلَقا َتّر     ا ْلُمْع ِلَك     َوا َذ َناَها     َك َسّخْر
ُكْم ُكْم     َل ّل ُكُروَن     َلَع  }    َتْش

ُبدن قوله ُبدنو مستأنفة، ": الواو"وال به " مفعول"ال
المقدرة والجملة بعده، ما يفسره محذوف لفعل

"من الجار بالفعل، " متعلق"لكم الجار مستأنفة،
""فيها الجار لجعل، الثاني بالمفعول " متعلقشعائر
"لكم وجملة الخبر، به تعلق الذيِ بالَستقرار متعلق

". وجملة"جعلناها في الهاء من " حالخير فيها
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"،البدن "جعلنا جملة على " معطوفة"فاذكروا
" : الفاءوجبت "فإذا . قولهالهاء من " حال"صواّف
الجملة على معطوفة الشرطية والجملة عاطفة،

""وجبت وجملة "،نحرتموها : "إنالمقدرة الشرطية
مطلق، مفعول نائب ": الكاف"كذلك . قولهإليه مضاف

مثل تسخيًرا : سّخرناهاوالتقدير إليه، مضاف والشارة
وجملة " مستأنفة،"سّخرناها وجملة التسخير، ذلك

." مستأنفةتشكرون "لعلكم

َلْن 37:آ َناَل { ّلَه َي ِكْن ِدَماُؤَها َولَ ُلُحوُمَها ال َل ُلُه َو َنا َي
ّتْقَوىَ ُكْم ال ْن ِلَك ِم َذ ُكْم َسّخَرَها َك ّبُروا َل َك ُت ّلَه ِل َلى ال َما َع
ُكْم َدا َبّشِر َه ِنيَن َو ْلُمْحِس  }ا

" معطوفةيناله "ولكن جملة مؤخر، " فاعل"لحومها
من بحال " متعلق"منكم الجار "،ينال "لن جملة على

مطلق، مفعول نائب الكاف ":". "كذلك"التقوىَ
مثل تسخيًرا الله : َسّخرهاأيِ إليه، مضاف والشارة

والمصدر " مستأنفة،"سّخرها وجملة التسخير، ذلك
" في"ما و "،"سخرها بـ " متعلق"لتكبروا المجرور

بـ متعلق المجرور والمصدر " مصدرية،هداكم "ما قوله
ّبروا َبّشر وجملة "،"تك  ." مستأنفة"و

ّلَه     ِإّن  { 38:آ  }    َكُفوٍر     َخّواٍن     ُكّل     ُيِحّب     لَ     ال

لـ " نعت"كفور " مستأنفة،يحب لَ الله "إن جملة
 "خّوان
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ّلِذيَن     ُأِذَن  { 39 ُلوَن     ِل َت ّنُهْم     ُيَقا َأ ِلُموا     ِب ِإّن     ُظ ّلَه     َو َلى     ال َع
 }    َلَقِديٌر     َنْصِرِهْم

"ظلموا "بأنهم المصدر و فاعل، " نائب"للذين الجاّر
"... لقدير الله "وإن جملة " ،"أذن بـ متعلق مجرور

واللم "،"قديربـ " متعلقنصرهم "على الجار مستأنفة،
 .الخبر في المزحلقة

ّلِذيَن  { 40:آ َياِرِهْم     ِمْن     ُأْخِرُجوا     ا ْيِر     ِد ُلوا     َأْن     ِإلَ     َحّق     ِبَغ َيُقو
َنا ّب ّلُه     َر َلْولَ     ال ّلِه     َدْفُع     َو ّناَس     ال َبْعٍض     َبْعَضُهْم     ال ّدَمْت     ِب َلُه
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َيٌع     َصَواِمُع ِب َلَواٌت     َو ُد     َوَص َكُر     َوَمَساِج ْذ ّلِه     اْسُم     ِفيَها     ُي ال
ِثيًرا ْنُصَرّن     َك َي َل ّلُه     َو ْنُصُره     َمْن     ال  }    َي

""بغير الجار : هم،أيِ محذوف لمبتدأ " خبر"الذين
المؤول المصدر " للستثناء،"إلَ الواو، من بحال متعلق

الشرطية . والجملةمنقطع " مستثنىيقولوا " أن
َدْفع و لوجود، امتناع " حرف"لولَ مستأنفة، مبتدأ ""

من " بدل"بعضهم موجود، تقديره محذوف خبره
"،"الناس من بحال متعلق ""ببعض الجار "،"الناس
ّدمت وجملة " نعت"يذكر وجملة الشرط، " جواب"له

.وجملة مطلق مفعول ": نائب"كثيًرا قوله لمساجد،
جملة وجوابه والقسم قسم، " جواب"ولينصرّن
 .مستأنفة

ّلِذيَن  { 41:آ ّناُهْم     ِإْن     ا ّك َة     َأَقاُموا     الْرِض     ِفي     َم َتُوا     الّصل َوآ
َة َكا َأَمُروا     الّز ْلَمْعُروِف     َو َنَهْوا     ِبا َكِر     َعِن     َو ْن ْلُم ّلِه     ا ِل َبُة     َو َعاِق
 }    الُموِر

وجملة "،الذين : "همأيِ محذوف لمبتدأ خبر الموصول
"المور عاقبة "ولله وجملة الموصول، صلة الشرط

 .مستأنفة

َبْت  { 42:آ ّذ َلُهْم     َك ْب ٌد     ُنوٍح     َقْوُم     َق ُد     َوَعا َثُمو  }    َو

 "."قوم على معطوف " اسم"عاد

ْبَراِهيَم     َوَقْوُم  { 43:آ  }    ُلوٍط     َوَقْوُم     ِإ

 ." المتقدمة"قوم على معطوف ": اسم"وقوم قوله

َأْصَحاُب  { 44:آ َيَن     َو ْد ّذَب     َم ُك ْيُت     ُموَسى     َو َل َأْم َكاِفِريَن     َف ْل ِل
ُتُهْم     ُثّم ْذ ْيَف     َأَخ َك ِكيِر     َكاَن     َف  }    َن

""فأمليت ". جملة"قوم على معطوف " اسم"وأصحاب
":"فكيف " . قولهيكذبوك "وإن جملة على معطوفة

""نكير كان، خبر استفهام " اسم"كيف عاطفة، الفاء
ياء قبل ما على المقدرة بالضمة مرفوع كان اسم

جملة على " معطوفةنكير كان "فكيف وجملة المتكلم،
 ".أخذتهم "ثم
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ّيْن  { 45:آ َأ َك َيٍة     ِمْن     َف َناَها     َقْر ْك َل ِلَمٌة     َوِهَي     َأْه َفِهَي     َظا
َيٌة َلى     َخاِو ْئٍر     ُعُروِشَها     َع ِب َلٍة     َو ّط  }    ُمَع

عن كناية " اسم"كأينو مستأنفة، ": الفاء"فكأين قوله
وجملة لكأين، بنعت متعلق والجار مبتدأ، عدد

من " حالظالمة "وهي وجملة "،"كأين " خبر"أهلكناها
" معطوفةخاوية "فهي وجملة "،"أهلكناها في الهاء
معطوف ": اسم"وبئر ". قوله"أهلكناها جملة على
 "."قرية على

َلْم  { 46:آ ُكوَن     الْرِض     ِفي     َيِسيُروا     َأَف َت ُلوٌب     َلُهْم     َف ُق
ُلوَن َذاٌن     َأْو     ِبَها     َيْعِق ّنَها     ِبَها     َيْسَمُعوَن     آ ِإ ْبَصاُر     َتْعَمى     لَ     َف ال

ِكْن َل ُلوُب     َتْعَمى     َو ْلُق ِتي     ا ّل ُدوِر     ِفي     ا  }    الّص

والفاء للستفهام، ": الهمزةيسيروا "أفلم قوله
مضارع وفعل " سببية،"فتكون في والفاء مستأنفة،

مصدر على معطوف المؤول والمصدر منصوب، ناقص
َكْون سير : ليكنأيِ السابق الكلم من متصيد قلوب، ف
لَ "فإنها جملة و "،"آذان " نعت"يسمعون وجملة
على " معطوفةتعمى "ولكن وجملة " مستأنفة،تعمى
" متعلقالصدور "في الجار "،البصار تعمى "لَ جملة

 المقدرة بالصلة
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َنَك  { 47 ُلو َتْعِج َيْس َذاِب     َو ْلَع َلْن     ِبا ِلَف     َو ّلُه     ُيْخ ُه     ال َد ِإّن     َوْع َو
َد     َيْوًما ْن ّبَك     ِع ْلِف     َر َأ َنٍة     َك ّدوَن     ِمّما     َس  }    َتُع

"يخلف "ولن وجملة " مستأنفة،"ويستعجلونك جملة
"...يوًما "وإن وجملة المستأنفة، على معطوفة

 "."يوًما لـ بنعت " متعلق"عند الظرف مستأنفة،

ّيْن  { 48:آ َأ َك َيٍة     ِمْن     َو ْيُت     َقْر َل ِلَمٌة     َوِهَي     َلَها     َأْم ُثّم     َظا
ُتَها ْذ َلّي     َأَخ ِإ ْلَمِصيُر     َو  }    ا

عدد عن كناية واسم مستأنفة، ": الواو"وكأين قوله
""أمليت وجملة "،"كأين لـ بنعت متعلق والجاّر مبتدأ،
في الهاء الضمير من حال "ظالمة "وهي وجملة خبر،
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، ""أمليت جملة على " معطوفة"أخذتها وجملة "،"لها
 ." مستأنفةالمصير "وإلّي وجملة

ّيَها    َ يا     ُقْل  { 49:آ ّناُس     َأ ّنَما     ال َنا     ِإ ُكْم     َأ ِبيٌن     َنِذيٌر     َل  }    ُم

النداء " جوابنذير أنا "إنما وجملة " بدل،"الناس
 .ثاٍن " خبر"مبين مستأنفة،

ّلِذيَن  { 50:آ ُنوا     َفا ُلوا     آَم ِلَحاِت     َوَعِم ٌة     َلُهْم     الّصا  }    َمْغِفَر

أنا "إنما جملة على ..." معطوفةآمنوا "فالذين جملة
 .الموصول " خبرمغفرة "لهم وجملة "،نذير

ّلِذيَن  { 51:آ َنا     ِفي     َسَعْوا     َوا ِت َيا ِئَك     ُمَعاِجِزيَن     آ َل َأْصَحاُب     ُأو

ِم ْلَجِحي  }    ا

"الذين جملة على ..." معطوفةسعوا "والذين جملة
"،"سعوا في الواو من ": حال..." . "معاجزينآمنوا

 " .سعوا الذين " خبرالجحيم أصحاب "أولئك وجملة

َنا     َوَما  { 52:آ ْل ِلَك     ِمْن     َأْرَس ْب ِبّي     َولَ     َرُسوٍل     ِمْن     َق َذا     ِإلَ     َن ِإ
ّنى ْلَقى     َتَم َطاُن     َأ ْي ِتِه     ِفي     الّش ّي ِن ْنَسُخ     ُأْم َي ّلُه     َف ْلِقي     َما     ال ُي

َطاُن ْي ِكُم     ُثّم     الّش ّلُه     ُيْح ِتِه     ال َيا ّلُه     آ ِليٌم     َوال ِكيٌم     َع  }    َح

و ، به " مفعول"رسول " مستأنفة،أرسلنا "وما جملة
نعت الشرطية والجملة " للحصر،"إلَ زائدة، ""ِمن

"والله وجملة به، مفعول موصول " اسم"ما لنبي،
 ." مستأنفةعليم

َيْجَعَل  { 53:آ ْلِقي     َما     ِل َطاُن     ُي ْي َنًة     الّش ْت ّلِذيَن     ِف ِفي     ِل
ِبِهْم ُلو َيِة     َمَرٌض     ُق ْلَقاِس ُبُهْم     َوا ُلو ِإّن     ُق ِلِميَن     َو ّظا َلِفي     ال
 }    َبِعيٍد     ِشَقاٍق

"،"يحكم بـ " متعلق"ليجعل المجرور المؤول المصدر
قلوبهم "في وجملة "،"يجعل لـ ثاٍن مفعول ""فتنة
"،"الذين على معطوف " اسم"القاسية ، " صلةمرض

لفي الظالمين "وإنجملة " ،"القاسية " فاعل"قلوبهم
 ." مستأنفةشقاق
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َلَم 54:آ َيْع ِل ّلِذيَن     {َو ُتوا     ا ْلَم     ُأو ْلِع ّنُه     ا ْلَحّق     َأ ّبَك     ِمْن     ا َر
ُنوا ُيْؤِم ِبَت     ِبِه     َف ُتْخ ُبُهْم     َلُه     َف ُلو ِإّن     ُق ّلَه     َو ّلِذيَن     َلَهاِديِ     ال ا

ُنوا َلى     آَم ٍم     ِصَراٍط     ِإ َتِقي  }    ُمْس

المؤول والمصدر عاطفة، ": الواو"وليعلم قوله
بما ويتعلق السابق، المصدر على معطوف المجرور

ّدالحق "أنه والمصدر به، تعلق ّد " س يعلم، مفعولْي مس
وقوله "،"الحق من بحال " متعلقربك "من الجار

"وإن وجملة " ،"يعلم على معطوف " : فعل"فيؤمنوا
بالضمة مرفوع " خبر"هادو " مستأنفة،لهاد الله

"صراط "إلى الجار المحذوفة، الياء على المقدرة
 "."هاد بـ متعلق

ّلِذيَن     َيَزاُل     َولَ  { 55:آ َيٍة     ِفي     َكَفُروا     ا ْنُه     ِمْر ّتى     ِم َيُهُم     َح ِت ْأ َت
َتًة     الّساَعُة  }    َبْغ

" متعلقمرية "في الجار " مستأنفة،يزال "ولَ جملة
والمصدر لمرية، بنعت " متعلق"منه والجار بالخبر،
الذيِ بالَستقرار متعلق ""حتىبـ " مجرورتأتيهم "حتى
ّلق  الحال موضع في "مصدر"بغتة "،مرية "في به تع
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ْلُك  { 56 ْلُم ِئٍذ     ا ّلِه     َيْوَم ُكُم     ِل َنُهْم     َيْح ْي ّلِذيَن     َب ُنوا     َفا ُلوا     آَم َوَعِم
ِلَحاِت ّناِت     ِفي     الّصا ِم     َج ّنِعي  }    ال

بالخبر، تعلق الذيِ بالَستقرار متعلق ": ظرف"يوم
جملة من عوض والتنوين إليه، مضاف ظرفي " اسم"إٍذ

""يحكم وجملة بالخبر، " متعلق"لله الجار محذوفة،
جملة على معطوفة الموصول وجملة الجللة، من حال

 "."يحكم

ّلِذيَن  { 57:آ ُبوا     َكَفُروا     َوا ّذ َك َنا     َو ِت َيا ِئَك     ِبآِ َل ُأو َذاٌب     َلُهْم     َف َع
 }    ُمِهيٌن

المبتدأ " خبرعذاب لهم "أولئك وجملة " مبتدأ،"الذين
.المبتدأ " خبرعذاب "لهم وجملة "،"أولئك الثاني
بالشرط، للموصول تشبيًها " زائدة"فأولئك في والفاء
 "."عذاب الثاني المبتدأ بخبر متعلق والجار
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ّلِذيَن  { 58:آ ِبيِل     ِفي     َهاَجُروا     َوا ّلِه     َس ُلوا     ُثّم     ال ِت ُتوا     َأْو     ُق َما
ّنُهُم َيْرُزَق ّلُه     َل ًنا     ِرْزًقا     ال ِإّن     َحَس ّلَه     َو ْيُر     َلُهَو     ال  }    الّراِزِقيَن     َخ

السابق، الموصول جملة على معطوفة الموصول جملة
ّنهم وجملة ثاٍن، " مفعول"رزًقا القسم، " جواب"ليرزق
وجملة "،"والذين المبتدأ خبر وجوابه القسم وجملة
 ." مستأنفةالرازقين خير لهو الله "وإن

ّنُهْم  { 59:آ َل ْدِخ ُي ْدَخل     َل َنُه     ُم ِإّن     َيْرضَْو ّلَه     َو ِليٌم     ال ِليٌم     َلَع  }    َح

ّنهم جملة َل ّنهم جملة ِمْن " بدل"ليدخ ْدخل "،"ليرزق ""ُم
جملة " ،"مدخل " نعت"يرضونه وجملة ثاٍن، مفعول

 ." مستأنفةلعليم الله "وإن

ِلَك  { 60:آ ْثِل     َعاَقَب     َوَمْن     َذ ْيِه     ُبِغَي     ُثّم     ِبِه     ُعوِقَب     َما     ِبِم َل َع
ّنُه ْنُصَر َي ّلُه     َل  }    ال

في والواو ذلك، : المرأيِ محذوف لمبتدأ " خبر"ذلك
""عاقب وجملة مبتدأ، " موصول"َمن مستأنفة، ""وَمن
ّنه وجملة خبر، القسم وجملة القسم، " جواب"لينصر

 "."َمن المبتدأ خبر وجوابه

ِلَك  { 61:آ َأّن     َذ ّلَه     ِب ِلُج     ال ْيَل     ُيو ّل ّنَهاِر     ِفي     ال ِلُج     ال ُيو ّنَهاَر     َو ال
ْيِل     ِفي ّل َأّن     ال ّلَه     َو  }    َبِصيٌر     َسِميٌع     ال

بالخبر، متعلق المجرور المؤول والمصدر " مبتدأ،"ذلك
على " معطوفسميع الله "وأن الثاني والمصدر
 .الول المصدر

ِلَك  { 62:آ َأّن     َذ ّلَه     ِب ْلَحّق     ُهَو     ال َأّن     ا ْدُعوَن     َما     َو ِنِه     ِمْن     َي ُدو
ِطُل     ُهَو َبا ْل َأّن     ا ّلَه     َو ِلّي     ُهَو     ال ْلَع ِبيُر     ا َك ْل  }    ا

بالخبر، متعلق المجرور المؤول المصدر و " مبتدأ،"ذلك
"،"أن اسم موصول " اسم"ما فصل، ضمير ""هو

" مبتدأ،"هو "،"ما من بحال " متعلقدونه "من والجار
الول، على معطوف الثاني والمصدر " خبره،"الباطلو

"وأن والمصدر ثاٍن، " خبر"الكبيرو فصل، " ضمير"هو
 .السابق المصدر على " معطوفالعلي هو الله
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َلْم  { 63:آ ّلَه     َأّن     َتَر     َأ ًء     الّسَماِء     ِمَن     َأنـزَل     ال ِبُح     َما ُتْص َف
ًة     الْرُض ّلَه     ِإّن     ُمْخَضّر ِطيٌف     ال ِبيٌر     َل  }    َخ

ّد المؤول المصدر ّد س َلْي مس جملة "،"تر مفعو
الله "إن وجملة "،"أنـزل جملة على معطوفة ""فتصبح

 .ثاٍن " خبر"خبير و " مستأنفة،لطيف

ِإّن     الْرِض     ِفي     َوَما     الّسَماَواِت     ِفي     َما     َلُه  { 64:آ ّلَه     َو ال
ِنّي     َلُهَو ْلَغ ُد     ا ْلَحِمي  }    ا

"في الجار " مستأنفة،السموات في ما "له جملة
"الغني "لهو جملة المقدرة، بالصلة " متعلقالسموات

 ثاٍن " خبر"الحميد "،"إّن خبر
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َلْم  { 65 ّلَه     َأّن     َتَر     َأ ُكْم     َسّخَر     ال ْلَك     الْرِض     ِفي     َما     َل ْلُف َوا
َبْحِر     ِفي     َتْجِريِ ْل َأْمِرِه     ا ُيْمِسُك     ِب َء     َو َلى     َتَقَع     َأْن     الّسَما َع

ِنِه     ِإلَ     الْرِض ْذ ِإ  }    ِب

ّد المؤول المصدر ّد س اسم ما "،"تر مفعولي مس
بالصلة، " متعلقالرض "في الجار به، مفعول موصول
" متعلق"بأمره الجار "،"الفلك من " حال"تجريِ وجملة
"أن والمصدر : ملتبسة،" أيِ"تجريِ فاعل من بحال
الجار " للحصر،"إلَ : خشية،أيِ لجله مفعول "تقع

: ملتبسة" أيِ"تقع فاعل من بحال " متعلق"بإذنه
 .بإذنه

ّلِذيِ     َوُهَو  { 66:آ ُكْم     ا َيا ُكْم     ُثّم     َأْح ُت ُكْم     ُثّم     ُيِمي ِيي ِإّن     ُيْح
ْنَساَن َكُفوٌر     ال  }    َل

النسان "إن جملة وكذا " مستأنفة،الذيِ "وهو جملة
 " .لكفور

ُكّل  { 67:آ َنا     ُأّمٍة     ِل ْل ًكا     َجَع ْنَس ُه     ُهْم     َم ُكو ّنَك     َفل     َناِس َناِزُع ُي
 }    الْمِر     ِفي

""منسكا و الثاني، بالمفعول " متعلق"لكل الجار
"هم وجملة " مستأنفة،"جعلنا جملة الول، المفعول
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" : الفاءينازعنك "فل وقوله "،"منسكا " نعتناسكوه
النون؛ بحذف مجزوم مضارع وفعل " ناهية،"لَ عاطفة،

والكاف للتوكيد، والنون الخمسة، الفعال من لنه
جملة على معطوفة "ينازعنك "فل وجملة به، مفعول
"المر "في والجاّر فاعل، المحذوفة والواو "،"جعلنا
 .بالفعل متعلق

ِإْن  { 68:آ ُلوَك     َو َد ّلُه     َفُقِل     َجا َلُم     ال ُلوَن     ِبَما     َأْع  }    َتْعَم

ّنك "لَ جملة على " معطوفةجادلوك "وإن جملة "،ينازُع
المؤول والمصدر " مصدرية،"بما قوله " في"ما و

 .بأعلم متعلق مجرور

ّلُه  { 69:آ ُكُم     ال ُكْم     َيْح َن ْي َياَمِة     َيْوَم     َب ْلِق  }    ا

 .بالفعل متعلقان الظرفان

َلْم  { 70:آ َلْم     َأ ّلَه     َأّن     َتْع َلُم     ال ِإّن     َوالْرِض     الّسَماِء     ِفي     َما     َيْع
ِلَك َتاٍب     ِفي     َذ ِلَك     ِإّن     ِك َلى     َذ ّلِه     َع  }    َيِسيٌر     ال

ّد المؤول المصدر ّد س "في الجار علم، مفعولي مس
بـ " متعلقالله "على الجار بالصلة، " متعلقالسماء
 "."يسير

ُدوَن  { 71:آ ُب َيْع ّلِه     ُدوِن     ِمْن     َو ًنا     ِبِه     ُينـزْل     َلْم     َما     ال َطا ْل ُس
ْيَس     َوَما ْلٌم     ِبِه     َلُهْم     َل ِلِميَن     َوَما     ِع ّظا  }    َنِصيٍر     ِمْن     ِلل

" موصول"ما "،"ما من بحال " متعلقدون "من الجار
على معطوف ": الموصولليس "وما قوله به، مفعول

ْلم من بحال " متعلق"به الجار السابق، الموصول "،"ِع
ْلمو "نصير من للظالمين "وما وجملة ليس، " اسم"ِع

""ِمن و " مبتدأ"نصير مهملة، " نافية"ما مستأنفة،
 .زائدة

َذا  { 72:آ ِإ َلى     َو ْت ْيِهْم     ُت َل َنا     َع ُت َيا َناٍت     آ ّي ُوُجوِه     ِفي     َتْعِرُف     َب
ّلِذيَن َكَر     َكَفُروا     ا ْن ْلُم ُدوَن     ا َكا ُطوَن     َي ّلِذيَن     َيْس ُلوَن     ِبا ْت َي

ْيِهْم َل َنا     َع ِت َيا ُكْم     ُقْل     آ ُئ ّب َن ُأ ُكُم     ِمْن     ِبَشّر     َأَف ِل ّناُر     َذ َدَها     ال َوَع
ّلُه ّلِذيَن     ال ْئَس     َكَفُروا     ا ِب ْلَمِصيُر     َو  }    ا

javascript:openquran(21,72,72)
javascript:openquran(21,72,72)
javascript:openquran(21,72,72)
javascript:openquran(21,71,71)
javascript:openquran(21,71,71)
javascript:openquran(21,70,70)
javascript:openquran(21,70,70)
javascript:openquran(21,69,69)
javascript:openquran(21,68,68)


"". "بينات"ويعبدون جملة على معطوفة الشرط جملة
جملة الشرط، " جواب"تعرف جملة "،"آياتنا من حال

من الحال مجيء وجاز الموصول، من " حال"يكادون
إليه، المضاف من جزء المضاف لن إليه؛ المضاف

" مستأنفة،"قل . جملةيكاد " خبر"يسطون جملة
""أفأنبئكم وجملة : أأخاطبكم،أيِ مقدر القول ومقول

والهاء " مبتدأ،. "النارالمقدر المقول على معطوفة
أول، مفعول والموصول ثان، " مفعول"وعدها في

َدها "النار وجملة ""وعدها وجملة للشر، " مفسرةوع
" مستأنفة،المصير "وبئس ". وجملة"النار خبر

 : النارأيِ محذوف بالذم والمخصوص
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ّيَها    َ يا  { 73: ّناُس     َأ َثٌل     ضُِرَب     ال َتِمُعوا     َم ّلِذيَن     ِإّن     َلُه     َفاْس ا
ْدُعوَن ّلِه     ُدوِن     ِمْن     َت ُلُقوا     َلْن     ال ًبا     َيْخ َبا َلِو     ُذ َتَمُعوا     َو َلُه     اْج

ِإْن ْبُهُم     َو ُل َباُب     َيْس ّذ ًئا     ال ْي ُه     لَ     َش ُذو ْنِق َت ْنُه     َيْس ضَُعَف     ِم
ِلُب ّطا ُلوُب     ال ْط ْلَم  }    َوا

وجملة مستأنفة، النداء " جواب"ضرب جملة
الجار "،َمثل "ضُِرَب جملة على " معطوفة"فاستمِعوا

:أيِ المقدر المفعول من بحال " متعلقدون "ِمن
" خبر،يخلقوا "لن جملة الله، دون من كائنين تدعونهم

جازم، غير شرط " حرف"لو حالية، ""ولو في والواو
"،"يخلقوا في الواو من " حاليةله اجتمعوا "ولو وجملة
يخلقوا : لنأيِ مقدرة، حال على عاطفة الواو وهذه
ًبا وهذا الَجتماع؛ حال في ولو حال، كل في ذبا

:أيِ " محذوف"لو الشرط وجواب الحوال، لَستقصاء
ًئايخلقوا لن "يسلبهم "وإن وجملة ثان، " مفعول. "شي

"ضعف وجملة "،الذين "إن جملة على معطوفة
 ." مستأنفةالطالب

َدُروا     َما  { 74:آ ّلَه     َق ْدِرِه     َحّق     ال  }    َق

.مطلق مفعول " نائب"حق " مستأنفة،قدروا "ما جملة

ّلُه  { 75:آ َطِفي     ال َكِة     ِمَن     َيْص ِئ ْلَمل ّناِس     َوِمَن     ُرُسل     ا ِإّن     ال
ّلَه  }    َبِصيٌر     َسِميٌع     ال
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"ومن والجار "،"يصطفي بـ " متعلقالملئكة "من الجار
بما ويتعلق "،الملئكة "من الجار على " معطوفالناس
 .به تعلق

َلُم  { 76:آ ْيَن     َما     َيْع ْيِديِهْم     َب ْلَفُهْم     َوَما     َأ َلى     َخ ِإ ّلِه     َو ُتْرَجُع     ال
 }    الُموُر

مفعول موصول " اسم"ما ". و"إّنلـ ثالث " خبر"يعلم
. وجملةالمقدرة بالصلة متعلق مكان " ظرف"بين به،

 ." مستأنفة"ترجع

ّيَها    َ يا  { 77:آ ّلِذيَن     َأ ُنوا     ا َكُعوا     آَم ُدوا     اْر ُدوا     َواْسُج ُب َواْع
ُكْم ّب ُلوا     َر ْيَر     َواْفَع ْلَخ ُكْم     ا ّل ِلُحوَن     َلَع  }    ُتْف

 ." مستأنفةتفلحون "لعلكم وجملة " بدل،"الذين

ُدوا  { 78:آ ّلِه     ِفي     َوَجاِه ُكْم     ُهَو     ِجَهاِدِه     َحّق     ال َبا َت َوَما     اْج
ُكْم     َجَعَل ْي َل ّديِن     ِفي     َع ّلَة     َحَرٍج     ِمْن     ال ُكْم     ِم ِبي أ

ْبَراِهيَم     َ ُهَو     ِإ
ُكُم ِلِميَن     َسّما ْلُمْس ْبُل     ِمْن     ا َذا     َوِفي     َق ُكوَن     َه َي الّرُسوُل     ِل
ًدا ُكْم     َشِهي ْي َل ُنوا     َع ُكو َت َء     َو َدا َلى     ُشَه ّناِس     َع َأِقيُموا     ال َف
َة ُتوا     الّصل َة     َوآ َكا َتِصُموا     الّز ّلِه     َواْع ُكْم     ُهَو     ِبال ِنْعَم     َمْولَ َف

َلى ْلَمْو ِنْعَم     ا ّنِصيُر     َو  }    ال

"اجتباكم "هو جملة مطلق، مفعول " نائب"حق
"هو جملة على " معطوفةجعل "وما وجملة مستأنفة،

الجار " زائدة،"ِمنو أول، به " مفعول"حرج "،اجتباكم
متعلق ""عليكم الجار "،"جعلبـ " متعلقالدين "في

مقدًرا، لعني به " مفعول"ملة الثاني، بالمفعول
" حالسّماكم "هو جملة "،"أبيكم من  بدل""إبراهيمو

: الكافمفعولين إلى " يتعدىَ"سّمىو "،"إبراهيم من
وهو بالفعل، " متعلققبل "من الجار والمسلمين،

"وفي . قولهالضافة عن لقطعه الضم على مبني
واللم "،"سّماكمبـ متعلق والجار عاطفة، ": الواوهذا

مضمرة، بأن منصوب ناسخ مضارع وفعل للتعليل،
الجار "،"سّماكمبـ متعلق مجرور المؤول والمصدر

"الناس "على ". والجار"شهيدا بـ " متعلق"عليكم
وجملة " مستأنفة،"فأقيموا وجملة بشهداء، متعلق

" مستأنفة،المولى "فنعم وجملة حالية، "مولَكم "هو
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 المؤمنون سورة

ّلِذيَن{ 2:آ ِتِهْم ِفي ُهْم ا  }َخاِشُعوَن َصل

"صلتهم "في والجار "،"المؤمنون لـ نعت الموصول
 "."خاشعون بالخبر متعلق

ّلِذيَن  { 3:آ ّلْغِو     َعِن     ُهْم     َوا  }    ُمْعِرضُوَن     ال

 "."معرضون بالخبر " متعلقاللغو "عن الجار

ّلِذيَن  { 4:آ َكاِة     ُهْم     َوا ُلوَن     ِللّز  }    َفاِع

به " مفعول"الزكاةو زائدة، " للتقوية"للزكاة في اللم
 "."فاعلون لـ مقدم

ّلِذيَن  { 5:آ ُظوَن     ِلُفُروِجِهْم     ُهْم     َوا  }    َحاِف

""فروجهمو زائدة، " للتقوية"لفروجهم في اللم
 "."حافظون لـ مقدم به مفعول

َلى     ِإلَ  { 6:آ َكْت     َما     أْو     َأْزَواِجِهْم     َع َل ُنُهْم     َم ْيَما ّنُهْم     َأ ِإ ْيُر     َف َغ
ُلوِميَن  }    َم

" اسم"ما "،"حافظون بـ متعلق والجاّر " للحصر،"إلَ
غير "فإنهم وجملة "،"أزواجهم على معطوف موصول
 .إليه " مضاف"ملومين " مستأنفة،ملومين

َتَغى     َفَمِن  { 7:آ ْب َء     ا ِلَك     َوَرا ِئَك     َذ َل ُأو ُدوَن     ُهُم     َف ْلَعا  }    ا

مبتدأ، شرط " اسم"َمن " عاطفة،"فمن في الفاء
غير "إنهم جملة على " معطوفةابتغى "فمن وجملة

"فأولئك جملة .المبتدأ " خبر"ابتغى وجملة "،ملومين
.له محل لَ " للفصل"همو الشرط، " جوابالعادون هم

ّلِذيَن  { 8:آ ِتِهْم     ُهْم     َوا َنا  }    َراُعوَن     َوَعْهِدِهْم     لَما
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""أماناتهم و للتقوية، " زائدة"لماناتهم في اللم
 "."راعون لـ به مفعول

ّلِذيَن  { 9:آ َلى     ُهْم     َوا ِتِهْم     َع َلَوا ُظوَن     َص  }    ُيَحاِف

 "."يحافظون بـ متعلق الجاّر

ِئَك  { 10:آ َل ُثوَن     ُهُم     ُأو ْلَواِر  }    ا

 ." للفصل"هم وخبر، مبتدأ

ّلِذيَن  { 11:آ ُثوَن     ا َدْوَس     َيِر ْلِفْر ُدوَن     ِفيَها     ُهْم     ا ِل  }    َخا

" حالخالدون "هم وجملة "،"الوارثون لـ " نعت"الذين
بـ " متعلق"فيها الجار "،"يرثون في الفاعل من

 "."خالدون

ْد  { 12:آ َلَق َنا     َو َلْق ْنَساَن     َخ َلٍة     ِمْن     ال  }    ِطيٍن     ِمْن     ُسل

" متعلقسللة "من الجار " مستأنفة،"ولقد في الواو
 "."سللةلـ بنعت متعلق الثاني والجاّر "،"خلقنابـ

ُه     ُثّم  { 13:آ َنا ْل ْطَفًة     َجَع ِكيٍن     َقَراٍر     ِفي     ُن  }    َم

الجار "،"خلقنا جملة على " معطوفةجعلناه "ثم جملة
 .لنطفة بنعت " متعلققرار "في

َنا     ُثّم  { 14:آ َلْق ْطَفَة     َخ ّن َلَقًة     ال َنا     َع َلْق َلَقَة     َفَخ ْلَع ُمْضَغًة     ا
َنا َلْق ْلُمْضَغَة     َفَخ َظاًما     ا َنا     ِع َكَسْو َظاَم     َف ْلِع ُثّم     َلْحًما     ا
ُه َنا ْأ ْنَش ْلًقا     َأ َباَرَك     آَخَر     َخ َت ّلُه     َف ِلِقيَن     َأْحَسُن     ال ْلَخا  }    ا

ّيَر، معنى الفعل بتضمين ثان " مفعول"علقة ""خلقا َص
""أحسن " مستأنفة،"فتبارك . جملةالهاء من حال

في قليل البدل لن البدل؛ من أولى وهو نعت،
التفضيل أفعل إضافة لن معرفة؛ هنا وهو المشتقات،

 .محضة

ُكْم     ُثّم  { 15:آ ّن َد     ِإ ِلَك     َبْع ُتوَن     َذ ّي  }    َلَم
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جملة على " معطوفةلميتون ذلك بعد إنكم "ثم جملة
ّيتون بـ متعلق زمان " ظرف"بعد "،"أنشأناه  "."م

ُكْم     ُثّم  { 16:آ ّن َياَمِة     َيْوَم     ِإ ْلِق ُثوَن     ا ْبَع  }    ُت

ْبَعثون بـ " متعلق"يوم الظرف ُت "." 

ْد  { 17:آ َلَق َنا     َو َلْق ُكْم     َخ ْبَع     َفْوَق ِئَق     َس ّنا     َوَما     َطَرا َعِن     ُك
ْلِق ْلَخ ِليَن     ا  }    َغاِف

" فيخلقنا "ولقد على " معطوفةخلقنا "ولقد جملة
عن كنا "وما وجملة إليه، " مضاف). "طرائق12( الية

 "خلقنا جملة على " معطوفةغافلين الخلق
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َنا  { 18 ْل َأنـز ًء     الّسَماِء     ِمَن     َو َدٍر     َما ُه     ِبَق ّنا َك َأْس الْرِض     ِفي     َف
ّنا ِإ َلى     َو  }    َلَقاِدُروَن     ِبِه     َذَهاٍب     َع

"لقادرون "وإنا وجملة لماء، بنعت " متعلق"بقدر الجار
ّناه جملة على معطوفة " متعلق"به الجار "،"فأسك

بالخبر " متعلقذهاب "على والجاّر "،"ذهابلـ بنعت
 "."قادرون

َنا  { 19:آ ْأ ْنَش َأ ُكْم     َف ّناٍت     ِبِه     َل َناٍب     َنِخيٍل     ِمْن     َج َأْع ُكْم     َو ِفيَها     َل
ِكُه ٌة     َفَوا ِثيَر ْنَها     َك ُلوَن     َوِم ُك ْأ  }    َت

" متعلقنخيل "من الجار بالفعل، متعلقان الجاّران
الثاني والجاّر بالخبر، " متعلق"لكم الجار لجنات، بنعت
. وجملةالخبر به تعلق الذيِ بالَستقرار " متعلق"فيها
""تأكلون وجملة لجنات، " نعتفواكه فيها "لكم

 ".فواكه فيها "لكم جملة على معطوفة

ًة  { 20:آ َء     ُطوِر     ِمْن     َتْخُرُج     َوَشَجَر َنا ْي ُبُت     َس ْن ّدْهِن     َت ِبال
ْبٍغ ِليَن     َوِص ِك  }    ِللِ

""تخرج وجملة "،"جنات على معطوف " اسم"شجرة
"تخرج، فاعل من " حال"تنبت وجملة لشجرة، نعت

على " معطوف"صبغ و بالفعل، " متعلق"بالدهن الجار
 .لصبغ بنعت " متعلق"للِكلين الجار "،"الدهن
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ِإّن  { 21:آ ُكْم     َو ِم     ِفي     َل ْنَعا ًة     ال ْبَر ُكْم     َلِع ِفي     ِمّما     ُنْسِقي
ِنَها ُطو ُكْم     ُب َل َناِفُع     ِفيَها     َو ٌة     َم ِثيَر ْنَها     َك ُلوَن     َوِم ُك ْأ  }    َت

"النعام "في الجار ..." مستأنفة،لكم "وإن جملة
جملة للتوكيد، واللم "،"لعبرة من بحال متعلق

الجار بالفعل، متعلق ""مما الجار " مستأنفة،"نسقيكم
"ولكم جملة المقدرة، بالصلة " متعلقبطونها "في
الجار "،"نسقيكم جملة على " معطوفةمنافع فيها

"ومنها وجملة " المبتدأ،"منافع من بحال " متعلق"فيها
 "."نسقيكم جملة على " معطوفةتأكلون

ْيَها  { 22:آ َل َلى     َوَع ْلِك     َوَع ْلُف ُلوَن     ا  }    ُتْحَم

ُتْحَملون جملة  "."تأكلون جملة على " معطوفة"

ْد23:آ َلَق َنا  َو ْل َلى ُنوًحا َأْرَس ِم َيا َفَقاَل َقْوِمِه ِإ ُدوا َقْو ُب اْع
ّلَه ُكْم َما ال َلٍه ِمْن َل ُه ِإ ْيُر ّتُقوَن َأَفل َغ  َت

خلقنا "ولقد جملة على " معطوفةأرسلنا "ولقد جملة
من " حالغيره إله من لكم "ما ). جملة17( الية في

و "،"إله المبتدأ بخبر متعلق ""لكم الجار "،"الجللة
ُتفده ولم "،"إله محل على " نعت"غيره " زائدة،"ِمن

 ." مستأنفة"تتقون . جملةمبهم لنه تعريًفا؛ الضافة

ْلَمل     َفَقاَل  { 24:آ ّلِذيَن     ا َذا     َما     َقْوِمِه     ِمْن     َكَفُروا     ا ِإلَ     َه
ُكْم     َبَشٌر ُل ْث ُد     ِم َتَفّضَل     َأْن     ُيِري ُكْم     َي ْي َل َلْو     َع َء     َو ّلُه     َشا لنـزَل     ال

َكًة ِئ َنا     َما     َمل َذا     َسِمْع َنا     ِفي     ِبَه ِئ َبا ِليَن     آ  }    الّو

"،"كفروا فاعل من بحال " متعلققومه "من الجار
والمصدر ثان، " نعت"يريد جملة المبتدأ، " خبر"بشر

معطوفة الشرط وجملة "،"يريدلـ به مفعول المؤول
في " مستأنفةسمعنا "ما وجملة القول، مقول على
ّيز  .القول َح

ّنٌة     ِبِه     َرُجٌل     ِإلَ     ُهَو     ِإْن  { 25:آ ّبُصوا     ِج َتَر ّتى     ِبِه     َف  }    ِحيٍن     َح

ّيز في مستأنفة والجملة " نافية،"إْن وكذا القول، ح
":"حين وجر، غاية ": حرف"حتى "،"فتربصوا جملة
ّبصوا بـ متعلق مجرور اسم  "."تر
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ِني     َرّب     َقاَل  { 26:آ ْنُصْر ُبوِن     ِبَما     ا ّذ  }    َك

المؤول والمصدر " مصدرية،"ما للسببية، " جاّرة"الباء
 .تكذيبهم : بسببوالتقدير بالفعل متعلق مجرور

َنا  { 27:آ ْي َأْوَح ْيِه     َف َل َنِع     َأِن     ِإ ْلَك     اْص ْلُف َنا     ا ِن ُي َأْع َنا     ِب ِي َذا     َوَوْح ِإ َف
َء َنا     َجا ّنوُر     َوَفاَر     َأْمُر ّت ُلْك     ال ْيِن     ُكّل     ِمْن     ِفيَها     َفاْس َزْوَج

ْيِن َن ْث َلَك     ا َأْه َبَق     َمْن     ِإلَ     َو ْيِه     َس َل ْلَقْوُل     َع ْنُهْم     ا َولَ     ِم
ِني ْب ِط ّلِذيَن     ِفي     ُتَخا َلُموا     ا ّنُهْم     َظ  }    ُمْغَرُقوَن     ِإ

الجار " تفسيرية،"اصنع وجملة " تفسيرية،"أن
وجملة "،"اصنع فاعل من بحال متعلق ""بأعيننا
""فاسلك وجملة "،"اصنع جملة على معطوف الشرط

مفرد، عن " للتعويض"كل في والتنوين الشرط، جواب
على معطوف " اسم"أهلك و به، " مفعول"زوجين
موصول اسم ""َمْن "،" للستثناء" "إلَ"زوجين

في الياء من بحال " متعلق"منهم الجار مستثنى،
 " مستأنفةمغرقون "إنهم جملة "،"عليه
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َذا  { 28: ِإ ْيَت     َف َتَو ْنَت     اْس َلى     َمَعَك     َوَمْن     َأ ْلِك     َع ْلُف َفُقِل     ا
ُد ْلَحْم ّلِه     ا ّلِذيِ     ِل َنا     ا ِم     ِمَن     َنّجا ْلَقْو ِلِميَن     ا ّظا  }    ال

"فإذا قبلها الشرط جملة على معطوفة الشرط جملة
""َمن التاء، للضمير " توكيد"أنت ....."،أمرنا جاء

على الظاهر عطف وجاز التاء، على معطوف موصول
مكان ": ظرف"معك الفاصل، لوجود المرفوع الضمير
"،"استويتبـ " متعلقالفلك "على الجار بالصلة، متعلق

 .للجللة نعت والموصول

ِني     َرّب     َوُقْل  { 29:آ ْل ًكا     ُمنـزلَ     َأنـز َباَر ْنَت     ُم َأ ْيُر     َو َخ
ِليَن ْلُمنـز  }    ا

"المنـزلين خير "وأنت وجملة ثان، " مفعول"منـزلَ
 ""أنـزلني في الفاعل من حالية

ِلَك     ِفي     ِإّن  { 30:آ َياٍت     َذ ِإْن     ل ّنا     َو ِليَن     ُك َت ْب  }    َلُم
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واسمه ناسخ وفعل مهملة، " مخففة"إْن للتوكيد، اللم
كنا "وإن وجملة " الفارقة،"لمبتلين في واللم وخبره،
 .المستأنفة على " معطوفةلمبتلين

َنا     ُثّم  { 31:آ ْأ ْنَش ًنا     َبْعِدِهْم     ِمْن     َأ  }    آَخِريَن     َقْر

" قبلها،كنا "إن جملة على " معطوفةأنشأنا "ثم جملة
ًنا  .ونعته به " مفعول"قر

َنا  { 32:آ ْل َأْرَس ْنُهْم     َرُسولَ     ِفيِهْم     َف ُدوا     َأِن     ِم ُب ّلَه     اْع َما     ال
ُكْم َلٍه     ِمْن     َل ُه     ِإ ْيُر ّتُقوَن     َأَفل     َغ  }    َت

" تفسيرية،"أن "،"رسولَ لـ بنعت " متعلق"منهم الجار
"غيره إله من لكم "ما وجملة تفسيرية، بعدها والجملة

""غيرهو " زائدة،"ِمن و مبتدأ، ""إله الجللة، من حال
 ." مستأنفة"تتقون وجملة نعت،

ْلَمل     َوَقاَل  { 33:آ ّلِذيَن     َقْوِمِه     ِمْن     ا ُبوا     َكَفُروا     ا ّذ َك ِلَقاِء     َو ِب
َناُهْم     الِخَرِة ْتَرْف َأ َياِة     ِفي     َو ْلَح َيا     ا ْن ّد َذا     َما     ال َبَشٌر     ِإلَ     َه
ُكْم ُل ْث ُكُل     ِم ْأ ُلوَن     ِمّما     َي ُك ْأ ْنُه     َت َيْشَرُب     ِم ُبوَن     ِمّما     َو  }    َتْشَر

""الذين "،"المل من بحال " متعلققومه "من الجار
""يأكل جملة و "،"بشرلـ " نعت"مثلكم "،"المللـ نعت
:والتقدير "،"مما الموصول من العائد وُحذف ثان، نعت

 .منه تشربون

ِئْن  { 34:آ َل ُتْم     َو َطْع ُكْم     َبَشًرا     َأ َل ْث ُكْم     ِم ّن ًذا     ِإ  }    َلَخاِسُروَن     ِإ

ًذا " مستأنفة،أطعتم "ولئن جملة جواب، " حرف"إ
" جوابلخاسرون "إنكم وجملة المزحلقة، واللم

 .القسم

ُكْم  { 35:آ ُد َيِع ُكْم     َأ ّن َذا     َأ ّتْم     ِإ ُتْم     ِم ْن ُك ًبا     َو َظاًما     ُتَرا ُكْم     َوِع ّن َأ

 }    ُمْخَرُجوَن

ّيز في " مستأنفة"أيعدكم جملة " ظرف"إذا القول، ح
""أن من المؤول المصدر "،"مخرجون بـ متعلق محض

الحرف وتكرر "،"يعدكملـ ثان مفعول بعدها وما
 ." الولى"أن " خبر"مخرجونو الفصل لطول الناسخ؛
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ْيَهاَت  { 36:آ ْيَهاَت     َه ُدوَن     ِلَما     َه  }    ُتوَع

""هيهات القول، حيز في " مستأنفة"هيهات جملة
َد، بمعنى ماض فعل اسم لفظي، توكيد والثانية َبُع

مبني مضارع وفعل " مصدرية"ماو زائدة، واللم
 "."هيهات فاعل المؤول والمصدر للمجهول،

َنا     ِإلَ     ِهَي     ِإْن  { 37:آ ُت َيا َيا     َح ْن ّد َيا     َنُموُت     ال َنْح َنْحُن     َوَما     َو
ِثيَن ْبُعو  }    ِبَم

""إلَ و وخبر، " مبتدأحياتنا إلَ "هي " نافية،"إن
جملة وكذا القول، حيز في مستأنفة والجملة للحصر،
على " معطوفةبمبعوثين نحن "وما وجملة "،"نموت

تعمل " التي"ما خبر في زائدة والباء "،"نحيا جملة
 .ليس عمل

َتَرىَ     َرُجٌل     ِإلَ     ُهَو     ِإْن  { 38:آ َلى     اْف ّلِه     َع ًبا     ال َلُه     َنْحُن     َوَما     َكِذ
ِنيَن  }    ِبُمْؤِم

زائدة والباء لرجل، " نعت"افترىَ وجملة " نافية،"إْن
إلَ هو "إن وجملة ليس، عمل " العاملة"ما خبر في

له نحن "وما وجملة القول، حيز في " مستأنفةرجل
 "."افترىَ جملة على " معطوفةبمؤمنين

ِني     َرّب     َقاَل  { 39:آ ْنُصْر ُبوِن     ِبَما     ا ّذ  }    َك

وجملة مستأنفة، النداء " جواب"انصرني جملة
ّذبون َك " مصدرية،"ماو الحرفي، الموصول " صلة"

 "."انصرني بـ متعلق المجرور المؤول والمصدر

ِليٍل     َعّما     َقاَل  { 40:آ ِبُحّن     َق ُيْص  }    َناِدِميَن     َل

""قليل " زائدة،"ماو " جاّرة،": "عنقليل "عّما قوله
واقعة واللم "،"نادمين بـ متعلق والجاّر مجرور، اسم
بثبوت مرفوع ناقص مضارع وفعل القسم، جواب في

المقدرة والواو المثال، لتوالي المحذوفة؛ النون
جملة للتوكيد، والنون " خبرها،"نادمين اسمها،

وجوابه والقسم المقدر، القسم " جواب"ليصبُحّن
 .القول مقول
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ْتُهُم  { 41:آ َذ َأَخ ْيَحُة     َف ْلَحّق     الّص َناُهْم     ِبا ْل ًء     َفَجَع َثا ًدا     ُغ ُبْع َف
ِم ْلَقْو ِلِميَن     ِل ّظا  }    ال

" متعلق"بالحق والجار " مستأنفة،"فأخذتهم جملة
على " معطوفة"فجعلناهم جملة "،"الصيحة من بحال
ًدا وقوله ثان، مفعول ""غثاءو "،"أخذتهم جملة ُبْع "ف

محذوف لفعل مطلق ومفعول عاطفة، ": الفاءللقوم
ًدا، : بعدواأيِ تقديره بمحذوف " متعلق"للقوم الجار بع

ًدا وجملة أعني، ُبع مقدر، لقول القول " مقول"ف
 "."أخذتهم جملة على معطوفة المقدر القول وجملة

َنا     ُثّم  { 42:آ ْأ ْنَش ًنا     َبْعِدِهْم     ِمْن     َأ  }    آَخِريَن     ُقُرو

ًنا " نعت"آخرين  "قرو
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ِبُق     َما  { 43 َلَها     ُأّمٍة     ِمْن     َتْس ْأِخُروَن     َوَما     َأَج َت  }    َيْس

ًنالـ " نعت تسبق "ما جملة مقدر والرابط "،"قرو
"وما وجملة " فاعل،"أمةو " زائدة،"ِمنو فيها، تقديره

 ".تسبق "ما جملة على " معطوفةيستأخرون

ُثّم 44:آ َنا     { ْل َنا     َأْرَس َل ْتَرىَ     ُرُس َء     َما     ُكّل     َت ُلَها     ُأّمًة     َجا َرُسو
ُه ُبو ّذ َنا     َك َبْع ْت َأ َناُهْم     َبْعًضا     َبْعَضُهْم     َف ْل ًدا     َأَحاِديَث     َوَجَع ُبْع َف
ٍم ُنوَن     لَ     ِلَقْو  }    ُيْؤِم

بـ متعلق زمان " ظرف"كل "،"رسلنا من " حال"تترىَ
""رسولها به، " مفعول"أمةو " مصدرية،"ماو "،"كذبوه
ّذبوهوالتقدير فاعل، .رسول مجيء وقت كل : ك
ًدا ". وقوله"أحاديث وكذا ثان، " مفعول"بعًضا ":"فبع
ُبْعدا مستأنفة، الفاء بـ مقدر لفعل مطلق " مفعول"

وجملة مقدًرا، بأعني " متعلق"لقوم الجار ابعدوا،
ًدا "فابعدوا وجملة مقدر، لقول القول " مقولبع

 "."جعلناهم جملة على ) معطوفة(قلنا المقدر القول

َنا     ُثّم  { 45:آ ْل ُه     ُموَسى     َأْرَس َأَخا َنا     َهاُروَن     َو ِت َيا َطاٍن     ِبآِ ْل َوُس
ِبيٍن  }    ُم
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": اسم"وسلطان قوله منصوب، " بدل"هارون
 "."آياتنا على معطوف

َلى  { 46:آ ِئِه     ِفْرَعْوَن     ِإ َل َبُروا     َوَم ْك َت ُنوا     َفاْس َكا َقْوًما     َو
ِليَن  }    َعا

وجملة "،"أرسلنا بـ " متعلقفرعون "إلى الجار
" المتقدمة،"أرسلنا جملة على " معطوفة"فاستكبروا

 .بالياء منصوبة ": صفة"عالين وقوله

ُلوا  { 47:آ ُنْؤِمُن     َفَقا ْيِن     َأ َبَشَر َنا     ِل ِل ْث َنا     َوَقْوُمُهَما     ِم َل
ُدوَن ِب  }    َعا

" حالية،"وقومهما في والواو مجرور، " نعت"مثلنا
 "."نؤمن فاعل من حالية والجملة وخبر، ومبتدأ

ْد  { 49:آ َلَق َنا     َو ْي َت َتاَب     ُموَسى     آ ِك ْل ّلُهْم     ا ُدوَن     َلَع َت  }    َيْه

أرسلنا جملة على " معطوفةموسى آتينا "ولقد جملة
القسم، " جوابآتينا "لقد وجملة )،45( الية في

 ." مستأنفةيهتدون "لعلهم وجملة

َنا  { 50:آ ْل ْبَن     َوَجَع َيَم     ا ُأّمُه     َمْر َيًة     َو َناُهَما     آ ْي َلى     َوآَو ْبَوٍة     ِإ َر
 }    َوَمِعيٍن     َقَراٍر     َذاِت

 ." نعت"ذات ثان، " مفعول"آية

ّيَها    َ يا  { 51:آ ُلوا     الّرُسُل     َأ َباِت     ِمَن     ُك ّي ّط ُلوا     ال ِلًحا     َواْعَم َصا
ّني ُلوَن     ِبَما     ِإ ِليٌم     َتْعَم  }    َع

مستأنفة، النداء " جواب"كلوا وجملة " بدل،"الرسل
"عليم تعملون بما "إني وجملة به، " مفعول"صالًحا

" مصدرية،"ما و النداء، جواب حيز في مستأنفة
 "."عليم بـ متعلق مجرور المؤول والمصدر

ِإّن  { 52:آ ُكْم     َهِذِه     َو ُت ًة     ُأّمًة     ُأّم َد َنا     َواِح َأ ُكْم     َو ّب ّتُقوِن     َر  }    َفا

النداء جواب على " معطوفةأمتكم هذه "وإن جملة
"وإن جملة على " معطوفةربكم "وأنا وجملة السابق،

جملة على " معطوفة"فاتقون وجملة "،أمتكم هذه
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والنون فاعل، والواو َأْمر، والفعل "،ربكم "وأنا
 .الفعل منصوب المقدرة والياء للوقاية،

ّطُعوا  { 53:آ َتَق َنُهْم     َأْمَرُهْم     َف ْي ُبًرا     َب ْيِهْم     ِبَما     ِحْزٍب     ُكّل     ُز َد َل
 }    َفِرُحوَن

ّطعوا جملة مكان " ظرف"بينهم " مستأنفة،"فتق
ّطعوا فاعل من " حال"زبًرا متعلق، ""لديهم "،"تق
"،"كل المبتدأ " خبر"َفِرحون بالصلة، متعلق ظرف
 ." مستأنفةفرحون حزب "كل وجملة

َذْرُهْم  { 54:آ ِتِهْم     ِفي     َف ّتى     َغْمَر  }    ِحيٍن     َح

َذْرهم جملة " متعلقغمرتهم "في الجار " مستأنفة،"ف
وجر، غاية " حرف"حتى "،"فذرهم في الهاء من بحال
َذْرهم بـ متعلق مجرور " اسم"حين "." 

ُبوَن  { 55:آ َيْحَس ّنَما     َأ ّدُهْم     َأ ِنيَن     َماٍل     ِمْن     ِبِه     ُنِم َب  }    َو

ّد المؤول المصدر ّد س َلْي مس "من الجار "،"حسب مفعو
""ما " ناسخة،"أّنو "،"ما من بحال متعلق "مال

ّدهمبـ " متعلق"به والجار اسمها، موصولة  "."نم

ُنَساِرُع 56:آ ْيَراِت     ِفي     َلُهْم     { ْلَخ  }    َيْشُعُروَن     لَ     َبل     ا

اسم بين والرابط " المتقدمة،"أّن " خبر"نسارع جملة
"يشعرون لَ "بل وجملة : به،أيِ مقدر وخبره إن

 .مستأنفة

ّلِذيَن     ِإّن  { 57:آ َيِة     ِمْن     ُهْم     ا ّبِهْم     َخْش  }    ُمْشِفُقوَن     َر

 "."مشفقون بالخبر " متعلقخشية "من الجار

ّلِذيَن  { 58:آ َياِت     ُهْم     َوا ّبِهْم     ِبآِ ُنوَن     َر  }    ُيْؤِم

الجار السابق، الموصول على معطوف الموصول
 "."يؤمنون بـ " متعلق"بآِيات

ّلِذيَن  { 59:آ ّبِهْم     ُهْم     َوا ُكوَن     لَ     ِبَر  }    ُيْشِر
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والجار السابق، الموصول على معطوف الموصول
 بالفعل متعلق
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ّلِذيَن  { 60: ُتوَن     َوا َتْوا     َما     ُيْؤ ُبُهْم     آ ُلو َلٌة     َوُق ّنُهْم     َوِج َلى     َأ ِإ
ّبِهْم  }    َراِجُعوَن     َر

""ما : الناس،أيِ " مقدر"يؤتون لـ الول المفعول
من حالية والجملة حالية، والواو ثان، مفعول موصول

بعدها " وما"أن المؤول والمصدر "،"يؤتون في الواو
"ربهم "إلى الجار : اللم،الخافض نـزع على منصوب

 "."راجعونبـ متعلق

ِئَك  { 61:آ َل ْيَراِت     ِفي     ُيَساِرُعوَن     ُأو ْلَخ َلَها     َوُهْم     ا
ِبُقوَن  }    َسا

)،57( الية " في"إن " خبريسارعون "أولئك جملة
جملة على " معطوفسابقون لها "وهم وجملة

 "."يسارعون

ّلُف     َولَ  { 62:آ َك َنا     ُوْسَعَها     ِإلَ     َنْفًسا     ُن ْي َد َل َتاٌب     َو ِطُق     ِك ْن َي
ْلَحّق َلُموَن     لَ     َوُهْم     ِبا ْظ  }    ُي

ثان، " مفعول"ُوْسَعها " مستأنفة،نكلف "ولَ جملة
على " معطوفةكتاب "ولدينا وجملة للحصر، ""إلَو

"وهم وجملة "،"كتاب " نعت"ينطق وجملة المستأنفة،
 ".كتاب "ولدينا جملة على " معطوفةيظلمون لَ

ُبُهْم     َبْل  { 63:آ ُلو َذا     ِمْن     َغْمَرٍة     ِفي     ُق َلُهْم     َه ِمْن     َأْعَماٌل     َو
ِلَك     ُدوِن ُلوَن     َلَها     ُهْم     َذ  }    َعاِم

"من والجار " مستأنفة،غمرة في قلوبهم "بل جملة
" متعلقدون "من والجار "،"غمرة لـ بنعت " متعلقهذا

على " معطوفةأعمال "ولهم جملة "،"أعمال لـ بنعت
الضمير من " حالعاملون لها "هم وجملة المستأنفة،

 "."لهم في
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ّتى  { 64:آ َذا     َح َنا     ِإ ْذ ْتَرِفيِهْم     َأَخ َذاِب     ُم ْلَع َذا     ِبا ُهْم     ِإ
َأُروَن  }    َيْج

بمعنى متعلقة شرطية " ظرفية"إذاو " ابتدائية،"حتى
الشرط وجملة فجائية، " الثانية"إذاو الجواب،

 .الشرط " جوابيجأرون هم "إذا وجملة مستأنفة،

َأُروا     لَ  { 65:آ َيْوَم     َتْج ْل ُكْم     ا ّن ّنا     ِإ ْنَصُروَن     لَ     ِم  }    ُت

والقول مقدر، لقول القول " مقولتجأروا "لَ جملة
"تنصرون لَ منا "إنكم وجملة مستأنفة، جملة المقدر

ْنَصرون بالفعل " متعلق"منا والجار مستأنفة، ُت ". " 

ْد  { 66:آ َنْت     َق ِتي     َكا َيا َلى     آ ْت ُكْم     ُت ْي َل ُتْم     َع ْن ُك َلى     َف ُكْم     َع ِب َأْعَقا

ِكُصوَن ْن  }    َت

القول، حيز في " مستأنفةآياتي كانت "قد جملة
 "."تنكصونبـ " متعلقأعقابكم "على والجار

ِبِريَن  { 67:آ ْك َت  }    َتْهُجُروَن     َساِمًرا     ِبِه     ُمْس

والجار "،"تنكصون في الواو من " حال"مستكبرين
فاعل من " حال"سامرا "،"مستكبرين بـ "متعلق ""به

فاعل من " حالية"تهجرون وجملة "،"تنكصون
 "."تنكصون

َلْم  { 68:آ ّبُروا     َأَف ّد ْلَقْوَل     َي َءُهْم     َأْم     ا ْأِت     َلْم     َما     َجا َءُهُم     َي َبا آ
ِليَن  }    الّو

ّبروا "أفلم جملة وجملة " المنقطعة،"أم " مستأنفة،يد
 ." مستأنفة"جاءهم

َلُهْم     َيْعِرُفوا     َلْم     َأْم  { 69:آ ِكُروَن     َلُه     َفُهْم     َرُسو ْن  }    ُم

"منكرون "فهم وجملة " مستأنفة،يعرفوا لم "أم جملة
 .بالخبر " متعلق"له الجار المستأنفة، على معطوفة

ُلوَن     َأْم  { 70:آ ّنٌة     ِبِه     َيُقو َءُهْم     َبْل     ِج ْلَحّق     َجا َثُرُهْم     ِبا ْك َأ َو
ْلَحّق  }    َكاِرُهوَن     ِل
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ّنةو مستأنفة، بعدها والجملة " المنقطعة،"أم ""ِج
"وأكثرهم وجملة " مستأنفة،"جاءهم وجملة مبتدأ،

""للحق الجار " ،"جاءهم في الهاء من " حالكارهون
 "."كارهون بـ متعلق

َلِو  { 71:آ َبَع     َو ّت ْلَحّق     ا َءُهْم     ا َدِت     َأْهَوا الّسَماَواُت     َلَفَس
َناُهْم     َبْل     ِفيِهّن     َوَمْن     َوالْرُض ْي َت ْكِرِهْم     َأ َعْن     َفُهْم     ِبِذ
ْكِرِهْم  }    ُمْعِرضُوَن     ِذ

" اسم"َمن الضراب، أجزاء بين معترضة الشرط جملة
" متعلق"فيهن الجار "،"الرض على معطوف موصول

" مستأنفة،"أتيناهم وجملة المقدرة، الموصول بصلة
"،"أتيناهم جملة على " معطوفةمعرضون "فهم وجملة
 "."معرضون بـ " متعلقذكرهم "عن الجار

ُلُهْم     َأْم  { 72:آ َأ ّبَك     َفَخَراُج     َخْرًجا     َتْس ْيٌر     َر ْيُر     َوُهَو     َخ َخ
 }    الّراِزِقيَن

" مستأنفة،خير ربك "فخراج جملة " المنقطعة،"أم
ربك "فخراج جملة على " معطوفةخير "وهو وجملة

 ".خير

ّنَك  { 73:آ ِإ ْدُعوُهْم     َو َت َلى     َل ٍم     ِصَراٍط     ِإ َتِقي  }    ُمْس

متعلق والجار " مستأنفة،لتدعوهم "وإنك جملة
 .بالفعل

ِإّن  { 74:آ ّلِذيَن     َو ُنوَن     لَ     ا الّصَراِط     َعِن     ِبالِخَرِة     ُيْؤِم
ُبوَن ِك َنا  }    َل

"إنك جملة على ..." معطوفة الذين "وإن جملة
 "ناكبون بـ " متعلقالصراط "عن الجار "،لتدعوهم
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َلْو  { 75 َناُهْم     َو َنا     َرِحْم َكَشْف َلّجوا     ضُّر     ِمْن     ِبِهْم     َما     َو ِفي     َل
ِنِهْم َيا  }    َيْعَمُهوَن     ُطْغ

بالصلة، " متعلق"بهم الجار مستأنفة، الشرط جملة
"في والجار "،"ما من بحال " متعلقضر "من الجار
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من " حال"يعمهون وجملة "،"لّجوا بـ " متعلقطغيانهم
 "."لجوا فاعل

ْد  { 76:آ َلَق َناُهْم     َو ْذ َذاِب     َأَخ ْلَع ُنوا     َفَما     ِبا َكا َت ّبِهْم     اْس َوَما     ِلَر
َتَضّرُعوَن  }    َي

"،"أخذناهم جملة على " معطوفةاستكانوا "فما جملة
جملة على " معطوفةيتضّرعون "وما وجملة

 "."استكانوا

ّتى  { 77:آ َذا     َح َنا     ِإ َتْح ْيِهْم     َف َل ًبا     َع َ ذا     َبا َذاٍب     َذا     َشِديٍد     َع ُهْم     ِإ
ِلُسوَن     ِفيِه ْب  }    ُم

ًبا " نعت"ذا مستأنفة، الشرط جملة "إذا وجملة "،"با
" متعلق"فيه الجار ، الشرط " جوابمبلسون فيه هم

ْبلسون بالخبر  "."ُم

ّلِذيِ     َوُهَو  { 78:آ َأ     ا ْنَش ُكُم     َأ ْبَصاَر     الّسْمَع     َل َة     َوال َد ِئ َوالْف
ِليل ُكُروَن     َما     َق  }    َتْش

مفعول " نائب"قليل " مستأنفة،الذيِ "وهو جملة
: تشكرونأيِ " زائدة"ماو المصدر، صفة لنه مطلق؛

 .مستأنفة ""تشكرون وجملة قليل شكرا

ّلِذيِ     َوُهَو  { 79:آ ُكْم     ا َأ ْيِه     الْرِض     ِفي     َذَر َل ِإ  }    ُتْحَشُروَن     َو

""تحشرون وجملة بالفعل، " متعلقالرض "في الجار
 "."ذرأكم جملة على معطوفة

ّلِذيِ     َوُهَو  { 80:آ ِيي     ا ُيِميُت     ُيْح َلُه     َو ِتلُف     َو ْيِل     اْخ ّل ال
ّنَهاِر ُلوَن     َأَفل     َوال  }    َتْعِق

" ،"يميت جملة على " معطوفةاختلف "وله جملة
 ." مستأنفةتعقلون "أفل وجملة

ُلوا     َبْل  { 81:آ ْثَل     َقا ُلوَن     َقاَل     َما     ِم  }    الّو

" اسم"ما به، " مفعول"مثل " مستأنفة،"قالوا جملة
 .إليه مضاف موصول
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ُلوا  { 82:آ َذا     َقا ِئ َنا     َأ ْت ّنا     ِم ُك ًبا     َو َظاًما     ُتَرا ّنا     َوِع ِئ ُثوَن     َأ ْبُعو }    َلَم

تتعلق ولَ الجواب، بمعنى متعلقة شرطية " ظرفية"إذا
قبلها، فيما بعدها ما يعمل " لَ"إّن لن "؛"مبعوثون بـ

"لمبعوثون "أإنا وجملة نبعث، بـ مقدر فالجواب
 .الشرط لجواب تفسيرية

ْد  { 83:آ َنا     َلَق ْد َنا     َنْحُن     ُوِع َباُؤ َذا     َوآ ْبُل     ِمْن     َه َذا     ِإْن     َق ِإلَ     َه
ِطيُر ِليَن     َأَسا  }    الّو

معطوف " اسم"آباؤناو "،"نا للضمير " توكيد"نحن
المرفوع الضمير على العطف وجاز "،"نا الضمير على

والجار ثان، مفعول ""هذا الفاصل، لوجود المتصل
والشارة " نافية،"إن "،"ُوِعدنا بـ " متعلققبل "من

هذا "إن وجملة " للحصر،"إلَو " خبر،"أساطيرو مبتدأ،
 .القول حيز في مستأنفة "أساطير إلَ

ُتْم     ِإْن     ِفيَها     َوَمْن     الْرُض     ِلَمِن     ُقْل  { 84:آ ْن َلُموَن     ُك  }    َتْع

الشرط وجملة المقدرة، بالصلة " متعلق"فيها الجار
 .قبله ما عليه دّل محذوف، الشرط وجواب مستأنفة،

ُلوَن  { 85:آ َيُقو ّلِه     َس ّكُروَن     َأَفل     ُقْل     ِل َذ  }    َت

:أيِ محذوف لمبتدأ محذوف بخبر " متعلق"لله الجار
المحذوف القول مقول على عاطفة والفاء لله، هي
ّكرون فل : أغفلتمأيِ َذ  ؟َت

ْبِع     الّسَماَواِت     َرّب     َمْن     ُقْل  { 86:آ  }    الّس

 .خبر و " مبتدأرّب "َمْن

ُلوَن  { 87:آ َيُقو ّلِه     َس ّتُقوَن     َأَفل     ُقْل     ِل  }    َت

:أيِ محذوف لمبتدأ محذوف بخبر " متعلق"لله الجار
مقول على " معطوفةتتقون "أفل وجملة لله، هي

 ؟تتقون فل : أغفلتمأيِ المقدر القول

َيِدِه     َمْن     ُقْل  { 88:آ ُكوُت     ِب َل َولَ     ُيِجيُر     َوُهَو     َشْيٍء     ُكّل     َم
ْيِه     ُيَجاُر َل ُتْم     ِإْن     َع ْن َلُموَن     ُك  }    َتْع
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بخبر " متعلق"بيده الجار مبتدأ، استفهام " اسم"َمن
" خبرملكوت "بيده وجملة " مبتدأ،"ملكوت" و"ملكوت
جملة على " معطوفةيجير "وهو وجملة "،"من المبتدأ
وجواب " مستأنفة،تعلمون كنتم "إن وجملة الخبر،

 .قبله ما عليه دّل محذوف الشرط

ُلوَن  { 89:آ َيُقو ّلِه     َس ّنى     ُقْل     ِل َأ  }    ُتْسَحُروَن     َف

: إنأيِ مقدر شرط لجواب " رابطة"فأنى في الفاء
نائب من حال استفهام " اسم"أنىو فأنى، هذا علمتم

ُتْسحرون في الفاعل مضارع " فعل"تسحرونو " ،"
""سيقولون وجملة فاعل، ونائب للمجهول مبني

محل في القول مقول "لله "هي وجملة مستأنفة،
 نصب
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َناُهْم     َبْل  { 90: ْي َت ْلَحّق     َأ ّنُهْم     ِبا ِإ ُبوَن     َو َكاِذ  }    َل

"لكاذبون "وإنهم وجملة " مستأنفة،"أتيناهم جملة
 .الهاء من حالية

َذ     {َما 91:آ ّتَخ ّلُه     ا َلٍد     ِمْن     ال َلٍه     ِمْن     َمَعُه     َكاَن     َوَما     َو ًذا     ِإ ِإ
َذَهَب َلٍه     ُكّل     َل َلَق     ِبَما     ِإ َلَعل     َخ َلى     َبْعُضُهْم     َو ْبَحاَن     َبْعٍض     َع ُس

ّلِه  }    َيِصُفوَن     َعّما     ال

به، " مفعول"ولد " مستأنفة،الله اتخذ "ما جملة
على " معطوفةكان "وما وجملة زائدة، ""منو

وجملة زائدة، ""منو كان، " اسم"إلهو ، المستأنفة
َلذهب آلهة معه كان : لوأيِ مقدر شرط " جواب"
""عّما الجار "،"علبـ " متعلقبعض "على والجار لذهب،
ّبح المقدر بالفعل متعلق ّبح وجملة "،"نس "سبحان "نس

 .مستأنفة

ِم  { 92:آ ِل ْيِب     َعا ْلَغ َدِة     ا َلى     َوالّشَها َتَعا ُكوَن     َعّما     َف }    ُيْشِر
على " معطوفة"فتعالى جملة الجللة، من " بدل"عالم

 ." المتقدم"سبحان في المقدر العامل

ّني     ِإّما     َرّب     ُقْل  { 93:آ َي ُدوَن     َما     ُتِر  }    ُيوَع
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وفعل " الزائدة،"ماو " الشرطية"إن من ": مؤلفة"إّما
والنون جزم، محل في الفتح على مبني مضارع

المثال لتوالي الوقاية نون حذفت ولّما للتوكيد،
به، مفعول والياء الياء، لمناسبة التوكيد نون ُكسرت

 .ثان مفعول موصول " اسم"ما

ِني     َفل     َرّب  { 94:آ ْل ِم     ِفي     َتْجَع ْلَقْو ِلِميَن     ا ّظا  }    ال

" جوابتجعلني "فل جملة " معترضة،"رّب جملة
 .الثاني بالمفعول " متعلقالقوم "في الجار الشرط،

ّنا  { 95:آ ِإ َلى     َو َيَك     َأْن     َع ُدُهْم     َما     ُنِر  }    َلَقاِدُروَن     َنِع

المجرور والمصدر " مستأنفة،لقادرون "وإنا جملة
": اسم"ما "،"قادرون بـ " متعلقنريك أن "على

 .المزحلقة واللم ثان، مفعول موصول

ْدَفْع  { 96:آ ِتي     ا ّل َئَة     َأْحَسُن     ِهَي     ِبا ّي َلُم     َنْحُن     الّس ِبَما     َأْع
 }    َيِصُفوَن

"أعلم "نحن وجملة الموصول، " صلةأحسن "هي جملة
المجرور المؤول والمصدر " مصدرية،"ماو مستأنفة،

 .بوصفهم : أعلم" أيِ"أعلم بـ متعلق

ُذ     َرّب     َوُقْل  { 97:آ ِطيِن     َهَمَزاِت     ِمْن     ِبَك     َأُعو َيا  }    الّش

 "."أعوذ بالفعل متعلقان الجاّران

ُذ  { 98:آ َأُعو  }    َيْحُضُروِن     َأْن     َرّب     ِبَك     َو

نـزع على " منصوبيحضرون "أن المؤول المصدر
""يحضرون " معترضة،"رّب وجملة "،"ِمْن الخافض
للوقاية، والنون فاعل، والواو النون، بحذف منصوب

 .به مفعول المقدرة والياء

ّتى  { 99:آ َذا     َح َء     ِإ َدُهُم     َجا ْلَمْوُت     َأَح  }    اْرِجُعوِن     َرّب     َقاَل     ا

 ." ابتدائية"حتىو مستأنفة، الشرط جملة
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ّلي  { 100:آ ِلًحا     َأْعَمُل     َلَع ْكُت     ِفيَما     َصا ّنَها     َكل     َتَر ِلَمٌة     ِإ ُهَو     َك
ُلَها ِئ ِئِهْم     َوِمْن     َقا َلى     َبْرَزٌخ     َوَرا ِم     ِإ ُثوَن     َيْو ْبَع  }    ُي

والجار " مفعول،"صالحا " مستأنفة،أعمل "لعلي جملة
وجملة وزجر، ردع " حرف"كل "،"صالحا لـ بنعت متعلق
العراب، من لها محل لَ " المستأنفةكلمة "إنها

وجملة الكل، وإرادة الجزء إطلق باب من " هنا"كلمةو
"وِمْنقوله في والواو "،"كلمة " نعتقائلها "هو

الجمع، " بمعنى"هو من حالية والجملة " حالية،ورائهم
وجملة "،"برزخ لـ بنعت " متعلقيوم "إلى والجاّر

 .إليه " مضاف"يبعثون

َذا  { 101:آ ِإ ْنَساَب     َفل     الّصوِر     ِفي     ُنِفَخ     َف َنُهْم     َأ ْي ِئٍذ     َب َيْوَم
ُلوَن     َولَ َء َتَسا  }    َي

"فل وجملة فاعل، نائب والجار مستأنفة، الشرط جملة
" متعلق"بينهم والظرف الشرط، جواب "بينهم أنساب
الخبر، به تعلق الذيِ بالَستقرار " متعلق"يومو بالخبر،

على " معطوفةيتساءلون "ولَ وجملة إليه، " مضاف"إٍذ
 .الجواب جملة

َلْت     َفَمْن  { 102:آ ُنُه     َثُق ِئَك     َمَواِزي َل ُأو ِلُحوَن     ُهُم     َف ْلُمْف  }    ا

المستأنفة الشرط جملة على معطوفة الشرط جملة
""هم " الشرطية،"َمن " خبر"ثقلت وجملة السابقة،

 .لها محل لَ فصل ضمير

ِئَك  { 103:آ َل ُأو ّلِذيَن     َف ْنُفَسُهْم     َخِسُروا     ا ّنَم     ِفي     َأ َجَه
ُدوَن ِل  }    َخا

" متعلقجهنم "في الجار وخبر، " مبتدأالذين "أولئك
 "."خالدون الثاني بالخبر

ْلَفُح  { 104:آ ّناُر     ُوُجوَهُهُم     َت ِلُحوَن     ِفيَها     َوُهْم     ال  }    َكا

وجملة "،"خالدون في الضمير من " حال"تلفح جملة
الحال، جملة على " معطوفةكالحون فيها "وهم
 ""كالحون بـ " متعلق"فيهاالجار
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َلْم  { 105: ُكْن     َأ ِتي     َت َيا َلى     آ ْت ُكْم     ُت ْي َل ُتْم     َع ْن ُك ُبوَن     ِبَها     َف ّذ َك  }    ُت

والقول مقدر، لقول القول مقول الَستفهام جملة
" خبر"تتلى وجملة لهم، يقال :أيِ مستأنف المقدر

 "."تكن جملة على " معطوفةفكنتم" وجملة كان،

ُلوا  { 106:آ َنا     َقا ّب َبْت     َر َل َنا     َغ ْي َل َنا     َع ُت  }    ِشْقَو

 .مستأنفة النداء " جواب"غلبت جملة

َنا  { 107:آ ّب َنا     َر ْنَها     َأْخِرْج ِإْن     ِم َنا     َف ْد ّنا     ُع ِإ ِلُموَن     َف  جملة}    َظا
"عدنا "فإن جملة القول، حيز في " مستأنفة"ربنا

 "."أخرجنا جملة على معطوفة

ُئوا     َقاَل  { 108:آ ّلُموِن     َولَ     ِفيَها     اْخَس َك  }    ُت

النون، بحذف مجزوم مضارع ": فعلتكلمون "ولَ قوله
منصوب المقدرة والياء للوقاية، والنون فاعل، والواو
 .الفعل

ّنُه  { 109:آ َباِديِ     ِمْن     َفِريٌق     َكاَن     ِإ ُلوَن     ِع َنا     َيُقو ّب ّنا     َر آَم
َنا     َفاْغِفْر َنا     َل ْنَت     َواْرَحْم َأ ْيُر     َو  }    الّراِحِميَن     َخ

" متعلقعباديِ "من الجار الشأن، " ضمير"إنه في الهاء
محل في كان " خبر"يقولون جملة "،"فريق لـ بنعت

النداء، جواب على " معطوفة"فاغفر جملة نصب،
فاعل من " حاليةالراحمين خير "وأنت وجملة

 "."ارحمنا

ُتُموُهْم  { 110:آ ْذ ّتَخ ّيا     َفا ّتى     ِسْخِر ُكْم     َح ْنَسْو ْكِريِ     َأ ُتْم     ِذ ْن ُك َو
ْنُهْم ُكوَن     ِم  }    َتْضَح

والتاء السكون، على مبني ماض وفعل عاطفة، الفاء
""سخرياو للشباع، والواو للجمع، والميم فاعل،

" مجرورأنسوكم "أن المؤول والمصدر ثان، مفعول
ْكريِ "،"اتخذتموهم بـ متعلق "،"حتىبـ ثان، " مفعول"ِذ

 "."تضحكون بـ متعلق ""منهم الجار
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ّني  { 111:آ ُتُهُم     ِإ ْي َيْوَم     َجَز ْل َبُروا     ِبَما     ا ّنُهْم     َص ُهُم     َأ
ِئُزوَن ْلَفا  }    ا

""ما : الجنة،أيِ " محذوف"جزيتهم لـ الثاني المفعول
""هم بالفعل، متعلق المجرور والمصدر مصدرية،

الحرفي، الموصول صلة ""صبروا وجملة للهاء، توكيد
على منصوب بعدها " وما"أّن من المؤول والمصدر

 .: اللمالخافض نـزع

ُتْم     َكْم     َقاَل  { 112:آ ْث ِب َد     الْرِض     ِفي     َل َد ِنيَن     َع  }    ِس

" ،"لبثتم بـ متعلق زمان ظرف استفهام ": اسم"كم
بالياء؛ مجرور إليه " مضاف"سنين منصوب، تميز ""عدد
 .السالم المذكر بجمع ملحق لنه

ُلوا  { 113:آ َنا     َقا ْث ِب ٍم     َبْعَض     َأْو     َيْوًما     َل َأِل     َيْو ّديَن     َفاْس ْلَعا  }    ا

" اسم"بعض بالفعل، متعلق زمان ": ظرف"يوما
على " معطوفة"فاسأل وجملة "،"يوما على معطوف

 "."لبثنا جملة

ُتْم     ِإْن     َقاَل  { 114:آ ْث ِب ِليل     ِإلَ     َل ُكْم     َلْو     َق ّن ُتْم     َأ ْن َلُموَن     ُك  }    َتْع

: لبثاأيِ مطلق مفعول " نائب"قليل " ،" للحصر"إلَ
الشرط وجواب " مقدرا،"ثبت بـ فاعل والمصدر قليل

أنكم ثبت "لو وجملة لبثكم، قلة : لعلمتمأيِ محذوف
 .القول حيز في " مستأنفةكنتم

ُتْم  { 115:آ ْب ّنَما     َأَفَحِس ُكْم     َأ َنا َلْق ًثا     َخ َب ُكْم     َع ّن َأ َنا     َو ْي َل لَ     ِإ
 }    ُتْرَجُعوَن

ّد بعدها " وما"أّن من المصدر ّد س َلْي مس مفعو
في " مصدر"عبثا ومكفوفة، " كافة"أنما "،"حسب
المصدر على معطوف الثاني والمصدر الحال، موضع
 .الول

َلى  { 116:آ َتَعا ّلُه     َف ِلُك     ال ْلَم ْلَحّق     ا َلَه     لَ     ا َرّب     ُهَو     ِإلَ     ِإ
ْلَعْرِش ِم     ا َكِري ْل  }    ا
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للجللة، " نعتانالحق "الملك " مستأنفة،"فتعالى جملة
" بدل"هو " للحصر،"إلَ الجللة، من حال التنـزيه جملة

" بدل"رب المحذوف، الخبر من المستتر الضمير من
 "."هو من

ْدُع     َوَمْن  { 117:آ ّلِه     َمَع     َي َلًها     ال ّنَما     ِبِه     َلُه     ُبْرَهاَن     لَ     آَخَر     ِإ ِإ َف
ُبُه َد     ِحَسا ْن ّبِه     ِع ّنُه     َر ِلُح     لَ     ِإ َكاِفُروَن     ُيْف ْل  }    ا

ْدُع جملة مستأنفة، الشرط جملة َي "لَ وجملة " خبر،"
بالخبر، متعلق مكان " ظرف"عند ثان، " نعتله برهان
 .الشأن ضمير والهاء " مستأنفة،يفلح لَ "إنه جملة

ْنَت     َواْرَحْم     اْغِفْر     َرّب     َوُقْل  { 118:آ َأ ْيُر     َو  }    الّراِحِميَن     َخ

 "ارحم فاعل من " حالالراحمين أرحم "وأنت جملة
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 النور سورة

ٌة{ 1:آ َناَها ُسوَر ْل َناَها َأنـز َنا َوَفَرضْ ْل َأنـز َياٍت ِفيَها َو آ
َناٍت ّي ُكْم َب ّل ّكُروَن َلَع َذ  }َت

وجملة سورة، : هذهأيِ محذوف لمبتدأ " خبر" سورة
ّكرون "لعلكم وجملة "،"سورة لـ " نعت"أنـزلناها "تذ
 .مستأنفة

َيُة  { 2:آ ِن ِني     الّزا ُدوا     َوالّزا ِل ْنُهَما     َواِحٍد     ُكّل     َفاْج َئَة     ِم ِما
َدٍة ْل ُكْم     َولَ     َج ْذ ْأُخ ْأَفٌة     ِبِهَما     َت ّلِه     ِديِن     ِفي     َر ُتْم     ِإْن     ال ْن ُك

ُنوَن ّلِه     ُتْؤِم ِم     ِبال َيْو ْل ْد     الِخِر     َوا َيْشَه ْل َبُهَما     َو َذا ِئَفٌة     َع ِمَن     َطا
ِنيَن ْلُمْؤِم  }    ا

زائدة والفاء "،"فاجلدوا جملة خبره " مبتدأ،"الزانية
مفعول " نائب"مئةو بالشرط، المبتدأ لشبه دخلت

" متعلق"بهما الجار "،"تأخذكم " فاعل"رأفة مطلق،
وجملة كذلك، بالفعل " متعلقدين "في الجار بالفعل،

عليه دل محذوف الشرط وجواب " مستأنفة،كنتم "إن
لـ بنعت متعلق "المؤمنين "من الجار قبله، ما

 "."طائفة
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ِني  { 3:آ ِكُح     لَ     الّزا ْن َيًة     إلَ     َي ِن َكًة     َأْو     َزا َيُة     ُمْشِر ِن لَ     َوالّزا
ِكُحَها ْن ِلَك     َوُحّرَم     ُمْشِرٌك     َأْو     َزاٍن     ِإلَ     َي َلى     َذ ِنيَن     َع ْلُمْؤِم  }    ا

الياء على المقدرة بالضمة مرفوع " فاعل"زاٍن
"ذلك "وحّرم وجملة منقوص، اسم وهو المحذوفة،

 .مستأنفة

ّلِذيَن  { 4:آ َناِت     َيْرُموَن     َوا ْلُمْحَص ُتوا     َلْم     ُثّم     ا ْأ َبَعِة     َي َأْر ِب
َء َدا ُدوُهْم     ُشَه ِل ِنيَن     َفاْج ًة     َثَما َد ْل ُلوا     َولَ     َج َب ًة     َلُهْم     َتْق َد َشَها

ًدا َب ِئَك     َأ َل ُأو ْلَفاِسُقوَن     ُهُم     َو  }    ا

وجملة مبتدأ، والموصول مستأنفة، " الواو"والذين
للموصول حمل زائدة والفاء المبتدأ، خبر ""فاجلدوهم

""جلدة مطلق، مفعول " نائب"ثمانين الشرط، على
وجملة بالفعل، متعلق زمان " ظرف"أبدا تمييز،

 ." مستأنفةالفاسقون هم "وأولئك

ّلِذيَن     ِإلَ  { 5:آ ُبوا     ا ِلَك     َبْعِد     ِمْن     َتا َلُحوا     َذ َأْص ِإّن     َو ّلَه     َف ال
 }    َرِحيٌم     َغُفوٌر

مستثنى، موصول واسم " للستثناء،": "إلَالذين "إلَ
 ." مستأنفةغفور الله "فإن وجملة

ّلِذيَن  { 6:آ َلْم     َأْزَواَجُهْم     َيْرُموَن     َوا ُكْن     َو ُء     َلُهْم     َي َدا ِإلَ     ُشَه
ْنُفُسُهْم ُة     َأ َد َبُع     َأَحِدِهْم     َفَشَها َداٍت     َأْر ّلِه     َشَها ّنُه     ِبال َلِمَن     ِإ

 }    الّصاِدِقيَن

"والذين جملة على .. " معطوفة يرمون "والذين جملة
" حالية،يكن "ولم في ) . والواو4( الية " فييرمون

" للحصر،"إلَ "،"يرمون في الضمير من حالية والجملة
""فشهادة في والفاء "،"شهداء من " بدل"أنفسهم

خبر والجملة " خبر،"أربع " مبتدأ،"شهادة زائدة،
"،"شهادات لـ بنعت " متعلق"بالله الجار "،"الذين
للمصدر به " مفعولالصادقين لمن "إنه وجملة

 .باللم الخبر " لَتصال"إّن وكسرت "،"شهادات

ْلَخاِمَسُة  { 7:آ َنَة     َأّن     َوا ّلِه     َلْع ْيِه     ال َل ِمَن     َكاَن     ِإْن     َع
ِبيَن َكاِذ ْل  }    ا
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الله لعنة أن "والخامسة وجملة " مبتدأ،"والخامسة
" فيأربع أحدهم "فشهادة جملة على معطوفة "عليه
" خبرعليه الله لعنة "أن المؤول والمصدر رفع، محل

"الكاذبين من كان "إن وجملة " ،: "والخامسةالمبتدأ
 .قبله ما عليه دّل محذوف الشرط وجواب مستأنفة،

ُأ  { 8:آ ْدَر َي ْنَها     َو َذاَب     َع ْلَع َد     َأْن     ا َبَع     َتْشَه َداٍت     َأْر ّلِه     َشَها ِبال
ّنُه ِبيَن     َلِمَن     ِإ َكاِذ ْل  }    ا

لعنة أن "والخامسة جملة على " معطوفة"ويدرأ جملة
"،"يدرأ " فاعلتشهد "أن المؤول والمصدر "،عليه الله

لمن "إنه وجملة مطلق، مفعول ": نائب"أربع
في واللم "،"شهادات للمصدر به " مفعولالصادقين

 ." المزحلقة"لمن

ْلَخاِمَسَة  { 9:آ ّلِه     َغَضَب     َأّن     َوا ْيَها     ال َل ِمَن     َكاَن     ِإْن     َع
 }    الّصاِدِقيَن

والمصدر "،"أربع على معطوف " اسم"والخامسة
"،"الخامسة من " بدلعليها الله غضب "أن المؤول
دّل محذوف الشرط وجواب " مستأنفة،كان "إن وجملة

 .قبله ما عليه

َلْولَ  { 10:آ ّلِه     َفْضُل     َو ُكْم     ال ْي َل ُتُه     َع َأّن     َوَرْحَم ّلَه     َو َتّواٌب     ال
ِكيٌم  }    َح

لوجود، امتناع وحرف مستأنفة، ": الواو"ولولَ قوله
الجار موجود، تقديره محذوف وخبره " مبتدأ،"َفْضلو

الشرط وجواب "،"فضل من بحال " متعلق"عليكم
ْكتم، تقديره محذوف َل الله "وأّن المؤول والمصدر له

 "َفْضل المصدر على " معطوفتواب
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ّلِذيَن     ِإّن  { 11 ُءوا     ا َبٌة     ِبالْفِك     َجا ُكْم     ُعْص ْن ُه     لَ     ِم ُبو َتْحَس
ُكْم     َشّرا ْيٌر     ُهَو     َبْل     َل ُكْم     َخ ُكّل     َل ْنُهْم     اْمِرٍئ     ِل َتَسَب     َما     ِم ْك ا
ِم     ِمَن ْث ّلِذيِ     ال ّلى     َوا ُه     َتَو ْبَر ْنُهْم     ِك َذاٌب     َلُه     ِم ِظيٌم     َع  }    َع
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"لَ وجملة "،"عصبة لـ بنعت " متعلق"منكم الجار
"،"شرا بـ " متعلق"لكم الجار مستأنفة، "تحسبوه

" متعلق"لكل الجار " مستأنفة،خير هو "بل وجملة
"امرئ لـ بنعت " متعلق"منهم الجار "،"ما المبتدأ بخبر

وجملة " ،"ما من بحال " متعلقالثم "من الجار "،
ّلى "والذيِ وجملة " مستأنفة،اكتسب ما امرئ "لكل تو

"،اكتسب ما امرئ "لكل جملة على .. " معطوفة
 "."الذيِ المبتدأ " خبرعذاب "له وجملة

ْذ     َلْولَ  { 12:آ ُه     ِإ ُتُمو ُنوَن     َظّن     َسِمْع ْلُمْؤِم َناُت     ا ْلُمْؤِم َوا
ْنُفِسِهْم َأ ْيًرا     ِب  }    َخ

بـ متعلق زمان " ظرف"إذ تحضيض، " حرف"لولَ
فعل وهو إليه، " مضاف"سمعتموه وجملة "،"ظن

به، مفعول والهاء للشباع، والواو فاعل، والتاء ماض،
" مفعول"خيرا ثاٍن، بمفعول " متعلق"بأنفسهم الجار
 .أول

ُءوا     َلْولَ  { 13:آ ْيِه     َجا َل َبَعِة     َع َأْر َء     ِب َدا ْذ     ُشَه ِإ ُتوا     َلْم     َف ْأ َي
َداِء ِئَك     ِبالّشَه َل ُأو َد     َف ْن ّلِه     ِع ُبوَن     ُهُم     ال َكاِذ ْل  }    ا

. قولهمستأنفة معها والجملة تحضيض، " حرف"لولَ
ّبه زمان " ظرف"إذ عاطفة، الفاء ":"فإذ ""إن بـ ُش

مفّسر كذبوا، تقديره محذوف بفعل متعلق الشرطية،
تضمنه الذيِ الشرط جواب في واقعة والفاء بالجواب،

المستأنفة، على " معطوفةيأتوا لم "فإذ وجملة "،"إذ
الذيِ الشرط جواب "الكاذبون هم "فأولئك وجملة
 "."إذ تضمنه

َلْولَ 14:آ ّلِه     َفْضُل     {َو ُكْم     ال ْي َل ُتُه     َع َيا     ِفي     َوَرْحَم ْن ّد ال
ُكْم     َوالِخَرِة ُتْم     َما     ِفي     َلَمّس َذاٌب     ِفيِه     َأَفْض ِظيٌم     َع  }    َع

امتناع وحرف مستأنفة، ": الواوفضل "ولولَ قوله
الجار موجود، تقديره محذوف خبره ومبتدأ لوجود،
"الدنيا "في الجار " ،"فضل من بحال " متعلق"عليكم
 "."مّسكم " فاعل". "عذاب"رحمته من بحال متعلق

ْذ  { 15:آ َنُه     ِإ َلّقْو ُكْم     َت ِت َن ْلِس َأ ُلوَن     ِب َتُقو ُكْم     َو َأْفَواِه ْيَس     َما     ِب َل
ُكْم ْلٌم     ِبِه     َل َنُه     ِع ُبو َتْحَس ًنا     َو ّي َد     َوُهَو     َه ْن ّلِه     ِع ِظيٌم     ال  }    َع
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""تلّقونه وجملة " ،"مّسكم بـ متعلق زمان " ظرف"إذ
" ،"ما من بحال " متعلق"بأفواهكم الجار إليه، مضاف

، ليس بخبر " متعلق"لكم الجار به، مفعول والموصول
الله عند "وهو جملة "،"علم من بحال " متعلق"به الجار

""عند الظرف " ،"تحسبونه مفعول من " حاليةعظيم
 "."عظيم بالخبر متعلق

َلْولَ  { 16:آ ْذ     َو ُه     ِإ ُتُمو ُتْم     َسِمْع ْل ُكوُن     َما     ُق َنا     َي ّلَم     َأْن     َل َك َت َن
َذا َنَك     ِبَه ْبَحا َذا     ُس َتاٌن     َه ِظيٌم     ُبْه  }    َع

" ظرف"إذ " تحضيضية،"لولَ مستأنفة، ": الواو"ولولَ
" مقوليكون "ما وجملة "،"قلتم بـ متعلق زمان

""سمعتموه وجملة مستأنفة، ""قلتم وجملة القول،
الجار "،"يكون " اسمنتكلم "أن والمصدر إليه، مضاف

بالفعل " متعلق"بهذا الجار " ،"يكون بخبر " متعلق"لنا
ّبح جملة "،"نتكلم حيز في " مستأنفةسبحانك "نس
اسم لنه مطلق؛ مفعول " نائب"سبحانكو القول،
حيز في " مستأنفةعظيم بهتان "هذا وجملة مصدر،
 .القول

ُكُم17:آ ُظ َيِع ّلُه   ُدوا َأْن ال ِلِه َتُعو ْث ًدا ِلِم َب ُتْم ِإْن َأ ْن ِنيَن ُك  ُمْؤِم

"تعودوا "أن والمصدر " مستأنفة،"يعظكم جملة
والظرف والجار تعودوا، أن : خشيةأيِ لجله مفعول

"مؤمنين كنتم "إن وجملة "،"تعودوا بالفعل متعلقان
دّل محذوف الشرط وجواب المتعاطفين، بين معترضة

 .قبله ما عليه

ّيُن  { 18:آ َب ُي ّلُه     َو ُكُم     ال َياِت     َل ّلُه     ال ِليٌم     َوال ِكيٌم     َع  }    َح

ّين جملة وجملة "،"يعظكم جملة على " معطوفة"ويب
 .ثاٍن " خبر"حكيمو " مستأنفة،حكيم عليم "والله

ّلِذيَن     ِإّن  { 19:آ ّبوَن     ا ْلَفاِحَشُة     َتِشيَع     َأْن     ُيِح ّلِذيَن     ِفي     ا ا
ُنوا َذاٌب     َلُهْم     آَم ِليٌم     َع َيا     ِفي     َأ ْن ّد ّلُه     َوالِخَرِة     ال َلُم     َوال َيْع
ُتْم ْن َأ َلُموَن     لَ     َو  }    َتْع

"الذين "في الجار ، به " مفعولتشيع "أن المصدر
الجار " ،"إن " خبرعذاب "لهم وجملة "،"تشيع بـ متعلق
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"والله وجملة "،"عذاب لـ ثاٍن بنعت " متعلقالدنيا "في
معطوفة "تعلمون لَ "وأنتم وجملة " مستأنفة،يعلم
 ".يعلم "والله جملة على

َلْولَ  { 20:آ ّلِه     َفْضُل     َو ُكْم     ال ْي َل ُتُه     َع َأّن     َوَرْحَم ّلَه     َو ُءوٌف     ال َر
 }    َرِحيٌم

""فضل وخبر "،"فضل من بحال " متعلق"عليكم الجار
محذوف الشرط وجواب موجود، تقديره محذوف
..."الله "وأن المؤول والمصدر لهلكتم، تقديره

 "َفْضل على معطوف

352 

ّيَها    َ يا  { 21 ّلِذيَن     َأ ُنوا     ا ِبُعوا     لَ     آَم ّت ُطَواِت     َت َطاِن     ُخ ْي الّش
ِبْع     َوَمْن ّت ُطَواِت     َي َطاِن     ُخ ْي ّنُه     الّش ِإ ْأُمُر     َف ْلَفْحَشاِء     َي ِبا

َكِر ْن ْلُم َلْولَ     َوا ّلِه     َفْضُل     َو ُكْم     ال ْي َل ُتُه     َع َكا     َما     َوَرْحَم ُكْم     َز ْن ِم
ًدا     َأَحٍد     ِمْن َب ِكّن     َأ َل ّلَه     َو ّكي     ال ُء     َمْن     ُيَز  }    َيَشا

" شرطية"َمن مستأنفة، النداء " جوابتتبعوا "لَ جملة
"الله فضل "ولولَ جملة " خبره،"يتبع وجملة مبتدأ،

الجار الشرط، " جوابمنكم زكا "ما وجملة مستأنفة،
""منو " فاعل،"أحدو "،"أحد من بحال " متعلق"منكم
"ولكن جملة "،"زكا بـ متعلق زمان " ظرف"أبدا زائدة،

 ".فضل "ولولَ جملة على " معطوفةيزكي الله

َتِل     َولَ  { 22:آ ْأ ُلو     َي ْلَفْضِل     ُأو ُكْم     ا ْن ُتوا     َأْن     َوالّسَعِة     ِم ُيْؤ
ِلي َبى     ُأو ْلُقْر ِكيَن     ا ْلَمَسا ْلُمَهاِجِريَن     َوا ِبيِل     ِفي     َوا ّلِه     َس ال

َيْعُفوا ْل َيْصَفُحوا     َو ْل ّبوَن     َألَ     َو ّلُه     َيْغِفَر     َأْن     ُتِح ُكْم     ال  }    َل

حرف بحذف مجزوم والفعل " مستأنفة،يأتل "ولَ جملة
بجمع ملحق لنه بالواو مرفوع " فاعل"أولو العلة،

"،"أولو من بحال متعلق ""منكم الجار السالم، المذكر
نـزع على " منصوبيؤتوا "أن المؤول والمصدر
جملة على " معطوفة"وليعفوا وجملة )،(في الخافض

 ." مستأنفةتحبون "ألَ وجملة "،يأتل "لَ

ُنوا  { 23:آ َيا     ِفي     ُلِع ْن ّد َلُهْم     َوالِخَرِة     ال َذاٌب     َو ِظيٌم     َع  }    َع
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 "."لعنوا جملة على " معطوفةعذاب "ولهم جملة

ُد     َيْوَم  { 24:آ ْيِهْم     َتْشَه َل ُتُهْم     َع َن ْلِس ْيِديِهْم     َأ َأ ُلُهْم     َو َأْرُج ِبَما     َو
ُنوا ُلوَن     َكا  }    َيْعَم

ّلق الذيِ بالَستقرار متعلق زمان ": ظرف"يوم به تع
وجملة "،"تشهد بـ " متعلق"بما والجار السابق، الخبر

 .إليه " مضاف"تشهد

ِئٍذ  { 25:آ ّلُه     ُيَوّفيِهُم     َيْوَم َنُهُم     ال ْلَحّق     ِدي َلُموَن     ا َيْع ّلَه     َأّن     َو ال
ْلَحّق     ُهَو ِبيُن     ا ْلُم  }    ا

" اسم"إٍذ "،"يوّفيهم بـ متعلق زمان " ظرف"يومئذ
والتنوين السكون، على مبني إليه مضاف ظرفي

" مستأنفة،"يوفيهم وجملة جملة، عن للتعويض
ّد المؤول والمصدر ّد س ": ضمير. "هوالمفعولين مس

 .للحق " نعت"المبينو له، محل لَ فصل

ِئَك  { 26:آ َل ُءوَن     ُأو َبّر ُلوَن     ِمّما     ُم ٌة     َلُهْم     َيُقو ٌق     َمْغِفَر َوِرْز
 }    َكِريٌم

ثاٍن " خبرمغفرة "لهم جملة بالخبر، " متعلق"مما الجار
 " ."أولئك للمبتدأ

ّيَها    َ يا  { 27:آ ّلِذيَن     َأ ُنوا     ا ُلوا     لَ     آَم ْدُخ ًتا     َت ُيو ْيَر     ُب ُكْم     َغ ِت ُيو ُب
ّتى ِنُسوا     َح ْأ َت ّلُموا     َتْس ُتَس َلى     َو ِلَها     َع ُكْم     َأْه ِل ْيٌر     َذ ُكْم     َخ َل

ُكْم ّل ّكُروَن     َلَع َذ  }    َت

" مجرورتستأنسوا "أن المؤول والمصدر " نعت،"غير
الجار " مستأنفة،خير "ذلكم وجملة "،"تدخلوا بـ متعلق
ّكرون "لعلكم وجملة "،"خير بـ " متعلق"لكم "تذ

ّكرون وجملة مستأنفة، َذ َت  لعل " خبر"
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ِإْن  { 28 ُدوا     َلْم     َف ًدا     ِفيَها     َتِج ُلوَها     َفل     َأَح ْدُخ ّتى     َت َذَن     َح ُيْؤ
ُكْم ِإْن     َل ُكُم     ِقيَل     َو َكى     ُهَو     َفاْرِجُعوا     اْرِجُعوا     َل ُكْم     َأْز  }    َل

"لَ جملة على " معطوفةتجدوا لم "فإن جملة
"وإن وجملة "،"تجدوا بـ " متعلق"فيها الجار " ،تدخلوا
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ونائب "،تجدوا لم "إن جملة على " معطوفةلكم قيل
"لكم أزكى "هو وجملة "،"قيل مصدر ضمير الفاعل

 "."أزكى بـ " متعلق"لكم الجار مستأنفة،

ْيَس  { 29:آ ُكْم     َل ْي َل َناٌح     َع ُلوا     َأْن     ُج ْدُخ ًتا     َت ُيو ْيَر     ُب َنٍة     َغ ُكو َمْس
َتاٌع     ِفيَها ُكْم     َم ّلُه     َل َلُم     َوال ُدوَن     َما     َيْع ْب ُتُموَن     َوَما     ُت ْك  }    َت

منصوب والمصدر ليس، بخبر " متعلق"عليكم الجار
جملة "،"بيوتا " نعت"غير ) ،(في الخافض نـزع على

بنعت " متعلق"لكم الجار ثاٍن، " نعتمتاع "فيها
 ." مستأنفةيعلم "والله وجملة "،"متاع

ِنيَن     ُقْل  { 30:آ ْلُمْؤِم ْبَصاِرِهْم     ِمْن     َيُغّضوا     ِل ُظوا     َأ َيْحَف َو
ِلَك     ُفُروَجُهْم َكى     َذ ّلَه     ِإّن     َلُهْم     َأْز ِبيٌر     ال َنُعوَن     ِبَما     َخ  }    َيْص

جواب في واقع مجزوم مضارع ": فعل"يغّضوا قوله
القول ومقول امتثلوا، لهم قيل إذا كأنهم مقدر شرط
"أزكى "ذلك وجملة أبصاركم، من : غّضواأيِ مقدر،

والمصدر " مصدرية،"بما قوله " في"ما و مستأنفة،
 .بالخبر متعلق مجرور المؤول

َناِت     َوُقْل  { 31:آ ْلُمْؤِم ْبَصاِرِهّن     ِمْن     َيْغُضْضَن     ِل ْظَن     َأ َيْحَف َو
ْبِديَن     َولَ     ُفُروَجُهّن َتُهّن     ُي َن ْنَها     َظَهَر     َما     ِإلَ     ِزي ْبَن     ِم َيْضِر ْل َو
َلى     ِبُخُمِرِهّن ِبِهّن     َع ُيو ْبِديَن     َولَ     ُج َتُهّن     ُي َن ِتِهّن     ِإلَ     ِزي َل ُبُعو ِل

ِئِهّن     َأْو َبا َباِء     َأْو     آ ِتِهّن     آ َل ِئِهّن     َأْو     ُبُعو َنا ْب َناِء     َأْو     َأ ْب ِتِهّن     َأ َل ُبُعو
ِنِهّن     َأْو ِني     َأْو     ِإْخَوا ِنِهّن     َب ِني     َأْو     ِإْخَوا ِتِهّن     َب َأْو     َأَخَوا

ِئِهّن َكْت     َما     َأْو     ِنَسا َل ُنُهّن     َم ْيَما ِبِعيَن     َأِو     َأ ّتا ْيِر     ال ِلي     َغ ُأو

َبِة ّطْفِل     َأِو     الّرَجاِل     ِمَن     الْر ّلِذيَن     ال ْظَهُروا     َلْم     ا َلى     َي َع
ّنَساِء     َعْوَراِت ْبَن     َولَ     ال ِلِهّن     َيْضِر َأْرُج َلَم     ِب ُيْع ِمْن     ُيْخِفيَن     َما     ِل
ِتِهّن َن ُبوا     ِزي ُتو َلى     َو ّلِه     ِإ ّيَها     َجِميًعا     ال ُنوَن     َأ ْلُمْؤِم ُكْم     ا ّل َلَع

ِلُحوَن  }    ُتْف

" المتقدمة،"قل جملة على " معطوفة"وقل جملة
وجملة أبصاركم، من : غّضواأيِ مقدر القول ومقول

""ما للستثناء، ""إلَ مقدر، شرط " جواب"يغضضن
"على "،"بخمرهن والجاّران مستثنى، موصول
بـ " متعلق"لبعولتهن والجار بالفعل، متعلقان "جيوبهن
على معطوف موصول ": اسمما "أو ". قوله"يبدين
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""ما على ": معطوفالتابعين "أو قوله "،"نسائهن
"الرجال "من الجار مجرور، " نعت"غير بالياء، مجرور
والمصدر " نعت،"الذين "،"التابعين من بحال متعلق

ُيعلم المجرور " موصول"ما "،"يضربن بـ " متعلق"ل
"،"ما من بحال " متعلقزينتهن "من الجار فاعل، نائب

"المؤمنون "أيها وجملة الواو، من " حال"جميعاو
 "تفلحون "لعلكم جملة وكذا مستأنفة،
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ِكُحوا  { 32 ْن َأ َياَمى     َو ُكْم     ال ْن ِلِحيَن     ِم ُكْم     ِمْن     َوالّصا َباِد ِع
ُكْم ِئ ِإَما ُنوا     ِإْن     َو ُكو َء     َي ِنِهُم     ُفَقَرا ّلُه     ُيْغ ِلِه     ِمْن     ال ّلُه     َفْض َوال

ِليٌم     َواِسٌع  }    َع

"من الجار "،"اليامى من بحال " متعلق"منكم الجار
"يكونوا "إن وجملة "،"الصالحين بـ " متعلقعبادكم

 ." مستأنفةواسع "والله جملة مستأنفة،

َتْعِفِف  { 33:آ َيْس ْل ّلِذيَن     َو ُدوَن     لَ     ا َكاًحا     َيِج ّتى     ِن َيُهُم     َح ِن ُيْغ
ّلُه ِلِه     ِمْن     ال ّلِذيَن     َفْض َتُغوَن     َوا ْب َتاَب     َي ِك ْل َكْت     ِمّما     ا َل َم

ُكْم ُن ْيَما ُبوُهْم     َأ ِت َكا ُتْم     ِإْن     َف ِلْم ْيًرا     ِفيِهْم     َع ُتوُهْم     َخ ِمْن     َوآ
ّلِه     َماِل ّلِذيِ     ال ُكْم     ا َتا ْكِرُهوا     َولَ     آ ُكْم     ُت ِت َيا َت َلى     َف ِبَغاِء     َع ْل ِإْن     ا

ْدَن ًنا     َأَر َتُغوا     َتَحّص ْب َت َياِة     َعَرَض     ِل ْلَح َيا     ا ْن ّد ْكِرّهّن     َوَمْن     ال ُي
ِإّن ّلَه     َف ْكَراِهِهّن     َبْعِد     ِمْن     ال  }    َرِحيٌم     َغُفوٌر     ِإ

""وأنكحوا جملة على " معطوفة"وليستعفف جملة
"والذين جملة مجزوم، المضارع والفعل للمر، واللم

""ِمْن من ": مؤلف"مما الجار .. " مستأنفة،يبتغون
وجملة "،"يبتغون فاعل من بحال " متعلق"ماو

زائدة والفاء "،"الذين المبتدأ " خبر"فكاتبوهم
فيهم علمتم "إن وجملة بالشرط، الموصول لمشابهة

جملة على " معطوفة"وآتوهم وجملة " اعتراضية،خيرا
"تكرهوا "ولَ وجملة للمال، " نعت"الذيِ "،"كاتبوهم
والمصدر " اعتراضية،أردن "إن وجملة مستأنفة،

ُتكِرهوا بـ " متعلق"لتبتغوا المجرور المؤول وجملة "،"
"لَ جملة على " معطوفةيكرههن "ومن الشرط
" الشرطية،"َمْن خبر ""يكرههن وجملة "،تكرهوا
 "."غفور بـ " متعلقبعد "من والجار
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ْد  { 34:آ َلَق َنا     َو ْل ُكْم     َأنـز ْي َل َياٍت     ِإ َناٍت     آ ّي َب َثل     ُم ّلِذيَن     ِمَن     َوَم ا
َلْوا ُكْم     ِمْن     َخ ِل ْب َظًة     َق ّتِقيَن     َوَمْوِع ْلُم  }    ِل

" متعلقالذين "من الجار "،"آيات على ": معطوف"مثل
لـ بنعت " متعلق"للمتقين الجار "،"مثل لـ بنعت

 "."موعظة

َثُل  { 35:آ َكاٍة     ُنوِرِه     َم َباٌح     ِفيَها     َكِمْش َباُح     ِمْص ْلِمْص ِفي     ا
ّنَها     الّزَجاَجُة     ُزَجاَجٍة َأ َكٌب     َك ُد     ُدّريِّ     َكْو َشَجَرٍة     ِمْن     ُيوَق
َكٍة َباَر َنٍة     ُم ُتو ْي ّيٍة     لَ     َز ّيٍة     َولَ     َشْرِق ِب ُد     َغْر َكا ُتَها     َي ْي ُء     َز ُيِضي

َلْو َلى     ُنوٌر     َناٌر     َتْمَسْسُه     َلْم     َو ّلُه     َيْهِديِ     ُنوٍر     َع ُنوِرِه     ال َمْن     ِل
ُء َيْضِرُب     َيَشا ّلُه     َو َثاَل     ال ّناِس     الْم ّلُه     ِلل ُكّل     َوال َشْيٍء     ِب
ِليٌم  }    َع

بالخبر، " متعلق"كمشكاة الجار " مبتدأ،نوره "مثل
"فيها جملة " مستأنفة،كمشكاة نوره "مثل جملة

"زجاجة في "المصباح جملة "،"مشكاة لـ " نعتمصباح
لـ " نعتكأنها "الزجاجة جملة "،"مصباح لـ نعت

جملة المبتدأ، " خبركوكب "كأنها جملة "،"زجاجة
"،"شجرة لـ " نعتزيتها "يكاد جملة ثاٍن، " خبر"يوقد
ثالث، " نعت"شرقية " نافية،"لَ ": نعت،"زيتونة وقوله
على عطفت حالية ": الواونار تمسسه لم "ولو قوله
ولو حال كل في : يضيءأيِ للستقصاء مقدرة حال
أيِ محذوف لمبتدأ ": خبر"نور . وقولهالحال هذه في
"،"نور لـ بنعت " متعلقنور "على والجار نور، هو

"يضرب وجملة "،"يهديِ جملة وكذا مستأنفة، والجملة
والجار "،"يهديِ جملة على " معطوفةالمثال الله

 "."عليم بالخبر " متعلق"بكل

ُيوٍت     ِفي  { 36:آ ّلُه     َأِذَن     ُب َكَر     ُتْرَفَع     َأْن     ال ْذ ُي اْسُمُه     ِفيَها     َو
ّبُح ُدّو     ِفيَها     َلُه     ُيَس ْلُغ  }    َوالَصاِل     ِبا

ّبح بالفعل " متعلقبيوت "في الجار " التالي،"يس
"ترفع "أن والمصدر "،"بيوت لـ " نعتالله "أذن وجملة

ّبح وجملة )،(في الخافض نـزع على منصوب ""يس
 بالفعل متعلقان ""بالغدو "،: "فيهاوالجاّران مستأنفة،
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ْلِهيِهْم     لَ     ِرَجاٌل  { 37: ٌة     ُت ْيٌع     َولَ     ِتَجاَر ْكِر     َعْن     َب ّلِه     ِذ ِم     ال ِإَقا َو
َتاِء     الّصلِة ِإي َكاِة     َو ّلُب     َيْوًما     َيَخاُفوَن     الّز َتَق ُلوُب     ِفيِه     َت ْلُق ا

ْبَصاُر  }    َوال

ّبح ": فاعل"رجال قوله "لَ وجملة " المتقدمة،"يس
بالفعل، " متعلقذكر "عن الجار لرجال، " نعتتلهيهم

""يوما يكون أن يصح ولَ ثان، " نعت"يخافون جملة
اليوم، هذا في يكون لَ لهم النافع الخوف لن ظرفا؛
ّلب جملة  " ."يوما " نعت"تتق

َيُهُم  { 38:آ َيْجِز ّلُه     ِل ُلوا     َما     َأْحَسَن     ال َدُهْم     َعِم َيِزي ِمْن     َو
ِلِه ّلُه     َفْض ُق     َوال ُء     َمْن     َيْرُز ْيِر     َيَشا  }    ِحَساٍب     ِبَغ

""ما "،"يخافون بـ " متعلق"ليجزيهم المجرور المصدر
""أحسن إليه، مضاف المؤول والمصدر مصدرية،

الجار مستأنفة، "يرزق "والله وجملة ثاٍن، مفعول
 "."يرزق فاعل من بحال " متعلق"بغير

ّلِذيَن  { 39:آ ُلُهْم     َكَفُروا     َوا ُبُه     ِبِقيَعٍة     َكَسَراٍب     َأْعَما َيْحَس
ّظْمآُِن ًء     ال ّتى     َما َذا     َح ُه     ِإ َء ُه     َلْم     َجا ْد ًئا     َيِج ْي َد     َش ّلَه     َوَوَج ال

ُه َد ْن ُه     ِع َبُه     َفَوّفا ّلُه     ِحَسا ْلِحَساِب     َسِريُع     َوال  }    ا

"أعمالهم وجملة ..." مستأنفة،كفروا "والذين جملة
" متعلق"كسراب والجار "،"الذين المبتدأ " خبركسراب

بنعت " متعلق"بقيعة الجار "،"أعمالهم المبتدأ بخبر
""حتى "،"سراب لـ ثاٍن " نعت"يحسبه جملة لسراب،
""عنده الظرف مستأنفة، الشرط وجملة ابتدائية،

 ." مستأنفةسريع "والله وجملة "،"وجد بالفعل متعلق

ُلَماٍت     َأْو  { 40:آ ُظ ُه     ُلّجّي     َبْحٍر     ِفي     َك َفْوِقِه     ِمْن     َمْوٌج     َيْغَشا
ُلَماٌت     َسَحاٌب     َفْوِقِه     ِمْن     َمْوٌج َق     َبْعُضَها     ُظ َذا     َبْعٍض     َفْو ِإ

ُه     َأْخَرَج َد ْد     َلْم     َي َك ّلُه     َيْجَعِل     َلْم     َوَمْن     َيَراَها     َي َفَما     ُنوًرا     َلُه     ال
 }    ُنوٍر     ِمْن     َلُه

"،"كسراب الجار على " معطوف"كظلمات الجار
ّلق ّلق بما ويتع لـ بنعت " متعلقبحر "في الجار به، تع

جملة "،"بحر لـ نعت "موج "يغشاه ". جملة"ظلمات
فوقه "من جملة " الول،"موج لـ " نعتموج فوقه "من

": خبر"ظلمات وقوله " الثاني،"موج لـ " نعتسحاب
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فوق "بعضها وجملة ظلمات، : هيأيِ محذوف لمبتدأ
لـ ثاٍن نعت الشرط وجملة "،"ظلمات لـ " نعتبعض

لم "ومن وجملة : فيها،أيِ مقدر والرابط "،"ظلمات
، المبتدأ " خبريجعل "لم وجملة " مستأنفة،يجعل

"من وقوله الشرط، " جوابنور من له "فما وجملة
 ." زائدة"منو ": مبتدأ،نور

َلْم  { 41:آ ّلَه     َأّن     َتَر     َأ ّبُح     ال الّسَماَواِت     ِفي     َمْن     َلُه     ُيَس
ْيُر     َوالْرِض ّط ْد     ُكّل     َصاّفاٍت     َوال ِلَم     َق َتُه     َع ِبيَحُه     َصل َتْس َو

ّلُه ِليٌم     َوال ُلوَن     ِبَما     َع  }    َيْفَع

ّد الله "أن المؤول المصدر ّد ... " س َلْي مس "،"تر مفعو
""صاّفات "،"َمْن على معطوف ": اسم"والطير وقوله

من " حالعلم قد "كل وجملة "،"الطير من حال
جارة، ": الباء"بما قوله عليه، عطف وما الموصول

بـ متعلق مجرور المؤول والمصدر " مصدرية،"ماو
 "."عليم

ّلِه  { 42:آ ِل ْلُك     َو َلى     َوالْرِض     الّسَماَواِت     ُم ِإ ّلِه     َو ْلَمِصيُر     ال }    ا

"،عليم "الله جملة على " معطوفةملك "ولله جملة
"لله جملة على " معطوفةالمصير الله "إلى وجملة
 ".الملك

َلْم 43:آ َأ ّلَه     َأّن     َتَر     { ًبا     ُيْزِجي     ال ّلُف     ُثّم     َسَحا َنُه     ُيَؤ ْي ُثّم     َب
ُلُه َكاًما     َيْجَع َتَرىَ     ُر َق     َف ْد ْلَو ِلِه     ِمْن     َيْخُرُج     ا ُينـزُل     ِخل ِمَن     َو

َباٍل     ِمْن     الّسَماِء ُيِصيُب     َبَرٍد     ِمْن     ِفيَها     ِج ُء     َمْن     ِبِه     َف َيَشا
َيْصِرُفُه ُء     َمْن     َعْن     َو ُد     َيَشا َكا َنا     َي ْذَهُب     َبْرِقِه     َس ْبَصاِر     َي  }    ِبال

ّد الله "أن المؤول المصدر ّد ..." س َلْي مس "،"تر مفعو
"السماء "من والجار "،"الودق من " حال"يخرج جملة

ُينـزل بـ متعلق "،"ينـزل بـ " متعلقجبال "من الجار "،"
" لَبتداء"ِمنو اشتمال، بدل قبله الجار من بدل وهو

"َبَرد "من "جبال، لـ بنعت " متعلق"فيها الجار الغاية،
ّلق وجاز " تبعيضية،"ِمنو "،"ينـزل بـ متعلق حرفين تع
ّلق واحد بلفظ وجملة معنييهما، لَختلف واحد بمتع
 "الودق من " حال"يكاد
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ّلُب  { 44: ّلُه     ُيَق ْيَل     ال ّل ّنَهاَر     ال ِلَك     ِفي     ِإّن     َوال ًة     َذ ْبَر ِلي     َلِع لو
ْبَصاِر  }    ال

" للتوكيد،"لعبرة في واللم " مستأنفة،"يّقلب جملة
 "."عبرة لـ بنعت " متعلق"لولي والجار

ّلُه  { 45:آ َلَق     َوال ّبٍة     ُكّل     َخ ْنُهْم     َماٍء     ِمْن     َدا َيْمِشي     َمْن     َفِم
َلى ِنِه     َع ْط ْنُهْم     َب َلى     َيْمِشي     َمْن     َوِم ْيِن     َع َل ْنُهْم     ِرْج َمْن     َوِم

َلى     َيْمِشي َبٍع     َع ُلُق     َأْر ّلُه     َيْخ ُء     َما     ال  }    َيَشا

وجملة "،"يقلب جملة على " معطوفةخلق "والله جملة
"،خلق "الله جملة على " معطوفةيمشي من "فمنهم

 .بالخبر متعلق ""منهم والجار " مبتدأ،"َمن

ْد  { 46:آ َنا     َلَق ْل َياٍت     َأنـز َناٍت     آ ّي َب ّلُه     ُم ُء     َمْن     َيْهِديِ     َوال َيَشا
َلى ٍم     ِصَراٍط     ِإ َتِقي  }    ُمْس

وجملة القسم، جواب في " واقعةأنـزلنا "لقد جملة
 ".أنـزلنا "لقد جملة على " معطوفةيهديِ "والله

ُلوَن  { 47:آ َيُقو ّنا     َو ّلِه     آَم ِبالّرُسوِل     ِبال َنا     َو َطْع َأ ّلى     ُثّم     َو َتَو َي
ْنُهْم     َفِريٌق ِلَك     َبْعِد     ِمْن     ِم ِئَك     َوَما     َذ َل ِنيَن     ُأو ْلُمْؤِم  }    ِبا

بنعت " متعلق"منهم الجار " مستأنفة،"ويقولون جملة
ّلى بـ " متعلقبعد "من الجار "،"فريق لـ وجملة "،"يتو

وجازت " ،"فريق من " حاليةبالمؤمنين أولئك "وما
" تعمل"ماو " ،"منهم بـ لوصفها النكرة من الحال
 .زائدة والباء وخبرها، واسمها ليس، عمل

َذا  { 48:آ ِإ َلى     ُدُعوا     َو ّلِه     ِإ ِلِه     ال ُكَم     َوَرُسو َيْح َنُهْم     ِل ْي َذا     َب ِإ
ْنُهْم     َفِريٌق  }    ُمْعِرضُوَن     ِم

""إذا "،"ويقولون جملة على معطوفة الشرط جملة
" متعلق"منهم والجار " مبتدأ،"فريق فجائية، الثانية
وتتعلق "،"فريق " خبر"معرضون "،"فريق لـ بنعت
 .الجواب بمعنى " الشرطية"إذا

ِإْن  { 49:آ ُكْن     َو ْلَحّق     َلُهُم     َي ُتوا     ا ْأ ْيِه     َي َل ِنيَن     ِإ ْذِع  }    ُم
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المتقدمة، الشرط جملة على معطوفة الشرط جملة
 .الواو من " حال"مذعنينو

ِبِهْم     َأِفي  { 50:آ ُلو ِم     َمَرٌض     ُق ُبوا     َأ َتا َأْن     َيَخاُفوَن     َأْم     اْر

ّلُه     َيِحيَف ْيِهْم     ال َل ُلُه     َع ِئَك     َبْل     َوَرُسو َل ِلُموَن     ُهُم     ُأو ّظا  }    ال

مبتدأ، بعدها والجملة " المنقطعة،"أمو " مبتدأ،"مرض
"أن المؤول والمصدر منقطعة، " الثانية"أم وكذا

"الظالمون هم "أولئك وجملة به، " مفعوليحيف
 ." للفصل"همو مستأنفة،

ّنَما  { 51:آ ِنيَن     َقْوَل     َكاَن     ِإ ْلُمْؤِم َذا     ا َلى     ُدُعوا     ِإ ّلِه     ِإ ال
ِلِه ُكَم     َوَرُسو َيْح َنُهْم     ِل ْي ُلوا     َأْن     َب َنا     َيُقو َنا     َسِمْع َطْع َأ ِئَك     َو َل ُأو َو

ِلُحوَن     ُهُم ْلُمْف  }    ا

" ظرفية"إذا لها، عمل لَ ومكفوفة ": كافة"إنما
ُدُعوا وجملة محضة، المجرور والمصدر إليه، " مضاف"
ُدُعوا بـ " متعلق"ليحكم "أن المؤول والمصدر "،"
" معترضة،"وأولئك في والواو كان، " اسميقولوا

"المفلحون هم "وأولئك جملة فصل، ضمير ""همو
 .معترضة

ِطِع     َوَمْن  { 52:آ ّلَه     ُي َلُه     ال َيْخَش     َوَرُسو ّلَه     َو ّتْقِه     ال َي َو
ِئَك َل ُأو ِئُزوَن     ُهُم     َف ْلَفا  }    ا

"،قول كان "إنما جملة على معطوفة الشرط جملة
""ويتقه قوله " خبره،"يطع جملة مبتدأ، " شرطية"َمْن

والصل الخر، معتل لنه العلة؛ حرف بحذف مجزوم
حملوا وقد الحركات، لكثرة تخفيفا ُسكن " ثم"ويتِقه

ِبد المتصل " على"ويتقه مثل المنفصل َك أنهم وذلك "،"
ْبد :فيقولون َفِعل عين يسكنون َك واحدة، كلمة " لنها"

المتصل، مجرىَ المنفصل من ذلك أشبه ما أَجروا ثم
َتِقِه فيه " صار"يتِقه فإن ِتف " بمنـزلة" َك ّكن" كما " فُس

ّكن،  .فصل " ضمير"هم ُتَس

َأْقَسُموا  { 53:آ ّلِه     َو َد     ِبال ِنِهْم     َجْه ْيَما ِئْن     َأ َتُهْم     َل َأَمْر

َيْخُرُجّن  }    َمْعُروَفٌة     َطاَعٌة     ُتْقِسُموا     لَ     ُقْل     َل
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اجتهاد، إقسام : أقسمواأيِ مطلق مفعول " نائب"جهد
لمضمون " تفسيريةليخرجن أمرتهم "لئن وجملة

وقوله للقسم، " موطئة"لئن في واللم القسم،
المحذوفة النون بثبوت مرفوع ": مضارع"يخرجن

الساكنة لَلتقاء المحذوفة والواو المثال، لتوالي
دّل محذوف الشرط وجواب للتوكيد، والنون فاعل،

وخبره ": مبتدأ،"طاعة وقوله .القسم جواب عليه
"طاعة وجملة بكم، أمثل معروفة : طاعةأيِ محذوف
 القول حيز في " مستأنفةأمثل معروفة
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ِطيُعوا     ُقْل  { 54 ّلَه     َأ ِطيُعوا     ال َأ ِإْن     الّرُسوَل     َو ّلْوا     َف ّنَما     َتَو ِإ َف
ْيِه َل ُكْم     ُحّمَل     َما     َع ْي َل ُتْم     َما     َوَع ْل ِإْن     ُحّم ُه     َو ِطيُعو ُدوا     ُت َت َوَما     َتْه
َلى َبلُغ     ِإلَ     الّرُسوِل     َع ْل ِبيُن     ا ْلُم  }    ا

ّلوا "فإن وجملة مبتدأ، موصول " اسم"ما " مستأنفة،تو
والواو " مستأنفة،البلغ إلَ الرسول على "وما وجملة

والجار " مبتدأ،"البلغ ، مهملة " نافية"ماو مستأنفة،
 ." للحصر"إلَو بالخبر، " متعلقالرسول "على

َد{ 55:آ ّلُه َوَع ّلِذيَن ال ُنوا ا ُكْم آَم ْن ُلوا ِم ِلَحاِت َوَعِم الّصا
ّنُهْم ِلَف َتْخ َيْس َلَف َكَما الْرِض ِفي َل َتْخ ّلِذيَن اْس ِلِهْم ِمْن ا ْب َق

َنّن ّك ُيَم َل َنُهُم َلُهْم َو ّلِذيِ ِدي َتَضى ا ّنُهْم َلُهْم اْر َل ّد َب ُي َل ِمْن َو
ًنا َخْوِفِهْم َبْعِد ِني َأْم َن ُدو ُب ُكوَن لَ َيْع ًئا ِبي ُيْشِر ْي َوَمْن َش

َد َكَفَر ِلَك َبْع ِئَك َذ َل ُأو ْلَفاِسُقوَن ُهُم َف  }ا

وجملة : الَستخلف،أيِ محذوف الثاني الوعد مفعول
ّنهم " نائب"كما في والكاف القسم، " جواب"ليستخلف

مثل : استخلفاأيِ مصدرية ""ماو مطلق، مفعول
ًنا الذين، استخلف وجملة ثاٍن، " مفعول"أْم

ّدلنهم مفعول من " حال"يعبدونني "لَ وجملة "،"يب
"ومن وجملة "،"يعبدون فاعل من " حاليشركون

""كفر وجملة "،الله "وعد جملة على " معطوفةكفر
 "."من المبتدأ خبر

َأِقيُموا  { 56:آ َة     َو ُتوا     الّصل َة     َوآ َكا ِطيُعوا     الّز َأ الّرُسوَل     َو
ُكْم ّل  }    ُتْرَحُموَن     َلَع
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" في"أطيعوا جملة على " معطوفة"وأقيموا جملة
 ." مستأنفةترحمون "لعلكم جملة )،54( الية

َبّن     لَ  { 57:آ ّلِذيَن     َتْحَس الْرِض     ِفي     ُمْعِجِزيَن     َكَفُروا     ا
ْأَواُهُم ّناُر     َوَم ْئَس     ال ِب َل ْلَمِصيُر     َو  }    ا

محل في الفتح على مبني مضارع وفعل " ناهية،"لَ
"الرض "في الجار ثاٍن، " مفعول"معجزين جزم،

" معطوفةالنار "ومأواهم وجملة "،"معجزين بـ متعلق
على الخبر عطف ويجوز "،تحسبن "لَ المستأنفة على

مستأنفة، ": الواوالمصير "ولبئس وقوله النشاء،
ماض وفعل مقدر، قسم جواب في واقعة واللم

وجملة : جهنم،أيِ محذوف والمخصوص وفاعل،
لبئس "ووالله وجملة القسم، " جوابالمصير "ولبئس
 ." مستأنفةالمصير

ّيَها    َ يا  { 58:آ ّلِذيَن     َأ ُنوا     ا ُكُم     آَم ْن ْأِذ َت َيْس ّلِذيَن     ِل َكْت     ا َل َم
ُكْم ُن ْيَما ّلِذيَن     َأ ُلُغوا     َلْم     َوا ْب ُلَم     َي ْلُح ُكْم     ا ْن ِمْن     َمّراٍت     َثلَث     ِم

ْبِل ْلَفْجِر     َصلِة     َق ُكْم     َتَضُعوَن     َوِحيَن     ا َب َيا ّظِهيَرِة     ِمَن     ِث ال
ْلِعَشاِء     َصلِة     َبْعِد     َوِمْن ُكْم     َعْوَراٍت     َثلُث     ا ْيَس     َل ُكْم     َل ْي َل َولَ     َع

ْيِهْم َل َناٌح     َع َدُهّن     ُج ُكْم     َطّواُفوَن     َبْع ْي َل ُكْم     َع َلى     َبْعُض َبْعٍض     َع
ِلَك َذ ّيُن     َك َب ّلُه     ُي ُكُم     ال َياِت     َل ّلُه     ال ِليٌم     َوال ِكيٌم     َع  }    َح

" جواب"ليستأذنكم وجملة المنادىَ، من " بدل"الذين
على معطوف ": اسم"والذين وقوله مستأنفة، النداء

من بحال متعلق ""منكم الجار المتقدم، الموصول
"قبل "من والجار مطلق، مفعول " نائب"ثلث الواو،
بـ متعلق زمان " ظرف"حينو "،"يستأذن بـ متعلق

"،"يستأذن بـ متعلق "بعد " من والجار "،"يستأذن
ثلث، : هيأيِ محذوف لمبتدأ ": خبر"ثلث وقوله

لـ بنعت " متعلق"لكم الجار مستأنفة، والجملة
"،"ثلث لـ " نعتجناح عليكم "ليس جملة "،"عورات
ّلق الذيِ بالَستقرار متعلق " ظرف"بعدهن الخبر، به تع

والجملة : هم،أيِ محذوف لمبتدأ " خبر"طّوافون
"،"طوافون بـ " متعلق"عليكم الجار مستأنفة،

بالخبر، متعلق "بعض "على والجار " مبتدأ،"بعضكمو
"هم جملة من " بدلبعض على "بعضكم وجملة

مطلق، مفعول " نائب"كذلك في الكاف "،طوافون

javascript:openquran(23,58,58)
javascript:openquran(23,58,58)
javascript:openquran(23,58,58)
javascript:openquran(23,57,57)
javascript:openquran(23,57,57)


وجملة التبيين، ذلك مثل تبيينا الله : يبينوالتقدير
 حكيم عليم "والله جملة وكذا " مستأنفة،"يبين
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َذا  { 59 ِإ َلَغ     َو ْطَفاُل     َب ُكُم     ال ْن ُلَم     ِم ْلُح ُنوا     ا ْأِذ َت َيْس ْل َكَما     َف
َذَن ْأ َت ّلِذيَن     اْس ِلِهْم     ِمْن     ا ْب ِلَك     َق َذ ّيُن     َك َب ّلُه     ُي ُكْم     ال ِتِه     َل َيا  }    آ

إليه، " مضاف"بلغ وجملة مستأنفة، الشرط جملة
مفعول نائب والكاف للمر، واللم رابطة، والفاء
مثل : استئذاناوالتقدير " مصدرية،"ماو مطلق،

:أيِ مطلق مفعول " نائب"كذلك في والكاف استئذان،
ّين  ." مستأنفة"يبين وجملة التبيين، ذلك مثل تبيينا يب

ُد  { 60:آ ْلَقَواِع ّنَساِء     ِمَن     َوا ِتي     ال َكاًحا     َيْرُجوَن     لَ     الل ِن
ْيَس َل ْيِهّن     َف َل َناٌح     َع َبُهّن     َيَضْعَن     َأْن     ُج َيا ْيَر     ِث َبّرَجاٍت     َغ َت ُم
َنٍة َأْن     ِبِزي َتْعِفْفَن     َو ْيٌر     َيْس ّلُه     َلُهّن     َخ ِليٌم     َسِميٌع     َوال  }    َع

الجار " مبتدأ،"القواعدو " عاطفة،"والقواعد في الواو
" نعت،"اللتي "،"النساء من بحال " متعلقالنساء "من

" خبر،جناح "فليس وجملة زائدة، ""فليس في والفاء
نـزع على " منصوبيضعن "أن المؤول والمصدر
والجار "،"يضعن في النون من " حال"غير الخافض،

" مبتدأ،يستعففن "وأن والمصدر "،"متبرجات بـ متعلق
على معطوفة "خير "والَستعفاف جملة "،"خير وخبره
""لهن والجار "،جناح عليهن ليس "القواعد جملة

 ." مستأنفةعليم سميع "والله جملة "،"خير بـ متعلق

ْيَس  { 61:آ َلى     َل َلى     َولَ     َحَرٌج     الْعَمى     َع َولَ     َحَرٌج     الْعَرِج     َع
َلى ْلَمِريِض     َع َلى     َولَ     َحَرٌج     ا ُكْم     َع ْنُفِس ُلوا     َأْن     َأ ُك ْأ ِمْن     َت

ُكْم ِت ُيو ُيوِت     َأْو     ُب ُكْم     ُب ِئ َبا ُيوِت     َأْو     آ ُكْم     ُب ِت ُيوِت     َأْو     ُأّمَها ُب
ُكْم ِن ُيوِت     َأْو     ِإْخَوا ُكْم     ُب ِت ُيوِت     َأْو     َأَخَوا ُكْم     ُب ُيوِت     َأْو     َأْعَماِم ُب
ُكْم ِت ُيوِت     َأْو     َعّما ُكْم     ُب ِل ُيوِت     َأْو     َأْخَوا ُكْم     ُب ِت ُتْم     َما     َأْو     َخالَ ْك َل َم
ِتَحُه ُكْم     َأْو     َمَفا ْيَس     َصِديِق ُكْم     َل ْي َل َناٌح     َع ُلوا     َأْن     ُج ُك ْأ َجِميًعا     َت

ًتا     َأْو َتا َذا     َأْش ِإ ُتْم     َف ْل ًتا     َدَخ ُيو ّلُموا     ُب َلى     َفَس ُكْم     َع ْنُفِس ّيًة     َأ َتِح
ْنِد     ِمْن ّلِه     ِع َكًة     ال َباَر َبًة     ُم ّي ِلَك     َط َذ ّيُن     َك َب ّلُه     ُي ُكُم     ال َياِت     َل ال

ُكْم ّل ُلوَن     َلَع  }    َتْعِق
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"،العمى "على على " معطوف العرج " على الجاّر
على معطوف " الثاني"حرجو به، تعلق بما ويتعلق

": الواوتأكلوا أن أنفسكم على "ولَ وقوله المتقدم،
"المريض "على على معطوف والجار نافية، لَ عاطفة،
منصوب والمصدر " ناصبة،"أن به، تعلق بما ويتعلق

أن في حرج أنفسكم على : ولَأيِ الخافض نـزع على
مجرور موصول ": اسمملكتم ما "أو وقوله تأكلوا،

": اسمصديقكم "أو ". وقوله"خالَتكم على معطوف
"جناح عليكم "ليس وجملة " مجرور،"ما على معطوف

نـزع على " منصوبتأكلوا "أن والمصدر مستأنفة،
وجملة الواو، من " حال"جميعاو )،(في الخافض
متعلقة شرطية " ظرفية"إذاو مستأنفة، الشرط
مرادف مطلق مفعول " نائب"تحية الجواب، بمعنى
ّين وجملة "،"تحية لـ بنعت متعلق والجار لعامله، ""يب

"لعلكم وجملة مطلق، مفعول نائب والكاف مستأنفة،
 " مستأنفةتعقلون
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ّنَما  { 62 ُنوَن     ِإ ْلُمْؤِم ّلِذيَن     ا ُنوا     ا ّلِه     آَم ِلِه     ِبال َذا     َوَرُسو ِإ َو
ُنوا َلى     َمَعُه     َكا ُبوا     َلْم     َجاِمٍع     َأْمٍر     َع ْذَه ّتى     َي ُه     َح ُنو ْأِذ َت ِإّن     َيْس
ّلِذيَن َنَك     ا ُنو ْأِذ َت ِئَك     َيْس َل ّلِذيَن     ُأو ُنوَن     ا ّلِه     ُيْؤِم ِلِه     ِبال َوَرُسو
َذا ِإ ُنوَك     َف َذ ْأ َت َبْعِض     اْس ِنِهْم     ِل ْأ َذْن     َش ْأ ْئَت     ِلَمْن     َف ْنُهْم     ِش  }    ِم

على معطوفة الشرط وجملة ومكفوفة، " كافة"إنما
"على والجار بالخبر، متعلق " ظرف"معه "،"الذين صلة
جملة الخبر، به تعلق الذيِ بالَستقرار " متعلقأمر

"فإذا الشرط جملة "،"إّن " خبرالذين "أولئك
الذين "إن المستأنفة الجملة على معطوفة "استأذنوك

." .. 

ُلوا     لَ  { 63:آ َء     َتْجَع ُكْم     الّرُسوِل     ُدَعا َن ْي ُدَعاِء     َب ُكْم     َك َبْعِض
ْد     َبْعًضا َلُم     َق ّلُه     َيْع ّلِذيَن     ال ُلوَن     ا ّل َتَس ُكْم     َي ْن ًذا     ِم َذِر     ِلَوا َيْح ْل َف
ّلِذيَن ِلُفوَن     ا َبُهْم     َأْن     َأْمِرِه     َعْن     ُيَخا َنٌة     ُتِصي ْت َبُهْم     َأْو     ِف ُيِصي
َذاٌب ِليٌم     َع  }    َأ

الجار "،"دعاء من بحال متعلق مكان ": ظرف"بينكم
""بعضا "،"جعل لـ الثاني بالمفعول " متعلق"كدعاء
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"الله يعلم "قد جملة "،"دعاء للمصدر به مفعول
فاعل من بحال " متعلق"منكم والجار مستأنفة،
مرادف لنه مطلق؛ مفعول " نائب"لواذا "،"يتسللون

"أن والمصدر " مستأنفة،"فليحذر وجملة لفعله،
 "."يحذرلـ به " مفعولتصيبهم

ّلِه     ِإّن     َألَ  { 64:آ ْد     َوالْرِض     الّسَماَواِت     ِفي     َما     ِل َلُم     َق َما     َيْع
ُتْم ْن ْيِه     َأ َل َيْوَم     َع ْيِه     ُيْرَجُعوَن     َو َل ُئُهْم     ِإ ّب َن ُي ُلوا     ِبَما     َف ّلُه     َعِم َوال
ُكّل ِليٌم     َشْيٍء     ِب  }    َع

الجار مستأنفة، بعدها والجملة استفتاح، " حرف"ألَ
"قد وجملة المقدرة، بالصلة " متعلقالسموات "في
معطوف ": اسميرجعون "ويوم وقوله " مستأنفة،يعلم
""فينبئهم . وجملةبه المفعول قبيل " من"ما على

" مصدرية،"ما و "،"يرجعون جملة على معطوفة
بكل "والله وجملة بالفعل، متعلق المؤول والمصدر

بالخبر " متعلق"بكل والجار " مستأنفة،عليم شيء
 . ""عليم

 الفرقان سورة

َباَرَك{ 1:آ ّلِذيِ َت ْلُفْرَقاَن نـزَل ا َلى ا ْبِدِه َع ُكوَن َع َي ِل
َلِميَن ْلَعا  }َنِذيًرا ِل

" متعلق"للعالمين وفاعله، ماض " فعلالذيِ "تبارك
 " ."نذيرا بالخبر

ّلِذيِ 2:آ ْلُك     َلُه     {ا َلْم     َوالْرِض     الّسَماَواِت     ُم ْذ     َو ّتِخ ًدا     َي َل َو
َلْم ُكْن     َو ْلِك     ِفي     َشِريٌك     َلُه     َي ْلُم  }    ا

ًدا المتقدم، الموصول من " بدل"الذيِ " مفعول"ول
ًداو ثان، "يتخذ "ولم وجملة أول، مفعول " المقدرة"أح

"الملك "في الجار "،ملك "له جملة على معطوفة
جملة "،"يكن بخبر " متعلق"له الجار "،"شريكبـ متعلق

"شريك له يكن "ولم وجملة الموصول، " صلةملك "له
 ملك "له جملة على معطوفة
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ُذوا  { 3 ّتَخ ِنِه     ِمْن     َوا ِلَهًة     ُدو ُلُقوَن     لَ     آ ًئا     َيْخ ْي َوُهْم     َش
َلُقوَن  }    ُيْخ

" متعلقدونه "من والجار " مستأنفة،"واتخذوا جملة
" نعتيخلقون "لَ وجملة "،"اتخذ لـ الثاني بالمفعول

في الواو من " حاليةيخلقون "وهم جملة "،"آلهةلـ
 "."يخلقون

َذا     ِإْن  { 4:آ ُه     ِإْفٌك     ِإلَ     َه َتَرا َنُه     اْف َأَعا ْيِه     َو َل آَخُروَن     َقْوٌم     َع
ْد ُءوا     َفَق ْلًما     َجا  }    َوُزوًرا     ُظ

" للحصر،"إلَو وخبر، " مبتدأإفك "هذاو " نافية،"إْن
""جاء والفعل به، " مفعول"ظلًما " نعت،"افتراه جملة

 .بنفسه يتعدىَ قد

 5:آ

ُلوا  { ِطيُر     َوَقا ِليَن     َأَسا َبَها     الّو َت َت ْك َلى     َفِهَي     ا ْيِه     ُتْم َل ًة     َع ْكَر ُب
َأِصيل  }    َو

جملة : هي،أيِ محذوف لمبتدأ ": خبر"أساطير
"تملى "فهي جملة "،"أساطير من " حال"اكتتبها
زمان ظرف ""بكرة "،"اكتتبها جملة على معطوفة

 "."تملى بالفعل متعلق

َلُم  { 6:آ  }    َوالْرِض     الّسَماَواِت     ِفي     الّسّر     َيْع

لـ الثاني بالمفعول " متعلقالسموات "في الجار
 "."يعلم

ُلوا 7:آ َذا     َماِل     {َوَقا ُكُل     الّرُسوِل     َه ْأ ّطَعاَم     َي َيْمِشي     ال َو
ْيِه     ُأنـزَل     َلْولَ     الْسَواِق     ِفي َل َلٌك     ِإ ُكوَن     َم َي  }    َنِذيًرا     َمَعُه     َف

والجار مبتدأ، استفهام " اسم": "مالهذا "ما قوله
من " حال"يأكل وجملة " بدل،"الرسول بالخبر، متعلق

بعدها والجملة تحضيض، " حرف"لولَ "،"الرسول
" سببية،"فيكون في والفاء القول، حيز في مستأنفة
المؤول والمصدر مضمرة، بأن منصوب والفعل
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: هلأيِ السابق، الكلم من متصيد مصدر على معطوف
 .نذيرا معه فكونه ملك نـزول كان

ِلُموَن     َوَقاَل  { 8:آ ّظا ِبُعوَن     ِإْن     ال ّت  }    َمْسُحوًرا     َرُجل     ِإلَ     َت

""وقالوا جملة على " معطوفةالظالمون "وقال جملة
 ." نافية. "إْنالمستأنفة

ُظْر 9:آ ْن ْيَف     {ا ُبوا     َك َثاَل     َلَك     ضََر ّلوا     الْم َفل     َفَض
ِطيُعوَن َت ِبيل     َيْس  }    َس

به " مفعول"ضربوا وجملة حال، استفهام " اسم"كيف
ّلق للنظر . جملةالعلم معنى المضّمن بالَستفهام المع

 "."ضلوا جملة على " معطوفةيستطيعون "فل

َباَرَك  { 10:آ ّلِذيِ     َت َء     ِإْن     ا ْيًرا     َلَك     َجَعَل     َشا ِلَك     ِمْن     َخ ّناٍت     َذ َج
ِتَها     ِمْن     َتْجِريِ ْنَهاُر     َتْح َيْجَعْل     ال  جملة}    ُقُصوًرا     َلَك     َو

بالمفعول " متعلق"لك الجار الموصول، صلة الشرط
"،"خيًرا بـ " متعلقذلك "من الجار "،"جعل لـ الثاني
" مجزوم"ويجعْل وقوله "،"خيًرا من " بدل"جنات

 "."جعل محل على معطوف

ُبوا     َبْل  { 11:آ ّذ َنا     ِبالّساَعِة     َك ْد َت َأْع ّذَب     ِلَمْن     َو ِبالّساَعِة     َك
 }    َسِعيًرا

 " مستأنفة"وأعتدنا . جملة" مستأنفة"كذبوا جملة
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َذا 12: ِإ ْتُهْم     { َأ َكاٍن     ِمْن     َر ًظا     َلَها     َسِمُعوا     َبِعيٍد     َم ّي  }    َتَغ

 .مؤنثة وهي "،"سعيًرا لـ نعت الشرط جملة

َذا  { 13:آ ِإ ْلُقوا     َو ْنَها     ُأ ًنا     ِم َكا ّيًقا     َم ِنيَن     ضَ ِلَك     َدَعْوا     ُمَقّر َنا ُه
ُبوًرا  }    ُث

المتقدمة، الشرط جملة على معطوفة الشرط جملة
ًنا وقوله الجار "،"ألقوا بـ متعلق مكان ظرف ":"مكا
ًنا من بحال " متعلق"منها صفة الصل في وهو "،"مكا

":"هنالك "،"ألقوا في الواو من " حال"مقّرنين له،
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َدَعوا بـ متعلق مكان ظرف إشارة اسم ":"ثبورا "،"
 .ثبوراه : يايقولون لنهم به مفعول

ْدُعوا     لَ  { 14:آ َيْوَم     َت ْل ُبوًرا     ا ًدا     ُث  }    َواِح

 .مقدر لقول القول " مقولتدعوا "لَ جملة

ِلَك     ُقْل  { 15:آ َذ ْيٌر     َأ ّنُة     َأْم     َخ ْلِد     َج ْلُخ ِتي     ا ّل َد     ا ّتُقوَن     ُوِع ْلُم ا
َنْت ًء     َلُهْم     َكا  }    َوَمِصيًرا     َجَزا

للجنة، " نعت"التي "،"ذلك على معطوف ": اسم"جنة
""كانت جملة "،"جزاء من بحال " متعلق"لهم الجار
 ".الخلد "جنة من حال

ُءوَن     َما     ِفيَها     َلُهْم  { 16:آ ِلِديَن     َيَشا َلى     َكاَن     َخا ّبَك     َع َر
ًدا ُئولَ     َوْع  }    َمْس

الخبر، به تعلق الذيِ بالَستقرار " متعلق"فيها الجار
"على والجاّر "،"يشاؤون فاعل من " حال"خالدين

ًدا من بحال " متعلقربك ما فيها "لهم وجملة "،"َوْع
"كان وجملة "،الخلد "جنة من ثانية " حاليشاؤون

ًدا  ." مستأنفةوع

َيْوَم  { 17:آ ُدوَن     َوَما     َيْحُشُرُهْم     َو ُب ّلِه     ُدوِن     ِمْن     َيْع َيُقوُل     ال َف
ُتْم ْن َأ ُتْم     َأ ْل َل َباِديِ     َأضْ ّلوا     ُهْم     َأْم     َهُؤلَِء     ِع ِبيَل     ضَ  }    الّس

اذكر لـ به " مفعول"يوم عاطفة، ": الواو"ويوم قوله
" المتقدمة،"قل جملة على معطوفة والجملة مضمًرا،
:أيِ المقدر العائد من بحال " متعلقدون "من والجار

ًنا يعبدونه ما نعت ":"هؤلَء قوله الله، دون من كائ
ّلوا "هم وجملة إليهم، : المشارأيِ بمشتق مؤول "ض

 ".أضللتم "أأنتم جملة على معطوفة

 18:آ

ُلوا  { َنَك     َقا ْبَحا َبِغي     َكاَن     َما     ُس ْن َنا     َي َذ     َأْن     َل ّتِخ ِنَك     ِمْن     َن ِمْن     ُدو
َء َيا ِل ِكْن     َأْو َل َتُهْم     َو ّتْع َءُهْم     َم َبا ّتى     َوآ ْكَر     َنُسوا     َح ّذ  }    ال

"نتخذ "أن المؤول والمصدر الشأن، ضمير كان اسم
بالمفعول " متعلقدونك "من الجار "،"ينبغي فاعل
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" مفعول"أولياءو زائدة، الثانية ""ِمْن "،"نتخذ لـ الثاني
القول، حيز في " مستأنفةينبغي كان "ما وجملة به،

القول، مقول على " معطوفةمتعتهم "ولكن وجملة
والمصدر الهاء، على معطوف ": اسم"وآباءهم وقوله

 "."متعتهم بـ متعلق " مجرورنسوا "أْن المؤول

ْد  { 19:آ ُكْم     َفَق ُبو ّذ ُلوَن     ِبَما     َك ِطيُعوَن     َفَما     َتُقو َت َصْرًفا     َتْس
ِلْم     َوَمْن     َنْصًرا     َولَ ْظ ُكْم     َي ْن ًبا     ُنِذْقُه     ِم َذا ِبيًرا     َع  جملة}    َك

ّذبوكم "فقد "تستطيعون "فما وجملة " مستأنفة،ك
ّذبوكم جملة على معطوفة "يظلم "ومن وجملة "،"ك

" متعلق"منكم والجار مبتدأ، " شرطية"َمْنو مستأنفة،
ًبا "،"يظلم فاعل من بحال  .ثان " مفعول"عذا

َنا     َوَما  { 20:آ ْل َلَك     َأْرَس ْب ِليَن     ِمَن     َق ْلُمْرَس ّنُهْم     ِإلَ     ا ُلوَن     ِإ ُك ْأ َي َل
ّطَعاَم َيْمُشوَن     ال َنا     الْسَواِق     ِفي     َو ْل ُكْم     َوَجَع َبْعٍض     َبْعَض ِل

َنًة ْت ِبُروَن     ِف َتْص َكاَن     َأ ّبَك     َو  }    َبِصيًرا     َر

"المرسلين "من الجار " مستأنفة،أرسلنا "وما جملة
ًداأيِ المقدر للمفعول بنعت متعلق ًنا : أح من كائ

" حالليأكلون "إنهم وجملة " للحصر،"إلَو المرسلين،
"،"فتنة من بحال " متعلق"لبعض الجار المرسلين، من

 .."وكان جملة وكذا " مستأنفة،"أتصبرون وجملة
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ّلِذيَن     َوَقاَل  { 21: َنا     َيْرُجوَن     لَ     ا َء َنا     ُأنـزَل     َلْولَ     ِلَقا ْي َل َع
َكُة ِئ ْلَمل َنا     َنَرىَ     َأْو     ا ّب َبُروا     َلَقِد     َر ْك َت ْنُفِسِهْم     ِفي     اْس َتْوا     َأ َوَع

ُتّوا ِبيًرا     ُع  }    َك

وجملة تحضيض، " حرف"لولَ " مستأنفة،"وقال جملة
"لقد وجملة "،"أنـزل جملة على معطوفة ""نرىَ

َتوا . قولهمقدر قسم " جواباستكبروا ماض ": فعل"َع
لَلتقاء المحذوفة اللف على المقدر الضم على مبني

 .فاعل والواو الساكنين،

َكَة     َيَرْوَن     َيْوَم  { 22:آ ِئ ْلَمل ِئٍذ     ُبْشَرىَ     لَ     ا ْلُمْجِرِميَن     َيْوَم ِل
ُلوَن َيُقو  }    َمْحُجوًرا     ِحْجًرا     َو
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وجملة مستأنفة، والجملة مقدًرا، اذكر لـ " مفعول"يوم
"،"لَ بخبر متعلق ": ظرف"يوم إليه، مضاف ""يرون

وتنوينه السكون، على مبني إليه ": مضاف"إٍذو
" متعلق"للمجرمين الجار جملة، عن للتعويض

مطلق " مفعول"حجًرا الخبر، به تعلق الذيِ بالَستقرار
"حجًرا وجملة " نعت،"محجوًراو محذوف، لفعل

 .القول " مقولمحجورا

َنا  { 23:آ َلى     َوَقِدْم ُلوا     َما     ِإ ُه     َعَمٍل     ِمْن     َعِم َنا ْل ًء     َفَجَع َبا َه
ُثوًرا ْن  }    َم

" مفعول"هباء "،"ما من بحال " متعلقعمل "من الجار
 .لجعل ثان

َأْصَحاُب 24:آ ّنِة     { ْلَج ِئٍذ     ا ْيٌر     َيْوَم َتَقّرا     َخ  }    ُمْس

إليه، " مضاف"إٍذ بالخبر، " متعلق"يوم الظرف
 .تمييز ""مستقًرا

َيْوَم  { 25:آ ُء     َتَشّقُق     َو ِم     الّسَما ْلَغَما َكُة     َونـزَل     ِبا ِئ ْلَمل ا
 }    َتنـزيل

اذكر لـ " مفعول"يوم عاطفة، ": الواو"ويوم قوله
الية في المقدرة اذكر على معطوفة والجملة مقدًرا،

 .إليه " مضاف"تشقق ) وجملة22(

ْلُك 26:آ ْلُم ِئٍذ     {ا ْلَحّق     َيْوَم َكاَن     ِللّرْحَمِن     ا َلى     َيْوًما     َو َع
َكاِفِريَن ْل  }    َعِسيًرا     ا

ّلق خبره " مبتدأ،"الملك ":"يوم "،"للرحمن الجار متع
": نعت"الحق الخبر، به تعلق الذيِ بالَستقرار متعلق

" خبرها،"يوًما و "،"اليوم ضمير كان اسم "،"الملكلـ
""عسيرا "،"عسيًرا بـ " متعلقالكافرين "على الجار
على " معطوفةيوًما "وكان وجملة "،"يوًما لـ نعت

 ".للرحمن "الملك المستأنفة

َيْوَم  { 27:آ ِلُم     َيَعّض     َو ّظا َلى     ال ْيِه     َع َد ِني    َ يا     َيُقوُل     َي َت ْي َل
ْذُت ّتَخ ِبيل     الّرُسوِل     َمَع     ا  }    َس
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معطوف " اسم"يومو عاطفة، ": الواو"ويوم قوله
تشقق يوم : واذكر) والتقدير25( الية " في"يوم على
"" "يا"يعض بـ " متعلقيديه "على الجار َيَعّض، ويوم

الثاني، بالمفعول متعلق مكان " ظرف"مع للتنبيه،
 "."الظالم من " حال"يقول وجملة

َتى    َ يا  { 28:آ َل ْي ِني     َو َت ْي ْذ     َلْم     َل ّتِخ ًنا     َأ ِليل     ُفل  }    َخ

بالفتحة منصوب مضاف ": منادىَويلتا "يا قوله
اللف وهذه ألًفا، المنقلبة الياء قبل ما على المقدرة

حيز في مستأنفة "أتخذ لم "ليتني وجملة إليه، مضاف
 .القول

ْد  { 29:آ ِني     َلَق ّل ْكِر     َعِن     َأضَ ّذ َد     ال ْذ     َبْع ِني     ِإ َء َكاَن     َجا َو
َطاُن ْي ْنَساِن     الّش ُذولَ     ِلل  }    َخ

ّلني "لقد جملة ظرفي ": اسم"إذ قسم، " جوابأض
""جاءني وجملة السكون، على مبني إليه مضاف
مستأنفة، "خذولَ الشيطان "وكان . وجملةإليه مضاف

 "."خذولَ بـ " متعلق"للنسان الجار

ُذوا     َقْوِمي     ِإّن     َرّب    َ يا     الّرُسوُل     َوَقاَل  { 30:آ ّتَخ َذا     ا َه
ْلُقْرآَن  }    َمْهُجوًرا     ا

"اتخذوا قومي "إن وجملة " مستأنفة،"وقال جملة
 .ثان " مفعول"مهجورا مستأنفة، النداء جواب

ِلَك  { 31:آ َذ َك َنا     َو ْل ُكّل     َجَع ِبّي     ِل ُدّوا     َن ْلُمْجِرِميَن     ِمَن     َع ا
َكَفى ّبَك     َو ًيا     ِبَر َنِصيًرا     َهاِد  }    َو

والشارة مطلق، مفعول نائب والكاف مستأنفة، الواو
الجعل، ذلك مثَل َجْعل : جعلناوالتقدير إليه، مضاف
" متعلق"لكل والجار " مستأنفة،"جعلنا وجملة

بـ " متعلقالمجرمين "من . الجارالثاني بالمفعول
و زائدة، والباء " مستأنفة،"وكفى في والواو "،"عدوا
ًيا " فاعل،"ربك  .تمييز ""هاد

ّلِذيَن     َوَقاَل  { 32:آ ْيِه     نـزَل     َلْولَ     َكَفُروا     ا َل ْلُقْرآُن     َع َلًة     ا ُجْم
ًة َد ِلَك     َواِح َذ ّبَت     َك َث ُن َدَك     ِبِه     ِل ُه     ُفَؤا َنا ْل ّت ِتيل     َوَر  }    َتْر
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"،"القرآن من " حال"جملًة تحضيض، " حرف"لولَ
متعلق مجرور ": اسم"ذاو " جارة،"كذلك في الكاف

والمصدر كذلك، المر :أيِ محذوف لمبتدأ محذوف بخبر
محذوف بفعل " متعلق"لنثبت في المجرور المؤول

ْلنا :أيِ " مستأنفة،كذلك "المر وجملة لنثبت، ذلك َفَع
ْلناه وجملة مستأنفة، " المقدرة"فعلنا وجملة ّت ""ور

 ." المقدرة"فعلنا جملة على معطوفة
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َنَك     َولَ  { 33: ُتو ْأ َثٍل     َي َناَك     ِإلَ     ِبَم ْئ ْلَحّق     ِج َأْحَسَن     ِبا َو
 }    َتْفِسيًرا

من " حال"جئناك وجملة " مستأنفة،يأتونك "ولَ جملة
فاعل من بحال " متعلق"بالحق الجار "،"يأتونك مفعول
""تفسيًراو "،"الحق على معطوف ""أحسن و "،"جئناك

 .تمييز

ّلِذيَن 34:آ َلى     ُيْحَشُروَن     {ا َلى     ُوُجوِهِهْم     َع ّنَم     ِإ ِئَك     َجَه َل ُأو

ًنا     َشّر َكا  }    َم

والجملة "،شر "أولئك جملة خبره " مبتدأ،"الذين
نائب من بحال " متعلقوجوههم "على الجار مستأنفة،

"،"يحشرون بـ " متعلقجهنم "إلى الجار الفاعل،
ًنا  ." تمييز"مكا

ْد  { 35:آ َلَق َنا     َو ْي َت َتاَب     ُموَسى     آ ِك ْل َنا     ا ْل ُه     َمَعُه     َوَجَع َأَخا

 }    َوِزيًرا     َهاُروَن

متعلق مكان " ظرف"معه " مستأنفة،"ولقد في الواو
 ." بدل"هارون "،"جعلنا بـ

َنا  { 36:آ ْل َبا     َفُق ْذَه َلى     ا ِم     ِإ ْلَقْو ّلِذيَن     ا ُبوا     ا ّذ َنا     َك ِت َيا ِبآِ
َناُهْم َدّمْر ْدِميًرا     َف  }    َت

وجملة "،"جعلنا جملة على " معطوفة"فقلنا جملة
ّذبوهماأيِ مقدرة جملة على " معطوفة"فدّمرناهم : فك
 .فدّمرناهم
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ُبوا     َلّما     ُنوٍح     َوَقْوَم  { 37:آ ّذ َناُهْم     الّرُسَل     َك َناُهْم     َأْغَرْق ْل َوَجَع
ّناِس َيًة     ِلل َنا     آ ْد َت َأْع ِلِميَن     َو ّظا ًبا     ِلل َذا ِليًما     َع  }    َأ

به " مفعول"قومو مستأنفة، ": الواونوح "وقوم قوله
""واذكر وجملة "،"اذكر تقديره محذوف لفعل

""للناس الجار لوجوب، وجوب " حرف"لما مستأنفة،
"قوم من حالية الشرط وجملة "،"آية من بحال متعلق

وجملة الشرط، " جواب"أغرقناهم وجملة "،نوح
 "."جعلناهم جملة على " معطوفة"وأعتدنا

ًدا  { 38:آ َد     َوَعا َثُمو َأْصَحاَب     َو ًنا     الّرّس     َو ْيَن     َوُقُرو ِلَك     َب َذ
ِثيًرا  }    َك

ًدا قوله ""بين الظرف "،"قوم على ": معطوف"وعا
ًنا لـ بنعت متعلق ًنا لـ ثان " نعت"كثيًرا "،"قرو  "."قرو

ُكل  { 39:آ َنا     َو ْب َثاَل     َلُه     ضََر ُكل     الْم َنا     َو ّبْر ِبيًرا     َت ْت  }    َت

لفعل " مفعول"كلو عاطفة، ": الواو"وكل قوله
والجملة "،كل : "أنذرناتقديره بعده ما يفسره محذوف
""ضربنا وجملة "،"أعتدنا جملة على معطوفة المقدرة

ّبر لـ مقدم مفعول " الثانية"كلو تفسيرية، َت "." 

ْد  { 40:آ َلَق َتْوا     َو َلى     َأ َيِة     َع ْلَقْر ِتي     ا ّل ِطَرْت     ا َطَر     ُأْم الّسْوِء     َم
َلْم ُنوا     َأَف ُكو َنَها     َي ُنوا     َبْل     َيَرْو  }    ُنُشوًرا     َيْرُجوَن     لَ     َكا

َتْوا "ولقد جملة " نائب"مطر " نعت،"التي " مستأنفة،أ
على " معطوفةيكونوا "أفلم جملة مطلق، مفعول

." للضراب"بلو مستأنفة، ""كانوا وجملة "،"أتوا جملة

َذا  { 41:آ ِإ َأْوَك     َو َنَك     ِإْن     َر ُذو ّتِخ َذا     ُهُزًوا     ِإلَ     َي ّلِذيِ     َأَه َبَعَث     ا
ّلُه  }    َرُسولَ     ال

" مفعول"هزًوا " نافية،"إْن مستأنفة، الشرط جملة
""قالوا بجملة متعلقة شرطية " ظرفية"إذاو ثان،

المقدر العائد الضمير من " حال"رسولَو المضمرة،
وجملة " معترضة،يتخذونك "إْن وجملة رسولَ : بعثهأيِ

"الذيِ "أهذا وجملة الشرط، جواب " المضمرة"قالوا
 "."قالوا للمضمر القول مقول
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ِإْن 42:آ َد     { َنا     َكا ّل ُيِض َنا     َعْن     َل ِت ِلَه َنا     َأْن     َلْولَ     آ َبْر ْيَها     َص َل َع
َلُموَن     َوَسْوَف َذاَب     َيَرْوَن     ِحيَن     َيْع ْلَع ِبيل     َأضَّل     َمْن     ا  }    َس

هو، ضمير واسمها " ناسخة،"كاد مهملة، " مخففة"إْن
الفارقة، واللم النفي، حيز في مستأنفة والجملة

لوجود، امتناع " حرف"لولَ كاد، " خبر"ليضلنا وجملة
َأْنو والخبر مبتدأ، مصدر تأويل في بعدها " وما"

"موجود صبُرنا "لولَ وجملة موجود، تقديره محذوف
دّل محذوف الشرط وجواب القول، حيز في مستأنفة

" مستأنفة،يعلمون "وسوف وجملة قبله، ما عليه
":أضل ْن "م قوله "،"يعلمون بـ متعلق " ظرف"حين
ّدت والجملة وخبر، مبتدأ استفهام اسم ّد َس مس

َلْي  .بالَستفهام " المعلقين"يعلمون مفعو

ْيَت 43:آ َأ َأَر َذ     َمِن     { ّتَخ َلَهُه     ا ُه     ِإ ْنَت     َهَوا َأ ُكوُن     َأَف ْيِه     َت َل َع
ِكيل  }    َو

": "إلهه"اتخذ مفعولَ به، مفعول موصول " اسم"َمْن
" متعلق"عليه الجار " زائدة،"فأنت في والفاء "،هواه

 "أرأيت لـ ثان " مفعولتكون "أأنت وجملة "،"وكيل بـ
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َأْم 44 َثَرُهْم     َأّن     َتْحَسُب     { ْك ُلوَن     َأْو     َيْسَمُعوَن     َأ ُهْم     ِإْن     َيْعِق
ِم     ِإلَ ْنَعا ِبيل     َأضَّل     ُهْم     َبْل     َكال  }    َس

ّد المؤول والمصدر " المنقطعة،"أم ّد س َلْي مس مفعو
""إْنو " مستأنفة،كالنعام إلَ هم "إن جملة "،"حسب
." تمييز"سبيلو مستأنفة، "أضل هم "بل وجملة نافية،

َلْم 45:آ َأ َلى     َتَر     { ّبَك     ِإ ْيَف     َر ّد     َك ّظّل     َم َلْو     ال َء     َو َلُه     َشا َلَجَع
ًنا ِك َنا     ُثّم     َسا ْل ْيِه     الّشْمَس     َجَع َل ِليل     َع  }    َد

ّد "كيف وجملة حال، استفهام " اسم"كيف " بدلم
" اعتراضية،لجعله شاء "ولو جملة "،"ربك من اشتمال
ّد جملة على " معطوفةجعلنا "ثم وجملة الجار "،"م
 "."دليل من بحال " متعلق"عليه

ُه     ُثّم  { 46:آ َنا َبْض َنا     َق ْي َل ْبًضا     ِإ  }    َيِسيًرا     َق
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" في"جعلنا جملة على " معطوفةقبضناه "ثم جملة
 .جر محل

ّلِذيِ     َوُهَو  { 47:آ ُكُم     َجَعَل     ا ْيَل     َل ّل َباًسا     ال ّنْوَم     ِل ًتا     َوال َبا ُس
ّنَهاَر     َوَجَعَل  }    ُنُشوًرا     ال

الجار "،تر "ألم جملة على " معطوفةالذيِ "وهو جملة
"": "النومسباتا "والنوم قوله "،"جعل بـ متعلق ""لكم

على " معطوف"سباتاو "،"الليل على معطوف
 "."لباًسا

ّلِذيِ     َوُهَو  { 48:آ َياَح     َأْرَسَل     ا ْيَن     ُبْشًرا     الّر َديِْ     َب ِتِه     َي  }    َرْحَم

"الذيِ "هو جملة على " معطوفةالذيِ "وهو جملة
" ظرف"بين "،"الرياح من " حال"بشًرا المتقدمة،

 "."أرسل بـ متعلق

ِيَي  { 49:آ ُنْح ًة     ِبِه     ِل َد ْل ًتا     َب ْي َيُه     َم ُنْسِق َنا     ِمّما     َو َلْق ْنَعاًما     َخ َأ

َناِسّي َأ ِثيًرا     َو  }    َك

"،"أنـزلنا بـ متعلق " المجرور"لنحيي المؤول المصدر
""أنعاًماو "،"أنعاًما من بحال " متعلق"مما الجار

كائنة أنعاًما : ونسقيوالتقدير "،"نسقيهلـ أول مفعول
والصل إنسان، ": جمع"أناسّي الماء، خلقناه الذيِ من

 .قبلها الياء فيها وأدغم ياء، النون فأبدلت أناسين،

ْد  { 50:آ َلَق ُه     َو َنا َنُهْم     َصّرْف ْي ّكُروا     َب ّذ َي َبى     ِل َأ َثُر     َف ْك ّناِس     َأ ال
 }    ُكُفوًرا     ِإلَ

"،"وأنـزلنا جملة على " معطوفةَصّرْفناه "ولقد جملة
"،"َصّرْفناه جملة على " معطوفة"فأبى وجملة
ّدمه مفرغ والَستثناء "،"أبى " مفعول"كفوًرا معنى تق
 "."أبى في النفي

َلْو  { 51:آ َنا     َو ْئ َنا     ِش ْث َبَع َيٍة     ُكّل     ِفي     َل  }    َنِذيًرا     َقْر

 .مستأنفة الشرط جملة

ِطِع     َفل  { 52:آ َكاِفِريَن     ُت ْل  }    ا
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 ." مستأنفةتطع "فل جملة

ّلِذيِ     َوُهَو  { 53:آ ْيِن     َمَرَج     ا َبْحَر ْل َذا     ا ْذٌب     َه َذا     ُفَراٌت     َع َوَه
ْلٌح َنُهَما     َوَجَعَل     ُأَجاٌج     ِم ْي  }    َبْرَزًخا     َب

" فيالذيِ "وهو جملة على " معطوفةالذيِ "وهو جملة
"،"البحرين من " حالعذب "هذا وجملة )،48( الية

 .الثاني بالمفعول " متعلق"بينهما والظرف

ّلِذيِ     َوُهَو  { 54:آ َلَق     ا ْلَماِء     ِمَن     َخ َلُه     َبَشًرا     ا ًبا     َفَجَع َنَس
َكاَن     َوِصْهًرا ّبَك     َو  }    َقِديًرا     َر

وجملة "،"خلق جملة على " معطوفة"فجعله جملة
 ." مستأنفةقديرا ربك "وكان

ُدوَن  { 55:آ ُب َيْع ّلِه     ُدوِن     ِمْن     َو ْنَفُعُهْم     لَ     َما     ال َيُضّرُهْم     َولَ     َي
َكاَن َكاِفُر     َو ْل َلى     ا ّبِه     َع  }    َظِهيًرا     َر

" متعلقدون "من الجار " مستأنفة،"ويعبدون جملة
وجملة به، مفعول موصول " اسم"ماو "،"ما من بحال

 ..." مستأنفة"وكان
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َناَك     َوَما  { 56 ْل َبّشًرا     ِإلَ     َأْرَس َنِذيًرا     ُم  }    َو

""مبّشًرا " للحصر،"إلَ " مستأنفة،أرسلناك "وما جملة
 .الكاف من حال

ُكْم     َما     ُقْل  { 57:آ ُل َأ ْيِه     َأْس َل َء     َمْن     ِإلَ     َأْجٍر     ِمْن     َع َذ     َأْن     َشا ّتِخ َي
َلى ّبِه     ِإ ِبيل     َر  }    َس

" متعلق"عليه الجار ثان، " مفعول"أجرو " زائدة،"ِمْن
موصول " اسم"َمْن " للستثناء،"إلَ "،"أجر من بحال

بالمفعول " متعلقربه "إلى الجار منقطع، مستثنى
 .الثاني

ّكْل  { 58:آ َتَو َلى     َو ْلَحّي     َع ّلِذيِ     ا ّبْح     َيُموُت     لَ     ا ِبَحْمِدِه     َوَس
َكَفى ُنوِب     ِبِه     َو ُذ َباِدِه     ِب ِبيًرا     ِع  }    َخ
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فاعل من بحال " متعلق"بحمده الجار " نعت،"الذيِ
ّبح " زائدة،"كفى بعد والباء "،"بحمده : ملتبًساأيِ ""س
""خبيًرا "،"خبيًرا بـ " متعلق"بذنوب الجار فاعل، والهاء
 .مستأنفة "به "كفى وجملة تمييز،

ّلِذيِ 59:آ َلَق     {ا َنُهَما     َوَما     َوالْرَض     الّسَماَواِت     َخ ْي ِفي     َب
ّتِة ٍم     ِس ّيا َتَوىَ     ُثّم     َأ َلى     اْس ْلَعْرِش     َع َأْل     الّرْحَمُن     ا ِبِه     َفاْس

ِبيًرا  }    َخ

" متعلق"بينهما الظرف "،"الرحمن خبره " مبتدأ،"الذيِ
الباء " مستأنفة،"فاسأل في الفاء المقدرة، بالصلة

لـ به " مفعول"خبيًرا "،"خبيًرا بـ " متعلقة"به في
 "."اسأل

َذا  { 60:آ ِإ ُدوا     َلُهُم     ِقيَل     َو ُلوا     ِللّرْحَمِن     اْسُج َوَما     َقا
ُد     الّرْحَمُن َنْسُج َنا     ِلَما     َأ ْأُمُر َدُهْم     َت  }    ُنُفوًرا     َوَزا

" متعلق"لهم الجار الشرط، جملة وكذا مستأنفة، الواو
القول ومقول المصدر، ضمير الفاعل ونائب "،"قيل بـ

مبتدأ، استفهام " اسم"ما : نسجد،أيِ مقدر قالوا بعد
مصدرية، ""ماو للتعليل، جاّرة اللم " خبر،"الرحمن
""زادهم وفاعل ؟لمرك : أنسجدأيِ مجرور والمصدر

""أنسجد وجملة ثان، " مفعول"نفورا القول، ضمير
 ." مستأنفة"وزادهم وجملة القول، حيز في مستأنفة

 }    ُبُروًجا     الّسَماِء     ِفي     َجَعَل  { 61:آ

 "."جعللـ الثاني بالمفعول " متعلقالسماء "في الجار

ّلِذيِ     َوُهَو  { 62:آ ْيَل     َجَعَل     ا ّل ّنَهاَر     ال ْلَفًة     َوال َد     ِلَمْن     ِخ َأْن     َأَرا

ّكَر ّذ َد     َأْو     َي ُكوًرا     َأَرا  }    ُش

"الذيِ "تبارك جملة على " معطوفةالذيِ "وهو جملة
"أن المؤول المصدر ثان، " مفعول"خلفة المتقدمة،

ّكر ّذ  "."أراد " مفعولي

ُد  { 63:آ َبا ّلِذيَن     الّرْحَمِن     َوِع َلى     َيْمُشوَن     ا ًنا     الْرِض     َع َهْو
َذا ِإ َبُهُم     َو َط ُلوَن     َخا ْلَجاِه ُلوا     ا  }    َسلًما     َقا
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سيرد المبتدأ وخبر ..." مستأنفة،الرحمن "وعباد جملة
ًنا75( الية في ًياأيِ مطلق مفعول " نائب). "هو : مش

ًنا، ""سلًما الصلة، على معطوفة الشرط وجملة َهْو
ّلمأيِ مطلق مفعول نائب مصدر، اسم فهو سلًما : نس

 . تسليم والمصدر

ّلِذيَن  { 64:آ ُتوَن     َوا ِبي ّبِهْم     َي ًدا     ِلَر َياًما     ُسّج  }    َوِق

""يبيتونو السابق، الموصول على معطوف الموصول
ًدا والخبر واسمه، ناسخ مضارع فعل والجار "،"ُسّج

 .بالخبر " متعلق"لربهم

َبَها     ِإّن  { 65:آ َذا  }    َغَراًما     َكاَن     َع

 ." مستأنفةغراًما كان عذابها "إن جملة

َءْت  { 66:آ َتَقّرا     َسا  }    َوُمَقاًما     ُمْس

:أيِ محذوف بالذم والمخصوص " تمييز،"مستقًرا
 .جهنم

ّلِذيَن  { 67:آ َذا     َوا ْنَفُقوا     ِإ َلْم     ُيْسِرُفوا     َلْم     َأ ُتُروا     َو َكاَن     َيْق َو
ْيَن ِلَك     َب  }    َقَواًما     َذ

ضمير كان واسم الموصول، صلة الشرط جملة
 "قواما من بحال متعلق " ظرف"بين النفاق،
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ّلِذيَن  { 68 ْدُعوَن     لَ     َوا ّلِه     َمَع     َي َلًها     ال ُلوَن     َولَ     آَخَر     ِإ ُت َيْق
ّنْفَس ِتي     ال ّل ّلُه     َحّرَم     ا ْلَحّق     ِإلَ     ال ُنوَن     َولَ     ِبا َيْفَعْل     َوَمْن     َيْز

ِلَك ْلَق     َذ َثاًما     َي  }    َأ

متعلق " ظرف"مع المتقدم، على معطوف الموصول
الواو من بحال " متعلق"بالحق الجار "،"إلًها من بحال
" اسم"َمْن مستأنفة، الشرط جملة "،"يقتلون في

 .مبتدأ شرط

َذاُب     َلُه     ُيَضاَعْف  { 69:آ ْلَع َياَمِة     َيْوَم     ا ْلِق ْد     ا ُل َيْخ ِفيِه     َو
ًنا  }    ُمَها
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ْلَق جملة من " بدل"يضاَعْف جملة َي ًنا "،" ": حال"مها
 "."يخلد فاعل من

ِإلَ 70:آ ِلًحا     َعَمل     َوَعِمَل     َوآَمَن     َتاَب     َمْن     { ِئَك     َصا َل ُأو َف
ّدُل َب ّلُه     ُي ِتِهْم     ال َئا ّي َناٍت     َس  }    َحَس

به، " مفعول"عمل متصل، مستثنى " موصول"َمْن
ّدل ومفعولَ " مستأنفة،يبدل "فأولئك وجملة ""يب

 .المنصوبان الَسمان

ِلًحا     َوَعِمَل     َتاَب     َوَمْن  { 71:آ ّنُه     َصا ِإ ُتوُب     َف َلى     َي ّلِه     ِإ ال
ًبا َتا  }    َم

به، " مفعول"صالًحا " مستأنفة،تاب "وَمْن جملة
 .ميمي مصدر وهو مطلق، مفعول ""متابا

ّلِذيَن  { 72:آ ُدوَن     لَ     َوا َذا     الّزوَر     َيْشَه ِإ ّلْغِو     َمّروا     َو َمّروا     ِبال
 }    ِكَراًما

)،68( الية في المتقدم على معطوف الموصول
 "."مّروا في الواو من " حال"كراًماو

ّلِذيَن  { 73:آ َذا     َوا ّكُروا     ِإ َياِت     ُذ ّبِهْم     ِبآِ ْيَها     َيِخّروا     َلْم     َر َل َع
ًنا     ُصّما َيا  }    َوُعْم

في الواو من " حال"ُصّما الموصول، صلة الشرط جملة
 "."يخّروا

َنا  { 74:آ ّب َنا     َهْب     َر َنا     ِمْن     َل َنا     َأْزَواِج ِت ّيا ُذّر َة     َو ُيٍن     ُقّر َأْع

َنا ْل ّتِقيَن     َواْجَع ْلُم  }    ِإَماًما     ِل

"أزواجنا "من الجار مستأنفة، النداء " جواب"هب جملة
بحال " متعلق"للمتقين الجار "،"قرة من بحال متعلق

 "."إماًما من

ِئَك 75:آ َل ُأو ْلُغْرَفَة     ُيْجَزْوَن     { َبُروا     ِبَما     ا َلّقْوَن     َص ُي ِفيَها     َو
ّيًة  }    َوَسلًما     َتِح

).63( الية " في"عباد " خبريجزون "أولئك جملة
""ما جارة، الباء ثان، " مفعول"الغرفة مبتدأ، والشارة
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""تحية بالفعل، متعلق المجرور والمصدر مصدرية
 .ثان مفعول

ِلِديَن  { 76:آ َنْت     ِفيَها     َخا َتَقّرا     َحُس  }    َوُمَقاًما     ُمْس

الجار "،"يجزون في الفاعل نائب من " حال"خالدين
" تمييز،"مستقًرا "،"خالدين بـ متعلق ""فيها

وجملة : الغرفة،أيِ محذوف بالمدح والمخصوص
 "."الغرفة من " حال"َحُسنت

ُأ     َما     ُقْل  { 77:آ َب ُكْم     َيْع ّبي     ِب ُكْم     َلْولَ     َر ْد     ُدَعاُؤ ُتْم     َفَق ْب ّذ َك
ُكوُن     َفَسْوَف  }    ِلَزاًما     َي

لوجود، امتناع " حرف"لولَ " فاعل،"ربي " نافية،"ما
وجملة موجود، تقديره محذوف خبره " مبتدأ"دعاؤكمو

ما عليه دّل محذوف الشرط وجواب مستأنفة، الشرط
ّذبتم "فقد وجملة قبله، "فسوف وجملة " مستأنفة،ك
" ضمير"يكون واسم المستأنفة، على معطوفة "يكون

 العذاب
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ْلَك{ 2:آ َياُت ِت َتاِب آ ِك ْل ِبيِن ا ْلُم  }ا

 "."الكتاب " نعت"المبين

ّلَك  { 3:آ ُنوا     َألَ     َنْفَسَك     َباِخٌع     َلَع ُكو ِنيَن     َي  }    ُمْؤِم

بـ " مفعول"نفسك " مستأنفة،باخع "لعلك جملة
نـزع على " منصوبيكونوا "ألَ والمصدر "،"باخع

 .اللم الخافض

ْأ     ِإْن  { 4:آ ْيِهْم     ُننـزْل     َنَش َل َيًة     الّسَماِء     ِمَن     َع ّلْت     آ َظ َف
َناُقُهْم  }    َخاضِِعيَن     َلَها     َأْع

ّلت جملة مستأنفة، الشرط جملة "أعناقهم "فظ
. الجارجزم محل " فيُننـزل " جملة على معطوفة

 .الناسخة ""ظل خبر وهو "،ين "خاضع بـ " متعلق"لها
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ِتيِهْم     َوَما  { 5:آ ْأ ْكٍر     ِمْن     َي َدٍث     الّرْحَمِن     ِمَن     ِذ ُنوا     ِإلَ     ُمْح َكا
ْنُه  }    ُمْعِرضِيَن     َع

""ذكر الشرط، جملة على " معطوفةيأتيهم "وما جملة
بنعت " متعلقالرحمن "من الجار " زائدة،"منو فاعل،

جملة " للحصر،"إلَ ثان، " نعت"محدث "،"ذكر لـ
الجار "،"يأتيهم في الهاء الضمير من " حال"كانوا
 "."معرضين بـ " متعلق"عنه

ْد  { 6:آ ُبوا     َفَق ّذ ِتيِهْم     َك ْأ َي ُء     َفَس َبا ْن ُنوا     َما     َأ ِبِه     َكا
ُئوَن َتْهِز  }    َيْس

ّذبوا "فقد جملة ""فسيأتيهم وجملة " مستأنفة،ك
مضاف موصول " اسم"ما المستأنفة، على معطوف

 "."يستهزئون بالفعل " متعلق"به الجار إليه،

َلْم  { 7:آ َلى     َيَرْوا     َأَو َنا     َكْم     الْرِض     ِإ ْت َب ْن َزْوٍج     ُكّل     ِمْن     ِفيَها     َأ
ٍم  }    َكِري

به، مفعول " خبرية"كم مستأنفة، الَستفهام جملة
"كم وجملة "،"كم لـ بنعت " متعلقكل "من الجار
َيَروا لـ " مفعولأنبتنا القلبي الفعل معنى " المضمن"
 .نصب محل في

ِلَك     ِفي     ِإّن  { 8:آ َيًة     َذ َثُرُهْم     َكاَن     َوَما     ل ْك ِنيَن     َأ  }    ُمْؤِم

كان "وما وجملة " مستأنفة،لية ذلك في "إن جملة
 .المتعاطفين بين " معترضةمؤمنين أكثرهم

ِإّن  { 9:آ ّبَك     َو ْلَعِزيُز     َلُهَو     َر  }    الّرِحيُم     ا

ّبك "وإّن جملة "إن جملة على " معطوفةالعزيز لهو ر
"العزيز "هو وجملة المزحلقة، واللم "،لية ذلك في
 .ثان خبر ""الرحيم "،ربك "إن خبر

ْذ  { 10:آ ِإ َدىَ     َو ّبَك     َنا ْئِت     َأِن     ُموَسى     َر ْلَقْوَم     ا ِلِميَن     ا ّظا  }    ال

""اذكر لـ مفعول ظرفي " اسم"إذ مستأنفة، الواو
" تفسيرية،"ائت وجملة للنداء، " تفسيرية"أْن مقدًرا،
 .إليه " مضاف"نادىَ وجملة
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ّتُقوَن     َألَ     ِفْرَعْوَن     َقْوَم  { 11:آ  }    َي

" أداة"ألَو " مستأنفة،يتقون "ألَ جملة " بدل،"قوم
 .عرض

ّني     َرّب     َقاَل  { 12:آ ُبوِن     َأْن     َأَخاُف     ِإ ّذ َك  }    ُي

به، مفعول بعدها وما أن من المؤول المصدر
ّذبونو َك ُي والنون النون، بحذف منصوب مضارع " فعل"

ّذبون وجملة به، مفعول المقدرة والياء للوقاية، َك ُي ""
 .لها محل لَ الحرفي الموصول صلة

َيِضيُق  { 13:آ ْدِريِ     َو ِلُق     َولَ     َص َط ْن ِني     َي َأْرِسْل     ِلَسا َلى     َف ِإ
 }    َهاُروَن

"،"أخاف جملة على " معطوفةصدريِ "ويضيق جملة
 "."ينطلق جملة على " معطوفة"فأرِسْل وجملة

َلُهْم  { 14:آ َلّي     َو ْنٌب     َع َأَخاُف     َذ ُلوِن     َأْن     َف ُت  }    َيْق

""أخاف جملة على " معطوفةذنب علّي "ولهم جملة
ّلق الذيِ بالَستقرار " متعلق"علّي الجار المتقدمة، تع

"ولهم جملة على معطوفة ""فأخاف وجملة الخبر، به
 .به " مفعوليقتلون "أن المؤول والمصدر "،ذنب علّي

َبا     َكل     َقاَل  { 15:آ ْذَه َنا     َفا ِت َيا ّنا     ِبآِ ُكْم     ِإ َتِمُعوَن     َمَع  }    ُمْس

""بآِياتنا الجار تخف، لَ : كلأيِ مقدر القول مقول
بآِياتنا، : ملتبسين" أيِ"اذهبا فاعل من بحال متعلق
.ثان " خبر"مستمعونو بالخبر، متعلق ": ظرف"معكم
.المقدر القول مقول على " معطوفة"فاذهبا جملة

 .القول حيز في " مستأنفةمعكم "إنا وجملة

َيا  { 16:آ ِت ْأ ّنا     َفُقولَ     ِفْرَعْوَن     َف َلِميَن     َرّب     َرُسوُل     ِإ ْلَعا  }    ا

". ولفظ"اذهبا جملة على " معطوفة"فأتيا جملة
ّدمه وإن إفراده، يجوز ""رسول :تقول جمع أو مثنى تق

""العالمينو رسول، وهم رسول، وهما رسول، هو
المذكر بجمع ملحق لنه بالياء؛ مجرور إليه مضاف
 .السالم
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َنا     َأْرِسْل     َأْن  { 17:آ ِني     َمَع ِئيَل     َب  }    ِإْسَرا

 .لها محل لَ " مفسرة"أرسْل وجملة " تفسيرية،"أْن

َلْم     َقاَل  { 18:آ ّبَك     َأ َنا     ُنَر ًدا     ِفي ِلي ْثَت     َو ِب َل َنا     َو ُعُمِرَك     ِمْن     ِفي
ِنيَن  }    ِس

ّبك العلة، حرف بحذف مجزوم مضارع ": فعل"نر
ًدا بحال " متعلقعمرك "من الجار الكاف، من " حال"ولي

 "."لبثت بـ متعلق " ظرف"سنينو "،"سنين من

ْلَت  { 19:آ َتَك     َوَفَع َل ِتي     َفْع ّل ْلَت     ا ْنَت     َفَع َأ َكاِفِريَن     ِمَن     َو ْل  }    ا

"وأنت جملة " نعت،"التي به، ": مفعول"فعلتك قوله
 "فعلت فاعل من " حاليةالكافرين من
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ُتَها     َقاَل  { 20 ْل ًذا     َفَع َنا     ِإ َأ ّليَن     ِمَن     َو  }    الّضا

ًذا من " حاليةالضالين من "وأنا جملة جواب، " حرف"إ
 "."فعلتها في التاء

ُكْم     َفَفَرْرُت  { 21:آ ْن ُكْم     َلّما     ِم ُت ّبي     ِلي     َفَوَهَب     ِخْف ْكًما     َر ُح
ِني َل ِليَن     ِمَن     َوَجَع ْلُمْرَس  }    ا

وجواب المتعاطفين، بين معترضة الشرط جملة
"من الجار قبله، ما عليه دّل محذوف الشرط

 .الثاني بالمفعول " متعلقالمرسلين

ْلَك  { 22:آ ِت ّنَها     ِنْعَمٌة     َو َلّي     َتُم ْدَت     َأْن     َع ّب ِني     َع ِئيَل     َب  }    ِإْسَرا

القول مقول على " معطوفةنعمة "وتلك جملة
ّنها وجملة السابق، " مصدرية،"أْن "،"نعمة لـ " نعت"تم

 .الباء الخافض نـزع على منصوب المؤول والمصدر

َلِميَن     َرّب     َوَما     ِفْرَعْوُن     َقاَل  { 23:آ ْلَعا  }    ا
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" اسم"ما ؟غيريِ إله هناك : هلأيِ مقدر القول مقول
رب "وما وجملة " خبر،"ربو مبتدأ، استفهام
 .المقدر القول مقول على " معطوفةالعالمين

َنُهَما     َوَما     َوالْرِض     الّسَماَواِت     َرّب     َقاَل  { 24:آ ْي ُتْم     ِإْن     َب ْن ُك
ِنيَن  }    ُموِق

": اسم"وما رب، : هوأيِ محذوف لمبتدأ ": خبر"رب
كنتم "إن وجملة الرض، على معطوف موصول
الشرط وجواب القول، حيز في " مستأنفةموقنين
 .قبله ما عليه دّل محذوف

َلُه     ِلَمْن     َقاَل  { 25:آ َتِمُعوَن     َألَ     َحْو  }    َتْس

" أداة. "ألَالمقدرة بالصلة متعلق مكان ": ظرف"حوله
 .عرض

ُكْم     َقاَل  { 26:آ ّب ُكُم     َوَرّب     َر ِئ َبا ِليَن     آ  }    الّو

 .رب : هوأيِ محذوف لمبتدأ ": خبر"ربكم قوله

ُكُم     ِإّن     َقاَل  { 27:آ َل ّلِذيِ     َرُسو ُكْم     ُأْرِسَل     ا ْي َل ُنوٌن     ِإ  }    َلَمْج

 "."إن خبر في المزحلقة هي واللم " نعت،"الذيِ

ْلَمْشِرِق     َرّب     َقاَل  { 28:آ ْلَمْغِرِب     ا َنُهَما     َوَما     َوا ْي ُتْم     ِإْن     َب ْن ُك
ُلوَن  }    َتْعِق

وجملة رب، : هوأيِ محذوف لمبتدأ ": خبر"رب قوله
محذوف الشرط وجواب " مستأنفة،تعقلون كنتم "إن
 .قبله ما عليه دّل

ِئِن     َقاَل  { 29:آ ْذَت     َل ّتَخ َلًها     ا ْيِريِ     ِإ ّنَك     َغ َل ِمَن     لْجَع
ِنيَن ْلَمْسُجو  }    ا

ثان، " مفعول"غيريِ للقسم، " الموطئة"لئن في اللم
ّنك وجملة "من والجار القسم، " جواب"لجعل

 .الثاني بالمفعول " متعلقالمسجونين

َلْو     َقاَل  { 30:آ ُتَك     َأَو ْئ ِبيٍن     ِبَشْيٍء     ِج  }    ُم
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؟ذلك بي : أتفعلأيِ مقدر القول ومقول حالية، الواو
مقول في المخاطب ضمير من " حالية"جئتك وجملة
ما عليه دّل محذوف الشرط وجواب المقدر، القول

 .قبله

ْأِت     َقاَل  { 31:آ ْنَت     ِإْن     ِبِه     َف  }    الّصاِدِقيَن     ِمَن     ُك

في فالفاء فأت، صادقا كنت : إنالمقدر القول مقول
من كنت "إن وجملة مقدر، شرط لجواب " رابطة"فأت

الشرط وجواب القول، حيز في " مستأنفةالصادقين
 .قبله ما عليه دّل محذوف

ْلَقى  { 32:آ َأ ُه     َف َذا     َعَصا ِإ َباٌن     ِهَي     َف ِبيٌن     ُثْع  }    ُم

""إذاو عاطفة، الثانية والفاء " مستأنفة،"فألقى جملة
"ثعبان هي "فإذا وجملة وخبر، ومبتدأ فجائية،

 ".عصاه "فألقى جملة على معطوفة

ُه     َونـزَع  { 33:آ َد َذا     َي ِإ ُء     ِهَي     َف ْيَضا ِظِريَن     َب ّنا  }    ِلل

هي "فإذا وجملة " فجائية،"إذا عاطفة، " الفاء"فإذا
الجاّر "،يده "نـزع جملة على " معطوفةبيضاء

 .للناظرين : ظاهرةأيِ ثان بخبر " متعلق"للناظرين

ْلَمل     َقاَل  { 34:آ َلُه     ِل َذا     ِإّن     َحْو ِليٌم     َلَساِحٌر     َه  }    َع

" خبر". "عليم"المل من بحال " متعلق"حوله الظرف
 "."إّن لـ ثان

ُد  { 35:آ ُكْم     َأْن     ُيِري ُكْم     ِمْن     ُيْخِرَج َذا     ِبِسْحِرِه     َأْرضِ َفَما
ْأُمُروَن  }    َت

المؤول والمصدر "،"ساحر لـ ثان " نعت"يريد جملة
": اسم"ما " مستأنفة،"فماذا في والفاء به، مفعول

وجملة خبره، موصول ": اسم"ذا مبتدأ، استفهام
 .الموصول " صلة"تأمرون

ُلوا  { 36:آ ُه     َأْرِجْه     َقا َأَخا ْبَعْث     َو ِئِن     ِفي     َوا َدا ْلَم  }    َحاِشِريَن     ا
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َتُه ِمن أمر " : فعل"أرجه ْي َته إذا َأْرَج على مبني أّخر
هاء وتسكين به، مفعول والهاء العلة، حرف حذف

""حاشرين الهاء، على " معطوف. "أخاهلغة الضمير
محذوف لموصوف صفة الصل في وهو به، مفعول

 .حاشرين : رجالَأيِ

ُتوَك  { 37:آ ْأ ُكّل     َي ٍم     َسّحاٍر     ِب ِلي  }    َع

 .مقدر شرط جواب لنه مجزوم؛ مضارع " فعل"يأتوك

ُة     َفُجِمَع  { 38:آ ٍم     ِلِميَقاِت     الّسَحَر ٍم     َيْو ُلو  }    َمْع

 ." مستأنفةالسحرة "فجمع جملة

ّناِس     َوِقيَل  { 39:آ ُتْم     َهْل     ِلل ْن َتِمُعوَن     َأ  }    ُمْج

المصدر، على يعود مستتر " ضمير"قيل فاعل نائب
 "ُجمع جملة على معطوفة ""وقيل وجملة
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َنا{ 40 ّل ِبُع َلَع ّت َة َن ُنوا ِإْن الّسَحَر ِبيَن ُهُم َكا ِل ْلَغا  }ا

وجملة للواو، " توكيد"هم " مستأنفة،نتبع "لعلنا جملة
عليه دّل محذوف الشرط . وجواب" مستأنفةكانوا "إن

 .قبله ما

َلّما 41:آ َء     {َف ُة     َجا ُلوا     الّسَحَر ِئّن     ِلِفْرَعْوَن     َقا َنا     َأ لْجًرا     َل
ّنا     ِإْن ِبيَن     َنْحُن     ُك ِل ْلَغا  }    ا

"كنا "إن وجملة " مستأنفة،السحرة جاء "فلما جملة
قبله، ما عليه دّل محذوف الشرط وجواب مستأنفة،

 "."نا للضمير " توكيد"نحن

ُكْم     َنَعْم     َقاَل  { 42:آ ّن ِإ ًذا     َو ِبيَن     َلِمَن     ِإ ْلُمَقّر  }    ا

وجملة أجًرا، لكم إن : نعمأيِ مقدر القول مقول
ّنكم القول، مقول على " معطوفةالمقربين لمن "وإ

ًذا  .المزحلقة واللم جواب، " حرف"إ
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ْلُقوا     ُموَسى     َلُهْم     َقاَل  { 43:آ ُتْم     َما     َأ ْن ْلُقوَن     َأ  }    ُم

 .اسمية الصلة وجملة به، مفعول موصول " اسم"ما

ْلَقْوا  { 44:آ َأ َلُهْم     َف َبا ّيُهْم     ِح ُلوا     َوِعِص ّنا     ِفْرَعْوَن     ِبِعّزِة     َوَقا ِإ
َنْحُن ُبوَن     َل ِل ْلَغا  }    ا

"موسى لهم "قال جملة على " معطوفة"فألقوا جملة
" مقدرة،"نقسم بـ " متعلق"بعزة الجار المتقدمة،

لنحن "إنا وجملة القول، " مقولبعزة "نقسم وجملة
" خبرالغالبون "لنحن وجملة القسم، " جوابالغالبون

 .رفع محل في ""إن

ْلَقى  { 45:آ َأ ُه     ُموَسى     َف َذا     َعَصا ِإ ْلَقُف     ِهَي     َف َما     َت
ُكوَن ْأِف  }    َي

"ألقى جملة على " معطوفةتلقف هي "فإذا جملة
 .به مفعول موصول " اسم"ما " فجائية،"إذاو "،موسى

ْلِقَي  { 46:آ ُأ ُة     َف  }    َساِجِديَن     الّسَحَر

""فألقي وجملة "،"السحرة من ": حال"ساجدين قوله
 ".موسى "فألقى جملة على معطوفة

ُلوا  { 47:آ ّنا     َقا َلِميَن     ِبَرّب     آَم ْلَعا  }    ا

بجمع ملحق لنه بالياء؛ مجرور إليه " مضاف"العالمين
 .السالم المذكر

 }    َوَهاُروَن     ُموَسى     َرّب  { 48:آ

 . مطابق " بدل"رب

ُتْم     َقاَل  { 49:آ ْن ْبَل     َلُه     آَم َذَن     َأْن     َق ُكْم     آ ّنُه     َل ُكُم     ِإ ِبيُر َك ّلِذيِ     َل ا
ُكُم ّلَم َلَسْوَف     الّسْحَر     َع َلُموَن     َف ّطَعّن     َتْع ُكْم     لَق َي ْيِد َأ

ُكْم َل َأْرُج ُكْم     ِخلٍف     ِمْن     َو ّن َب ّل  }    َأْجَمِعيَن     َولَص

"إنه جملة إليه، مضاف المؤول والمصدر " مصدرية،"أْن
"فلسوف وجملة القول، حيز في " مستأنفةلكبيركم
"من الجار القول، مقول على " معطوفةتعلمون
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":"أجمعين "،والرجل "اليديِ من بحال " متعلقخلف
وجوابه المقدر القسم وجملة الخطاب، لضمير توكيد
ّدت ّد س ّنكم وجملة "،"علم مفعولي مس ""ولصلب

 .القسم جواب على معطوفة

ُلوا  { 50:آ ْيَر     لَ     َقا ّنا     ضَ َلى     ِإ َنا     ِإ ّب ُبوَن     َر ِل ْنَق  }    ُم

ربنا إلى "إنا جملة : علينا،أيِ " محذوفضير "لَ خبر
بـ " متعلقربنا "إلى الجار " مستأنفة،منقلبون

 "."منقلبون

ّنا  { 51:آ ْطَمُع     ِإ َنا     َيْغِفَر     َأْن     َن َنا     َل ّب َنا     َر َيا َطا ّنا     َأْن     َخ َأّوَل     ُك

ِنيَن ْلُمْؤِم  }    ا

. المصدرالقول حيز في " مستأنفةنطمع "إنا جملة
والمصدر )،(في الخافض نـزع على منصوب "يغفر "أن

الخافض نـزع على " منصوبكنا "أن الثاني المؤول
 .اللم

َنا  { 52:آ ْي َأْوَح َلى     َو َباِديِ     َأْسِر     َأْن     ُموَسى     ِإ ُكْم     ِبِع ّن ِإ
َبُعوَن ّت  }    ُم

"إنكم وجملة " تفسيرية،"أن " مستأنفة،"وأوحينا جملة
 ." مستأنفةمتبعون

َأْرَسَل  { 53:آ ِئِن     ِفي     ِفْرَعْوُن     َف َدا ْلَم  }    َحاِشِريَن     ا

" مفعول"حاشرين " مستأنفة،فرعون "فأرسل جملة
 .به

ُلوَن     َلِشْرِذَمٌة     َهُؤلَِء     ِإّن  { 54:آ ِلي  }    َق

لقول القول مقول والجملة "،"شرذمة " نعت"قليلون
: أرسل" أيِ"فرعون من حال المقدر والقول مقدر،
 ...إّن يقول

ّنُهْم  { 55:آ ِإ َنا     َو ُظوَن     َل ِئ  }    َلَغا

الجملة على " معطوفةلغائظون لنا "وإنهم جملة
 "."لغائظون بالخبر " متعلق"لنا والجار المتقدمة،
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ّنا  { 56:آ ِإ  }    َحاِذُروَن     َلَجِميٌع     َو

 .ثان " خبر"حاذرون

َناُهْم  { 57:آ َأْخَرْج ّناٍت     ِمْن     َف ُيوٍن     َج  }    َوُع

 ." مستأنفة"فأخرجناهم جملة

ِلَك  { 59:آ َذ َناَها     َك ْث َأْوَر ِني     َو ِئيَل     َب  }    ِإْسَرا

:أيِ محذوف لمبتدأ محذوف بخبر متعلقة جارة الكاف
""وأورثناها وجملة مستأنفة، والجملة كذلك، إخراجنا

 .المستأنفة على معطوفة

َبُعوُهْم60:آ ْت َأ  }ُمْشِرِقيَن  {َف

من " حال"مشرقينو " مستأنفة،"فأتبعوهم جملة
 "أتبعوهم فاعل
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َلّما 61 َءىَ     {َف ْلَجْمَعاِن     َتَرا ّنا     ُموَسى     َأْصَحاُب     َقاَل     ا ِإ
ُكوَن ْدَر  }    َلُم

 .المزحلقة واللم مستأنفة، الشرط جملة

ّبي     َمِعَي     ِإّن     َكل     َقاَل  { 62:آ َيْهِديِن     َر  }    َس

وجملة يدركونا، لن : كلأيِ مقدر القول مقول
مضارع وفعل للستقبال، والسين ثان، " خبر"سيهدين

والنون المحذوفة، الياء على المقدرة بالضمة مرفوع
 .للوقاية

َنا  { 63:آ ْي َأْوَح َلى     َف َبْحَر     ِبَعَصاَك     اضِْرْب     َأِن     ُموَسى     ِإ ْل ا
َلَق ْنَف َكاَن     َفا ّطْوِد     ِفْرٍق     ُكّل     َف ِم     َكال ِظي ْلَع  }    ا

وجملة " تفسيرية،"أْن " مستأنفة،"فأوحينا جملة
:أيِ معطوفة مقدرة جملة على معطوفة ""فانفلق
 .فانفلق فضرب

َنا  { 64:آ َلْف َأْز  }    الَخِريَن     َثّم     َو
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َثّم يتصرف، ولَ البعيد، للمكان به يشار مكان " ظرف"
وجملة به، ": مفعول"الخرين "،"أزلفنا بـ متعلق

 "."أوحينا جملة على " معطوفة"وأزلفنا

َنا  { 65:آ ْي ْنَج َأ  }    َأْجَمِعيَن     َمَعُه     َوَمْن     ُموَسى     َو

موسى من " حال"أجمعين بالصلة، متعلق معه الظرف
 .وقومه

ِلَك     ِفي     ِإّن  { 67:آ َيًة     َذ َثُرُهْم     َكاَن     َوَما     ل ْك ِنيَن     َأ  }    ُمْؤِم

 .المتعاطفين بين " معترضةأكثرهم كان "وما جملة

ِإّن  { 68:آ ّبَك     َو ْلَعِزيُز     َلُهَو     َر  }    الّرِحيُم     ا

"إن جملة على " معطوفةالعزيز لهو ربك "وإن جملة
""الرحيم "،"إن " خبرالعزيز "هو جملة "،لية ذلك في
 .ثان خبر

ْتُل  { 69:آ ْيِهْم     َوا َل َأ     َع َب ْبَراِهيَم     َن  }    ِإ

 ." مستأنفة"واتل جملة

ْذ  { 70:آ ِبيِه     َقاَل     ِإ ُدوَن     َما     َوَقْوِمِه     ل ُب  }    َتْع

" اسم"ما "،"نبأ ِمْن اشتمال بدل ظرفي " اسم"إذ
 .مبتدأ استفهام

ُلوا  { 71:آ ُد     َقا ُب َناًما     َنْع َظّل     َأْص َن ِكِفيَن     َلَها     َف  }    َعا

""لها الجار "،"نعبد جملة على " معطوفة"فنظل جملة
 "."ظل خبر وهو "،"عاكفين بـ متعلق

ُكْم     َهْل  { 72:آ َن ْذ     َيْسَمُعو ْدُعوَن     ِإ  }    َت

 .بالفعل متعلق زمان " ظرف"إذ

ُلوا  { 74:آ َنا     َبْل     َقا ْد َنا     َوَج َء َبا ِلَك     آ َذ ُلوَن     َك  }    َيْفَع
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""وجدنا جملة كذلك، نجدها : لمأيِ مقدر القول مقول
ِفْعل : يفعلونأيِ مطلق مفعول نائب الكاف .مستأنفة

 .ثان مفعول ""يفعلون . وجملةالفعل ذلك مثل

ُتْم     َقاَل  { 75:آ ْي َأ ُتْم     َما     َأَفَر ْن ُدوَن     ُك ُب  }    َتْع

""رأيتم . وجملة: أتأملتمأيِ مقدر القول مقول
الثاني . والمفعولالمقدر القول مقول على معطوفة

""ماو ؟العبادة يستحق : هلأيِ " محذوف"أرأيت لـ
 .أول مفعول موصول اسم

ُتْم  { 76:آ ْن ُكُم     َأ َباُؤ َدُموَن     َوآ  }    الْق

" معطوف"آباؤكم "،"تعبدون في للواو " توكيد"أنتم
 "."تعبدون في الواو على

ّنُهْم  { 77:آ ِإ ُدّو     َف َلِميَن     َرّب     ِإلَ     ِلي     َع ْلَعا  }    ا

بـ " متعلق"لي الجار " مستأنفة،عدو "فإنهم جملة
 .القول حيز في مستأنفة والجملة "،"عدو

ّلِذيِ  { 78:آ ِني     ا َلَق  }    َيْهِديِن     َفُهَو     َخ

" معطوفةيهدين "فهو وجملة نعت، " موصول"الذيِ
بالضمة مرفوع مضارع " فعل"يهدينو الصلة، على

والياء للوقاية، والنون "،"يهديِ في الياء على المقدرة
 .به مفعول المقدرة

ّلِذيِ  { 79:آ ِني     ُهَو     َوا ْطِعُم َيْسِقيِن     ُي  }    َو

 .السابق الموصول على معطوف الموصول

َذا  { 80:آ ِإ  }    َيْشِفيِن     َفُهَو     َمِرضُْت     َو

"هو الموصول صلة على معطوفة الشرط جملة
بمعنى متعلقة شرطية ظرفية ""إذاو "،يطعمني
 .الجواب

ّلِذيِ  { 81:آ ِني     َوا ُت ِييِن     ُثّم     ُيِمي  }    ُيْح
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والنون المقدرة، بالضمة مرفوع " مضارع"يحيين
 .به مفعول المقدرة والياء للوقاية،

ّلِذيِ  { 82:آ ْطَمُع     َوا ِتي     ِلي     َيْغِفَر     َأْن     َأ َئ ِطي ّديِن     َيْوَم     َخ  }    ال

"،"في الخافض نـزع على منصوب المؤول المصدر
 "."يغفر بـ متعلق ""يوم الظرف

ْكًما     ِلي     َهْب     َرّب  { 83:آ ِني     ُح ْلِحْق َأ ِلِحيَن     َو  }    ِبالّصا

": منادىَ"رب مستأنفة، النداء " جواب"َهْب جملة
ياء قبل ما على المقدرة بالفتحة منصوب مضاف

 للتخفيف المحذوفة المتكلم
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ْدٍق     ِلَساَن     ِلي     َواْجَعْل  { 84  }    الِخِريَن     ِفي     ِص

"في الجار المقدر، الثاني بالمفعول " متعلق"لي الجار
 "."لسان بنعت " متعلقالخرين

ِني  { 85:آ ْل َثِة     ِمْن     َواْجَع ّنِة     َوَر ِم     َج ّنِعي  }    ال

 .الثاني بالمفعول " متعلقورثة "من الجار

ِبي     َواْغِفْر  { 86:آ ّنُه     ل ّليَن     ِمَن     َكاَن     ِإ  }    الّضا

 "."أبي من " حاليةكان "إنه جملة

ِني     َولَ  { 87:آ ُثوَن     َيْوَم     ُتْخِز ْبَع  }    ُي

 .إليه " مضاف"يبعثون جملة

ْنَفُع     لَ     َيْوَم  { 88:آ ُنوَن     َولَ     َماٌل     َي  }    َب

"لَ جملة ، " المتقدمة"يوم من " بدل"يوم الظرف
 ." زائدة"لَو إليه، مضاف "ينفع

َتى     َمْن     ِإلَ  { 89:آ ّلَه     َأ ْلٍب     ال ٍم     ِبَق ِلي  }    َس
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" متعلق"بقلب والجار مستثنى، موصول ": اسم"َمْن
 .: ملتبًسا" أيِ"قلب من بحال

ِلَفِت  { 90:آ ُأْز ّنُة     َو ْلَج ّتِقيَن     ا ْلُم  }    ِل

معطوفة والجملة "،"أزلفت بـ " متعلق"للمتقين الجار
 ".ينفع "لَ جملة على

ُبّرَزِت  { 91:آ ْلَجِحيُم     َو ْلَغاِويَن     ا  }    ِل

ُبّرَزت جملة  "."أزلفت جملة على " معطوفة"و

ْيَن  { 92:آ ُتْم     َما     َأ ْن ُدوَن     ُك ُب  }    َتْع

""ما بالخبر، متعلق مكان ظرف استفهام ": اسم"أين
 .مبتدأ استفهام اسم

ّلِه     ُدوِن     ِمْن  { 93:آ ُكْم     َهْل     ال َن ْنُصُرو  }    َي

:أيِ المقدر العائد من بحال " متعلقدون "من الجار
ًنا تعبدونه مستأنفة الَستفهام جملة الله، دون من كائ

 .القول حيز في

ُبوا  { 94:آ ِك ْب ُك ْلَغاُووَن     ُهْم     ِفيَها     َف  }    َوا

للواو، " توكيد"هم " مستأنفة،"فكبكبوا جملة
 .الواو على معطوف اسم ""والغاوون

ُد  { 95:آ ُنو ِليَس     َوُج ْب  }    َأْجَمُعوَن     ِإ

 "."جنود لـ " توكيد"أجمعون

ُلوا  { 96:آ َتِصُموَن     ِفيَها     َوُهْم     َقا  }    َيْخ

في الواو من " حاليةيختصمون فيها "وهم جملة
 "."يختصمون بـ " متعلق"فيها الجار "،"قالوا

ّلِه  { 97:آ ّنا     ِإْن     َتال ِبيٍن     ضَلٍل     َلِفي     ُك  }    ُم
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""إْن " المقدرة،"أقسم بـ متعلق والجار للقسم، التاء
واسمه، ناسخ ماض وفعل مهملة، الثقيلة من مخففة
 .بالخبر متعلق والجار الفارقة، واللم

ْذ  { 98:آ ُكْم     ِإ َلِميَن     ِبَرّب     ُنَسّوي ْلَعا  }    ا

كان، خبر به تعلق الذيِ بالَستقرار متعلق ": ظرف"إذ
 .إليه " مضاف"نسّويكم وجملة

َنا     َوَما  { 99:آ ّل ْلُمْجِرُموَن     ِإلَ     َأضَ  }    ا

ّلنا "وما جملة .القسم جواب على " معطوفةأض
 .فاعل ""المجرمون

َنا     َفَما  { 100:آ  }    َشاِفِعيَن     ِمْن     َل

ّلنا "ما جملة على معطوفة الجملة " نافية"ما "،أض
المبتدأ بخبر متعلق والجار " زائدة،"ِمْن مهملة،

 "."شافعين

َلْو  { 102:آ َنا     َأّن     َف ًة     َل ُكوَن     َكّر َن ِنيَن     ِمَن     َف ْلُمْؤِم  }    ا

والمصدر القول، حيز في مستأنفة الشرط جملة
والمصدر سببية، والفاء مقدًرا، ثبت بـ فاعل المؤول
السابق الكلم من متصيد مصدر على معطوف المؤول

وجواب المؤمنين، من فكوننا رجوًعا لنا ليت :أيِ
ْلناأيِ محذوف الشرط َلَعِم  .صالحا : 

ِلَك     ِفي     ِإّن  { 103:آ َيًة     َذ َثُرُهْم     َكاَن     َوَما     ل ْك ِنيَن     َأ  }    ُمْؤِم

 .المتعاطفين بين معترضة النفي جملة

ِإّن  { 104:آ ّبَك     َو ْلَعِزيُز     َلُهَو     َر  }    الّرِحيُم     ا

"،لية ذلك في "إن على ..." معطوفةربك "وإن جملة
 .ثان " خبر"الرحيم

َبْت  { 105:آ ّذ ِليَن     ُنوٍح     َقْوُم     َك ْلُمْرَس  }    ا

ّذبت جملة  ." مستأنفةقوم "ك
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ْذ  { 106:آ ّتُقوَن     َألَ     ُنوٌح     َأُخوُهْم     َلُهْم     َقاَل     ِإ  }    َت

ّذبت بـ متعلق زمان " ظرف"إذ ""ألَ " بدل،"نوح "،"ك
 .عرض حرف

ّني  { 107:آ ُكْم     ِإ  }    َأِميٌن     َرُسوٌل     َل

 "."رسول بـ " متعلق"لكم الجار

ّتُقوا  { 108:آ ّلَه     َفا ِطيُعوِن     ال َأ  }    َو

على معطوفة والجملة " عاطفة،"فاتقوا في الفاء
 ".رسول "إني جملة

ُكْم     َوَما  { 109:آ ُل َأ ْيِه     َأْس َل َلى     ِإلَ     َأْجِريَِ     ِإْن     َأْجٍر     ِمْن     َع َرّب     َع
َلِميَن ْلَعا  }    ا

" زائدة،"ِمْن القول، مقول على معطوفة النفي جملة
..." مستأنفةأجريِ "إن وجملة ثان، مفعول ""أجرو

 ." للحصر"إلَو " نافية،"إْن القول، حيز في

ّتُقوا  { 110:آ ّلَه     َفا ِطيُعوِن     ال َأ  }    َو

 ".أسألكم "ما جملة على " معطوفةالله "فاتقوا جملة

ُلوا  { 111:آ ُنْؤِمُن     َقا َبَعَك     َلَك     َأ ّت ُلوَن     َوا َذ  }    الْر

 "نؤمن فاعل من " حاليةالرذلون "واتبعك جملة
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ْلِمي     َوَما     َقاَل  { 112 ُنوا     ِبَما     ِع ُلوَن     َكا  }    َيْعَم

"وما وجملة ؟كذلك : أهمأيِ مقدر القول مقول
" اسم"ما القول، مقول على " معطوفةعلمي

موصولة " الباء"بما " خبر،"علميو مبتدأ، استفهام
 "."علمي من بحال متعلقة مجرورة

ُبُهْم     ِإْن  { 113:آ َلى     ِإلَ     ِحَسا ّبي     َع  }    َتْشُعُروَن     َلْو     َر
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القول، حيز في ..." مستأنفةحسابهم "إْن جملة
وجواب القول، حيز في " مستأنفةتشعرون "لو وجملة

أن َلعلمتم :أيِ قبله ما عليه دّل محذوف الشرط
 .ربي على حسابهم

َنا     َوَما  { 114:آ َطاِرِد     َأ ِنيَن     ِب ْلُمْؤِم  }    ا

على إلَ حسابهم "إن جملة على معطوفة النفي جملة
في زائدة والباء ليس، عمل تعمل نافية ""ما "،ربي

 .الخبر

ِإْن115:آ َنا   ِبيٌن َنِذيٌر ِإلَ َأ  ُم

""نذيرو حصر، " أداة"إلَو " مبتدأ،"أناو " نافية،"إْن
 .القول حيز في مستأنفة والجملة " نعته،"ُمبينو خبر،

ُلوا  { 116:آ ِئْن     َقا َتِه     َلْم     َل ْن َنّن     ُنوُح    َ يا     َت ُكو َت ِمَن     َل
ْلَمْرُجوِميَن  }    ا

" جواب"لنكونن وجملة " معترضة،نوح "يا جملة
جواب عليه دّل محذوف الشرط وجواب القسم،
 .كان بخبر متعلق والجاّر القسم،

ُبوِن     َقْوِمي     ِإّن     َرّب     َقاَل  { 117:آ ّذ  }    َك

ّذبون والياء للوقاية، والنون وفاعل، ماض ": فعل"ك
 .به مفعول المقدرة

َتْح  { 118:آ ِني     َفاْف ْي َنُهْم     َب ْي َب ْتًحا     َو ِني     َف َنّج ِمَن     َمِعَي     َوَمْن     َو
ِنيَن ْلُمْؤِم  }    ا

على معطوفة والجملة " عاطفة،"فافتح في الفاء
ّذبون الياء، على معطوف موصول " اسم"َمْن "،"ك

"من الجار المقدرة، بالصلة متعلق مكان " ظرف"معي
 .الموصول من بحال " متعلقالمؤمنين

ُه  { 119:آ َنا ْي ْنَج َأ ْلِك     ِفي     َمَعُه     َوَمْن     َف ْلُف ْلَمْشُحوِن     ا  }    ا

( الية " في"قال جملة على " معطوفة"فأنجيناه جملة
والظرف الهاء، على " معطوف"َمْن والموصول )،117
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بالصلة متعلق "الفلك "في الجار بالصلة، متعلق
 .المقدرة

َنا     ُثّم  { 120:آ ُد     َأْغَرْق َباِقيَن     َبْع ْل  }    ا

عن قطع لنه الضم؛ على مبني زمان ": ظرف"بعد
 .الضافة

ِلَك     ِفي     ِإّن  { 121:آ َيًة     َذ َثُرُهْم     َكاَن     َوَما     ل ْك ِنيَن     َأ  }    ُمْؤِم

 .معترضة والواو معترضة، النفي جملة

ِإّن  { 122:آ ّبَك     َو ْلَعِزيُز     َلُهَو     َر  }    الّرِحيُم     ا

"إن جملة على " معطوفةالعزيز لهو ربك "وإن جملة
 ".لية ذلك في

َبْت  { 123:آ ّذ ٌد     َك ِليَن     َعا ْلُمْرَس  }    ا

ّذبت جملة  ." مستأنفة"ك

ْذ  { 124:آ ٌد     َأُخوُهْم     َلُهْم     َقاَل     ِإ ّتُقوَن     َألَ     ُهو  }    َت

ّذبت بـ متعلق ": ظرف"إذ " مضاف"قال جملة "،"ك
 ." بدل"هود إليه،

ّني  { 125:آ ُكْم     ِإ  }    َأِميٌن     َرُسوٌل     َل

القول، حيز في " مستأنفةرسول لكم "إني جملة
 "."رسول بـ متعلق والجار

ّتُقوا  { 126:آ ّلَه     َفا ِطيُعوِن     ال َأ  }    َو

 ".رسول "إني جملة على " معطوفة"فاتقوا جملة

ُكْم     َوَما  { 127:آ ُل َأ ْيِه     َأْس َل َلى     ِإلَ     َأْجِريَِ     ِإْن     َأْجٍر     ِمْن     َع َرّب     َع
َلِميَن ْلَعا  }    ا

"،"أطيعون جملة على " معطوفةأسألكم "وما جملة
"إن وجملة " زائدة،"ِمْنو ثان، مفعول "أجر "من

 .القول حيز في " مستأنفةأجريِ
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ُنوَن  { 128:آ ْب َت ُكّل     َأ َيًة     ِريٍع     ِب ُثوَن     آ َب  }    َتْع

وجملة القول، حيز في " مستأنفة"أتبنون جملة
 "."تبنون فاعل من " حال"تعبثون

ُكْم129:آ ّل َلَع ُدوَن  { ُل  }َتْخ

 ." مستأنفةتخلدون "لعلكم جملة

َذا  { 130:آ ِإ ُتْم     َو َطْش ُتْم     َب َطْش ّباِريَن     َب  }    َج

"،"تتخذون جملة على معطوفة الشرط جملة
 "."بطشتم في التاء من " حال"جبارينو

ّتُقوا  { 131:آ ّلَه     َفا ِطيُعوِن     ال َأ  }    َو

 .القول حيز في " مستأنفة"فاتقوا جملة

ّدكم  { 133:آ  }    وبنين     بانعام     أم

ّدكم جملة  ." السابقة"أّمدكم من " بدل"أم

ّني  { 135:آ ُكْم     َأَخاُف     ِإ ْي َل َذاَب     َع ٍم     َع ٍم     َيْو ِظي  }    َع

 .القول حيز في " مستأنفةأخاف "إني جملة

ُلوا  { 136:آ ٌء     َقا َنا     َسَوا ْي َل ْظَت     َع ُكْن     َلْم     َأْم     َأَوَع ِمَن     َت
ِظيَن ْلَواِع  }    ا

لـ بنعت " متعلق"علينا الجار مقدم، " خبر"سواء
وهمزة عطف، " حرف"أم للتسوية، والهمزة "،"سواء

ُظَكوالتقدير المبتدأ، قوة في بعدها وما التسوية : َوْع
جملة على " معطوفةتكن لم "أم وجملة سواء، وعدمه

 "أوعظت
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َذا ِإْن 137 ُلُق ِإلَ َه ِليَن ُخ  الّو

 .مستأنفة الجملة
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ِبيَن َنْحُن  َوَما138:آ ّذ  ِبُمَع

الخبر، في زائدة والباء ليس، عمل ": عاملة"ما
 .قبلها المستأنفة على معطوفة والجملة

ُه139:آ ُبو ّذ َك َناُهْم  َف ْك َل َأْه ِلَك ِفي ِإّن َف َيًة َذ َكاَن َوَما ل
َثُرُهْم ْك ِنيَن َأ  ُمْؤِم

ّذبوه جملة بين معترضة النفي وجملة " مستأنفة،"فك
 .المتعاطفين

ِإّن  { 140:آ ّبَك     َو ْلَعِزيُز     َلُهَو     َر  }    الّرِحيُم     ا

 ".لية ذلك في "إن جملة على معطوفة الجملة

َبْت  { 141:آ ّذ ُد     َك ِليَن     َثُمو ْلُمْرَس  }    ا

ّذبت جملة  ." مستأنفة"ك

ْذ  { 142:آ ِلٌح     َأُخوُهْم     َلُهْم     َقاَل     ِإ ّتُقوَن     َألَ     َصا  }    َت

ّذبت بـ متعلق ": ظرف"إذ  ." بدل"صالح "،"ك

ّني  { 143:آ ُكْم     ِإ  }    َأِميٌن     َرُسوٌل     َل

حيز في مستأنفة والجملة بالخبر، " متعلق"لكم الجار
 .القول

ّتُقوا  { 144:آ ّلَه     َفا ِطيُعوِن     ال َأ  }    َو

 ".رسول لكم "إني جملة على " معطوفة"فاتقوا جملة

ُكْم     {َوَما 145:آ ُل َأ ْيِه     َأْس َل َلى     ِإلَ     َأْجِريَِ     ِإْن     َأْجٍر     ِمْن     َع َرّب     َع
َلِميَن ْلَعا  }    ا

"،"أطيعون جملة على معطوفة الولى النفي جملة
النفي وجملة " زائدة،"ِمْنو ثان، " مفعول"أجرو

 .القول حيز في مستأنفة الثانية

ُكوَن 146:آ ْتَر ُت َأ َنا     َها     َما     ِفي     { ِنيَن     ُه  }    آِم
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" اسم"ما القول، حيز في " مستأنفة"تتركون جملة
" في"هاو "،"تتركون بـ متعلق جر محل في موصول

مكان ظرف إشارة ": اسم"هناو " للتنبيه،هنا "ها
الفاعل نائب من ": حال"آمنين المقدرة، بالصلة متعلق
 .الواو

ّناٍت     ِفي  { 147:آ ُيوٍن     َج  }    َوُع

ّلق بما متعلق قبله، الجار من بدل الجار  .به تع

َنْخٍل     َوُزُروٍع  { 148:آ ْلُعَها     َو  }    َهِضيٌم     َط

 .لنخل " نعتهضيم "طلعها جملة

ُتوَن  { 149:آ ْنِح َت َباِل     ِمَن     َو ْلِج ًتا     ا ُيو  }    َفاِرِهيَن     ُب

 "."تنحتون فاعل من ": حال"فارهين

ّتُقوا  { 150:آ ّلَه     َفا ِطيُعوِن     ال َأ  }    َو

" في"اتقوا جملة على " معطوفةالله "فاتقوا جملة
 ).144( الية

ّلِذيَن  { 152:آ ُدوَن     ا ِلُحوَن     َولَ     الْرِض     ِفي     ُيْفِس  }    ُيْص

 "."يفسدون بالفعل متعلق والجار نعت، الموصول

ُلوا  { 153:آ ّنَما     َقا ْنَت     ِإ ْلُمَسّحِريَن     ِمَن     َأ  }    ا

 .بالخبر متعلق الجار

ْنَت     َما  { 154:آ َنا     َبَشٌر     ِإلَ     َأ ُل ْث ْأِت     ِم َيٍة     َف ْنَت     ِإْن     ِبآِ ِمَن     ُك
 }    الّصاِدِقيَن

" نعت،"مثلنا القول، حيز في مستأنفة النفي جملة
البهام، في مغرق لنه الضافة " من"مثل يستفد ولم

: إنأيِ مقدر شرط لجواب " رابطة"فأت في والفاء
ْأِت، صادًقا كنت وجواب " مستأنفة،كنت "إن وجملة َف

 .قبله ما عليه دّل محذوف الشرط
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ُكْم     ِشْرٌب     َلَها     َناَقٌة     َهِذِه     َقاَل  { 155:آ َل ٍم     ِشْرُب     َو َيْو
ٍم ُلو  }    َمْع

"شرب "ولكم وجملة لناقة، " نعتِشرب "لها جملة
:أيِ مقدر والرابط "،شرب "لها جملة على معطوفة

 .شربها غير شرب لكم

ُكْم     ِبُسوٍء     َتَمّسوَها     َولَ  { 156:آ َذ ْأُخ َي َذاُب     َف ٍم     َع ٍم     َيْو ِظي }    َع

"،ناقة "هذه جملة على " معطوفةتمسوها "ولَ جملة
بعد مضمرة بأن منصوب مضارع وفعل سببية، والفاء
متصيد مصدر على معطوف المؤول والمصدر الفاء،

ٌذ، َمّس يكن : لَأيِ السابق الكلم من والكاف فأْخ
 .به مفعول

َبُحوا     َفَعَقُروَها  { 157:آ َأْص  }    َناِدِميَن     َف

 .أصبح " خبر"نادمينو " مستأنفة،"فعقروها جملة

َذُهُم  { 158:آ َأَخ َذاُب     َف ْلَع ِلَك     ِفي     ِإّن     ا َيًة     َذ َكاَن     َوَما     ل
َثُرُهْم ْك ِنيَن     َأ  }    ُمْؤِم

جملة على " معطوفةالعذاب "فأخذهم جملة
 .المتعاطفين بين معترضة النفي وجملة "،"فأصبحوا

ِإّن  { 159:آ ّبَك     َو ْلَعِزيُز     َلُهَو     َر  }    الّرِحيُم     ا

"إن جملة على " معطوفةالعزيز لهو ربك "وإن جملة
 لية ذلك في
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َبْت  { 160 ّذ ِليَن     ُلوٍط     َقْوُم     َك ْلُمْرَس  }    ا

ّذبت جملة  ." مستأنفة"ك

ْذ  { 161:آ ّتُقوَن     َألَ     ُلوٌط     َأُخوُهْم     َلُهْم     َقاَل     ِإ  }    َت

ّذبت بـ متعلق زمان ": ظرف"إذ  ." بدل"لوط "،"ك

ّني  { 162:آ ُكْم     ِإ  }    َأِميٌن     َرُسوٌل     َل
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 .القول حيز في مستأنفة الجملة

ّتُقوا  { 163:آ ّلَه     َفا ِطيُعوِن     ال َأ  }    َو

 ".رسول لكم "إني جملة على " معطوفة"فاتقوا جملة

ُكْم     َوَما  { 164:آ ُل َأ ْيِه     َأْس َل َلى     ِإلَ     َأْجِريَِ     ِإْن     َأْجٍر     ِمْن     َع َرّب     َع
َلِميَن ْلَعا  }    ا

وجملة " نافية،"إن " زائدة،"ِمْنو ثان، " مفعول"أجر
 .القول حيز في مستأنفة الثانية النفي

ُتوَن  { 165:آ ْأ َت ْكَراَن     َأ ّذ َلِميَن     ِمَن     ال ْلَعا  }    ا

"من . الجارالقول حيز في " مستأنفة"أتأتون جملة
 " ."الذكران من حال "العالمين

َذُروَن  { 166:آ َت َلَق     َما     َو ُكْم     َخ ُكْم     َل ّب ُكْم     ِمْن     َر َبْل     َأْزَواِج
ُتْم ْن ُدوَن     َقْوٌم     َأ  }    َعا

جملة "،"ربكم من بحال " متعلقأزواجكم "من الجار
 ." نعت"عادون " مستأنفة،قوم أنتم "بل

ُلوا  { 167:آ ِئْن     َقا َتِه     َلْم     َل ْن َنّن     ُلوُط    َ يا     َت ُكو َت ِمَن     َل
ْلُمْخَرِجيَن  }    ا

وجملة وجوابه، القسم بين " معترضةلوط "يا جملة
َلتكونّن دّل محذوف الشرط وجواب القسم، جواب ""

 .قبله ما عليه

ّني     َقاَل  { 168:آ ُكْم     ِإ ِل ِليَن     ِمَن     ِلَعَم ْلَقا  }    ا

 "."القالين بـ " متعلق"لعملكم الجار

ِني     َرّب  { 169:آ ِلي     َنّج َأْه  }    َو

 "."نجني في الياء على معطوف ": اسم"أهلي

ُه  { 170:آ َنا ْي َنّج َلُه     َف َأْه  }    َأْجَمِعيَن     َو
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منصوب ": توكيد"أجمعين الهاء، على ": معطوف"أهله
 .بالياء

ِبِريَن     ِفي     َعُجوًزا     ِإلَ  { 171:آ ْلَغا  }    ا

 "."عجوًزا لـ بنعت " متعلقالغابرين "في الجار

َنا     ُثّم  { 172:آ  }    الَخِريَن     َدّمْر

 "."نجيناه جملة على " معطوفة"دّمْرنا جملة

َنا  { 173:آ َطْر َأْم ْيِهْم     َو َل َطًرا     َع َء     َم َطُر     َفَسا َذِريَن     َم ْن ْلُم  }    ا

بالذم والمخصوص مطلق، مفعول ": نائب"مطًرا
 .مطرهم :أيِ محذوف

ِلَك     ِفي     ِإّن  { 174:آ َيًة     َذ َثُرُهْم     َكاَن     َوَما     ل ْك ِنيَن     َأ  }    ُمْؤِم

 .معترضة النفي جملة

ِإّن  { 175:آ ّبَك     َو ْلَعِزيُز     َلُهَو     َر  }    الّرِحيُم     ا

واللم "،لية ذلك في "إن جملة على معطوفة الجملة
 .المزحلقة

ّذَب{ 176:آ َكِة َأْصَحاُب َك ْي ِليَن ال ْلُمْرَس  }ا

ّذب جملة  ." مستأنفة"ك

ْذ  { 177:آ ْيٌب     َلُهْم     َقاَل     ِإ ّتُقوَن     َألَ     ُشَع  }    َت

ّذب بـ متعلق زمان ": ظرف"إذ  "."ك

ّني  { 178:آ ُكْم     ِإ  }    َأِميٌن     َرُسوٌل     َل

 .القول حيز في مستأنفة الجملة

ّتُقوا  { 179:آ ّلَه     َفا ِطيُعوِن     ال َأ  }    َو

 ".رسول لكم "إني جملة على " معطوفة"فاتقوا جملة
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ُكْم     َوَما  { 180:آ ُل َأ ْيِه     َأْس َل َلى     ِإلَ     َأْجِريَِ     ِإْن     َأْجٍر     ِمْن     َع َرّب     َع
َلِميَن ْلَعا  }    ا

الثانية النفي وجملة " زائدة،"ِمْنو ثان، ": مفعول"أجر
 .القول حيز في مستأنفة

ْبَخُسوا     َولَ  { 183:آ ّناَس     َت َءُهْم     ال َيا َثْوا     َولَ     َأْش ِفي     َتْع
 }    ُمْفِسِديَن     الْرِض

 الواو من " حال"مفسدين ثان، " مفعول"أشياءهم
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ُكْم  { 184 َلَق ّلَة     َخ ِب ْلِج ِليَن     َوا  }    الّو

ّلة " ،"خلقكم في الكاف على ": معطوف"الجب
 .نعت ""الولين

ُلوا  { 185:آ ّنَما     َقا ْنَت     ِإ ْلُمَسّحِريَن     ِمَن     َأ  }    ا

 .لها عمل لَ ومكفوفة ": كافة"إنما

ْنَت     َوَما  { 186:آ َنا     َبَشٌر     ِإلَ     َأ ُل ْث ِإْن     ِم ّنَك     َو ُظ َلِمَن     َن
ِبيَن َكاِذ ْل  }    ا

من يستفد ولم " نعت،"مثلنا مهملة، " نافية"ما
" مخففة"إْن البهام، في مغرق لنه تعريًفا الضافة

بالمفعول متعلق والجاّر الفارقة، واللم المشددة، من
على " معطوفةنظنك "وإن وجملة "،"ظّن لـ الثاني
 ".بشر إلَ أنت "ما جملة

َأْسِقْط  { 187:آ َنا     َف ْي َل ْنَت     ِإْن     الّسَماِء     ِمَن     ِكَسًفا     َع ِمَن     ُك
 }    الّصاِدِقيَن

"من الجار القول، حيز في " مستأنفة"فأسقط جملة
الشرط وجملة "،"كسًفا لـ بنعت متعلق "السماء

 .قبله ما عليه دل محذوف الشرط وجواب مستأنفة،

ّبي     َقاَل  { 188:آ َلُم     َر ُلوَن     ِبَما     َأْع  }    َتْعَم
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 "."أعلم بـ " متعلق"بما الجار

ُه  { 189:آ ُبو ّذ َك َذُهْم     َف َأَخ َذاُب     َف ِم     َع ّلِة     َيْو ّظ ّنُه     ال َكاَن     ِإ
َذاَب ٍم     َع ٍم     َيْو ِظي  }    َع

يوم "عذاب من " حالكان "إنه وجملة مستأنفة، الفاء
 ".الظلة

ِلَك     ِفي     ِإّن  { 190:آ َيًة     َذ َثُرُهْم     َكاَن     َوَما     ل ْك ِنيَن     َأ  }    ُمْؤِم

 .معترضة النفي جملة

ِإّن  { 191:آ ّبَك     َو ْلَعِزيُز     َلُهَو     َر  }    الّرِحيُم     ا

 .إن " خبرالعزيز "لهو جملة

ّنُه  { 192:آ ِإ َتنـزيُل     َو َلِميَن     َرّب     َل ْلَعا  }    ا

 ." مستأنفةلتنـزيل "وإنه جملة

 }    الِميُن     الّروُح     ِبِه     {نـزَل 193:آ

 "."إن لـ ثان " خبرالروح به "نـزل جملة

َلى  { 194:آ ِبَك     َع ْل ُكوَن     َق َت ْنِذِريَن     ِمَن     ِل ْلُم  }    ا

 "."نـزل بـ متعلق المجرور المصدر

ِلَساٍن  { 195:آ ِبّي     ِب ِبيٍن     َعَر  }    ُم

 "."نـزل بـ " متعلق"بلسان الجار

ّنُه  { 196:آ ِإ ُبِر     َلِفي     َو ِليَن     ُز  }    الّو

"إنه جملة على " معطوفةزبر لفي "وإنه جملة
 ".لتنـزيل

َلْم197:آ َأَو ُكْن  { َيًة َلُهْم َي َلَمُه َأْن آ ُء َيْع َلَما ِني ُع َب
ِئيَل  }ِإْسَرا
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""آية "،"يكن اسم المؤول والمصدر عاطفة، الواو
"أولم وجملة "،"آية من بحال متعلق والجار خبره،

 ".زبر لفي "إنه جملة على " معطوفةيكن

َلْو  { 198:آ ُه     َو َنا ْل َلى     نـز  }    الْعَجِميَن     َبْعِض     َع

 ".آية لهم يكن "لم جملة على معطوفة الشرط جملة

ُه199:آ َأ ْيِهْم  َفَقَر َل ُنوا َما َع ِنيَن ِبِه َكا  ُمْؤِم

بـ " متعلق"به الجار الشرط، " جوابكانوا "ما جملة
 "."مؤمنين

ِلَك  { 200:آ َذ ُه     َك َنا ْك َل ُلوِب     ِفي     َس ْلُمْجِرِميَن     ُق  }    ا

إليه، مضاف والشارة مطلق، مفعول نائب الكاف
ًكا : سلكناهوالتقدير ْل وجملة السلك، ذلك مثَل َس
 ." مستأنفة"سلكناه

ُنوَن     لَ  { 201:آ ّتى     ِبِه     ُيْؤِم َذاَب     َيَرْوا     َح ْلَع ِليَم     ا  }    ال

""يروا جملة "،"المجرمين من " حاليؤمنون "لَ جملة
 .الحرفي الموصول صلة

َيُهْم  { 202:آ ِت ْأ َي َتًة     َف  }    َيْشُعُروَن     لَ     َوُهْم     َبْغ

":"بغتة "،"يروا جملة على " معطوفة"فيأتيهم جملة
لَ "وهم وجملة حالية، والواو الحال، موضع في مصدر

 .الهاء من " حاليةيشعرون

ُلوا  { 203:آ َيُقو َظُروَن     َنْحُن     َهْل     َف ْن  }    ُم

 "."يأتيهم جملة على " معطوفة"فيقولوا جملة

َنا204:آ ِب َذا ِبَع َأَف ُلوَن  { َتْعِج  }َيْس

 ." مستأنفة"يستعجلون وجملة مستأنفة، الفاء

ْيَت  { 205:آ َأ َناُهْم     ِإْن     َأَفَر ّتْع ِنيَن     َم  }    ِس
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" ظرف"سنين مستأنفة، والفاء للستفهام، الهمزة
الفعل هذا تنازع وقد "،"متعناهم بـ متعلق زمان

كانوا "ما قوله " في"جاءهم " والفعل"أرأيت
ُأعمل "،يوعدون "ما فرفع "،"جاءهموهو الثاني و

المحذوف، ضميره " الول"أرأيت ومفعول " فاعلكانوا
كانوا ما جاءهم ثم يوعدون كانوا ما : أفرأيتوالتقدير
ّتعناهم "إْن وجملة يوعدون، وجواب " معترضة،م

 .تمتعهم عنهم ُيْغِن : لمتقديره محذوف الشرط

َءُهْم     ُثّم  { 206:آ ُنوا     َما     َجا ُدوَن     َكا  }    ُيوَع

 ""جاء " فاعل"ما
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َنى     َما  { 207 ْنُهْم     َأْغ ُنوا     َما     َع ّتُعوَن     َكا  }    ُيَم

""ما " المتقدمة،"أرأيت لـ ثان " مفعولأغنى "ما جملة
" الثانية"ما "،"أغنى لـ مقدم به مفعول استفهام اسم

 "."أغنى فاعل والمصدر مصدرية،

َنا     َوَما  { 208:آ ْك َل َيٍة     ِمْن     َأْه ْنِذُروَن     َلَها     ِإلَ     َقْر  }    ُم

به، " مفعول"قرية " مستأنفة،أهلكنا "وما جملة
المبتدأ بخبر متعلق والجار " للحصر،"إلَ زائدة، ""ِمْنو

"،"قرية من " حاليةمنذرون "لها وجملة "،"منذرون
ّدم نكرة الحال صاحب مجيء ومسوغ  .النفي تق

ْكَرىَ  { 209:آ ّنا     َوَما     ِذ ِلِميَن     ُك  }    َظا

من حالية والجملة حالية، والواو لجله، " مفعول"ذكرىَ
 "."لها في الضمير

َلْت     َوَما  { 210:آ ِطيُن     ِبِه     َتنـز َيا  }    الّش

 ." مستأنفةبه تنـزلت "وما جملة

َبِغي     َوَما  { 211:آ ْن ِطيُعوَن     َوَما     َلُهْم     َي َت  }    َيْس
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به تنـزلت "ما جملة على " معطوفةينبغي "وما جملة
 ".الشياطين

ّنُهْم  { 212:آ ُلوَن     الّسْمِع     َعِن     ِإ  }    َلَمْعُزو

بـ " متعلقالسمع "عن والجار مستأنفة، الجملة
 .المزحلقة واللم "،"معزولون

ْدُع     َفل  { 213:آ ّلِه     َمَع     َت َلًها     ال ُكوَن     آَخَر     ِإ َت ِبيَن     ِمَن     َف ّذ ْلُمَع }    ا

بالفعل، متعلق " ظرف"مع " مستأنفة،تدع "فل جملة
َأْن ِمْن المؤول والمصدر سببية، والفاء بعدها " وما"

: لَأيِ السابق الكلم من متصيد مصدر على معطوف
 .لك عذاب فحصول دعوة منك يكن

ْنِذْر  { 214:آ َأ َتَك     َو ِبيَن     َعِشيَر  }    الْقَر

ْدُع "لَ جملة على " معطوفة"وأنذر جملة  ".َت

َناَحَك     َواْخِفْض  { 215:آ َبَعَك     ِلَمِن     َج ّت ِنيَن     ِمَن     ا ْلُمْؤِم  }    ا

 "."اتبعك فاعل من بحال " متعلقالمؤمنين "من الجار

ِإْن  { 216:آ ّني     َفُقْل     َعَصْوَك     َف ٌء     ِإ ُلوَن     ِمّما     َبِريِ  }    َتْعَم

والجار "،"واخفض جملة على معطوفة الشرط جملة
 "."بريِء بـ " متعلق"مما

ّلِذيِ  { 218:آ  }    َتُقوُم     ِحيَن     َيَراَك     ا

زمان ": ظرف"حين "،"العزيز لـ ثان نعت الموصول
 .بالفعل متعلق

َبَك  { 219:آ ّل َتَق  }    الّساِجِديَن     ِفي     َو

ّلبك قوله "،"يراك في الكاف على ": معطوف"وتق
ّلبك المصدر من بحال متعلق والجار  "."تق

ّنُه  { 220:آ ِليُم     الّسِميُع     ُهَو     ِإ ْلَع  }    ا

 .ثان " خبر"العليم للهاء، " توكيد"هو مستأنفة، الجملة
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ُكْم     َهْل  { 221:آ ُئ ّب َن َلى     ُأ ِطيُن     َتنـزُل     َمْن     َع َيا  }    الّش

ولَ "،"تنـزل بـ متعلق " مجرور"َمْن الَستفهام اسم
وجملة الصدارة، له الَستفهام لن "؛"أنبئكمبـ يتعلق

ّدت"تنـزل ّد " س والثالث، " الثاني"أنبئكم مفعولي مس
ّلق َتنـزُلو بالَستفهام، الفعل وُع حذفت " مضارع"
 .تخفيًفا تاءيه إحدىَ

َلى     َتنـزُل  { 222:آ ٍم     َأّفاٍك     ُكّل     َع ِثي  }    َأ

َتنـزل جملة  .الولى من " بدل"

ْلُقوَن  { 223:آ َثُرُهْم     الّسْمَع     ُي ْك َأ ُبوَن     َو  }    َكاِذ

"وأكثرهم وجملة الشياطين، من " حال"يلقون جملة
 "."يلقون جملة على معطوفة "كاذبون

ُء  { 224:آ ِبُعُهُم     َوالّشَعَرا ّت ْلَغاُووَن     َي  }    ا

 ." مستأنفةالغاوون يتبعهم "والشعراء جملة

َلْم  { 225:آ ّنُهْم     َتَر     َأ  }    َيِهيُموَن     َواٍد     ُكّل     ِفي     َأ

ّد المصدر ّد س مستأنفة، والجملة رأىَ، مفعولي مس
بالفعل " متعلقكل "في والجار خبر، ""يهيمون وجملة

 "."يهيمون

ّنُهْم  { 226:آ َأ ُلوَن     َو ُلوَن     لَ     َما     َيُقو  }    َيْفَع

" اسم"ما السابق، المصدر على معطوف المصدر
 .به مفعول موصول

ّلِذيَن     ِإلَ  { 227:آ ُنوا     ا ُلوا     آَم ِلَحاِت     َوَعِم َكُروا     الّصا َذ ّلَه     َو ال
ِثيًرا َتَصُروا     َك ْن ِلُموا     َما     َبْعِد     ِمْن     َوا َلُم     ُظ َيْع ّلِذيَن     َوَس َلُموا     ا َظ

َلٍب     َأيِّ ْنَق ُبوَن     ُم ِل ْنَق  }    َي

الَستثناء، على منصوب والموصول " للستثناء،"إلَ
" متعلقما بعد "من الجار مطلق، مفعول نائب ""كثيًرا

مضاف المؤول والمصدر " مصدرية،"ما "،"انتصروا بـ
": اسم"أيِ " مستأنفة،"وسيعلم في والواو إليه،
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يجوز ولَ "،" ينقلبون عامله مطلق مفعول استفهام
صدر له الَستفهام لن "؛"يعلم لـ معمولَ يكون أن

ّدت"ينقلبون وجملة قبله، ما فيه يعمل فل الكلم، " س
ّد ّلق"يعلم مفعولي مس  بالَستفهام " المع
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 النمل سورة

ْلَك طس{ 1:آ َياُت ِت ْلُقْرآِن آ َتاٍب ا ِك ِبيٍن َو  }ُم

 "."القرآن على معطوف ": اسم"وكتاب قوله

ًدىَ  { 2:آ ُبْشَرىَ     ُه ِنيَن     َو ْلُمْؤِم  }    ِل

بنعت " متعلق"للمؤمنين والجار منصوبة، ": حال"هدىَ
 "."بشرىَ لـ

ّلِذيَن  { 3:آ َة     ُيِقيُموَن     ا ُتوَن     الّصل ُيْؤ َة     َو َكا ِبالِخَرِة     َوُهْم     الّز
ُنوَن     ُهْم  }    ُيوِق

""هم الصلة، جملة على " معطوفةيوقنون "وهم جملة
بـ " متعلق"بالخرة الجار للولى، توكيد الثانية

 "."يوقنون

ّلِذيَن     ِإّن  { 4:آ ُنوَن     لَ     ا ّنا     ِبالِخَرِة     ُيْؤِم ّي َلُهْم     َلُهْم     َز َأْعَما

 }    َيْعَمُهوَن     َفُهْم

ّنا جملة على " معطوفةيعمهون "فهم جملة ّي  "."ز

ِئَك  { 5:آ َل ّلِذيَن     ُأو ُء     َلُهْم     ا َذاِب     ُسو ْلَع الِخَرِة     ِفي     َوُهْم     ا
 }    الْخَسُروَن     ُهُم

"سوء "لهم جملة إّن، لـ ثان " خبرالذين "أولئك جملة
للولى، توكيد " الثانية"هم الَسمي، الموصول صلة

"لهم جملة على " معطوفةالخسرون "وهم وجملة
 ".سوء

ّنَك  { 6:آ ِإ َلّقى     َو ُت ْلُقْرآَن     َل ُدْن     ِمْن     ا ٍم     َل ِكي ٍم     َح ِلي  }    َع
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ظرفي ": اسم"لدن " مستأنفة،لتلقى "إنك جملة
َلّقى بـ متعلق جر محل في السكون على مبني ُت "،"

 .حكيم ": صفة"عليم

ْذ  { 7:آ ِلِه     ُموَسى     َقاَل     ِإ ّني     لْه َنْسُت     ِإ ُكْم     َناًرا     آ ِتي ْنَها     َسآِ ِم
َبٍر ُكْم     َأْو     ِبَخ ِتي َبٍس     ِبِشَهاٍب     آ ُكْم     َق ّل ُلوَن     َلَع َط  }    َتْص

وجملة مقدًرا، اذكر لـ به مفعول ظرفي ": اسم"إذ
"،"ناًرا " نعت"سآِتيكم وجملة إليه، مضاف ""قال

جملة "،"آتيكم بالفعل متعلقان "بخبر "منها والجاّران
":"قبس "،"سآِتيكم جملة على " معطوفةآتيكم "أو
 ." مستأنفةتصطلون "لعلكم وجملة "،"شهاب من بدل

َلّما  { 8:آ َءَها     َف ّناِر     ِفي     َمْن     ُبوِرَك     َأْن     ُنوِديَِ     َجا َوَمْن     ال
َلَها ْبَحاَن     َحْو ّلِه     َوُس َلِميَن     َرّب     ال ْلَعا  }    ا

لوجوب، وجوب " حرف"لما مستأنفة، الشرط جملة
"النار "في الجار معها، الجملة وكذا " تفسيرية"أْن

""وسبحان في والواو المقدرة، بالصلة متعلق
""رب مطلق، مفعول ": نائب"سبحان و مستأنفة،

لنه بالياء؛ مجرور إليه ": مضاف"العالمين و بدل،
 .السالم المذكر بجمع ملحق

ّنُه     ُموَسى    َ يا  { 9:آ َنا     ِإ ّلُه     َأ ْلَعِزيُز     ال ِكيُم     ا ْلَح  }    ا

النداء جواب والجملة الشأن، " ضمير"إنه في الهاء
"الحكيم "العزيز "،"إنه " خبرالله "أنا وجملة .مستأنفة

 .للجللة نعتان

ْلِق  { 10:آ َأ َلّما     َعَصاَك     َو َتّز     َرآَها     َف ّنَها     َتْه َأ ّلى     َجاّن     َك َو
ِبًرا ْد َلْم     ُم ّني     َتَخْف     لَ     ُموَسى    َ يا     ُيَعّقْب     َو َديِّ     َيَخاُف     لَ     ِإ َل

ُلوَن ْلُمْرَس  }    ا

"،الله أنا "إنه جملة على " معطوفةعصاك "وألق جملة
الهاء من "حالية"تهتز وجملة مستأنفة، الشرط وجملة

فاعل من " حاليةجان "كأنها وجملة "،"رآها في
"ولم وجملة لعاملها، مؤكدة ": حال"مدبرا "،"تهتز
ّلى الشرط جواب على " معطوفةيعّقب "يا وجملة "،"و

وجملة " المتقدمة،موسى "يا جملة من " بدلموسى
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جواب حيز في " مستأنفةالمرسلون لديِ يخاف لَ "إني
متعلق السكون على مبني مكان " ظرف"لديِّ النداء،

 .إليه مضاف الثانية والياء بالفعل،

َلَم     َمْن     ِإلَ  { 11:آ ّدَل     ُثّم     َظ ًنا     َب َد     ُحْس ّني     ُسوٍء     َبْع ِإ َغُفوٌر     َف
 }    َرِحيٌم

مستثنى، موصول " اسم"َمْن المنقطع، " للستثناء"إلَ
ًنا ّدل لـ ": مفعول"حس بـ متعلق زمان ": ظرف"بعد "،"ب

ّدل " خبر"رحيم " مستأنفة،غفور "فإني وجملة "،"ب
 "."إن لـ ثان

ْدِخْل  { 12:آ َأ َدَك     َو ِبَك     ِفي     َي ْي َء     َتْخُرْج     َج ْيَضا ْيِر     ِمْن     َب ُسوٍء     َغ
َياٍت     ِتْسِع     ِفي َلى     آ ّنُهْم     َوَقْوِمِه     ِفْرَعْوَن     ِإ ُنوا     ِإ َقْوًما     َكا

 }    َفاِسِقيَن

من " حال"بيضاء مقدر، شرط " جواب"تخرج جملة
من ثانية بحال " متعلقغير "من والجار "،"تخرج فاعل
مقدر بفعل " متعلقتسع "في الجار "،"تخرج فاعل

كانوا "إنهم وجملة "،فرعون "إلى وكذا : اذهب،أيِ
 .وقومه فرعون من " حالفاسقين قوًما

َلّما  { 13:آ ْتُهْم     َف َء َنا     َجا ُت َيا ًة     آ ْبِصَر ُلوا     ُم َذا     َقا ِسْحٌر     َه
ِبيٌن  }    ُم

 "آياتنا من " حال"مبصرة مستأنفة، الشرط جملة
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ُدوا  { 14 ْتَها     ِبَها     َوَجَح َن ْيَق َت ْنُفُسُهْم     َواْس ْلًما     َأ ُلّوا     ُظ َوُع
ُظْر ْن ْيَف     َفا َبُة     َكاَن     َك ْلُمْفِسِديَن     َعاِق  }    ا

ْلًما "،"قالوا جملة على " معطوفة"وجحدوا جملة ُظ ""
" مستأنفة،"فانظر وجملة الحال، موضع في مصدر
" مفعول"كان وجملة كان، خبر استفهام ": اسم"كيف
 .العلم معنى المضّمن بالَستفهام المعلق للنظر

ْد  { 15:آ َلَق َنا     َو ْي َت َد     آ ْيَماَن     َداُو َل ْلًما     َوُس ُد     َوَقالَ     ِع ْلَحْم ّلِه     ا ِل
ّلِذيِ َنا     ا َل َلى     َفّض ِثيٍر     َع َباِدِه     ِمْن     َك ِنيَن     ِع ْلُمْؤِم  }    ا
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ثان، " مفعول"علًما " مستأنفة،آتينا "ولقد جملة
""الذيِ " ،"آتينا جملة على " معطوفة"وقالَ وجملة

 "."كثير لـ بنعت " متعلقعباده "من الجار للجللة، نعت

ْيَماُن     َوَوِرَث  { 16:آ َل َد     ُس ّيَها    َ يا     َوَقاَل     َداُو ّناُس     َأ َنا     ال ّلْم ُع
ِطَق ْن ْيِر     َم ّط َنا     ال ِتي ُأو َذا     ِإّن     َشْيٍء     ُكّل     ِمْن     َو ْلَفْضُل     َلُهَو     َه ا
ِبيُن ْلُم  }    ا

"ولقد جملة على " معطوفةسليمان "وورث جملة
"،"أوتينا بـ " متعلقكل "من الجار " بدل،"الناس "،آتينا

المتعاطفين، بين " معترضةالفضل لهو هذا "إن وجملة
 "."إن " خبرالفضل "لهو وجملة

ْيَماَن     َوُحِشَر  { 17:آ َل ُه     ِلُس ُد ُنو ْلِجّن     ِمَن     ُج ْنِس     ا ْيِر     َوال ّط َوال
 }    ُيوَزُعوَن     َفُهْم

"من الجار "،"وقال جملة على " معطوفة"وحشر جملة
"فهم وجملة "،"جنوده من بحال متعلق "الجن

 "."ُحشر جملة على " معطوفةيوزعون

ّتى 18:آ َذا     {َح َتْوا     ِإ َلى     َأ ّنْمِل     َواِديِ     َع َلْت     ال َلٌة     َقا ّيَها    َ يا     َنْم َأ

ّنْمُل ُلوا     ال ْدُخ ُكْم     ا َن ِك ُكْم     لَ     َمَسا ّن ِطَم ْيَماُن     َيْح َل ُه     ُس ُد ُنو َوُج
 }    َيْشُعُروَن     لَ     َوُهْم

وحذفت " ابتدائية،"حتى و مستأنفة، الشرط جملة
" بدل،"النمل للفظها، اتباًعا " رسًما"واد من الياء

""لَو القول، حيز في " مستأنفةيحطمنكم "لَ وجملة
المعنى وفي اللفظ في للجنود نهي وهو ناهية،
سليمان من " حاليةيشعرون لَ "وهم وجملة للنمل،
 .وجنوده

َبّسَم  { 19:آ َت ًكا     َف ِلَها     ِمْن     ضَاِح ِني     َرّب     َوَقاَل     َقْو َأْن     َأْوِزْع

ُكَر َتَك     َأْش ِتي     ِنْعَم ّل ْنَعْمَت     ا َلّي     َأ َلى     َع َديِّ     َوَع ِل َأْن     َوا َأْعَمَل     َو

ِلًحا ُه     َصا ِني     َتْرضَا ْل ْدِخ َأ ِتَك     َو َباِدَك     ِفي     ِبَرْحَم ِلِحيَن     ِع  }    الّصا

ًكا و " مستأنفة،"فتبّسم جملة الضمير من ": حال"ضاح
" منادىَ". "رب"تبّسم بـ متعلق والجار "،"تبّسم في

الياء، قبل ما على المقدرة بالفتحة منصوب مضاف
لـ ثان مفعول المؤول والمصدر ناصبة، " مصدرية"أن
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الياء على " معطوفوالديِّ "وعلى والجار "،"أوزعني
به، تعلق بما ويتعلق الجر حرف " بإعادة"علّي في

"،"صالًحالـ " نعت"ترضاه وجملة به، ": مفعول"صالًحا
في الياء من بحال " متعلقعبادك "في والجار

 ." نعت"الصالحين "،"أدخلني

َد  { 20:آ َتَفّق ْيَر     َو ّط َد     َأَرىَ     لَ     ِلَي     َما     َفَقاَل     ال ْدُه ْلُه َكاَن     َأْم     ا
ِبيَن     ِمَن ِئ ْلَغا  }    ا

مبتدأ، استفهام " اسم"ما " مستأنفة،"وتفّقد جملة
من " حالأرىَ "لَ وجملة بالخبر، " متعلق"لي والجار

 .مستأنفة كان وجملة المنقطعة، ""أم "،"لي في الياء

ّنُه  { 21:آ َب ّذ ًبا     لَع َذا ًدا     َع  }    َشِدي

ًبا مقدر، قسم " جواب"لعذبنه جملة " نائب"عذا
ًبا والمصدر مطلق، مفعول  .تعذي

َكَث  { 22:آ ْيَر     َفَم ِبِه     ُتِحْط     َلْم     ِبَما     َأَحطُت     َفَقاَل     َبِعيٍد     َغ
ُتَك ْئ ٍإ     ِمْن     َوِج َب ٍإ     َس َب َن  }    َيِقيٍن     ِب

:أيِ زمان " ظرف"غير " مستأنفة،"فمكث في الفاء
ًتا مكث  "جئتك بالفعل " متعلق"بنبأ الجار بعيد، غير وق
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ّني  { 23 ْدُت     ِإ ًة     َوَج َأ ُكُهْم     اْمَر ِل َيْت     َتْم ِت ُأو َشْيٍء     ُكّل     ِمْن     َو
َلَها ِظيٌم     َعْرٌش     َو  }    َع

على " معطوفة"وأوتيت وجملة " نعت،"تملكهم جملة
" الَسميةعرش "ولها وجملة "،"تملكهم جملة

"كل "من الجار "،"أوتيت الفعلية الجملة على معطوفة
 "."أوتيت بـ متعلق

ُتَها  { 24:آ ْد ُدوَن     َوَقْوَمَها     َوَج ّلِه     ُدوِن     ِمْن     ِللّشْمِس     َيْسُج ال
ّيَن َطاُن     َلُهُم     َوَز ْي َلُهْم     الّش ّدُهْم     َأْعَما ِبيِل     َعِن     َفَص َفُهْم     الّس

ُدوَن     لَ َت  }    َيْه

والفعل القول، حيز في " مستأنفة"وجدتها جملة
ّدىَ لقي بمعنى معطوف ": اسم"وقومها لواحد، فيتع
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بحال متعلق "دون "من الجار "،"وجدتها في الهاء على
في الهاء من " حال"يسجدون ". جملة"الشمس من

ّين وجملة بعدها، " وما"وجدتها "الشيطان لهم "وز
لَ "فهم وجملة "،"يسجدون جملة على معطوفة
ّدهم جملة على " معطوفةيهتدون  "."ص

ُدوا     َألَ  { 25:آ ّلِه     َيْسُج ّلِذيِ     ِل َء     ُيْخِرُج     ا ْلَخْب الّسَماَواِت     ِفي     ا
 }    َوالْرِض

"،"أعمالهم من بدل المؤول والمصدر " ناصبة،"أن
ّين :والتقدير الجار لله، السجود عدم الشيطان لهم وز

 "."الخبء من بحال " متعلقالسموات "في

ّلُه  { 26:آ َلَه     لَ     ال ْلَعْرِش     َرّب     ُهَو     ِإلَ     ِإ ِم     ا ِظي ْلَع  }    ا

ثان " خبر"رّب خبر، التنـزيه وجملة " مبتدأ،"الله
 .للمبتدأ

ُظُر     َقاَل  { 27:آ ْن َن َدْقَت     َس ْنَت     َأْم     َأَص ِبيَن     ِمَن     ُك َكاِذ ْل  }    ا

بالَستفهام " المعلق"ننظر " مفعول"صدقت جملة
""كنت وجملة " عاطفة،"أم العلم، معنى المتضمن
 "."صدقت جملة على معطوفة

ْذَهْب  { 28:آ ِبي     ا َتا ِك َذا     ِب ْلِقِه     َه َأ ْيِهْم     َف َل ْنُهْم     َتَوّل     ُثّم     ِإ َع
ُظْر ْن َذا     َفا  }    َيْرِجُعوَن     َما

": اسم"هذا القول، حيز في " مستأنفة"اذهب جملة
في والهاء إليه، المشار أيِ بمشتق مؤول نعت إشارة
":"ما لغة، وهي تخفيًفا وسكنت به، " مفعول"ألقه
وجملة خبره، موصول ": اسم"ذا مبتدأ، استفهام اسم
 .بالَستفهام المعلق للنظر به " مفعوليرجعون "ماذا

َلْت  { 29:آ ّيَها    َ يا     َقا ْلَمل     َأ ّني     ا ْلِقَي     ِإ َلّي     ُأ َتاٌب     ِإ  }    َكِريٌم     ِك

 ." بدل"المل مستأنفة، النداء " جوابألقي "إني جملة

ّنُه  { 30:آ ْيَماَن     ِمْن     ِإ َل ّنُه     ُس ِإ ِم     َو ّلِه     ِبْس ِم     الّرْحَمِن     ال }    الّرِحي
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القول، حيز في " مستأنفةسليمان من "إنه جملة
الجار المستأنفة، على ..." معطوفةبسم "وإنه وجملة
لمبتدأ محذوف بخبر متعلقان ومجرور " جار"بسم

"الله باسم "ابتدائي وجملة كائن، : ابتدائيأيِ محذوف
 .للجللة " نعتانالرحيم "الرحمنو "،"إّن خبر

ُلوا َألَ{ 31:آ َلّي َتْع ِني َع ُتو ْأ ِلِميَن َو  }ُمْس

"،"ائتوني فاعل من ": حال"مسلمين " ناصبة،"أن
""كتاب من بدل بعدها وما أْن من المؤول والمصدر

ُألقيقيل كأنه ُلوا : ألَإلّي :   . علّي تع

ْنُت     َما  { 32:آ ِطَعًة     ُك ّتى     َأْمًرا     َقا ُدوِن     َح  }    َتْشَه

"،"قاطعة لـ " مفعول"أمًرا " مستأنفة،كنت "ما جملة
وجوبا، مضمرة بأن منصوب مضارع " فعل"تشهدون

والنون فاعل، والواو النون، حذف نصبه وعلمة
 .به مفعول المقدرة والياء للوقاية،

ُلوا  { 33:آ ُلو     َنْحُن     َقا ُلو     ُقّوٍة     ُأو ُأو ْأٍس     َو َوالْمُر     َشِديٍد     َب
ْيِك َل ُظِريِ     ِإ ْن َذا     َفا ْأُمِريَن     َما  }    َت

المذكر بجمع ملحق لنه بالواو مرفوع ": خبر"أولو
جملة على " معطوفةإليك "والمر وجملة السالم،

جملة على معطوفة ""فانظريِ وجملة "،أولو "نحن
": اسم"ذا مبتدأ، استفهام ": اسم"ما "،إليك "المر

المعلق للنظر به " مفعول"ماذا وجملة خبر، موصول
 .العلم معنى المضمن بالَستفهام

َلْت  { 34:آ ُلوَك     ِإّن     َقا ْلُم َذا     ا ُلوا     ِإ َيًة     َدَخ ُدوَها     َقْر َأْفَس

ُلوا َة     َوَجَع ِلَها     َأِعّز ّلًة     َأْه ِلَك     َأِذ َذ َك ُلوَن     َو  }    َيْفَع

ثان، " مفعول"أذلة إّن، خبر وجوابه الشرط جملة
مفعول نائب والكاف ": مستأنفة،"وكذلك في والواو

في مستأنفة ""يفعلون وجملة إليه، ومضاف مطلق،
 .الفعل ذلك مثل ِفْعل : يفعلون. والتقديرالقول حيز

ّني  { 35:آ ِإ َلٌة     َو ْيِهْم     ُمْرِس َل ّيٍة     ِإ ٌة     ِبَهِد ِظَر َنا َيْرِجُع     ِبَم     َف
ُلوَن ْلُمْرَس  }    ا
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القول، مقول على " معطوفةمرسلة "وإني جملة
قوله "،"مرسلةبـ " متعلقانبهدية "إليهم الجاّران

جر محل في استفهام ": اسم"ما جارة، ": الباء"بم
لنها " الَستفهامية"ما ألف وحذفت "،"يرجع بـ متعلق

على معطوف ": اسم"فناظرة وقوله مجرورة،
الفاعل لَسم به " مفعول"يرجع وجملة "،"مرسلة
ّلق"ناظرة  العلم معنى المضمن بالَستفهام " المع
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َلّما  { 36 َء     َف ْيَماَن     َجا َل ِني     َقاَل     ُس َن ّدو ُتِم ِنَي     َفَما     ِبَماٍل     َأ َتا آ
ّلُه ْيٌر     ال ُكْم     ِمّما     َخ َتا ُتْم     َبْل     آ ْن ُكْم     َأ ِت ّي  }    َتْفَرُحوَن     ِبَهِد

الله آتاني "فما جملة وكذا مستأنفة، الشرط جملة
": فعل"آتانيو " خبره،"خير مبتدأ، موصول ""ما "،خير

للوقاية، والنون للتعذر، المقدر الفتح على مبني ماض
""ِمْن ِمْن ": مؤلفة"مّما به، مفعول المقدرة والياء
والجاّر "،"خير بـ متعلق والجار " الموصولة،"ماو الجارة

أنتم "بل وجملة "،"تفرحون بـ " متعلق"بهديتكم
 ." مستأنفةتفرحون

ْيِهْم     اْرِجْع  { 37:آ َل ّنُهْم     ِإ َي ِت ْأ َن َل ُنوٍد     َف َبَل     لَ     ِبُج ِبَها     َلُهْم     ِق
ّنُهْم ُنْخِرَج َل ْنَها     َو ّلًة     ِم  }    َصاِغُروَن     َوُهْم     َأِذ

عاطفة، والفاء القول، حيز في " مستأنفة"ارجع جملة
وجوابه القسم وجملة القسم، جواب في واقعة واللم

" متعلق"بجنود ". الجار"ارجع جملة على معطوفة
ّنهم بالفعل "،"جنود لـ " نعتلهم ِقبل "لَ وجملة "،"نأتي

الخبر، به تعلق الذيِ بالَستقرار " متعلق"بها الجار
" حالصاغرون "وهم وجملة الهاء، من حال ":"أذلة

ّنهم في الهاء من  "."نخرج

ّيَها    َ يا     َقاَل  { 38:آ ْلَمل     َأ ُكْم     ا ّي ِني     َأ ِتي ْأ ْبَل     ِبَعْرِشَها     َي َأْن     َق

ِني ُتو ْأ ِلِميَن     َي  }    ُمْس

" خبر،"يأتيني وجملة مبتدأ، استفهام ": اسم"أيكم
والمصدر "،"يأتيني بـ متعلق زمان " ظرف"قبل

من ": حال"مسلمين إليه، " مضافيأتوني "أن المؤول
 .الواو
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ْلِجّن     ِمَن     ِعْفريٌت     َقاَل  { 39:آ َنا     ا ِتيَك     َأ ْبَل     ِبِه     آ َتُقوَم     َأْن     َق
ّني     َمَقاِمَك     ِمْن ِإ ْيِه     َو َل  }    َأِميٌن     َلَقِويِّ     َع

""آتيك "،"عفريت لـ بنعت " متعلقالجن "من الجار
":تقوم "أن المؤول والمصدر ومفعوله، مضارع فعل

على " معطوفةلقويِ عليه "وإني وجملة إليه، مضاف
 .ثان " خبر"أمين المزحلقة، واللم القول، مقول

ّلِذيِ     َقاَل  { 40:آ ُه     ا َد ْن ْلٌم     ِع َتاِب     ِمَن     ِع ِك ْل َنا     ا ِتيَك     َأ ْبَل     ِبِه     آ َق
ّد     َأْن َت ْيَك     َيْر َل َلّما     َطْرُفَك     ِإ ُه     َف َتِقّرا     َرآ ُه     ُمْس َد ْن َذا     َقاَل     ِع َه
ّبي     َفْضِل     ِمْن ِني     َر ُلَو ْب َي ُكُر     ِل َأْش ْكُفُر     َأْم     َأ َكَر     َوَمْن     َأ ّنَما     َش ِإ َف

ُكُر َنْفِسِه     َيْش  }    ِل

"من الجاّر المبتدأ، بخبر متعلق مكان " ظرف"عنده
زمان " ظرف"قبل "،"علم لـ بنعت متعلق "الكتاب
""مستقًرا مستأنفة، الشرط جملة "،"آتيك بـ متعلق
الكلم لن الجملة؛ شبه مع العام الكون ذكر وقد حال،
بـ متعلق مكان ": ظرف"عنده الصل، من عليه مبني

والمصدر " للتعليل،"ليبلوني في اللم "،"مستقًرا
ّلق الذيِ بالَستقرار متعلق المجرور جملة الخبر، به تع

وجملة "،"أشكر جملة على " معطوفةأكفر "أم
العمل عن المعلق البلوىَ لفعل " مفعول"أأشكر

البلوىَ لّن تعليقه وجاز نصب، محّل في بالَستفهام،
طريق لنه العلم؛ معنى الَختبار وفي الَختبار، هي

""وَمْن في والواو بوجٍه، العلم معنى تضّمن فقد إليه،
 .مبتدأ " شرطية"َمْن مستأنفة،

ّكُروا     َقاَل  { 41:آ ُظْر     َعْرَشَها     َلَها     َن ْن َتِديِ     َن َتْه ُكوُن     َأْم     َأ ِمَن     َت
ّلِذيَن ُدوَن     لَ     ا َت  }    َيْه

جملة مقدر، شرط جواب لنه ": مجزوم"ننظر قوله
ّلق النظر لفعل به مفعول ":"أتهتديِ بالَستفهام المع
على معطوفة ""تكون وجملة العلم، معنى المضّمن

 "."تهتديِ جملة

َلّما  { 42:آ َءْت     َف َذا     ِقيَل     َجا َك َلْت     َعْرُشِك     َأَه ّنُه     َقا َأ ُهَو     َك
َنا ِتي ُأو ْلَم     َو ْلِع ِلَها     ِمْن     ا ْب ّنا     َق ُك ِلِميَن     َو  }    ُمْس
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" ضمير"قيل فاعل ونائب مستأنفة، الشرط جملة
""أهكذا في والهمزة القول، أيِ هو، : قيلأيِ المصدر

" اسم"ذا جارة، والكاف للتنبيه، والهاء للستفهام،
"،"عرشك المبتدأ بخبر متعلق جر محل في إشارة
وجملة " مستأنفة،"وأوتينا وجملة ثان، " مفعول"العلم
 .المستأنفة على " معطوفةمسلمين "وكنا

ّدَها  { 43:آ َنْت     َما     َوَص ُد     َكا ُب ّلِه     ُدوِن     ِمْن     َتْع ّنَها     ال َنْت     ِإ ِمْن     َكا
ٍم  }    َكاِفِريَن     َقْو

ّدها جملة فاعل، موصول " اسم"ما " مستأنفة،"وص
"إنها جملة "،"ما من بحال " متعلقدون "من الجار
 ." مستأنفةكانت

ِلي     َلَها     ِقيَل  { 44:آ ْدُخ َلّما     الّصْرَح     ا ْتُه     َف َأ ْتُه     َر َب ُلّجًة     َحِس
َكَشَفْت ْيَها     َعْن     َو ّنُه     َقاَل     َساَق ٌد     َصْرٌح     ِإ َقَواِريَر     ِمْن     ُمَمّر

َلْت ّني     َرّب     َقا َلْمُت     ِإ َلْمُت     َنْفِسي     َظ َأْس ْيَماَن     َمَع     َو َل ّلِه     ُس ِل
َلِميَن     َرّب ْلَعا  }    ا

وجملة فاعل، نائب " وهو"قيل بـ " متعلق"لها الجار
"قوارير "من الجاّر "،"قيل جملة على معطوفة الشرط
" متعلق"مع الظرف "،"َصرح لـ ثان بنعت متعلق

لفظ من " بدل"رب "،"لله " وكذا"أسلمت بالفعل
 الجللة
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ْد  { 45 َلَق َنا     َو ْل َلى     َأْرَس َد     ِإ ِلًحا     َأَخاُهْم     َثُمو ُدوا     َأِن     َصا ُب اْع
ّلَه َذا     ال ِإ َتِصُموَن     َفِريَقاِن     ُهْم     َف  }    َيْخ

""أْن " بدل،"صالًحا " مستأنفة،أرسلنا "ولقد جملة
""إذا عاطفة، الفاء تفسيرية، معها والجملة تفسيرية،

جواب على " معطوفةفريقان "هم وجملة فجائية،
 .القسم

ِم    َ يا     َقاَل  { 46:آ ُلوَن     ِلَم     َقْو َتْعِج َئِة     َتْس ّي ْبَل     ِبالّس َنِة     َق ْلَحَس ا
َتْغِفُروَن     َلْولَ ّلَه     َتْس ُكْم     ال ّل  }    ُتْرَحُموَن     َلَع
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المقدرة بالفتحة منصوب مضاف ": منادىَقوم "يا قوله
ِلَم المحذوفة، الياء قبل ما على ""ماو جارة، ": اللم"
"،"تستعجلون بـ متعلق جر محل في استفهام اسم

" حرف"لولَ بجاّر، سبقت لنها تخفيًفا ألفها وُحذفت
حيز في " مستأنفة"تستغفرون وجملة تحضيض،

 ." مستأنفةترحمون "لعلكم وجملة القول،

ُلوا  { 47:آ َنا     َقا ّيْر ّط ِبَمْن     ِبَك     ا ُكْم     َقاَل     َمَعَك     َو ِئُر َد     َطا ْن ِع
ّلِه ُتْم     َبْل     ال ْن ُنوَن     َقْوٌم     َأ َت  }    ُتْف

وجملة المقدرة، بالصلة متعلق مكان ": ظرف"معك
 .القول حيز في " مستأنفةقوم أنتم "بل

َكاَن  { 48:آ َنِة     ِفي     َو ْلَمِدي ُدوَن     َرْهٍط     ِتْسَعُة     ا ِفي     ُيْفِس
 }    الْرِض

لـ " نعت"يفسدون جملة " مستأنفة،"وكان جملة
 "."تسعة

ّنُه  { 49:آ َت ّي َب ُن َلُه     َل َأْه َلّن     ُثّم     َو َنُقو ّيِه     َل ِل َنا     َما     ِلَو ْد ِلَك     َشِه َمْه
ِلِه ّنا     َأْه ِإ  }    َلَصاِدُقوَن     َو

ّنا وجملة الهاء، على معطوف ": اسم"أهله "وإ
 ".شهدنا "ما جملة على معطوفة "لصادقون

َنا  { 50:آ َكْر ْكًرا     َوَم  }    َيْشُعُروَن     لَ     َوُهْم     َم

 "."نا الضمير من " حاليةيشعرون لَ "وهم جملة

ُظْر  { 51:آ ْن ْيَف     َفا َبُة     َكاَن     َك ْكِرِهْم     َعاِق ّنا     َم َناُهْم     َأ َدّمْر
 }    َأْجَمِعيَن     َوَقْوَمُهْم

خبر استفهام " اسم"كيفو " مستأنفة،"فانظر جملة
المعلق للنظر " مفعولكان "كيف وجملة كان،

" المؤول والمصدر العلم، معنى المضّمن بالَستفهام
ّنا " اسم"قومهم "،"عاقبة من " بدلدّمْرناهم أ

": توكيد"أجمعين "،"دّمرناهم في الهاء على معطوف
 .منصوب
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ْلَك  { 52:آ ِت ُتُهْم     َف ُيو َيًة     ُب َلُموا     ِبَما     َخاِو ِلَك     ِفي     ِإّن     َظ َيًة     َذ ل
ٍم َلُموَن     ِلَقْو  }    َيْع

"كان جملة على " معطوفةبيوتهم "فتلك جملة
""ما جارة، والباء "،"بيوتهم من " حال"خاوية "،عاقبة

"،"خاوية بـ متعلق مجرور المؤول والمصدر مصدرية،
 "."آية لـ بنعت " متعلق"لقوم والجار

َنا  { 53:آ ْي ْنَج َأ ّلِذيَن     َو ُنوا     ا ُنوا     آَم َكا ّتُقوَن     َو  }    َي

 ".بيوتهم "تلك جملة على " معطوفة"وأنجينا جملة

ًطا  { 54:آ ُلو ْذ     َو ُتوَن     ِلَقْوِمِه     َقاَل     ِإ ْأ َت ْلَفاِحَشَة     َأ ُتْم     ا ْن َأ َو
ْبِصُروَن  }    ُت

ًطا قوله والجملة مقدًرا، اذكر لـ ": مفعول"ولو
ًطا من اشتمال ": بدل"إذ مستأنفة، المقدرة "،"لو

"تبصرون "وأنتم وجملة إليه، " مضاف"قال وجملة
 "."تأتون في الواو من حالية

ُكْم  { 55:آ ّن ِئ ُتوَن     َأ ْأ َت ًة     الّرَجاَل     َل ّنَساِء     ُدوِن     ِمْن     َشْهَو َبْل     ال
ُتْم ْن ُلوَن     َقْوٌم     َأ  }    َتْجَه

""شهوة "،"الرجال من بحال " متعلقدون "من الجار
حيز في " مستأنفةلتأتون "أإنكم وجملة لجله، مفعول
 مستأنفة "قوم أنتم "بل وجملة القول،
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ُلوا     َأْن     ِإلَ     َقْوِمِه     َجَواَب     َكاَن     َفَما  { 56 ُلوٍط     آَل     َأْخِرُجوا     َقا
ُكْم     ِمْن ِت َي ّنُهْم     َقْر َناٌس     ِإ َطّهُروَن     ُأ َت  }    َي

كان، اسم المؤول والمصدر " مستأنفة،كان "فما جملة
وجملة " مستأنفة،أناس "إنهم وجملة للحصر، ""إلَو

 ." نعت"يتطهرون

ُه  { 57:آ َنا ْي ْنَج َأ َلُه     َف َأْه َتُه     ِإلَ     َو َأ َناَها     اْمَر ّدْر ِبِريَن     ِمَن     َق ْلَغا }    ا
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على معطوف " اسم"أهلهو " مستأنفة،"فأنجيناه جملة
ّدرناها وجملة "،"أنجيناه في الهاء من " حالية"ق

 "."امرأته

َنا  { 58:آ َطْر َأْم ْيِهْم     َو َل َطًرا     َع َء     َم َطُر     َفَسا َذِريَن     َم ْن ْلُم  }    ا

"مطر "فساء وجملة مطلق، مفعول " نائب"مطًرا
 .: مطرهمأيِ محذوف والمخصوص مستأنفة،

ُد     ُقِل  {59:آ ْلَحْم ّلِه     ا َلى     َوَسلٌم     ِل َباِدِه     َع ّلِذيَن     ِع َطَفى     ا اْص
ّلُه ْيٌر     آل ُكوَن     َما     َأْم     َخ  }    ُيْشِر

الَبتداء وجاز بالخبر، متعلق والجار " مبتدأ،"سلم
""ما "،"عباده " نعت"الذين دعاء، لنها بالنكرة

:أيِ الجللة على معطوف المؤول والمصدر مصدرية،
 ." مستأنفةخير "آلله وجملة شركهم،

َلَق     َمْن     َأْم  { 60:آ َأنـزَل     َوالْرَض     الّسَماَواِت     َخ ُكْم     َو ِمَن     َل
ًء     الّسَماِء َنا     َما ْت َب ْن َأ ِئَق     ِبِه     َف َدا ُكْم     َكاَن     َما     َبْهَجٍة     َذاَت     َح َأْن     َل

ُتوا ِب ْن َلٌه     َشَجَرَها     ُت ِإ أ
ّلِه     َمَع     َ ُلوَن     َقْوٌم     ُهْم     َبْل     ال  }    َيْعِد

خبره مبتدأ ": موصول"َمْن للضراب، " المنقطعة"أم
َكَمْنتقديره محذوف "ما جملة " نعت،"ذات يخلق، لم : 

"أن المؤول والمصدر "،"حدائق لـ ..." نعتلكم كان
ْنبتوا وكذا مستأنفة، "الله مع "أإله جملة كان، " اسمُت
 ." نعت"يعدلون وجملة "،قوم هم "بل جملة

َلَها     َوَجَعَل     َقَراًرا     الْرَض     َجَعَل     َمْن     َأْم  { 61:آ ْنَهاًرا     ِخل َأ

 }    َرَواِسَي     َلَها     َوَجَعَل

وخبره مبتدأ، " موصول"َمْن للضراب، " المنقطعة"أم
" متعلق"خللها يجعل، لم : كمنتقديره محذوف

 "."لها وكذا الثاني، بالمفعول

َطّر     ُيِجيُب     َمْن     َأْم  { 62:آ ْلُمْض َذا     ا ُه     ِإ ْكِشُف     َدَعا َي َء     َو الّسو
ُكْم ُل َيْجَع َء     َو َلَفا َلٌه     الْرِض     ُخ ِإ أ

ّلِه     َمَع     َ ِليل     ال ّكُروَن     َما     َق َذ  }    َت

َكَمْنأيِ محذوف خبره مبتدأ موصول " اسم"َمْن لَ : 
بـ متعلق الشرط فعل من مجرد " ظرف"إذا يجيب،
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" زائدة،"ما مطلق، مفعول " نائب"قليل "،"يجيب
ّكرون وجملة  ." مستأنفة"تذ

ُكْم     َمْن     َأْم  { 63:آ ُلَماِت     ِفي     َيْهِدي َبّر     ُظ ْل َبْحِر     ا ْل َوَمْن     َوا
َياَح     ُيْرِسُل ْيَن     ُبْشًرا     الّر َديِْ     َب ِتِه     َي َلٌه     َرْحَم ِإ أ

ّلِه     َمَع     َ َلى     ال َتَعا
ّلُه ُكوَن     َعّما     ال  }    ُيْشِر

َكَمْنأيِ محذوف وخبره مبتدأ، " موصول"َمْن لَ : 
على معطوف موصول : اسم" الثانية"َمْن يهديكم،

" ظرف"بين الرياح، من " حال"بشًرا " المتقدمة،"َمْن
إليه ": مضاف"يديِ "،"بشًرا لـ بنعت متعلق مكان

 " مستأنفةالله "تعالى جملة مثنى، لنه بالياء مجرور
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ُأ     َمْن     َأْم  { 64 َد ْب ْلَق     َي ْلَخ ُه     ُثّم     ا ُد ُكْم     َوَمْن     ُيِعي ِمَن     َيْرُزُق
َلٌه     َوالْرِض     الّسَماِء ِإ أ

ّلِه     َمَع     َ ُتوا     ُقْل     ال ُكْم     َها َن ُتْم     ِإْن     ُبْرَها ْن ُك
 }    َصاِدِقيَن

:تقديره محذوف وخبره مبتدأ، موصول ": اسم"َمْن
على معطوف موصول اسم " الثانية"َمْن يبدأ، لَ َكَمْن
وفاعله، جامد أمر فعل ":"هاتوا " المتقدمة،"َمْن

دّل محذوف الشرط وجواب مستأنفة، الشرط وجملة
 .قبله ما عليه

َلُم     لَ     ُقْل  { 65:آ ْيَب     َوالْرِض     الّسَماَواِت     ِفي     َمْن     َيْع ْلَغ ِإلَ     ا
ّلُه ّياَن     َيْشُعُروَن     َوَما     ال ُثوَن     َأ ْبَع  }    ُي

"السموات "في الجار به، مفعول موصول ": اسم"َمْن
مقدر والضمير اشتمال، " بدل"الغيبو بالصلة، متعلق

يعلم : لَأيِ " فاعل،"الله ": للحصر،. "إلَ: غيبهمأيِ
اسم ""أيان الله، إلَ والرض السموات في َمْن غيب

". وجملة"يبعثون بـ متعلق زمان ظرف استفهام
ّلق"يشعرون لـ به " مفعول"يبعثون "،"أيان بـ " المع

 .يعرفون معنى المتضمن

ّداَرَك     َبِل  { 66:آ ْلُمُهْم     ا َشّك     ِفي     ُهْم     َبْل     الِخَرِة     ِفي     ِع
ْنَها ْنَها     ُهْم     َبْل     ِم  }    َعُموَن     ِم
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بـ " متعلقالخرة "في الجار إضراب، " حرف"بل
ّدارك  ." مستأنفة"بل بعد والجملة "،"ا

ّلِذيَن     {َوَقاَل 67:آ َذا     َكَفُروا     ا ِئ ّنا     َأ ًبا     ُك َنا     ُتَرا َباُؤ ّنا     َوآ ِئ َأ

 }    َلُمْخَرُجوَن

: أنخرجأيِ الجواب بمعنى متعلقة شرطية " ظرفية"إذا
"،"نا الضمير على معطوف " اسم"آباؤناو كنا، إذا

الشرط لجواب " تفسيريةلمخرجون "أإنا وجملة
 .المقدر

ْد  { 68:آ َنا     َلَق ْد َذا     ُوِع َنا     َنْحُن     َه َباُؤ ْبُل     ِمْن     َوآ َذا     ِإْن     َق ِإلَ     َه
ِطيُر ِليَن     َأَسا  }    الّو

في الفاعل لنائب " توكيد"نحن ثان، " مفعول"هذا
""إن "،"نا الضمير على " معطوف"وآباؤنا "،"وعدنا
" للحصر،"إلَ و وخبر، مبتدأ "أساطير "هذا و نافية،
 .القول حيز في " مستأنفةأساطير إلَ هذا "إن وجملة

ُظُروا     الْرِض     ِفي     ِسيُروا     ُقْل  { 69:آ ْن ْيَف     َفا َبُة     َكاَن     َك َعاِق
ْلُمْجِرِميَن  }    ا

ّلق النظر لفعل به " مفعولكان "كيف جملة المع
" اسم"كيفو العلم، معنى المتضمن بالَستفهام

 .كان خبر استفهام

ْيٍق     ِفي     َتُك     َولَ  { 70:آ ُكُروَن     ِمّما     ضَ  }    َيْم

" الموصولة،"ماو " الجارة"ِمْن من ": مؤلف"مما قوله
ْيق لـ بنعت متعلق والجار  "."ضَ

ُلوَن  { 71:آ َيُقو َتى     َو َذا     َم ُد     َه ْلَوْع ُتْم     ِإْن     ا ْن  }    َصاِدِقيَن     ُك

بالخبر، متعلق زمان ظرف استفهام ": اسم"متى
مستأنفة، الشرط وجملة " بدل،"الوعدو " مبتدأ،"هذا

 .قبله ما عليه دّل محذوف الشرط وجواب

ُكوَن     َأْن     َعَسى     ُقْل  { 72:آ ُكْم     َرِدَف     َي ّلِذيِ     َبْعُض     َل ا
ُلوَن َتْعِج  }    َتْس
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واسم المؤول، المصدر فاعله تام، ماض ": فعل"عسى
َقُرَب، معنى " ضُّمن"َرِدفو الشأن، ضمير ""يكون
"،"َرِدف " فاعل"بعض بالفعل، " متعلق"لكم والجاّر
 "."يكون " خبربعض لكم "ردف وجملة

ِإّن  { 73:آ ّبَك     َو ُذو     َر َلى     َفْضٍل     َل ّناِس     َع ِكّن     ال َل َثَرُهْم     َو ْك لَ     َأ
ُكُروَن  }    َيْش

الَستدراك وجملة " مستأنفة،لذو ربك "وإن جملة
 .المستأنفة على معطوفة

ِإّن  { 74:آ ّبَك     َو َلُم     َر َيْع ِكّن     َما     َل ُدوُرُهْم     ُت  }    ُص

 .به مفعول موصول " اسم"ما

َبٍة     ِمْن     َوَما  { 75:آ ِئ َتاٍب     ِفي     ِإلَ     َوالْرِض     الّسَماِء     ِفي     َغا ِك
ِبيٍن  }    ُم

""ما ..."، ربك "إن جملة على معطوفة النفي جملة
"في الجار " زائدة،"ِمْنو " مبتدأ،"غائبة مهملة، نافية

والجار " للحصر،"إلَ "،"غائبة لـ بنعت " متعلقالسماء
 ." للحصر"إلَو "،"غائبة بخبر " متعلقكتاب "في

َلى     َيُقّص  { 76:آ ِني     َع ِئيَل     َب َثَر     ِإْسَرا ْك ّلِذيِ     َأ ِفيِه     ُهْم     ا
ِلُفوَن َت  }    َيْخ

بـ " متعلق"فيه الجار إليه، مضاف موصول " اسم"الذيِ
 "يختلفون

384 

ّنُه  { 77 ِإ ًدىَ     َو ِنيَن     َوَرْحَمٌة     َلُه ْلُمْؤِم  }    ِل

هذا "إن جملة على " معطوفةلهدىَ "وإنه جملة
 ".القرآن

َنُهْم     َيْقِضي  { 78:آ ْي ْكِمِه     َب ْلَعِزيُز     َوُهَو     ِبُح ِليُم     ا ْلَع  }    ا

 "."يقضي جملة على " معطوفةالعزيز "وهو جملة
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ّكْل  { 79:آ َتَو َلى     َف ّلِه     َع  }    ال

 ." مستأنفة"فتوكل جملة

ّنَك  { 80:آ َتى     ُتْسِمُع     لَ     ِإ ْلَمْو َء     الّصّم     ُتْسِمُع     َولَ     ا ّدَعا َذا     ال ِإ
ّلْوا ِبِريَن     َو ْد  }    ُم

متعلقة شرطية " ظرفية"إذا ثان، " مفعول"الدعاء
ْدبرين المقدر، بالجواب وجملة الواو، من " حال"ُم

ّلوا  .إليه " مضاف"و

ْنَت     َوَما  { 81:آ ْلُعْمِي     ِبَهاِديِ     َأ ِتِهْم     َعْن     ا َل ِإلَ     ُتْسِمُع     ِإْن     ضَل
َنا     ُيْؤِمُن     َمْن ِت َيا ِلُموَن     َفُهْم     ِبآِ  }    ُمْس

والجار زائدة، خبرها في والباء ليس، عمل " عاملة"ما
موصول " اسم"َمْن صارف، " بمعنى"هاديِ بـ متعلق

على معطوفة "بهاديِ أنت "وما وجملة به، مفعول
" مستأنفة،تسمع "إن جملة "،تسمع لَ "إنك جملة

 "."يؤمن جملة على " معطوفةمسلمون "فهم وجملة

َذا  { 82:آ ِإ ْلَقْوُل     َوَقَع     َو ْيِهْم     ا َل َنا     َع ّبًة     َلُهْم     َأْخَرْج ِمَن     َدا
ّلُمُهْم     الْرِض َك ّناَس     َأّن     ُت ُنوا     ال َنا     َكا ِت َيا ُنوَن     لَ     ِبآِ  }    ُيوِق

" متعلقالرض "من الجار مستأنفة، الشرط جملة
"،"دابة لـ " نعت"تكلمهم وجملة "،"دابة لـ بنعت

نـزع على " منصوبكانوا الناس "أن المؤول والمصدر
 .الباء الخافض

َيْوَم  { 83:آ ّذُب     ِمّمْن     َفْوًجا     ُأّمٍة     ُكّل     ِمْن     َنْحُشُر     َو َك َنا     ُي ِت َيا ِبآِ
 }    ُيوَزُعوَن     َفُهْم

الجار مقدًرا، اذكر لـ ": مفعول"يوم استئنافية، الواو
" بدل"ممن الجار "،"فوجا من بحال " متعلقكل "من
"فهم وجملة به، يتعلق بما " متعلقكل "من ِمْن

 "."نحشر جملة على " معطوفةُيوزعون

ّتى  { 84:آ َذا     َح ُءوا     ِإ ُتْم     َقاَل     َجا ْب ّذ َك ِتي     َأ َيا َلْم     ِبآِ ُطوا     َو ُتِحي
ْلًما     ِبَها َذا     َأْم     ِع ُتْم     َما ْن ُلوَن     ُك  }    َتْعَم
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" مؤلفة"أّما " ابتدائية،"حتى مستأنفة، الشرط جملة
رفع محل في " الموصولة"ما و " المنقطعة"أم :من

 ." مستأنفةماذا "أم وجملة خبره، " موصول"ذا مبتدأ،

ْلَقْوُل     َوَوَقَع  { 85:آ ْيِهْم     ا َل َلُموا     ِبَما     َع لَ     َفُهْم     َظ
ِطُقوَن ْن  }    َي

والمصدر " مصدرية،"ما " مستأنفة،"ووقع جملة
"ينطقون لَ "فهم وجملة "،"وقع بـ متعلق مجرور

 .المستأنفة على معطوفة

َلْم  { 86:آ ّنا     َيَرْوا     َأ َنا     َأ ْل ْيَل     َجَع ّل ُنوا     ال ُك َيْس ّنَهاَر     ِفيِه     ِل َوال
ْبِصًرا ِلَك     ِفي     ِإّن     ُم َياٍت     َذ ٍم     ل ُنوَن     ِلَقْو  }    ُيْؤِم

ّد المؤول المصدر ّد س َلْي مس والمفعول رأىَ، مفعو
المؤول والمصدر مظلًما، أيِ محذوف جعل لـ الثاني

": اسم"والنهار "،"جعلنا بـ متعلق " مجرور"ليسكنوا
على معطوف " اسم"مبصًراو "،"الليل على معطوف
"،"ليات بنعت " متعلق"لقوم والجار " المقدر،"مظلًما
 "."لقوم " نعت"يؤمنون وجملة

َيْوَم  { 87:آ ْنَفُخ     َو الّسَماَواِت     ِفي     َمْن     َفَفِزَع     الّصوِر     ِفي     ُي
َء     َمْن     ِإلَ     الْرِض     ِفي     َوَمْن ّلُه     َشا ُكّل     ال ُه     َو َتْو  }    َداِخِريَن     َأ

على معطوف ": اسم"يوم عاطفة، ": الواو"ويوم قوله
فاعل، " نائبالصور "في الجار )،83( الية " في"يوم
في والواو مستثنى، " موصول"َمْن للستثناء، ""إلَ

في "َمن ِمن " حاليةأتوه "وكل وجملة " حالية،"وكل
 .الواو من " حال"داخرين "،والرض السموات

َتَرىَ  { 88:آ َباَل     َو ْلِج ُبَها     ا ًة     َتْحَس َد َمّر     َتُمّر     َوِهَي     َجاِم
ْنَع     الّسَحاِب ّلِه     ُص ّلِذيِ     ال ْتَقَن     ا ّنُه     َشْيٍء     ُكّل     َأ ِبيٌر     ِإ ِبَما     َخ
ُلوَن  }    َتْفَع

وجملة "،"ينفخ جملة على " معطوفة"وترىَ جملة
"تمر "وهي جملة "،"ترىَ فاعل من حالية ""تحسبها

ْنَع "،"جامدة في الضمير من حالية مطلق ": مفعول"ُص
ِنَعْتأيِ محذوف لفعل ْنَع، : ُص  مستأنفة والجملة ُص
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َء     َمْن  { 89: َنِة     َجا ْلَحَس َلُه     ِبا ْيٌر     َف ْنَها     َخ َفَزٍع     ِمْن     َوُهْم     ِم
ِئٍذ ُنوَن     َيْوَم  }    آِم

من " حاليةآِمنون "وهم وجملة مبتدأ، " شرطية"َمْن
عن " للتعويض"إٍذ في والتنوين "،"جاء في الضمير

 .بالحسنة جاء إذ : يومأيِ جملة

َء     َوَمْن  { 90:آ َئِة     َجا ّي ّبْت     ِبالّس ُك ّناِر     ِفي     ُوُجوُهُهْم     َف َهْل     ال
ُتْم     َما     ِإلَ     ُتْجَزْوَن ْن ُلوَن     ُك  }    َتْعَم

ّبْت جملة ُك مقدرة، " معها"قدو الشرط، " جواب"َف
ّبْت بـ " متعلقالنار "في الجار ُك "تجزون "هل جملة "،"

مفعول موصول " اسم"ما مقدر، لقول القول مقول
 "."تجزون لـ ثان

ّنَما  { 91:آ َد     َأْن     ُأِمْرُت     ِإ ُب َدِة     َهِذِه     َرّب     َأْع ْل َب ْل ّلِذيِ     ا َحّرَمَها     ا
َلُه ُأِمْرُت     َشْيٍء     ُكّل     َو ُكوَن     َأْن     َو ِلِميَن     ِمَن     َأ ْلُمْس  }    ا

:الخافض نـزع على " منصوبأعبد "أن المؤول المصدر
والواو "،"رب لـ " نعت"الذيِ إليه، " مضاف"هذه الباء،

" معترضةشيء كل "وله وجملة " معترضة،"وله في
 .المتعاطفين بين

َدىَ     َفَمِن  { 92:آ َت ّنَما     اْه ِإ َتِديِ     َف َنْفِسِه     َيْه  }    ِل

المبتدأ " خبر"اهتدىَ وجملة مستأنفة، الشرط جملة
 "."َمْن

ُد     َوُقِل  { 93:آ ْلَحْم ّلِه     ا ُكْم     ِل ُيِري ِتِه     َس َيا َنَها     آ َتْعِرُفو َوَما     َف
ّبَك ُلوَن     َعّما     ِبَغاِفٍل     َر  }    َتْعَم

"وما وجملة القول، حيز في " مستأنفة"سيريكم جملة
""ما خبر في زائدة والباء مستأنفة، "بغافل ربك

جملة على " معطوفة"وقل وجملة ليس، عمل العاملة
" متعلق"عّما والجار )،91( الية " فيأمرت "إنما

 .بغافل

 القصص سورة
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ُلوا 3:آ ْت َن ْيَك { َل ِإ ِمْن َع َب ْلَحّق َوِفْرَعْوَن ُموَسى َن ِبا
ٍم ُنوَن ِلَقْو  }ُيْؤِم

من بحال " متعلق"بالحق الجار " مستأنفة،"نتلو جملة
وجملة "،"نتلو بـ " متعلق"لقوم "،"نتلو فاعل

 ." نعت"يؤمنون

َلَها     َوَجَعَل     الْرِض     ِفي     َعل     ِفْرَعْوَن     ِإّن  { 4:آ َيًعا     َأْه ِش
َتْضِعُف ِئَفًة     َيْس ْنُهْم     َطا ّبُح     ِم َذ َءُهْم     ُي َنا ْب ِيي     َأ َتْح َيْس َو

َءُهْم ّنُه     ِنَسا ْلُمْفِسِديَن     ِمَن     َكاَن     ِإ  }    ا

فاعل ِمْن " حال"يستضعف وجملة ثان، " مفعول"شيًعا
وجملة "،"يستضعف من " بدل"يذبح وجملة "،"جعل

"من والجار المتعاطفين، بين " معترضةكان "إنه
 .كان بخبر " متعلقالمفسدين

ُد  { 5:آ ُنِري َلى     َنُمّن     َأْن     َو ّلِذيَن     َع ُتْضِعُفوا     ا الْرِض     ِفي     اْس
َلُهْم َنْجَع ِئّمًة     َو َلُهُم     َأ َنْجَع ِثيَن     َو ْلَواِر  }    ا

"في الجار "،"نريد " مفعولنُمّن "أن المؤول المصدر
"نُمّن أن "ونريد جملة "،"استضعفوا بـ " متعلقالرض

فعلية " عطفعل فرعون "إن جملة على معطوفة
 للنبأ تفسير كلتيهما لن اسمية؛ على
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ّكَن  { 6 ُنَم ُنِريَِ     الْرِض     ِفي     َلُهْم     َو َوَهاَماَن     ِفْرَعْوَن     َو
َدُهَما ُنو ْنُهْم     َوُج ُنوا     َما     ِم َذُروَن     َكا  }    َيْح

موصول " اسم"ما "،"نريِ بالفعل " متعلق"منهم الجار
 "."نريِ لـ ثان مفعول

َنا  { 7:آ ْي َأْوَح َلى     َو َذا     َأْرضِِعيِه     َأْن     ُموَسى     ُأّم     ِإ ِإ ِخْفِت     َف
ْيِه َل ْلِقيِه     َع َأ َيّم     ِفي     َف ْل ِني     َولَ     َتَخاِفي     َولَ     ا ّنا     َتْحَز ُه     ِإ ّدو َرا
ْيِك َل ُه     ِإ ُلو ِليَن     ِمَن     َوَجاِع ْلُمْرَس  }    ا

والجملة " تفسيرية،"أْن " مستأنفة،"وأوحينا جملة
جملة على معطوفة الشرط وجملة مفسرة، بعدها

ّنا وجملة "،"أرضعيه ّدوه "إ "من الجار مستأنفة، "را
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:أيِ الفاعل لَسم الثاني بالمفعول " متعلقالمرسلين
ًنا وجاعلوه  .المرسلين من كائ

َطُه  { 8:آ َتَق ْل ُكوَن     ِفْرَعْوَن     آُل     َفا َي ُدّوا     َلُهْم     ِل ًنا     َع ِإّن     َوَحَز
َدُهَما     َوَهاَماَن     ِفْرَعْوَن ُنو ُنوا     َوُج ِئيَن     َكا ِط  }    َخا

" للعاقبة،"ليكون في اللم " مستأنفة،"فالتقطه جملة
ًدابـ " متعلق"لهم الجار .. "فرعون "إن وجملة "،"عد

 .لها محل لَ مستأنفة

َلِت  { 9:آ ُة     َوَقا َأ ُة     ِفْرَعْوَن     اْمَر ْيٍن     ُقّر َلَك     ِلي     َع ُه     لَ     َو ُلو ُت َتْق
َنا     َأْن     َعَسى ْنَفَع ُه     َأْو     َي َذ ّتِخ ًدا     َن َل  }    َيْشُعُروَن     لَ     َوُهْم     َو

لمبتدأ " خبر"قرة " مستأنفة،امرأة "وقالت جملة
"قرة لـ بنعت " متعلق"لي الجار هو، تقديره محذوف

القول، حيز في " مستأنفةتقتلوه "لَ وجملة "،عين
فاعل المؤول والمصدر "،ينفعنا أن "عسى جملة وكذا

من " حاليةيشعرون لَ "وهم وجملة " التامة،"عسى
بما يشعرون لَ وهم : أطاعوهاأيِ مقدر لفعل فاعل
 .إليه يصير

َبَح  { 10:آ َأْص ُد     َو َدْت     ِإْن     َفاِرًغا     ُموَسى     ُأّم     ُفَؤا ْبِديِ     َكا ُت ِبِه     َل
َنا     َأْن     َلْولَ ْط َب َلى     َر ِبَها     َع ْل  }    َق

الثقيلة من " مخففة"إْن " مستأنفة،"وأصبح جملة
الفارقة، واللم ناسخ، ماض " فعل"كادتو مهملة،
امتناع " حرف"لولَ " مستأنفة،كادت "إن وجملة

المؤول والمصدر ونصب، مصدريِ " حرف"أْن لوجوب،
َنا : لولَأيِ محذوف خبره مبتدأ ُط ْب وجملة موجود، ر

ما عليه دّل محذوف الشرط وجواب مستأنفة، الشرط
َدْتأيِ قبله ْب  .: ل

َلْت  { 11:آ ِتِه     َوَقا َبُصَرْت     ُقّصيِه     لْخ ُنٍب     َعْن     ِبِه     َف لَ     َوُهْم     ُج
 }    َيْشُعُروَن

:الجاّران "،"قالت جملة على " معطوفة"فبصرت جملة
وجملة "،"بصرت بالفعل " متعلقانجنب " "عن"به

 "."بصرت فاعل من " حاليةيشعرون لَ "وهم
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َنا  { 12:آ ْيِه     َوَحّرْم َل ْلَمَراضَِع     َع ْبُل     ِمْن     ا َلْت     َق ُكْم     َهْل     َفَقا ّل ُد َأ

َلى ْيٍت     َأْهِل     َع َنُه     َب ُلو ْكُف ُكْم     َي  }    َناِصُحوَن     َلُه     َوُهْم     َل

بـ " متعلققبل "من الجار " مستأنفة،"وحّرمنا جملة
جملة على " معطوفة"فقالت وجملة "،"حّرمنا
"وهم وجملة "،"أهل لـ نعت ""يكفلونه جملة "،"حّرمنا

 "."يكفلونه في الواو من " حاليةناصحون له

ُه  { 13:آ َنا ْد َد َلى     َفَر ُنَها     َتَقّر     َكْي     ُأّمِه     ِإ ْي َلَم     َتْحَزَن     َولَ     َع َتْع ِل َو
َد     َأّن ّلِه     َوْع ِكّن     َحّق     ال َل َثَرُهْم     َو ْك َلُموَن     لَ     َأ  }    َيْع

مجرور المؤول والمصدر ونصب، مصدريِ ": حرف"كي
""ولتعلم الثاني المؤول والمصدر المقدرة، باللم

من المؤول والمصدر السابق، المصدر على معطوف
ّد بعدها وما أّن ّد س َلْي مس "ولكن جملة "،"تعلم مفعو

 ""فرددناه جملة على معطوفة "يعلمون لَ أكثرهم
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َلّما  { 14 َلَغ     َو ُه     َب ّد َتَوىَ     َأُش ُه     َواْس َنا ْي َت ْكًما     آ ْلًما     ُح ِلَك     َوِع َذ َك َو
ِنيَن     َنْجِزيِ ْلُمْحِس  }    ا

ْكًما مستأنفة، الشرط جملة وجملة ثان، " مفعول"ُح
نائب والكاف معترضة، والواو معترضة، ""نجزيِ
ذلك مثل جزاء المحسنين : نجزيِأيِ مطلق مفعول
 .الجزاء

َدَخَل  { 15:آ َنَة     َو ْلَمِدي َلى     ا َلٍة     ِحيِن     َع ِلَها     ِمْن     َغْف َد     َأْه َفَوَج
ْيِن     ِفيَها َل ِتلِن     َرُج َت َذا     َيْق ِتِه     ِمْن     َه َذا     ِشيَع ُدّوِه     ِمْن     َوَه َع

َثُه َتَغا ّلِذيِ     َفاْس ِتِه     ِمْن     ا َلى     ِشيَع ّلِذيِ     َع ُدّوِه     ِمْن     ا ُه     َع َكَز َفَو
ْيِه     َفَقَضى     ُموَسى َل َذا     َقاَل     َع َطاِن     َعَمِل     ِمْن     َه ْي ّنُه     الّش ِإ

ُدّو ِبيٌن     ُمِضّل     َع  }    ُم

""علىو الشرط، جملة على " معطوفة"ودخل جملة
"أهلها "من الجار "،"دخل بـ متعلقة ""في بمعنى
جملة " نعت،"يقتتلن وجملة "،"غفلة لـ بنعت متعلق

وجملة "،"يقتتلن فاعل من " حالشيعته من "هذا
"ِمْن الجار "،"وجد جملة على " معطوفة"فاستغاثه
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" حاليةعدو "إنه جملة المقدرة، بالصلة " متعلقعدوه
 "."الشيطان من

ّني     َرّب     َقاَل  { 16:آ َلْمُت     ِإ َلُه     َفَغَفَر     ِلي     َفاْغِفْر     َنْفِسي     َظ
ّنُه ْلَغُفوُر     ُهَو     ِإ  }    الّرِحيُم     ا

""هو "،"ظلمت جملة على " معطوفة"فاغفر جملة
 ." مستأنفةالغفور هو "إنه وجملة للهاء، توكيد

ْنَعْمَت     ِبَما     َرّب     َقاَل  { 17:آ َلّي     َأ َلْن     َع ُكوَن     َف َظِهيًرا     َأ
ْلُمْجِرِميَن  }    ِل

المؤول والمصدر " مصدرية،"ما للسببية، جاّرة، الباء
إنعامك، بسبب : اعصمنيتقديره محذوف بفعل متعلق
مستأنفة، النداء جواب " المقدرة"اعصمني وجملة
الجار المقدر، الفعل على " معطوفةأكون "فلن وجملة

 .بالخبر متعلق ""للمجرمين

َبَح  { 18:آ َأْص َنِة     ِفي     َف ْلَمِدي ِئًفا     ا َتَرّقُب     َخا َذا     َي ِإ ّلِذيِ     َف ا
ُه ْنَصَر َت َتْصِرُخُه     ِبالْمِس     اْس ّنَك     ُموَسى     َلُه     َقاَل     َيْس َلَغِويِّ     ِإ

ِبيٌن  }    ُم

ثان " خبر"يترّقب وجملة " مستأنفة،"فأصبح جملة
" فجائية،"إذاو " عاطفة،"فإذا في والفاء لصبح،

.ثان " خبر"مبين "،"أصبح جملة على معطوفة والجملة

َلّما  { 19:آ َد     َأْن     َف ِطَش     َأْن     َأَرا ْب ّلِذيِ     َي ُدّو     ُهَو     ِبا َقاَل     َلُهَما     َع
ُد     ُموَسى    َ يا ُتِري ِني     َأْن     َأ َل ُت ْلَت     َكَما     َتْق َت ِإْن     ِبالْمِس     َنْفًسا     َق

ُد ُكوَن     َأْن     ِإلَ     ُتِري ّباًرا     َت  }    الْرِض     ِفي     َج

والمصدر زائدة، " الولى"أن مستأنفة، الشرط جملة
""لهما الجار "،"أراد " مفعوليبطش "أن المؤول
مطلق، مفعول " نائب"كما في الكاف "،"عدّو بـ متعلق

ْتلوالتقدير " مصدرية،"ماو ْتلك مثل : َق ""إْن نفًسا، َق
"في الجار "،"تريد " مفعولتكون "أن والمصدر نافية،
أن إلَ تريد "إْن وجملة "،"جباًرا بـ " متعلقالرض
 .القول حيز في " مستأنفةتكون
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َء  { 20:آ َنِة     َأْقَصى     ِمْن     َرُجٌل     َوَجا ْلَمِدي َيا     َقاَل     َيْسَعى     ا
ْلَمل     ِإّن     ُموَسى َتِمُروَن     ا ْأ ُلوَك     ِبَك     َي ُت َيْق ّني     َفاْخُرْج     ِل َلَك     ِإ

ّناِصِحيَن     ِمَن  }    ال

وجملة "،"رجل لـ بنعت " متعلقأقصى "من الجار
" معطوفة"فاخرج وجملة "،"رجل لـ " نعت"يسعى

من لك "إني وجملة "،بك يأتمرون المل "إن جملة على
" متعلق"لك الجار القول، حيز في " مستأنفةالناصحين

 "."الناصحين بـ

ْنَها     َفَخَرَج  { 21:آ ِئًفا     ِم َتَرّقُب     َخا ِني     َرّب     َقاَل     َي ِمَن     َنّج
ِم ْلَقْو ِلِميَن     ا ّظا  }    ال

وجملة "،"خرج فاعل من ثانية " حال"يترقب جملة
بالفتحة منصوب مضاف ": منادىَ"رب مستأنفة، ""قال

":"نّجني المحذوفة، المتكلم ياء قبل ما على المقدرة
للوقاية، والنون العلة، حرف حذف على مبني أمر فعل

 به مفعول والياء
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َلّما  { 22 َء     َتَوّجَه     َو ْلَقا َيَن     ِت ْد ّبي     َعَسى     َقاَل     َم ِني     َأْن     َر َي َيْهِد
َء ِبيِل     َسَوا  }    الّس

متعلق مكان " ظرف"تلقاء مستأنفة، الشرط جملة
المؤول والمصدر ناسخ، ماض فعل ""عسى بالفعل،

 .ثان " مفعول"سواء عسى، خبر

َلّما  { 23:آ َد     َو َء     َوَر َيَن     َما ْد َد     َم ْيِه     َوَج َل ّناِس     ِمَن     ُأّمًة     َع ال
َد     َيْسُقوَن ِنِهُم     ِمْن     َوَوَج ْيِن     ُدو َت َداِن     اْمَرأ ُذو َما     َقاَل     َت
ُكَما ُب ْط َتا     َخ َل ّتى     َنْسِقي     لَ     َقا ُء     ُيْصِدَر     َح َنا     الّرَعا ُبو َأ ْيٌخ     َو َش

ِبيٌر  }    َك

الجار "،توجه "ولما جملة على معطوفة الشرط جملة
َيْسقون وجملة "،"أمة لـ بنعت متعلق "الناس "من ""
وجد، بالفعل " متعلقدونهم "من الجار "،"أمة لـ نعت

استفهام " اسم"ما "،"امرأتين لـ " نعت"تذودان وجملة
جملة التثنية، " علمة"ماو " خبره،"خطبكماو مبتدأ،
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" معطوفةكبير شيخ "وأبونا وجملة مستأنفة، ""قالتا
 ".نسقي "لَ جملة على

ّلى     ُثّم     َلُهَما     َفَسَقى  { 24:آ َلى     َتَو ّظّل     ِإ ّني     َرّب     َفَقاَل     ال ِإ
ْلَت     ِلَما َلّي     َأنـز ْيٍر     ِمْن     ِإ  }    َفِقيٌر     َخ

" جاّرة،"لما في واللم " مستأنفة،"فسقى جملة
بـ متعلق والجار جر، محل في موصولة ""ماو

"،"ما من بحال " متعلقخير "من الجار "،"أنـزلت
 "."إني " خبر"فقيرو

ْتُه  { 25:آ َء َداُهَما     َفَجا َلى     َتْمِشي     ِإْح َياٍء     َع ِتْح َلْت     اْس ِإّن     َقا
ِبي أ

ْدُعوَك     َ َيَك     َي َيْجِز ْيَت     َما     َأْجَر     ِل َنا     َسَق َلّما     َل ُه     َف َء َوَقّص     َجا
ْيِه َل ْلَقَصَص     َع ِم     ِمَن     َنَجْوَت     َتَخْف     لَ     َقاَل     ا ْلَقْو ِلِميَن     ا ّظا }    ال

من " حال"تمشي وجملة " مستأنفة،"فجاءته جملة
من بحال " متعلقاستحياء "على الجار "،"جاءته فاعل
" مصدرية،سقيت "ما " في"ما "،"تمشي فاعل

ِيك، : أْجَرأيِ إليه مضاف المؤول والمصدر وجملة َسْق
جملة به، " مفعول"القصصو " مستأنفة،جاءه "فلما

 .القول حيز في " مستأنفة"نجوت

َلْت  { 26:آ َداُهَما     َقا َبِت    َ يا     ِإْح ُه     َأ ْأِجْر َت ْيَر     ِإّن     اْس َمِن     َخ
ْأَجْرَت َت ْلَقِويِّ     اْس  }    الِميُن     ا

المقدرة بالفتحة منصوب مضاف ": منادىَأبت "يا قوله
كسرة ونقلت تاء، المبدلة المتكلم ياء قبل ما على
موصول " اسم"َمْن إليه، مضاف والتاء التاء، إلى الباء

وجملة "،"إن لـ ": خبرانالمين "القويِ إليه، مضاف
 .القول حيز في ..." مستأنفةخير "إن

ّني     َقاَل  { 27:آ ُد     ِإ ِكَحَك     َأْن     ُأِري ْن َدىَ     ُأ َتّي     ِإْح َن ْب ْيِن     ا َت َلى     َها َع
ِني     َأْن ْأُجَر ِنَي     َت ِإْن     ِحَجٍج     َثَما ْتَمْمَت     َف ْنِدَك     َفِمْن     َعْشًرا     َأ ِع

ُد     َوَما ْيَك     َأُشّق     َأْن     ُأِري َل ِني     َع ُد َتِج َء     ِإْن     َس ّلُه     َشا ِمَن     ال
ِلِحيَن  }    الّصا

إشارة " اسم"هاتين "،"أريد مفعول المؤول المصدر
والجاّر إليهما، : المشارأيِ بالمشتق مؤول نعت

متعلق مصدر تأويل " فيتأجرني أن "على والمجرور
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ًطا،أيِ الفاعل من بحال زمان ": ظرف"ثماني : مشتر
محذوف " الثاني"تأجرني ومفعول "،"تأجرني بـ متعلق

مقول على معطوفة الشرط وجملة : نفسك،أيِ
والجار رابطة، ": الفاءعندك "فمن . وقولهالقول
من : فالتمامأيِ محذوف لمبتدأ محذوف بخبر متعلق
"،"أتممت بـ متعلق زمان ": ظرف"عشًرا . وقولهعندك

قبله، ما عليه دّل حجج : عشرأيِ محذوف والتمييز
وجملة القول، حيز في مستأنفة ""ستجدني وجملة

وجواب وجد، َْي مْفُعول بين " معترضةالله شاء "إن
"من الجار قبله، ما عليه دّل محذوف الشرط

 .الثاني بالمفعول " متعلقالصالحين

ِلَك     َقاَل  { 28:آ ِني     َذ ْي َنَك     َب ْي َب ّيَما     َو ْيِن     َأ َل ْيُت     الَج َفل     َقَض
ْدَواَن َلّي     ُع ّلُه     َع َلى     َوال ِكيٌل     َنُقوُل     َما     َع  }    َو

ّيما بالخبر، " متعلق"بيني الظرف جازم شرط ": اسم"أ
رابطة، بعدها والفاء " زائدة،"ماو مقدم، به مفعول

" مستأنفة"قضيت وجملة واسمها، للجنس " نافية"لَو
على " معطوفةوكيل "والله وجملة القول، حيز في

بالخبر " متعلقنقول ما "على والجار "،"قضيت جملة
 "وكيل
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َلّما  { 29 ِلِه     َوَساَر     الَجَل     ُموَسى     َقَضى     َف َأْه َنَس     ِب ِمْن     آ
ِنِب ّطوِر     َجا ِلِه     َقاَل     َناًرا     ال ُثوا     لْه ُك ّني     اْم َنْسُت     ِإ َناًرا     آ
ّلي ُكْم     َلَع ِتي ْنَها     آ َبٍر     ِم ْذَوٍة     َأْو     ِبَخ ّناِر     ِمَن     َج ُكْم     ال ّل َلَع

ُلوَن َط  }    َتْص

لوجوب، وجوب " حرف"لما مستأنفة، الشرط جملة
:الجاّران "،"ناًرا من بحال متعلق "جانب "من الجار
"النار "من الجار "،"آتيكم بالفعل " متعلقانبخبر "منها
مستأنفة "آنست "إني وجملة "،"جذوة لـ بنعت متعلق

 "."لعلكم "،: "لعليالجملتان وكذا القول، حيز في

َلّما  { 30:آ َتاَها     َف ِطِئ     ِمْن     ُنوِديَِ     َأ ْلَواِديِ     َشا ْيَمِن     ا ِفي     ال
ُبْقَعِة ْل َكِة     ا َباَر ْلُم ّني     ُموَسى    َ يا     َأْن     الّشَجَرِة     ِمَن     ا َنا     ِإ ّلُه     َأ ال

َلِميَن     َرّب ْلَعا  }    ا
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"في "،شاطئ : "منالجاّران مستأنفة، الشرط جملة
ُنوديِ بـ متعلقان "البقعة "من الثالث والجار "،"

""أن اشتمال، بدل "الشاطئ "من ِمْن " بدلالشجرة
أنا "إني وجملة " تفسيرية،موسى "يا وجملة تفسيرية،

الياء، للضمير " توكيد"أنا النداء، جواب " مستأنفةالله
إليه ": مضاف"العالمين الجللة، لفظ من " بدل"رب

 .السالم المذكر بجمع ملحق لنه بالياء مجرور

َأْن  { 31:آ ْلِق     َو َلّما     َعَصاَك     َأ َتّز     َرآَها     َف ّنَها     َتْه َأ ّلى     َجاّن     َك َو
ِبًرا ْد َلْم     ُم ِبْل     ُموَسى    َ يا     ُيَعّقْب     َو ّنَك     َتَخْف     َولَ     َأْق ِمَن     ِإ

ِنيَن  }    الِم

وجملة " تفسيرية،"أن عاطفة، ": الواوألق "وأْن قوله
" حال"تهتز وجملة "،"ألق جملة على معطوفة الشرط

فاعل من " حالجان "كأنها جملة "،"رآها مفعول من
ّلى جملة "،"تهتز من ": حال"مدبرا الشرط، " جواب"و
ّلى فاعل "إنك وجملة " مستأنفة،موسى "يا جملة "،"و

 ." مستأنفةالمنين من

ُلْك32:آ َدَك  {اْس ِبَك ِفي َي ْي َء َتْخُرْج َج ْيَضا ْيِر ِمْن َب ُسوٍء َغ
ْيَك َواضُْمْم َل َناَحَك ِإ ِنَك الّرْهِب ِمَن َج َذا َناِن َف ّبَك ِمْن ُبْرَها َر

َلى ِئِه ِفْرَعْوَن ِإ َل ّنُهْم َوَم ُنوا ِإ  }َفاِسِقيَن َقْوًما َكا

من " حال"بيضاء مقدر، شرط " جواب"تخرج جملة
من ثانية بحال " متعلقغير "من الجار "،"تخرج فاعل
" متعلق"إليك الجار غير، من : كائنة" أيِ"تخرج فاعل

لَ لنه "؛"اضمم بـ يتعلق ولَ : أعني،تقديره بمحذوف
في المتصل ضميره إلى المتصل المضمر فعل يتعدىَ

"الرهب "من . الجاربي : فرحتيقال فل الباب، هذا
" مستأنفةبرهانان "فذانك جملة "،"اضمم بـ متعلق

لـ بنعت " متعلقربك "من النداء، جواب حيز في
ّكَرت وقد "،"برهان أن " مع"فذانك قوله في الشارة ُذ
البرهان لن مؤنثان؛ وهما والعصا اليد إليه المشار
"إلى الجار المعنى، في الخبر عين والمبتدأ مذكر،

"إنهم وجملة "،"برهانان لـ ثان بنعت " متعلقفرعون
 ".وملئه "فرعون من " حالكانوا
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ّني     َرّب     َقاَل  { 33:آ ْلُت     ِإ َت ْنُهْم     َق َأَخاُف     َنْفًسا     ِم َأْن     َف

ُلوِن ُت  }    َيْق

"،"قتلت جملة على " معطوفة"فأخاف جملة
فاعل، والواو النون، بحذف منصوب مضارع ":"يقتلون
والمصدر به، مفعول المقدرة والياء للوقاية، والنون
 .به " مفعول يقتلون " أن المؤول

َأِخي34:آ ّني َأْفَصُح ُهَو َهاُروُن  {َو ًنا ِم ْلُه ِلَسا َأْرِس َمِعَي َف
ًءا ْد ِني ِر ّدُق ّني ُيَص ُبوِن َأْن َأَخاُف ِإ ّذ َك  }ُي

القول مقول على " معطوفةهارون "وأخي جملة
" خبرأفصح "هو وجملة بدل، ""هارونو السابق،

ًنا "،"أفصح بـ " متعلق"مني الجار "،"أخي " تمييز،"لسا
ًءا ّدقني وجملة "،"أرسله مفعول من " حال"رد ""يص
ًءا نعت  ." مستأنفةأخاف "إني وجملة "،"رد

َنْجَعُل  { 35:آ ُكَما     َو ًنا     َل َطا ْل ُلوَن     َفل     ُس ُكَما     َيِص ْي َل َنا     ِإ ِت َيا ِبآِ
ُتَما ْن ُكَما     َوَمِن     َأ َبَع ّت ُبوَن     ا ِل ْلَغا  }    ا

"فل وجملة الثاني، بالمفعول " متعلق"لكما الجار
""بآِياتنا الجار "،"نجعل جملة على معطوفة "يصلون
على معطوف ": اسم"َمْن "،"الغالبون بـ متعلق
ومن "أنتما وجملة "،"أنتما " خبر"الغالبون "،"أنتما

 القول حيز في " مستأنفةالغالبون اتبعكما
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َلّما  { 36 َءُهْم     َف َنا     ُموَسى     َجا ِت َيا َناٍت     ِبآِ ّي ُلوا     َب َذا     َما     َقا ِإلَ     َه
َتًرىَ     ِسْحٌر َنا     َوَما     ُمْف َذا     َسِمْع َنا     ِفي     ِبَه ِئ َبا ِليَن     آ  }    الّو

من بحال " متعلق"بآِياتنا الجار مستأنفة، الشرط جملة
""إلَ "آياتنا، من " حال"بينات : ملتبًسا،أيِ ""موسى
" نعت،"مفترىَ وخبر، مبتدأ "سحر "هذاو للحصر،
إلَ هذا "ما جملة على " معطوفةسمعنا "وما وجملة
 ".سحر

ّبي     ُموَسى     َوَقاَل  { 37:آ َلُم     َر َء     ِبَمْن     َأْع َدىَ     َجا ْلُه ِمْن     ِبا
ْنِدِه ُكوُن     َوَمْن     ِع َبُة     َلُه     َت ّداِر     َعاِق ّنُه     ال ِلُح     لَ     ِإ ِلُموَن     ُيْف ّظا  }    ال
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بـ " متعلق"بالهدىَ "،"أعلم بـ " متعلق"بَمْن الجار
" اسم"َمْنو "،"جاء بـ " متعلقعنده "من الجار "،"جاء

جر، محل في " المتقدمة"َمْن على معطوف موصول
"يفلح لَ "إنه جملة "،"تكون بخبر " متعلق"له الجار

 .الشأن ضمير والهاء مستأنفة،

ّيَها    َ يا     ِفْرَعْوُن     َوَقاَل  { 38:آ ْلَمل     َأ ِلْمُت     َما     ا ُكْم     َع َلٍه     ِمْن     َل ِإ
ْيِريِ ْد     َغ َأْوِق َلى     َهاَماُن    َ يا     ِلي     َف ّطيِن     َع ِلي     َفاْجَعْل     ال
ّلي     َصْرًحا ِلُع     َلَع ّط َلى     َأ َلِه     ِإ ّني     ُموَسى     ِإ ِإ ّنُه     َو ُظ ِمَن     ل

ِبيَن َكاِذ ْل  }    ا

""لكم " زائدة،"ِمْنو به، " مفعول"إله " بدل،"المل
ولم "،"إله لـ " نعت"غيريِ "،"إله من بحال متعلق
" مستأنفة،"فأوقد وجملة مبهم، لنه بالضافة يتعرف

"لعلي جملة الثاني، بالمفعول " متعلق"لي الجار
على " معطوفةلظنه "وإني وجملة " مستأنفة،أطلع
" متعلقالكاذبين "من الجار "،أطلع "لعلي جملة

 ." معترضةهامان "يا وجملة الثاني، بالمفعول

َبَر  { 39:آ ْك َت ُه     ُهَو     َواْس ُد ُنو ْيِر     الْرِض     ِفي     َوُج ْلَحّق     ِبَغ ا
ّنوا َظ ّنُهْم     َو َنا     َأ ْي َل  }    ُيْرَجُعوَن     لَ     ِإ

""جنودهو "،"استكبر في المستتر للضمير " توكيد"هو
"،"استكبر في المستتر الضمير على معطوف اسم
عليه، عطف وما الفاعل من بحال " متعلق"بغير الجار

ّد المؤول والمصدر ّد س ""إلينا الجار المفعولين، مس
 "."يرجعون بـ متعلق

ُه  { 40:آ َنا ْذ َأَخ ُه     َف َد ُنو َناُهْم     َوُج ْذ َب َن َيّم     ِفي     َف ْل ُظْر     ا ْن ْيَف     َفا َك
َبُة     َكاَن ِلِميَن     َعاِق ّظا  }    ال

": اسم"كيف الهاء، على معطوف ": اسم"وجنوده
على " معطوفة"فانظر وجملة كان، خبر استفهام

النظر " مفعولكان "كيف وجملة "،"نبذناهم جملة
 .العلم معنى المضّمن بالَستفهام المعلق

َناُهْم  { 41:آ ْل ِئّمًة     َوَجَع ْدُعوَن     َأ َلى     َي ّناِر     ِإ َيْوَم     ال َياَمِة     َو ْلِق لَ     ا
ْنَصُروَن  }    ُي

javascript:openquran(27,41,41)
javascript:openquran(27,41,41)
javascript:openquran(27,40,40)
javascript:openquran(27,40,40)
javascript:openquran(27,39,39)
javascript:openquran(27,39,39)
javascript:openquran(27,38,38)
javascript:openquran(27,38,38)
javascript:openquran(27,38,38)


" متعلق"يوم والظرف "،"أئمة لـ " نعت"يدعون جملة
جملة على " معطوفةُينصرون "لَ وجملة "،"ينصرون بـ

 "."يدعون

َناُهْم  { 42:آ َبْع ْت َأ َيا     َهِذِه     ِفي     َو ْن ّد َنًة     ال َيْوَم     َلْع َياَمِة     َو ْلِق ُهْم     ا
ُبوِحيَن     ِمَن ْلَمْق  }    ا

"،"جعلناهم جملة على " معطوفة"وأتبعناهم جملة
"هم وجملة "،"لعنة من بحال " متعلقهذه "في الجار

"،"أتبعناهم جملة على " معطوفةالمقبوحين من
 "."المقبوحين بـ " متعلق"يوم والظرف

ْد  { 43:آ َلَق َنا     َو ْي َت َتاَب     ُموَسى     آ ِك ْل َنا     َما     َبْعِد     ِمْن     ا ْك َل َأْه

ْلُقُروَن َلى     ا ِئَر     الو ّناِس     َبَصا ًدىَ     ِلل ّلُهْم     َوَرْحَمًة     َوُه َلَع
ّكُروَن َذ َت  }    َي

والمصدر " مصدرية،"ما " مستأنفة،آتيناه "ولقد جملة
الجار "،"الكتاب من " حال"بصائر إليه، مضاف المؤول
"لعلهم وجملة "،"بصائر لـ بنعت " متعلق"للناس

 " مستأنفةيتذكرون
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ْنَت     َوَما  { 44: ِنِب     ُك ِبّي     ِبَجا ْلَغْر ْذ     ا َنا     ِإ ْي َلى     َقَض ُموَسى     ِإ
ْنَت     َوَما     الْمَر  }    الّشاِهِديَن     ِمَن     ُك

متعلق " ظرف"إذ " مستأنفة،بجانب كنت "وما جملة
ّلق الذيِ بالَستقرار ""قضينا وجملة "،"كانت خبر به تع

على معطوفة "كنت "وما وجملة إليه، مضاف
 ".كنت : "وماالمستأنفة

ّنا  { 45:آ ِك َل َنا     َو ْأ ْنَش ًنا     َأ َطاَوَل     ُقُرو َت ْيِهُم     َف َل ْلُعُمُر     َع َوَما     ا
ْنَت ًيا     ُك َيَن     َأْهِل     ِفي     َثاِو ْد ُلو     َم ْت ْيِهْم     َت َل َنا     َع ِت َيا ّنا     آ ِك َل ّنا     َو ُك

ِليَن  }    ُمْرِس

ّنا جملة من كنت "وما جملة على " معطوفةأنشأنا "ولك
جملة على " معطوفة"وتطاول وجملة "،الشاهدين

ًيا كنت "وما جملة "،"أنشأنا جملة على " معطوفةثاو
في الضمير من " حال"تتلو وجملة "،أنشأنا "لكنا
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ًيا ًيا بـ " متعلقأهل "في الجار "،"ثاو وجملة "،"ثاو
كنت "ما جملة على " معطوفةمرسلين كنا "ولكنا

ًيا  ".ثاو

ْنَت     َوَما  { 46:آ ِنِب     ُك ّطوِر     ِبَجا ْذ     ال َنا     ِإ ْي َد ِكْن     َنا َل ِمْن     َرْحَمًة     َو
ّبَك ْنِذَر     َر ُت َتاُهْم     َما     َقْوًما     ِل ِلَك     ِمْن     َنِذيٍر     ِمْن     َأ ْب  }    َق

الخبر، به تعلق الذيِ بالَستقرار متعلق ": ظرف"إذ
": مفعول"رحمةو " للستدراك،"لكن عاطفة، والواو
معطوفة والجملة أرسلناك، :أيِ محذوف وعامله لجله،

على " معطوفةكنت "وما وجملة "،كنت "ما جملة على
المؤول ). والمصدر44( الية " فيكنت "وما جملة

""نذيرو " المقدر،"أرسلناك بـ " متعلق"لتنذر المجرور
لـ بنعت متعلق "قبلك "من الجار " زائدة،"منو فاعل،
 "."نذير

َلْولَ  { 47:آ َبُهْم     َأْن     َو َبٌة     ُتِصي ّدَمْت     ِبَما     ُمِصي ْيِديِهْم     َق َأ

ُلوا َيُقو َنا     َف ّب ْلَت     َلْولَ     َر َنا     َأْرَس ْي َل ِبَع     َرُسولَ     ِإ ّت َن ِتَك     َف َيا آ
ُكوَن َن ِنيَن     ِمَن     َو ْلُمْؤِم  }    ا

تأويل في بعدها " ما"أنو مستأنفة، الشرط جملة
محذوف الشرط وجواب محذوف، وخبره مبتدأ، مصدر

بـ " متعلق"بما والجار رسولَ إليهم أرسلنا : ماأيِ
في والفاء " للتحضيض،أرسلت "لولَ "،"تصيبهم

" معطوفنتبع "أن المؤول والمصدر " للسببية،"فنتبع
ثمة : هلأيِ السابق الكلم من مأخوذ مصدر على

 .اليات فاتباع إرسال

َلّما 48:آ َءُهُم     {َف ْلَحّق     َجا َنا     ِمْن     ا ْنِد ُلوا     ِع ِتَي     َلْولَ     َقا ْثَل     ُأو ِم
ِتَي     َما َلْم     ُموَسى     ُأو ْكُفُروا     َأَو ِتَي     ِبَما     َي ْبُل     ِمْن     ُموَسى     ُأو َق

ُلوا َظاَهَرا     ِسْحَراِن     َقا ُلوا     َت ّنا     َوَقا ُكّل     ِإ  }    َكاِفُروَن     ِب

"،تصيبهم أن "ولولَ جملة على معطوفة الشرط جملة
""لولَ "،"الحق من بحال " متعلقعندنا "من الجار

""يكفروا جملة ثان، " مفعول"مثل للتحضيض،
الجار "،"أوتي بـ " متعلققبل "من الجار مستأنفة،

 "."كافرون بـ متعلق ""بكل
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ُتوا     ُقْل  { 49:آ ْأ َتاٍب     َف ِك ْنِد     ِمْن     ِب ّلِه     ِع َدىَ     ُهَو     ال ْنُهَما     َأْه ِم
ِبْعُه ّت أ

ُتْم     ِإْن     َ ْن  }    َصاِدِقيَن     ُك

صادقين كنتم : إنأيِ مقدر شرط لجواب رابطة الفاء
"من والجار المقدر، القول مقول الشرط وهذا فأتوا،

" جواب"أتبعه وجملة "،"كتاب لـ بنعت " متعلقعند
" مستأنفة،صادقين كنتم "إن وجملة مقدر، شرط

 .قبله ما عليه دّل محذوف الشرط وجواب

ِإْن  { 50:آ ُبوا     َلْم     َف َتِجي َلْم     َلَك     َيْس ّنَما     َفاْع ِبُعوَن     َأ ّت َي
َءُهْم َبَع     ِمّمَن     َأضَّل     َوَمْن     َأْهَوا ّت ُه     ا ْيِر     َهَوا ًدىَ     ِبَغ ّلِه     ِمَن     ُه }    ال

والمصدر "،"قل جملة على معطوفة الشرط جملة
ّد المؤول ّد س َلْي مس "أضل "وَمْن وجملة "،"علم مفعو

" خبر،"أضلو مبتدأ، استفهام " اسم"َمْن مستأنفة،
" متعلق"بغير الجار "،"أضل بـ " متعلق"ممن الجار
لـ بنعت " متعلقالله "من الجاّر "،"اتبع فاعل من بحال

 "هدىَ
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ْد{ 51: َلَق َنا َو ْل ْلَقْوَل َلُهُم َوّص ّلُهْم ا ّكُروَن َلَع َذ َت  }َي

"لعلهم جملة وكذا " مستأنفة،وّصلنا "ولقد جملة
 ".يتذكرون

ّلِذيَن  { 52:آ َناُهُم     ا ْي َت َتاَب     آ ِك ْل ِلِه     ِمْن     ا ْب ُنوَن     ِبِه     ُهْم     َق  }    ُيْؤِم

" متعلققبله "من الجاّر مستأنفة، الموصول جملة
 .الموصول " خبريؤمنون "هم وجملة بالفعل،

َذا  { 53:آ ِإ َلى     َو ْت ْيِهْم     ُي َل ُلوا     َع ّنا     َقا ّنُه     ِبِه     آَم ْلَحّق     ِإ َنا     ِمْن     ا ّب َر
ّنا ّنا     ِإ ِلِه     ِمْن     ُك ْب ِلِميَن     َق  }    ُمْس

وجملة "،"الحق من بحال " متعلقربنا "من الجاّر
وجملة المتقدمة، الَستئنافية على معطوفة الشرط

"إنا جملة وكذا القول، حيز في " مستأنفةالحق "إنه
 "."مسلمين بالخبر " متعلققبله "من الجار "،كنا
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ِئَك  { 54:آ َل َتْوَن     ُأو ْيِن     َأْجَرُهْم     ُيْؤ َت َبُروا     ِبَما     َمّر ُءوَن     َص ْدَر َي َو
َنِة ْلَحَس َئَة     ِبا ّي َناُهْم     َوِمّما     الّس ْنِفُقوَن     َرَزْق  }    ُي

مطلق، مفعول " نائب"مّرتين ثان، " مفعول"أجرهم
"،"يؤتون بـ متعلق مجرور والمصدر مصدرية، ""ما

"،"يدرؤون جملة على " معطوفة"ينفقون وجملة
 "."ينفقون بـ " متعلق"مما والجار

َذا  { 55:آ ِإ ّلْغَو     َسِمُعوا     َو ْنُه     َأْعَرضُوا     ال ُلوا     َع َنا     َوَقا َنا     َل ُل َأْعَما

ُكْم َل ُكْم     َو ُل ُكْم     َسلٌم     َأْعَما ْي َل َتِغي     لَ     َع ْب ِليَن     َن ْلَجاِه  }    ا

وجملة "،"ينفقون جملة على معطوفة الشرط جملة
" مستأنفةعليكم "سلم جملة إليه، " مضاف"سمعوا

مستأنفة "الجاهلين نبتغي "لَ وجملة القول، حيز في
 .القول حيز في

ّنَك  { 56:آ ْبَت     َمْن     َتْهِديِ     لَ     ِإ َب ِكّن     َأْح َل ّلَه     َو َمْن     َيْهِديِ     ال
ُء َلُم     َوُهَو     َيَشا َتِديَن     َأْع ْلُمْه  }    ِبا

"إنك المستأنفة على " معطوفةيهديِ الله "ولكن جملة
جملة على " معطوفةأعلم "وهو وجملة "،تهديِ لَ

 "."أعلم بـ " متعلق"بالمهتدين والجار "،"يهديِ

ُلوا  { 57:آ ِبِع     ِإْن     َوَقا ّت َدىَ     َن ْلُه ّطْف     َمَعَك     ا َتَخ َنا     ِمْن     ُن َأْرضِ

َلْم ّكْن     َأَو ًنا     َحَرًما     َلُهْم     ُنَم َبى     آِم ْيِه     ُيْج َل َشْيٍء     ُكّل     َثَمَراُت     ِإ
ّنا     ِمْن     ِرْزًقا ُد ِكّن     َل َل َثَرُهْم     َو ْك َلُموَن     لَ     َأ  }    َيْع

""نتخطف وجملة "،"نتبع بـ متعلق ": ظرف"معك
" مستأنفة،نمكن "أولم جملة مقدر، شرط جواب
ُيجبى وجملة مفعول " نائب"رزًقا "،"حرًما لـ " نعت"
ُيجبى معنى لن لعامله؛ مرادف مطلق ": يرزقهم،إليه "
وجملة "،"رزقا لـ بنعت " متعلقلدنا "من والجار

 ".نمكن "أولم جملة على معطوفة الَستدراك

َكْم  { 58:آ َنا     َو ْك َل َيٍة     ِمْن     َأْه ِطَرْت     َقْر َتَها     َب ْلَك     َمِعيَش ِت َف
ُنُهْم ِك َكْن     َلْم     َمَسا ِليل     ِإلَ     َبْعِدِهْم     ِمْن     ُتْس ّنا     َق ُك َنْحُن     َو
ِثيَن ْلَواِر  }    ا
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والجار مقدم، به مفعول " خبرية"كم مستأنفة، الواو
" منصوب"معيشتها "،"كم لـ بنعت متعلق "قرية "من
"مساكنهم "فتلك وجملة )،(في الخافض نـزع على

لـ " نعت"بطرت وجملة "،"أهلكنا جملة على معطوفة
من " حالبعدهم من تسكن "لم وجملة "،"قرية

: لمأيِ مطلق مفعول نائب ":"قليل "،"مساكنهم
ًنا إلَ السكن ضروب من تسكن "وكنا وجملة قليل سك

"،تسكن "لم جملة على " معطوفةالوارثين نحن
 ." للحصر"إلَ منهم، : لهاأيِ مقدر والرابط

ّبَك     َكاَن     َوَما  { 59:آ ِلَك     َر ْلُقَرىَ     ُمْه ّتى     ا ْبَعَث     َح ُأّمَها     ِفي     َي

ُلو     َرُسولَ ْت ْيِهْم     َي َل َنا     َع ِت َيا ّنا     َوَما     آ ِكي     ُك ِل ْلُقَرىَ     ُمْه ِإلَ     ا
ُلَها َأْه ِلُموَن     َو  }    َظا

"كم جملة على " معطوفةمهلك ربك كان "وما جملة
" متعلقيبعث "حتى المجرور المؤول والمصدر "،أهلكنا

على " معطوفةمهلكي كنا "وما وجملة "،"مهلك بـ
" نعت"يتلو وجملة "،مهلك ربك كان "ما جملة

 "القرىَ من " حالظالمون "وأهلها وجملة "،"رسولَ
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ُتْم     َوَما  { 60 ِتي َتاُع     َشْيٍء     ِمْن     ُأو َياِة     َفَم ْلَح َيا     ا ْن ّد ُتَها     ال َن َوِزي
َد     َوَما ْن ّلِه     ِع ْيٌر     ال ْبَقى     َخ َأ ُلوَن     َأَفل     َو  }    َتْعِق

وفعل به، مفعول شرط " اسم"ما استئنافية، الواو
"من الجار فاعل، نائب والتاء للمجهول، مبني ماض
" خبر"متاع رابطة، والفاء "،"ما لـ بنعت " متعلقشيء
"الله عند "وما في والواو هو، تقديره محذوف لمبتدأ

متعلق " ظرف"عند مبتدأ، موصول " اسم"ما عاطفة،
" معطوفةخير الله عند "وما وجملة المقدرة، بالصلة

"تعقلون "أفل وجملة "،أوتيتم "وما المستأنفة على
 .مستأنفة

ُه     َأَفَمْن  { 61:آ َنا ْد ًدا     َوَع ًنا     َوْع ُه     َكَمْن     لَِقيِه     َفُهَو     َحَس َنا ّتْع َم
َتاَع َياِة     َم ْلَح َيا     ا ْن ّد َياَمِة     َيْوَم     ُهَو     ُثّم     ال ْلِق ْلُمْحَضِريَن     ِمَن     ا  }    ا

"لَقيه "فهو وجملة " مستأنفة،وعدناه "أفمن جملة
" متعلق"كمن ". والجار"وعدناه الصلة على معطوفة
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""يوم مطلق، مفعول " نائب"متاع الموصول، بخبر
من هو "ثم وجملة "،"المحضرين بـ متعلق ظرف

َناه جملة على معطوفة "المحضرين ّتْع  "."م

َيْوَم  { 62:آ َناِديِهْم     َو َيُقوُل     ُي ْيَن     َف ِئَي     َأ َكا ّلِذيَن     ُشَر ُتْم     ا ْن ُك
 }    َتْزُعُموَن

اذكر لـ " مفعول"يوم عاطفة، ": الواو"ويوم قوله
"أفمن جملة على " معطوفةيوم "واذكر وجملة مقدًرا،
متعلق مكان ظرف استفهام " اسم"أين "،وعدناه
لشركائي، " نعت"الذين " مبتدأ،"شركائي بالخبر،

ّدران"تزعمون ومفعولَ أنهم : تزعمونأيِ " ُمق
 .شركائي

ّلِذيَن     َقاَل  { 63:آ ْيِهُم     َحّق     ا َل ْلَقْوُل     َع َنا     ا ّب ّلِذيَن     َهُؤلَِء     َر ا
َنا ْي َناُهْم     َأْغَو ْي َنا     َكَما     َأْغَو ْي َنا     َغَو ْأ َبّر ْيَك     َت َل ُنوا     َما     ِإ َنا     َكا ّيا ِإ

ُدوَن ُب  }    َيْع

في الموصول على والعائد وخبر، " مبتدأالذين "هؤلَء
يكون أن يجوز ولَ : أغويناهم،أيِ مقدر ""أغوينا
ًتا،"الذين في ليس لنه خبًرا؛ ""أغويناهم وجملة " نع
":"كما وقوله صفته، في ما على فائدة زيادة الخبر

:والتقدير " مصدرية،"ما و مطلق، مفعول نائب الكاف
ّيا فَغَووا إغواء أغويناهم ّينا، مثل َغ " ضمير"إيانا َغ

""أغويناهم وجملة مقدم، مفعول منفصل نصب
 ".كانوا "ما " و"تبّرأنا جملتا وكذا مستأنفة،

ْدُعوا     َوِقيَل  { 64:آ ُكْم     ا َء َكا َدَعْوُهْم     ُشَر َلْم     َف ُبوا     َف َتِجي َيْس
َأُوا     َلُهْم َذاَب     َوَر ْلَع ّنُهْم     َلْو     ا ُنوا     َأ ُدوَن     َكا َت  }    َيْه

والمصدر "،"قيل جملة على " معطوفة"فدَعْوهم جملة
الشرط ). وجواب(ثبت بـ " فاعلكانوا "أن المؤول

رأوا لما مهتدين كونهم ثبت : لووالتقدير محذوف،
 .مستأنفة الشرط وجملة العذاب،

َيْوَم  { 65:آ َناِديِهْم     َو َيُقوُل     ُي َذا     َف ُتُم     َما ْب ِليَن     َأَج ْلُمْرَس  }    ا

( الية في " المتقدم"يوم على ": معطوف"ويوم قوله
يجوز ولَ مطلق، مفعول استفهام ": اسم"ماذا )،62
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لنه المجرور العائد حذف ثم ؟به أجبتم الذيِ ما تقديره
 .حذفه شرط غير من

َيْت  { 66:آ ْيِهُم     َفَعِم َل ُء     َع َبا ْن ِئٍذ     ال ُلوَن     لَ     َفُهْم     َيْوَم َء َتَسا  }    َي

"يتساءلون لَ "فهم وجملة " مستأنفة،"فعميت جملة
 .المستأنفة على معطوفة

َأّما  { 67:آ ِلًحا     َوَعِمَل     َوآَمَن     َتاَب     َمْن     َف َأْن     َفَعَسى     َصا

ُكوَن ِلِحيَن     ِمَن     َي ْلُمْف  }    ا

وتفصيل، شرط " حرف"أما استئنافية، ": الفاء"فأما
به، " مفعول"صالًحا مبتدأ، موصول ": اسم"َمْن

ماض " فعل"عسىو رابطة، الفاء ":يكون أن "فعسى
""َمْن كون وترّجح فاعل، المؤول والمصدر تام،

شرط، أداتا يجتمع لكيل شرطية كونها على موصولة
 "."َمْن المبتدأ " خبريكون أن "فعسى وجملة

ّبَك 68:آ ُلُق     {َوَر ُء     َما     َيْخ َتاُر     َيَشا َيْخ ُة     َلُهُم     َكاَن     َما     َو َيَر ْلِخ ا
ْبَحاَن ّلِه     ُس َلى     ال َتَعا ُكوَن     َعّما     َو  }    ُيْشِر

مفعول " نائب"سبحان " مستأنفة،يخلق "وربك جملة
"عّما المجرور والمصدر " مصدرية،"ما مطلق،

شركهم، عن تعالى :" أيِ"تعالى بـ " متعلقيشركون
جملة وكذا " مستأنفة،الخيرة لهم كان "ما وجملة
جملة على " معطوفة"وتعالى جملة )،سبحان (نسبح
 "."نسبح

ّلُه     َوُهَو  { 70:آ َلَه     لَ     ال ُد     َلُه     ُهَو     ِإلَ     ِإ ْلَحْم َلى     ِفي     ا الو
َلُه     َوالِخَرِة ْكُم     َو ْلُح ْيِه     ا َل ِإ  }    ُتْرَجُعوَن     َو

"،يعلم "ربك جملة على " معطوفةالله "وهو جملة
"له وجملة "،"هو للمبتدأ ثان خبر التنـزيه وجملة
""هو " للحصر،": "إلَهو "إلَ وقوله ثالث، " خبرالحمد

والجار المحذوف، الخبر في المستتر الضمير من بدل
وجملة "،"الحمد من بحال " متعلقالولى "في

 الحمد "له جملة على " معطوفة"ترجعون
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ُتْم     ُقْل  { 71 ْي َأ ّلُه     َجَعَل     ِإْن     َأَر ُكُم     ال ْي َل ْيَل     َع ّل ًدا     ال َلى     َسْرَم ِإ
ِم َياَمِة     َيْو ْلِق َلٌه     َمْن     ا ْيُر     ِإ ّلِه     َغ ُكْم     ال ِتي ْأ َياٍء     َي َأَفل     ِبِض

 }    َتْسَمُعوَن

على يعود مستتر " ضمير"أرأيتم لـ الول المفعول
" في"جعل" و"رأيتم الفعلن تنازع وقد "،"الليل
:الجعل ومفعولَ منه، " لقربه"جعل وأعمل "،"الليل
ًدا "الليل وجواب " اعتراضية،جعل "إن جملة "،سرم

"إلى والجار الَستفهام، جملة يفسره محذوف الشرط
استفهام " اسمإله "َمْن "،"سرمدا لـ بنعت " متعلقيوم

ثان " مفعولإله "َمْن . وجملة" نعت"غير وخبر، مبتدأ
وجملة "،"إله لـ ثان " نعت"يأتيكم وجملة "،"أرأيتم لـ

 ." مستأنفةتسمعون "أفل

ُتْم     ُقْل  { 72:آ ْي َأ ّلُه     َجَعَل     ِإْن     َأَر ُكُم     ال ْي َل ّنَهاَر     َع ًدا     ال َلى     َسْرَم ِإ
ِم َياَمِة     َيْو ْلِق َلٌه     َمْن     ا ْيُر     ِإ ّلِه     َغ ُكْم     ال ِتي ْأ ْيٍل     َي َل ُنوَن     ِب ُك ِفيِه     َتْس
ْبِصُروَن     َأَفل  }    ُت

 .وجمل مفردات المتقدمة الية مثل

ِتِه     َوِمْن  { 73:آ ُكُم     َجَعَل     َرْحَم ْيَل     َل ّل ّنَهاَر     ال ُنوا     َوال ُك َتْس ِفيِه     ِل
َتُغوا ْب َت ِل ِلِه     ِمْن     َو ُكْم     َفْض ّل َلَع ُكُروَن     َو  }    َتْش

" متعلق"لكم الجار " مستأنفة،رحمته "وِمْن في الواو
" مجرور"لتسكنوا المؤول والمصدر الثاني، بالمفعول

على معطوف الثاني والمصدر "،"جعل بـ متعلق
"ولعلكم وجملة وللبتغاء، : للسكنأيِ الول المصدر

:أيِ المتقدم المجرور المفرد على معطوفة "تشكرون
 . تشكرون ولعلكم وللبتغاء

َيْوَم  { 74:آ َناِديِهْم     َو َيُقوُل     ُي ْيَن     َف ِئَي     َأ َكا ّلِذيَن     ُشَر ُتْم     ا ْن ُك
 }    َتْزُعُموَن

اذكر لـ " مفعول"يوم مستأنفة، ": الواو"ويوم قوله
" اسم"أين إليه، " مضاف"يناديهم وجملة مقدًرا،

"،"شركائي المبتدأ بخبر مكان ظرف استفهام
 .شركاء أنهم : تزعمونأيِ محذوفان الزعم ومفعولَ
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َنا 75:آ ًدا     ُأّمٍة     ُكّل     ِمْن     {َونـزْع َنا     َشِهي ْل ُتوا     َفُق ُكْم     َها َن ُبْرَها
ِلُموا ْلَحّق     َأّن     َفَع ّلِه     ا ْنُهْم     َوضَّل     ِل ُنوا     َما     َع َتُروَن     َكا  }    َيْف

وجملة "،"يناديهم جملة على " معطوفة"نـزعنا جملة
أمر " فعل"هاتوا "،"نـزعنا جملة على معطوفة ""قلنا
ّدلله الحق "أن المؤول والمصدر وفاعله، جامد " س
ّد َلْي مس  .فاعل موصول " اسمكانوا "ما علم، مفعو

ِم     ِمْن     َكاَن     َقاُروَن     ِإّن  { 76:آ َبَغى     ُموَسى     َقْو ْيِهْم     َف َل َع
ُه َنا ْي َت ُنوِز     ِمَن     َوآ ُك ْل ِتَحُه     ِإّن     َما     ا ُء     َمَفا ُنو َت َبِة     َل ْلُعْص ِلي     ِبا ُأو

ْلُقّوِة ْذ     ا ّلَه     ِإّن     َتْفَرْح     لَ     َقْوُمُه     َلُه     َقاَل     ِإ ُيِحّب     لَ     ال
ْلَفِرِحيَن  }    ا

"منالجار "،"كان جملة على " معطوفة"فبغى جملة
مفعول موصول " اسم"ما "،"آتيناه بـ متعلق "الكنوز

"إن جملة بالياء، مجرور للعصبة " نعت"أولي ثان،
" ظرف"إذ الَسمي، الموصول " صلةلتنوء مفاتحه

والجملة إذ، الفرح : أظهرأيِ بمقدر متعلق زمان
"الفرحين يحب لَ الله "إن وجملة مستأنفة، المقدرة
 .القول حيز في مستأنفة

َتِغ{ 77:آ ْب َتاَك ِفيَما َوا ّلُه آ ّداَر ال َة ال ْنَس َولَ الِخَر َت
َبَك َيا ِمَن َنِصي ْن ّد َأْحِسْن ال ّلُه َأْحَسَن َكَما َو ْيَك ال َل ْبِغ َولَ ِإ َت
َد ْلَفَسا ّلَه ِإّن الْرِض ِفي ا ْلُمْفِسِديَن ُيِحّب لَ ال قوله }ا

والكاف بالفعل، متعلق والجار " للسببية،": "في"فيما
:أيِ " مصدرية"ما و مطلق، مفعول " نائب"كما في

ًنا أحسن "الرض "في الجار الله، إحسان مثل إحسا
 "الفساد من بحال متعلق
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ّنَما     َقاَل  { 78 ُتُه     ِإ ِتي َلى     ُأو ٍم     َع ْل ْنِديِ     ِع َلْم     ِع َلْم     َأَو ّلَه     َأّن     َيْع ال
ْد َلَك     َق ِلِه     ِمْن     َأْه ْب ْلُقُروِن     ِمَن     َق ّد     ُهَو     َمْن     ا ْنُه     َأَش ًة     ِم ُقّو

َثُر ْك َأ َأُل     َولَ     َجْمًعا     َو ِبِهُم     َعْن     ُيْس ُنو ْلُمْجِرُموَن     ُذ  }    ا

"علم "على الجار لها، عمل لَ ومكفوفة " كافة"إنما
" متعلق"عنديِ الظرف الفاعل، نائب من بحال متعلق
والمصدر " مستأنفة،يعلم "أولم جملة "،"علم لـ بنعت
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ّد المؤول ّد س َلْي مس وجملة " تمييز،"قوة علم، مفعو
 .المتعاطفين بين " معترضةيسأل "ولَ

َلى     َفَخَرَج  { 79:آ ِتِه     ِفي     َقْوِمِه     َع َن ّلِذيَن     َقاَل     ِزي ُدوَن     ا ُيِري
َة َيا ْلَح َيا     ا ْن ّد ْيَت    َ يا     ال َنا     َل ْثَل     َل ِتَي     َما     ِم ّنُه     َقاُروُن     ُأو ُذو     ِإ َحّظ     َل
ٍم ِظي  }    َع

" المتقدمة،"قال جملة على " معطوفة"فخرج جملة
""ما "،"خرج فاعل من بحال " متعلقزينته "في الجار

من " حالحظ لذو "إنه وجملة إليه، مضاف موصول
 "."قارون

ّلِذيَن     َوَقاَل  { 80:آ ُتوا     ا ْلَم     ُأو ْلِع ُكْم     ا َل ْي ّلِه     َثَواُب     َو ْيٌر     ال َخ
ِلًحا     َوَعِمَل     آَمَن     ِلَمْن َلّقاَها     َولَ     َصا ِبُروَن     ِإلَ     ُي    الّصا

  { 

لفعل مطلق " مفعول"ويلكم ثان، " مفعول"العلم
ِلَمْن الجار مهمل، " مفعول"صالًحا "،"خير بـ " متعلق"

على " معطوفةالصابرون إلَ يلّقاها "ولَ وجملة ثان،
""إلَو فاعل، " نائب"الصابرون "،خير الله "ثواب جملة

 .للحصر

َنا  { 81:آ َداِرِه     ِبِه     َفَخَسْف ِب َئٍة     ِمْن     َلُه     َكاَن     َفَما     الْرَض     َو ِف
َنُه ْنُصُرو ّلِه     ُدوِن     ِمْن     َي َتِصِريَن     ِمَن     َكاَن     َوَما     ال ْن ْلُم  }    ا

""فما في الفاء و " مستأنفة،"فخسفنا جملة
كان، " اسم"فئة كان، بخبر " متعلق"له الجار مستأنفة،

"من الجار " نعت،"ينصرونه وجملة " زائدة،"ِمن و
"وما وجملة "،"ينصرونه فاعل من بحال " متعلقدون
كان "فما جملة على " معطوفةالمنتصرين من كان

 ".له

َبَح  { 82:آ َأْص ّلِذيَن     َو ّنْوا     ا َنُه     َتَم َكا ُلوَن     ِبالْمِس     َم َأّن     َيُقو َك ْي َو
ّلَه ْبُسُط     ال َق     َي ُء     ِلَمْن     الّرْز َباِدِه     ِمْن     َيَشا َيْقِدُر     ِع َأْن     َلْولَ     َو

ّلُه     َمّن َنا     ال ْي َل َنا     َلَخَسَف     َع ّنُه     ِب َأ َك ْي ِلُح     لَ     َو َكاِفُروَن     ُيْف ْل  }    ا

": اسم"ويِ مكانه، : مثلوالصل به، " مفعول"مكانه
الجار واسمه، ناسخ وحرف أعجب، بمعنى مضارع فعل
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امتناع " حرف"لولَ "،"َمْن من بحال " متعلقعباده "من
ّنه : لولَوالتقدير مبتدأ المؤول والمصدر لوجوب، َم
"كأنه "ويِ جملة وكذا مستأنفة، الشرط وجملة موجود،

 .القول حيز في مستأنفة

ْلَك  { 83:آ ّداُر     ِت ُة     ال ُلَها     الِخَر ّلِذيَن     َنْجَع ُدوَن     لَ     ِل ُلّوا     ُيِري ُع
ًدا     َولَ     الْرِض     ِفي َبُة     َفَسا ْلَعاِق ّتِقيَن     َوا ْلُم  }    ِل

"الرض "في الجار " خبر،"نجعلها وجملة " بدل،"الدار
ُلّوا لـ بنعت متعلق "للمتقين "والعاقبة وجملة "،"ُع

 .مستأنفة

َء     َوَمْن  { 84:آ َئِة     َجا ّي ّلِذيَن     ُيْجَزىَ     َفل     ِبالّس ُلوا     ا َعِم
َئاِت ّي ُنوا     َما     ِإلَ     الّس ُلوَن     َكا  }    َيْعَم

إقامة من وهو الشرط، " جوابالذين يجزىَ "فل جملة
" وفييجزون "فل والصل المضمر، مقام الظاهر

لحالهم، تهجين فضل مكرًرا إليهم السيئة عمل إسناد
. والصلالسامعين قلوب في للسيئة تبغيض وزيادة

من ليست " النافية"لَ لن يجزون؛ لَ : فهمالصناعي
 ثان مفعول "كانوا "ما قوله " في"ما . والفاء مواضع
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ّلِذيِ     ِإّن  { 85 ْيَك     َفَرَض     ا َل ْلُقْرآَن     َع ّدَك     ا َلى     َلَرا ُقْل     َمَعاٍد     ِإ
ّبي َلُم     َر َء     َمْن     َأْع َدىَ     َجا ْلُه ِبيٍن     ضَلٍل     ِفي     ُهَو     َوَمْن     ِبا  }    ُم

ّدَك في اللم َلَرا " متعلقمعاد "إلى الجار " المزحلقة،"
ّدَك بـ " اسم"َمْن " مستأنفة،أعلم ربي "قل جملة "،"َرا

 ." مقدًرا"يعلم لـ مفعول موصول

ْنَت     َوَما  { 86:آ ْلَقى     َأْن     َتْرُجو     ُك ْيَك     ُي َل َتاُب     ِإ ِك ْل َرْحَمًة     ِإلَ     ا
ّبَك     ِمْن َنّن     َفل     َر ُكو َكاِفِريَن     َظِهيًرا     َت ْل  }    ِل

" مفعوليلقى "أن المصدر " مستأنفة،كنت "وما جملة
لجله، " مفعول"رحمة " للحصر،"إلَ "،"ترجو

" متعلقربك "من الجار الحوال، عموم من والَستثناء
على " معطوفةتكونن "فل وجملة "،"رحمة لـ بنعت
على مبني ناقص مضارع والفعل "،كنت "وما جملة
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" خبرها،"ظهيًراو المخاطب، ضمير واسمها الفتح،
 "."ظهيًرا بـ " متعلق"للكافرين والجار

ّنَك     َولَ  { 87:آ ّد َياِت     َعْن     َيُص ّلِه     آ َد     ال ْذ     َبْع َلْت     ِإ ْيَك     ُأنـز َل  }    ِإ

ّنك بالفعل متعلق زمان " ظرف"بعد " اسم"إذ "،"يصد
 .السكون على مبني إليه مضاف ظرفي

ْدُع     َولَ  { 88:آ ّلِه     َمَع     َت َلًها     ال َلَه     لَ     آَخَر     ِإ َشْيٍء     ُكّل     ُهَو     ِإلَ     ِإ
ِلٌك ْكُم     َلُه     َوْجَهُه     ِإلَ     َها ْلُح ْيِه     ا َل ِإ  }    ُتْرَجُعوَن     َو

وجملة "،"إلًها من بحال متعلق مكان " ظرف"مع
من " بدل"هو " للحصر،" "إلَهو "إلَ مستأنفة، التنـزيه
"كل وجملة المحذوف، الخبر في المستتر الضمير

""وجهه " للستثناء،"إلَ " مستأنفة،هالك شيء
وجملة " مستأنفة،الحكم "له وجملة منصوب، مستثنى

".الحكم "له جملة على " معطوفة"ترجعون

 العنكبوت سورة

َأَحِسَب 2:آ ّناُس { ُكوا َأْن ال ْتَر ُلوا َأْن ُي ّنا َيُقو لَ َوُهْم آَم
ُنوَن َت  }ُيْف

ُكوا "أْن المؤول المصدر ْتَر ّدُي ّد " س َلْي مس حسب، مفعو
نـزع على " منصوبيقولوا "أن المؤول والمصدر
 ." حاليةيفتنون لَ "وهم وجملة اللم، الخافض

ْد  { 3:آ َلَق ّنا     َو َت ّلِذيَن     َف ِلِهْم     ِمْن     ا ْب َلَمّن     َق َيْع َل ّلُه     َف ّلِذيَن     ال ا
َدُقوا  }    َص

ّنا "ولقد جملة َت على معطوفة المقدر القسم " معَف
""فليعلمّن وجملة "،الناس "أحسب الَبتدائية الجملة

ّنا "لقد القسم جواب على معطوفة  ".فت

ّلِذيَن     َحِسَب     َأْم  { 4:آ ُلوَن     ا َئاِت     َيْعَم ّي َنا     َأْن     الّس ِبُقو َء     َيْس َسا
ُكُموَن     َما  }    َيْح

تأويل في بعدها " وما"أْنو للضراب، " المنقطعة"أم
ّدت مصدر ّد س " موصول"ماو حسب، مفعولي مس
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وجملة : حكمهم،أيِ محذوف بالذم والمخصوص فاعل،
 ." مستأنفةيحكمون ما "ساء

َء     َيْرُجو     َكاَن     َمْن  { 5:آ ّلِه     ِلَقا ِإّن     ال ّلِه     َأَجَل     َف َوُهَو     لٍت     ال
ِليُم     الّسِميُع ْلَع  }    ا

"وهو وجملة " خبر،"كان وجملة مبتدأ، " شرطية"َمْن
 .ثان " خبر"العليم و " مستأنفة،السميع

ّلَه     ِإّن  { 6:آ ِنّي     ال َلِميَن     َعِن     َلَغ ْلَعا  }    ا

 ""غني بـ " متعلقالعالمين "عن الجار
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ّلِذيَن  { 7 ُنوا     َوا ُلوا     آَم ِلَحاِت     َوَعِم َكّفَرّن     الّصا ُن ْنُهْم     َل َع
ِتِهْم َئا ّي ّنُهْم     َس َي َنْجِز َل ّلِذيِ     َأْحَسَن     َو ُنوا     ا ُلوَن     َكا  }    َيْعَم

وجوابه القسم وجملة القسم، " جواب"لنكفرّن جملة
""الذيِ ثان، " مفعول"أحسن "،"الذين المبتدأ خبر

 .إليه مضاف موصول اسم

َنا  { 8:آ ْي ْنَساَن     َوَوّص ْيِه     ال َد ِل ًنا     ِبَوا ِإْن     ُحْس َداَك     َو َجاَه
ُتْشِرَك ْيَس     َما     ِبي     ِل ْلٌم     ِبِه     َلَك     َل ِطْعُهَما     َفل     ِع َلّي     ُت ِإ

ُكْم ُكْم     َمْرِجُع ُئ ّب َن ُأ ُتْم     ِبَما     َف ْن ُلوَن     ُك  }    َتْعَم

ًنا " مستأنفة،"ووصينا جملة مطلق مفعول " نائب"حس
ًءأيِ صفته، عنه ناب " موصولة"ما ُحْسن، ذا : إيصا

جملة "،"علم من بحال " متعلق"به الجار به، مفعول
" معطوفة"فأنبئكم جملة " مستأنفة،مرجعكم "إلّي
 ".مرجعكم "إلّي جملة على

ّلِذيَن  { 9:آ ُنوا     َوا ُلوا     آَم ِلَحاِت     َوَعِم ّنُهْم     الّصا َل ْدِخ ُن ِفي     َل
ِلِحيَن  }    الّصا

""لندخلنهم وجملة ..." مستأنفة،آمنوا "والذين جملة
 .المبتدأ خبر وجوابه والقسم القسم، جواب

ّناِس     {َوِمَن 10:آ ّنا     َيُقوُل     َمْن     ال ّلِه     آَم َذا     ِبال ِإ ِفي     ُأوِذيَِ     َف
ّلِه َنَة     َجَعَل     ال ْت ّناِس     ِف َذاِب     ال ّلِه     َكَع ِئْن     ال َل َء     َو ِمْن     َنْصٌر     َجا
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ّبَك ُلّن     َر َيُقو ّنا     َل ّنا     ِإ ُكْم     ُك ْيَس     َمَع َل ّلُه     َأَو َلَم     ال َأْع ِفي     ِبَما     ِب
ُدوِر َلِميَن     ُص ْلَعا  }    ا

الشرط وجملة " مستأنفة،َمن الناس "ومن جملة
" متعلق"كعذاب والجار المستأنفة، على معطوفة

على " معطوفةجاء "ولئن وجملة الثاني، بالمفعول
ُلن . وقولهالشرط جملة بثبوت مرفوع ": مضارع"ليقو
الجماعة وواو المثال، لتوالي المحذوفة؛ النون

للتوكيد، والنون فاعل، الساكنين لَلتقاء المحذوفة
في زائدة والباء " مستأنفة،بأعلم الله "أوليس وجملة

"في الجار "،"أعلمبـ متعلق ""بما والجار ليس، خبر
 .المقدرة بالصلة " متعلقصدور

َلَمّن  { 11:آ َيْع َل ّلُه     َو ّلِذيَن     ال ُنوا     ا  }    آَم

 ." مستأنفةالله "وليعلمّن جملة

ّلِذيَن     َوَقاَل  { 12:آ ّلِذيَن     َكَفُروا     ا ُنوا     ِل ِبُعوا     آَم ّت َنا     ا َل ِبي َس
َنْحِمْل ْل ُكْم     َو َيا َطا ِليَن     ُهْم     َوَما     َخ َياُهْم     ِمْن     ِبَحاِم َطا ِمْن     َخ

ّنُهْم     َشْيٍء ُبوَن     ِإ َكاِذ  }    َل

وجملة القول، مقول على " معطوفة"ولنحمل جملة
ليس، عمل " تعمل"ما و " اعتراضية،بحاملين هم "وما

"خطاياهم "من والجار "،"ما خبر في زائدة والباء
"،"حاملين " مفعول"شيء و "،"شيء من بحال متعلق

في " مستأنفةلكاذبون "إنهم . وجملة" زائدة"ِمْن و
 .الَعتراض سياق

ُلّن  { 13:آ َيْحِم َل َلُهْم     َو ْثَقا ْثَقالَ     َأ َأ ِلِهْم     َمَع     َو ْثَقا ُلّن     َأ َأ ُيْس َل َو
َياَمِة     َيْوَم ْلِق ُنوا     َعّما     ا َتُروَن     َكا  }    َيْف

"الذين "قال جملة على " معطوفة"وليحملن جملة
( الية " في"ليقولن " مثل"وليحملن وقوله المتقدمة،

ُلن ومثله )،10 "."يسألنبـ " متعلق"عّما الجار "،"وليسأ

ْد  { 14:آ َلَق َنا     َو ْل َلى     ُنوًحا     َأْرَس ِبَث     َقْوِمِه     ِإ َل ْلَف     ِفيِهْم     َف َأ

َنٍة  }    َعاًما     َخْمِسيَن     ِإلَ     َس
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"لقد وجملة " مستأنفة،نوًحا أرسلنا "ولقد جملة
"الطوفان "فأخذهم وجملة مستأنفة، "أرسلنا

ّذبوهأيِ مقدر على معطوفة وجملة "،فأخذهم : "فك
زمان ": ظرف"ألف . وقوله" حاليةظالمون "وهم
بالياء؛ منصوب " مستثنى"خمسين "،"لبث بـ متعلق

 السالم المذكر بجمع ملحق لنه

398 

ُه  { 15 َنا ْي ْنَج َأ َأْصَحاَب     َف َنِة     َو َناَها     الّسِفي ْل َيًة     َوَجَع آ
َلِميَن ْلَعا  }    ِل

و "،"أخذهم جملة على " معطوفة"فأنجيناه جملة
"،"أنجيناه في الهاء على معطوف اسم ""أصحاب

 "."آيةلـ بصفة " متعلق"للعالمين الجار

ْبَراِهيَم  { 16:آ ِإ ْذ     َو ُدوا     ِلَقْوِمِه     َقاَل     ِإ ُب ّلَه     اْع ُه     ال ّتُقو ُكْم     َوا ِل َذ
ْيٌر ُكْم     َخ ُتْم     ِإْن     َل ْن َلُموَن     ُك  }    َتْع

على معطوف واسم عاطفة، ": الواو"وإبراهيم قوله
اشتمال بدل ظرفي ": اسم"إذ )،14( الية " في"نوًحا

وجملة " مستأنفة،خير "ذلكم وجملة "،"إبراهيم من
محذوف الشرط وجواب " مستأنفة،تعلمون كنتم "إن
 .قبله ما عليه دّل

ّنَما  { 17:آ ُدوَن     ِإ ُب ّلِه     ُدوِن     ِمْن     َتْع ًنا     ال َثا ُلُقوَن     َأْو َتْخ ًكا     َو ِإْف
ّلِذيَن     ِإّن ُدوَن     ا ُب ّلِه     ُدوِن     ِمْن     َتْع ُكوَن     لَ     ال ِل ُكْم     َيْم ِرْزًقا     َل

َتُغوا ْب َد     َفا ْن ّلِه     ِع َق     ال ُه     الّرْز ُدو ُب ُكُروا     َواْع ْيِه     َلُه     َواْش َل ِإ
 }    ُتْرَجُعوَن

""لكم الجار "،"أوثانا من بحال " متعلقدون "من الجار
" مستأنفة،"فابتغوا وجملة "،"رزقا من بحال متعلق

 ".ترجعون "إليه جملة وكذا

ِإْن  { 18:آ ُبوا     َو ّذ َك ْد     ُت ّذَب     َفَق ُكْم     ِمْن     ُأَمٌم     َك ِل ْب َلى     َوَما     َق َع
َبلُغ     ِإلَ     الّرُسوِل ْل ِبيُن     ا ْلُم  }    ا

"وما وجملة "،"أمملـ بنعت " متعلققبلكم "من الجار
"فقد جملة على " معطوفةالبلغ إلَ الرسول على
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ّذب "الرسول "على والجار " مبتدأ،"البلغ "،أمم ك
 .بالخبر متعلق

َلْم 19:آ َأَو ْيَف     َيَرْوا     { ْبِدُئ     َك ّلُه     ُي ْلَق     ال ْلَخ ُه     ُثّم     ا ُد ِإّن     ُيِعي
ِلَك َلى     َذ ّلِه     َع  }    َيِسيٌر     ال

"ُيبدئ "كيف وجملة " مستأنفة،يروا "أولم جملة
" منصوب"كيف و بالَستفهام، المعلقة للرؤية مفعول

وجملة "،"يسير بـ " متعلقالله "على الجار الحال، على
 ." مستأنفةيسير الله على ذلك "إن

ُظُروا  { 20:آ ْن ْيَف     َفا َأ     َك َد ْلَق     َب ْلَخ ّلُه     ُثّم     ا ْنِشُئ     ال َة     ُي َأ ّنْش ال
َة  }    الِخَر

العلم، معنى المتضمن للنظر " مفعولبدأ "كيف جملة
ّلق و حال، استفهام " اسم"كيف و العمل، عن المع

" مستأنفة،ينشئ الله "ثم وجملة " استئنافية،"ثم
استئناف؛ حرف هي وإنما عطف " حرف"ثم وليست

طلب تحت تدخل فل تقع، لم الخرة النشأة لن
 .القرار

ّذُب  { 21:آ ُء     َمْن     ُيَع َيْرَحُم     َيَشا ُء     َمْن     َو ْيِه     َيَشا َل ِإ ُبوَن     َو َل  }    ُتْق

وجملة " المتقدمة،" إّنلـ ثان " خبر"يعذب جملة
ُتقلبون ُيعذب جملة على " معطوفة" "." 

ُتْم     َوَما  { 22:آ ْن الّسَماِء     ِفي     َولَ     الْرِض     ِفي     ِبُمْعِجِزيَن     َأ
ُكْم     َوَما ّلِه     ُدوِن     ِمْن     َل ِلّي     ِمْن     ال  }    َنِصيٍر     َولَ     َو

في زائدة والباء " مستأنفة،بمعجزين أنتم "ما جملة
دون من لكم "وما وجملة ليس، عمل العاملة ""ما خبر
""لكم الجار الَستئنافية، على " معطوفةولي من الله

" المبتدأ،"ولي و " زائدة"من و "،"ولي بخبر متعلق
 "."ولّي من بحال " متعلقدون "من الجار

ّلِذيَن  { 23:آ َياِت     َكَفُروا     َوا ّلِه     ِبآِ ِئِه     ال ِلَقا ِئَك     َو َل ِئُسوا     ُأو َي
ِتي     ِمْن ِئَك     َرْحَم َل ُأو َذاٌب     َلُهْم     َو ِليٌم     َع  }    َأ
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أنتم "وما جملة على ..." معطوفةكفروا "والذين جملة
وجملة الذين، " خبريئسوا "أولئك وجملة "،بمعجزين

 "أولئك " خبرعذاب "لهم
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ُلوا     َأْن     ِإلَ     َقْوِمِه     َجَواَب     َكاَن     َفَما  { 24: ُه     َقا ُلو ُت َأْو     اْق

ُه ُه     َحّرُقو ْنَجا َأ ّلُه     َف ّناِر     ِمَن     ال ِلَك     ِفي     ِإّن     ال َياٍت     َذ ٍم     ل ِلَقْو
ُنوَن  }    ُيْؤِم

"أن المصدر " مستأنفة،قومه جواب كان "فما جملة
"الله "فأنجاه وجملة " مصدرية،"أْن و كان " اسمقالوا

" نعت"يؤمنون وجملة "،"قالوا جملة على معطوفة
واللم "،"آيات لـ بنعت " متعلق"لقوم والجار لقوم،

 ." للتوكيد"ليات في

ّنَما     َوَقاَل  { 25:آ ُتْم     ِإ ْذ ّتَخ ّلِه     ُدوِن     ِمْن     ا ًنا     ال َثا َة     َأْو ّد َمَو
ُكْم ِن ْي َياِة     ِفي     َب ْلَح َيا     ا ْن ّد َياَمِة     َيْوَم     ُثّم     ال ْلِق ْكُفُر     ا ُكْم     َي َبْعُض
َبْعٍض ْلَعُن     ِب َي ُكْم     َو ُكُم     َبْعًضا     َبْعُض ْأَوا ّناُر     َوَم ُكْم     َوَما     ال ِمْن     َل

 }    َناِصِريَن

"دون "من الجار لها، عمل لَ ومكفوفة " كافة"إنما
ًنا و الثاني، بالمفعول متعلق الول، " المفعول"أوثا
بـ " متعلقالحياة "في الجار لجله، " مفعول"مودة

""يكفر ". وجملة"يكفر بـ " متعلق"يوم "،"اتخذتم
"النار "ومأواكم وجملة "،"اتخذتم جملة على معطوفة
":"ناصرين وقوله "،اتخذتم "إنما جملة على معطوفة

 .بالخبر " متعلق"لكم والجار " زائدة،"من و مبتدأ،

ّني     َوَقاَل     ُلوٌط     َلُه     َفآَِمَن  { 26:آ َلى     ُمَهاِجٌر     ِإ ّبي     ِإ ّنُه     َر ُهَو     ِإ
ْلَعِزيُز ِكيُم     ا ْلَح  }    ا

""قال جملة على " معطوفةلوط له "فآِمن جملة
على " معطوفةمهاجر إني "وقال وجملة السابقة،

""هو مستأنفة، "العزيز هو "إنه وجملة "،"آمن جملة
 .ثان " خبر"الحكيم "،"إنه في للهاء توكيد
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َنا  { 27:آ ْب َق     َلُه     َوَوَه َيْعُقوَب     ِإْسَحا َنا     َو ْل ِتِه     ِفي     َوَجَع ّي ُذّر
َة ُبّو ّن َتاَب     ال ِك ْل ُه     َوا َنا ْي َت ُه     َوآ َيا     ِفي     َأْجَر ْن ّد ّنُه     ال ِإ الِخَرِة     ِفي     َو

ِلِحيَن     َلِمَن  }    الّصا

وجملة الثاني، بالمفعول " متعلقذريته "في الجاّر
"،"آتيناه جملة على ..." معطوفةالخرة في "وإنه
واللم "،"الصالحينبـ " متعلقالخرة "في الجار

 .بالخبر متعلق الثاني والجاّر المزحلقة،

ًطا  { 28:آ ُلو ْذ     َو ُكْم     ِلَقْوِمِه     َقاَل     ِإ ّن ُتوَن     ِإ ْأ َت ْلَفاِحَشَة     َل َما     ا
ُكْم َبَق َلِميَن     ِمَن     َأَحٍد     ِمْن     ِبَها     َس ْلَعا  }    ا

ًطا قوله الية " في"إبراهيم على معطوف ": اسم"ولو
ًطا من اشتمال بدل ظرفي " اسم"إذ )،16( "،"لو

" ،"الفاحشة من " حاليةأحد من بها سبقكم "ما وجملة
"العالمين "من الجار " زائدة،"من و " فاعل،"أحد و

 "."أحدلـ بنعت متعلق

ُكْم  { 29:آ ّن ِئ ُتوَن     َأ ْأ َت َطُعوَن     الّرَجاَل     َل َتْق ِبيَل     َو ُتوَن     الّس ْأ َت َو
ُكُم     ِفي َكَر     َناِدي ْن ْلُم ُلوا     َأْن     ِإلَ     َقْوِمِه     َجَواَب     َكاَن     َفَما     ا َقا
َنا ِت ْئ َذاِب     ا ّلِه     ِبَع ْنَت     ِإْن     ال  }    الّصاِدِقيَن     ِمَن     ُك

وجملة "،لتأتون "إنكم من " بدللتأتون "أإنكم جملة
كان " اسمقالوا "أن والمصدر " مستأنفة،كان "فما

" مستأنفة،الصادقين من كنت "إن وجملة مؤخر،
 قبله ما عليه دّل محذوف الشرط وجواب
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َلّما  { 31 َءْت     َو َنا     َجا ُل ْبَراِهيَم     ُرُس ُبْشَرىَ     ِإ ْل ُلوا     ِبا ّنا     َقا ِإ
ُكو ِل َيِة     َهِذِه     َأْهِل     ُمْه ْلَقْر َلَها     ِإّن     ا ُنوا     َأْه ِلِميَن     َكا  }    َظا

" متعلق"بالبشرىَ الجار مستأنفة، الشرط جملة
حيز في " مستأنفةكانوا أهلها "إن وجملة "،"جاءتبـ

 .القول

ًطا     ِفيَها     ِإّن     َقاَل  { 32:آ ُلوا     ُلو َلُم     َنْحُن     َقا ِفيَها     ِبَمْن     َأْع
ّنُه َي َنّج ُن َلُه     َل َأْه َتُه     ِإلَ     َو َأ َنْت     اْمَر ِبِريَن     ِمَن     َكا ْلَغا  }    ا
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" متعلق"فيها الجار "،"أعلمبـ " متعلق"بمن الجار
ّنه وجملة المقدرة، بالصلة القسم، " جواب"لننجي
و القول، حيز في مستأنفة وجوابه القسم وجملة
" حال"كانت وجملة الهاء، على معطوف " اسم"أهله

 "."امرأته من

َلّما 33:آ َءْت     َأْن     {َو َنا     َجا ُل ًطا     ُرُس َء     ُلو َق     ِبِهْم     ِسي ِبِهْم     َوضَا
ُلوا     َذْرًعا ّنا     َتْحَزْن     َولَ     َتَخْف     لَ     َوَقا َنّجوَك     ِإ َلَك     ُم َأْه ِإلَ     َو

َتَك َأ َنْت     اْمَر ِبِريَن     ِمَن     َكا ْلَغا  }    ا

" تمييز،"ذرًعا " زائدة،"أن مستأنفة، الشرط جملة
وقوله القول، حيز في " مستأنفةمنّجوك "إنا وجملة

.أهلك : وننّجيأيِ محذوف لفعل به ": مفعول"وأهلك
 "."امرأتك من " حالالغابرين من "كانت جملة

ّنا  { 34:آ ُلوَن     ِإ َلى     ُمنـز َيِة     َهِذِه     َأْهِل     َع ْلَقْر ِمَن     ِرْجًزا     ا
ُنوا     ِبَما     الّسَماِء  }    َيْفُسُقوَن     َكا

ّنا جملة ""رجًزا القول، حيز في " مستأنفةُمنـزلون "إ
لـ بنعت " متعلقالسماء "من الجار "،"ُمنـزلون مفعول
المجرور المؤول والمصدر مصدرية، ""ما و "،"رجًزا
 "."ُمنـزلون بـ متعلق

ْد  { 35:آ َلَق َنا     َو ْك ْنَها     َتَر َيًة     ِم َنًة     آ ّي ٍم     َب ُلوَن     ِلَقْو  }    َيْعِق

"إنا جملة على معطوفة وجوابه القسم جملة
 "."تركنابـ " متعلق"لقوم الجار "،منـزلون

َلى  { 36:آ ِإ َيَن     َو ْد ًبا     َأَخاُهْم     َم ْي ِم    َ يا     َفَقاَل     ُشَع ُدوا     َقْو ُب اْع
ّلَه َيْوَم     َواْرُجوا     ال ْل َثْوا     َولَ     الِخَر     ا }    ُمْفِسِديَن     الْرِض     ِفي     َتْع

""أرسلنا بـ " متعلقمدين "إلى والجار مستأنفة، الواو
ًبا للمقدر، به " مفعول"أخاهم و مقدًرا، " بدل،"شعي
" حال"مفسدين المقدر، على " معطوفة"فقال وجملة

 "."تعثوا في الواو من

ُه  { 37:آ ُبو ّذ َك ْتُهُم     َف َذ َأَخ َبُحوا     الّرْجَفُة     َف َأْص َداِرِهْم     ِفي     َف
ِثِميَن  }    َجا
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ّذبوه جملة " المتقدمة،"قال جملة على " معطوفة"فك
 "."جاثمين بـ " متعلقدارهم "في الجار

ًدا  { 38:آ َد     َوَعا َثُمو ْد     َو ّيَن     َوَق َب ُكْم     َت ِنِهْم     ِمْن     َل ِك ّيَن     َمَسا َوَز
َطاُن     َلُهُم ْي َلُهْم     الّش ّدُهْم     َأْعَما ِبيِل     َعِن     َفَص ُنوا     الّس َكا َو

ْبِصِريَن َت  }    ُمْس

ًدا قوله ًدا عاطفة، ": الواو"وعا ""أهلكنا " مفعول"عا
""أرسلنا جملة على " معطوفة"وأهلكنا وجملة مقدًرا،

" حالية،"وقد في والواو )،36( الية في المتقدمة
ّين "وقد وجملة وفاعل المتعاطفين، بين " اعتراضيةتب
ّين من : "لكموالجاّران بهم، حّل : ماأيِ " مضمر"تب

ّين بـ " متعلقانمساكنهم ّين ". وجملة"تب لهم "وز
" المقدرة،"أهلكنا جملة على " معطوفةالشيطان

شعيب، إرسال وهي متعددة، بأخبار أخبر قد فيكون
. وجملةلهم الشيطان وتزيين ، وثمود عاد وإهلك
ّدهم في الهاء من " حالية"وكانوا  "ص
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ْد َوَهاَماَن َوِفْرَعْوَن َوَقاُروَن{ 39 َلَق َءُهْم َو ُموَسى َجا
َناِت ّي َب ْل َبُروا ِبا ْك َت ُنوا َوَما الْرِض ِفي َفاْس ِبِقيَن َكا  }َسا

جملة "،"ثمود على معطوف ": اسم"وقارون قوله
" متعلق"بالبينات الجار " مستأنفة،جاءهم "ولقد

 .بجاءهم

ُكل  { 40:آ َنا     َف ْذ ِبِه     َأَخ ْن َذ ْنُهْم     ِب َنا     َمْن     َفِم ْل ْيِه     َأْرَس َل ًبا     َع َحاِص
ْنُهْم ْتُه     َمْن     َوِم َذ ْيَحُة     َأَخ ْنُهْم     الّص َنا     َمْن     َوِم الْرَض     ِبِه     َخَسْف
ْنُهْم َنا     َمْن     َوِم ّلُه     َكاَن     َوَما     َأْغَرْق ِلَمُهْم     ال ْظ َي ِكْن     ِل َل ُنوا     َو َكا

ْنُفَسُهْم ِلُموَن     َأ ْظ  }    َي

ُكل قوله مقدم، " مفعول"كل عاطفة، ": الفاء"ف
""استكبروا جملة على " معطوفة"أخذنا وجملة

على معطوفة "أرسلنا من "فمنهم وجملة المتقدمة،
كان "وما وجملة مبتدأ، " موصول"َمْن و "،"أخذنا جملة
" واللمأغرقنا َمْن "ومنهم جملة على معطوفة "الله

بخبر متعلق مجرور بعدها المؤول . والمصدرللجحود
ًدابـ المقدر كان "كانوا "ولكن وجملة للظلم، : مري
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":"أنفسهم ". وقولهالله كان "ما جملة على معطوفة
" خبر"يظلمون وجملة "،"يظلمون لـ مقدم مفعول

 .كان

َثُل  { 41:آ ّلِذيَن     َم ُذوا     ا ّتَخ ّلِه     ُدوِن     ِمْن     ا َء     ال َيا ِل َثِل     َأْو َكَم
ُبوِت َك ْن ْلَع َذْت     ا ّتَخ ًتا     ا ْي ِإّن     َب ُيوِت     َأْوَهَن     َو ُب ْل ْيُت     ا َب ُبوِت     َل َك ْن ْلَع ا

ُنوا     َلْو َلُموَن     َكا  }    َيْع

""أولياء الثاني، بالمفعول " متعلقدون "من الجار
وجملة المبتدأ، بخبر " متعلق"كمثل الجار أول، مفعول
..."أوهن "وإن وجملة "،"العنكبوت من " حالية"اتخذت

الشرط وجواب مستأنفة، الشرط وجملة مستأنفة،
 .الصنام عبدوا : ماتقديره محذوف

ّلَه     ِإّن  { 42:آ َلُم     ال ْدُعوَن     َما     َيْع ِنِه     ِمْن     َي َوُهَو     َشْيٍء     ِمْن     ُدو
ْلَعِزيُز ِكيُم     ا ْلَح  }    ا

العلم لفعل به " مفعوليدعون "ما وجملة " نافية،"ما
ّلق من بحال " متعلقدونه "من الجار بالنفي، المع
:قيل كأنه " زائدة"ِمْنو به، " مفعول"شيء و "،"شيء

شيء، عليه ُيطلق أن يستحق ما دونه من يدعون ما
الله "إن جملة على " معطوفةالعزيز "وهو وجملة

 ".يعلم

ْلَك  { 43:آ ِت َثاُل     َو ُبَها     الْم ّناِس     َنْضِر ُلَها     َوَما     ِلل ِإلَ     َيْعِق
ِلُموَن ْلَعا  }    ا

"الذين "مثل جملة على " معطوفةالمثال "وتلك جملة
إلَ يعقلها "وما وجملة " خبر،"نضربها جملة المتقدمة،
و "،"نضربها جملة على " معطوفةالعالمون

 ." للحصر"إلَ و " فاعل،"العالمون

َلَق  { 44:آ ّلُه     َخ ْلَحّق     َوالْرَض     الّسَماَواِت     ال ِلَك     ِفي     ِإّن     ِبا َذ
َيًة ِنيَن     ل ْلُمْؤِم  }    ِل

الجار الجللة، لفظ من بحال " متعلق"بالحق الجار
 .لية بنعت متعلق ""للمؤمنين
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ْتُل  { 45:آ ْيَك     ُأوِحَي     َما     ا َل َتاِب     ِمَن     ِإ ِك ْل ِم     ا َأِق َة     َو ِإّن     الّصل
َة ْنَهى     الّصل ْلَفْحَشاِء     َعِن     َت َكِر     ا ْن ْلُم ْكُر     َوا َلِذ ّلِه     َو َبُر     ال ْك َأ

ّلُه َلُم     َوال َنُعوَن     َما     َيْع  }    َتْص

في الضمير من بحال " متعلقالكتاب "من الجار
ُأوحي ْكر في والواو "،" َلِذ للبتداء، واللم " مستأنفة،"و
 لها محل لَ " مستأنفةيعلم "والله وجملة
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ُلوا     َولَ  { 46: َتاِب     َأْهَل     ُتَجاِد ِك ْل ِتي     ِإلَ     ا ّل ِإلَ     َأْحَسُن     ِهَي     ِبا
ّلِذيَن َلُموا     ا ْنُهْم     َظ ُلوا     ِم ّنا     َوُقو ّلِذيِ     آَم َنا     ُأنـزَل     ِبا ْي َل ِإ

ُأنـزَل ُكْم     َو ْي َل َنا     ِإ َلُه ِإ ُكْم     َو َلُه ِإ ٌد     َو َنْحُن     َواِح ِلُموَن     َلُه     َو  }    ُمْس

""اتل جملة على " معطوفةتجادلوا "ولَ جملة
بـ " متعلق"بالتي الجار " للحصر،"إلَ المتقدمة،

فاعل من بحال متعلق ""منهم الجار "،"تجادلوا
على " معطوفةواحد وإلهكم "وإلهنا وجملة "،"ظلموا
 ".مسلمون له "ونحن جملة وكذا القول، مقول

ِلَك  { 47:آ َذ َك َنا     َو ْل ْيَك     َأنـز َل َتاَب     ِإ ِك ْل ّلِذيَن     ا َناُهُم     َفا ْي َت آ
َتاَب ِك ْل ُنوَن     ا ُد     َوَما     ِبِه     ُيْؤِمُن     َمْن     َهُؤلَِء     َوِمْن     ِبِه     ُيْؤِم َيْجَح
َنا ِت َيا َكاِفُروَن     ِإلَ     ِبآِ ْل  }    ا

: أنـزلناأيِ مطلق مفعول نائب والكاف مستأنفة، الواو
"فالذين وجملة النـزال، ذلك مثل إنـزالَ الكتاب
وجملة "،"أنـزلنا المستأنفة على ..." معطوفةآتيناهم

"الذين جملة على " معطوفةيؤمن َمْن هؤلَء "وِمْن
بين " معترضةيجحد "وما وجملة "،آتيناهم

 .المتعاطفين

ْنَت     َوَما  { 48:آ ُلو     ُك ْت ِلِه     ِمْن     َت ْب َتاٍب     ِمْن     َق ّطُه     َولَ     ِك َتُخ
ِنَك َيِمي ًذا     ِب َتاَب     ِإ ُلوَن     لَْر ِط ْب ْلُم  }    ا

و "،"أنـزلنا جملة على " معطوفةكنت "وما جملة
"لَرتاب . جملة" زائدة"ِمْن و به، مفعول ""كتاب

تتلو كنت : لوأيِ لو، بـ مقدر شرط " جوابالمبطلون
 .لَرتاب
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َياٌت     ُهَو     َبْل  { 49:آ َناٌت     آ ّي ُدوِر     ِفي     َب ّلِذيَن     ُص ُتوا     ا ْلَم     ُأو ْلِع ا
ُد     َوَما َنا     َيْجَح ِت َيا ِلُموَن     ِإلَ     ِبآِ ّظا  }    ال

"صدور "في الجار " مستأنفة،آيات هو "بل جملة
..."يجحد "وما وجملة "،"آياتلـ ثان بنعت متعلق

و " للحصر،"إلَ و "،آيات "هو جملة على معطوفة
 "."يجحد " فاعل"الظالمون

ُلوا  { 50:آ ْيِه     ُأنـزَل     َلْولَ     َوَقا َل َياٌت     َع ّبِه     ِمْن     آ  }    َر

الجار تحضيض، " حرف"لولَ " مستأنفة،"وقالوا جملة
 .ليات بنعت " متعلقربه "من

َلْم 51:آ َأَو ْكِفِهْم     { ّنا     َي َنا     َأ ْل ْيَك     َأنـز َل َتاَب     َع ِك ْل َلى     ا ْت ْيِهْم     ُي َل َع
ِلَك     ِفي     ِإّن ْكَرىَ     َلَرْحَمًة     َذ ٍم     َوِذ ُنوَن     ِلَقْو  }    ُيْؤِم

ّنا المؤول والمصدر " مستأنفة،يكفهم "أولم جملة "أ
نصب محل " في"يتلى وجملة "،"يكفي فاعل "أنـزلنا

بنعت " متعلق"لقوم الجار "،"الكتاب من حال
 "."قوملـ " نعت"يؤمنون وجملة "،"ذكرىَلـ

ّلِه     َكَفى     ُقْل  { 52:آ ِني     ِبال ْي ُكْم     َب َن ْي َب ًدا     َو َلُم     َشِهي ِفي     َما     َيْع
ّلِذيَن     َوالْرِض     الّسَماَواِت ُنوا     َوا ِطِل     آَم َبا ْل َكَفُروا     ِبا ّلِه     َو ِبال

ِئَك َل ْلَخاِسُروَن     ُهُم     ُأو  }    ا

بـ " متعلق"بيني الظرف "،"كفى فاعل في زائدة الباء
ًدا ًداو "،"شهي من " حال"يعلم وجملة " تمييز،"شهي
وجملة ..." مستأنفة،آمنوا "والذين وجملة الجللة،
" ضمير"هم "،"الذين " خبرالخاسرون هم "أولئك
 له محل لَ فصل
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َنَك  { 53 ُلو َتْعِج َيْس َذاِب     َو ْلَع َلْولَ     ِبا َءُهُم     ُمَسّمى     َأَجٌل     َو َلَجا
َذاُب ْلَع ّنُهْم     ا َي ِت ْأ َي َل َتًة     َو  }    َيْشُعُروَن     لَ     َوُهْم     َبْغ

الشرط وجملة " مستأنفة،"ويستعجلونك جملة
وخبره " مبتدأ،"أجٌل المستأنفة، على معطوفة
ّنهم وجملة موجود، تقديره محذوف، " جواب"ليأتي
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""بغتة و مستأنفة، جملة وجوابه والقسم القسم،
"يشعرون لَ "وهم وجملة الحال، موضع في مصدر
 .حالية

َنَك  { 54:آ ُلو َتْعِج َذاِب     َيْس ْلَع ِإّن     ِبا ّنَم     َو َطٌة     َجَه َلُمِحي
َكاِفِريَن ْل  }    ِبا

جهنم "وإن جملة وكذا " مستأنفة،"يستعجلونك جملة
" متعلق"بالكافرين والجاّر المزحلقة، واللم "لمحيطة

 "."محيطة بـ

َذاُب     َيْغَشاُهُم     َيْوَم  { 55:آ ْلَع َتْحِت     َوِمْن     َفْوِقِهْم     ِمْن     ا
ِلِهْم َيُقوُل     َأْرُج ُتْم     َما     ُذوُقوا     َو ْن ُلوَن     ُك  }    َتْعَم

" مضاف"يغشاهم وجملة "،"محيطة بـ متعلق الظرف
 "."يغشاهم جملة على " معطوفة"ويقول وجملة إليه،

َباِديَِ    َ يا  { 56:آ ّلِذيَن     ِع ُنوا     ا ّيايَِ     َواِسَعٌة     َأْرضِي     ِإّن     آَم ِإ َف
ُدوِن ُب  }    َفاْع

به مفعول منفصل نصب ": ضمير"إيايِ " نعت،"الذين
عاطفة، الولى والفاء بعده، ما يفسره محذوف لفعل

"،واسعة أرضي "إن جملة على معطوفة والجملة
 ." تفسيرية"اعبدون وجملة زائدة، الثانية والفاء

ِئَقُة     َنْفٍس     ُكّل  { 57:آ ْلَمْوِت     َذا َنا     ُثّم     ا ْي َل  }    ُتْرَجُعوَن     ِإ

المتقدمة، المستأنفة على " معطوفة"ترجعون جملة
 "."ترجعون بـ " متعلق"إلينا والجار

ّلِذيَن  { 58:آ ُنوا     َوا ُلوا     آَم ِلَحاِت     َوَعِم ّنُهْم     الّصا َئ َبّو ُن ِمَن     َل
ّنِة ْلَج ِتَها     ِمْن     َتْجِريِ     ُغَرًفا     ا ْنَهاُر     َتْح ِلِديَن     ال ِنْعَم     ِفيَها     َخا

ِليَن     َأْجُر ْلَعاِم  }    ا

خبر وجوابه والقسم القسم، " جواب"لنبوئنهم جملة
"من والجار ثان، " مفعول"غرًفا و "،"الذين المبتدأ
" نعت،"تجريِ وجملة "،"ُغرًفا ِمْن بحال " متعلقالجنة

"نعم وجملة "،"نبوئنهم مفعول من " حال"خالدين
.: الجنةأيِ محذوف بالمدح والمخصوص " مستأنفة،أجر
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ّلِذيَن  { 59:آ َبُروا     ا َلى     َص ّبِهْم     َوَع ُلوَن     َر ّك َتَو  }    َي

بـ " متعلقربهم "على والجار للعاملين، " نعت"الذين
 "."يتوكلون

ّيْن  { 60:آ َأ َك ّبٍة     ِمْن     َو ّلُه     ِرْزَقَها     َتْحِمُل     لَ     َدا َيْرُزُقَها     ال
ُكْم ّيا ِإ ِليُم     الّسِميُع     َوُهَو     َو ْلَع  }    ا

مبتدأ، عدد عن كناية " اسم"كأين مستأنفة، الواو
" نعتتحمل "لَ وجملة "،"كأين لـ بنعت متعلق والجار

"،"كأين المبتدأ " خبريرزقها "الله وجملة "،"دابةلـ
على معطوف منفصل نصب ": ضمير"وإياكم قوله

 ." مستأنفةالسميع "وهو وجملة الهاء،

ِئْن  { 61:آ َل َتُهْم     َو ْل َأ َلَق     َمْن     َس َوالْرَض     الّسَماَواِت     َخ
ْلَقَمَر     الّشْمَس     َوَسّخَر ُلّن     َوا َيُقو ّلُه     َل ّنى     ال َأ ُكوَن     َف  }    ُيْؤَف

"خلق "من وجملة " مستأنفة،سألتهم " ولئن جملة
في واللم بالَستفهام، المعلق للسؤال به مفعول

ُلنو القسم، جواب في " واقعة"ليقولن ": فعل"يقو
المثال، لتوالي المحذوفة النون بثبوت مرفوع مضارع
" فاعل"الله فاعل، الساكنين لَلتقاء المحذوفة والواو
"فأنى وجملة .الله : خلقهنأيِ محذوف لفعل

حال، استفهام ": اسم"أنىو " مستأنفة،يصرفون
ُلّن وجملة الشرط وجواب القسم، " جواب"ليقو

 .القسم جواب عليه دّل محذوف

ّلُه  { 62:آ ْبُسُط     ال َق     َي ُء     ِلَمْن     الّرْز َباِدِه     ِمْن     َيَشا  }    ِع

 .الموصول من بحال " متعلقعباده "من الجار

ِئْن  { 63:آ َل َتُهْم     َو ْل َأ ًء     الّسَماِء     ِمَن     نـزَل     َمْن     َس َيا     َما َأْح ِبِه     َف
ِتَها     َبْعِد     ِمْن     الْرَض ُلّن     َمْو َيُقو ّلُه     َل ُد     ُقِل     ال ْلَحْم ّلِه     ا َبْل     ِل

َثُرُهْم ْك ُلوَن     لَ     َأ  }    َيْعِق

"لئن جملة على " معطوفةسألتهم "ولئن جملة
به " مفعولنـزل "َمْن وجملة )،61( الية " فيسألتهم
": فاعل"الله وقوله بالَستفهام، المعلق للسؤال
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"بل وجملة الله، : أنـزلهنتقديره محذوف لفعل
 " مستأنفةيعقلون لَ أكثرهم
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ُة     َهِذِه     َوَما  { 64: َيا ْلَح َيا     ا ْن ّد َلِعٌب     َلْهٌو     ِإلَ     ال ِإّن     َو ّداَر     َو ال
َة َيَواُن     َلِهَي     الِخَر ْلَح ُنوا     َلْو     ا َلُموَن     َكا  }    َيْع

وجملة " خبر،الحيوان "لهي وجملة مهملة، ": نافية"ما
محذوف الشرط . وجواب" مستأنفةيعلمون كانوا "لو
 .الدنيا الحياة آثروا : لماأيِ

َذا  { 65:آ ِإ ُبوا     َف ِك ْلِك     ِفي     َر ْلُف ّلَه     َدَعُوا     ا ِلِصيَن     ال َلُه     ُمْخ
ّديَن َلّما     ال َلى     َنّجاُهْم     َف َبّر     ِإ ْل َذا     ا ُكوَن     ُهْم     ِإ  }    ُيْشِر

لـ به " مفعول"الدين مستأنفة، الشرط جملة
جملة على معطوفة الثانية الشرط وجملة "،"مخلصين

" جوابيشركون هم "إذا وجملة " فجائية،"إذا "،"دعوا
 .الشرط

ْكُفُروا  { 66:آ َي َناُهْم     ِبَما     ِل ْي َت ّتُعوا     آ َتَم َي ِل َلُموَن     َفَسْوَف     َو  }    َيْع

متعلق المجرور والمصدر " للعاقبة،"ليكفروا في اللم
 ." مستأنفةيعلمون "فسوف وجملة "،"يشركون بـ

َلْم 67:آ َأَو ّنا     َيَرْوا     { َنا     َأ ْل ًنا     َحَرًما     َجَع ّطُف     آِم َتَخ ُي ّناُس     َو ال
ِلِهْم     ِمْن ِطِل     َحْو َبا ْل ِبا ُنوَن     َأَف ِنْعَمِة     ُيْؤِم ِب ّلِه     َو ْكُفُروَن     ال  }    َي

َيَروا مفعول والمصدر " مستأنفة،يروا "أولم جملة "،"
ُيتخطف وجملة "،"يروا في الواو من " حاليةالناس "و
 ".يروا "أولم جملة على " معطوفة"يؤمنون وجملة

َلُم     َوَمْن  { 68:آ ْظ َتَرىَ     ِمّمِن     َأ َلى     اْف ّلِه     َع ًبا     ال ّذَب     َأْو     َكِذ َك
ْلَحّق ُه     َلّما     ِبا َء ْيَس     َجا َل ّنَم     ِفي     َأ ْثًوىَ     َجَه َكاِفِريَن     َم ْل  }    ِل

"جاءه "لما وجملة " مستأنفة،أظلم "ومن جملة
قبله، ما عليه دّل محذوف الشرط وجواب مستأنفة،

 "."مثوىَلـ بنعت " متعلق"للكافرين والجار
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ّلِذيَن  { 69:آ ُدوا     َوا َنا     َجاَه ّنُهْم     ِفي َي َنْهِد َنا     َل َل ُب ِإّن     ُس ّلَه     َو ال
ِنيَن     َلَمَع ْلُمْحِس  }    ا

""لنهدينهم وجملة ..." مستأنفة،جاهدوا "والذين جملة
و "،"الذين المبتدأ خبر وجوابه . والقسمالقسم جواب

"المحسنين لمع الله "وإن وجملة ثان، " مفعول"سبلنا
.الَستئنافية على معطوفة

 الروم سورة

َنى ِفي{ 3:آ ْد ِبِهْم َبْعِد ِمْن َوُهْم الْرِض َأ َل َغ
ُبوَن ِل َيْغ  }َس

"وهم وجملة "،"ُغلبت بـ " متعلقأدنى "في الجار
والجار "،"غلبت الَبتدائية على معطوفة "سيغلبون

 "."سيغلبون بـ " متعلقبعد "من

ِنيَن     ِبْضِع     ِفي  { 4:آ ّلِه     ِس ْبُل     ِمْن     الْمُر     ِل ُد     َوِمْن     َق َبْع
ِئٍذ َيْوَم ُنوَن     َيْفَرُح     َو ْلُمْؤِم  }    ا

"لله جملة " ،"سيغلبون بـ " متعلقبضع "في الجار
" معطوفةالمؤمنون "يفرح وجملة اعتراضية، "المر
" متعلققبل "من الجار " ،سيغلبون "وهم جملة على

ّلق الذيِ بالَستقرار " متعلق"يوم . والظرفالخبر به تع
 .إليه " مضاف"إٍذ " ،"يفرح بـ

َنْصِر  { 5:آ ّلِه     ِب ْنُصُر     ال ُء     َمْن     َي ْلَعِزيُز     َوُهَو     َيَشا  }    الّرِحيُم     ا

""ينصر وجملة "،"يفرح بـ " متعلق"بنصر الجار
جملة على " معطوفةالعزيز "وهو وجملة مستأنفة،

 ثان " خبر"الرحيم و " ،"ينصر
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َد  { 6 ّلِه     َوْع ِلُف     لَ     ال ّلُه     ُيْخ ُه     ال َد ِكّن     َوْع َل َثَر     َو ْك ّناِس     َأ لَ     ال
َلُموَن  }    َيْع

َد مستأنفة، والجملة مقدر، عامله مطلق " مفعول"َوْع
مقّررة " مستأنفةوعده الله يخلف "لَ جملة وكذا
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لَ الناس أكثر "ولكن وجملة المتقدم، المصدر لمعنى
 ".الله يخلف "لَ جملة على " معطوفةيعلمون

َلُموَن 7:آ َيْع َياِة     ِمَن     َظاِهًرا     { ْلَح َيا     ا ْن ّد الِخَرِة     َعِن     َوُهْم     ال
ُلوَن     ُهْم  }    َغاِف

بـ " متعلقالحياة "من الجار " مستأنفة،"يعلمون جملة
في الواو من " حالغافلون "وهم وجملة " ،"ظاهرا

" . و"غافلون بـ " متعلقالخرة "عن الجار "،"يعلمون
 .توكيد " الثاني"هم

َلْم 8:آ َأَو ّكُروا     { َتَف ْنُفِسِهْم     ِفي     َي َلَق     َما     َأ ّلُه     َخ الّسَماَواِت     ال
َنُهَما     َوَما     َوالْرَض ْي ْلَحّق     ِإلَ     َب َأَجٍل     ِبا ِإّن     ُمَسّمى     َو ِثيًرا     َو َك

ّناِس     ِمَن ِلَقاِء     ال ّبِهْم     ِب َكاِفُروَن     َر  }    َل

" ،خلق "ما جملة وكذا " مستأنفة،يتفكروا "أولم جملة
""أجل و " ،"خلق فاعل من بحال " متعلق"بالحق الجار
..."كثيرا "وإن وجملة "،"الحق على معطوف اسم

" ،"كثيرا لـ بنعت " متعلقالناس "من والجار مستأنفة،
 " ."كافرون بـ " متعلق"بلقاء الجار

َلْم 9:آ َأَو ُظُروا     الْرِض     ِفي     َيِسيُروا     { ْن َي ْيَف     َف َبُة     َكاَن     َك َعاِق
ّلِذيَن ِلِهْم     ِمْن     ا ْب ُنوا     َق ّد     َكا ْنُهْم     َأَش ًة     ِم َثاُروا     ُقّو َأ الْرَض     َو

َثَر     َوَعَمُروَها ْك ْتُهْم     َعَمُروَها     ِمّما     َأ َء ُلُهْم     َوَجا َناِت     ُرُس ّي َب ْل ِبا
ّلُه     َكاَن     َفَما ِلَمُهْم     ال ْظ َي ِكْن     ِل َل ُنوا     َو ْنُفَسُهْم     َكا ِلُموَن     َأ ْظ  }    َي

"أولم جملة على " معطوفةيسيروا "أولم جملة
وجملة كان، خبر استفهام ": اسم"كيف " ،يتفكروا

بالَستفهام المعلق للنظر به " مفعولعاقبة "كان
الجار " مستأنفة،"كانوا وجملة العلم، معنى المتضمن

" نائب"أكثر ، " تمييز"قوة "،"أشد بـ " متعلق"منهم
من أكثر عمارة :أيِ صفته عنه نابت مطلق مفعول

""ما و " الجارة،"ِمْن من ": مؤلف"مما قوله عمارتهم،
" وجملة بأكثر، متعلق المجرور والمصدر المصدرية
""عمروها جملة على " معطوفةرسلهم وجاءتهم
" مستأنفة،ليظلمهم الله كان "فما وجملة الولى،
" مجرور"ليظلمهم المؤول والمصدر للجحود، واللم
 .مريدا بـ المقدر كان بخبر متعلق

javascript:openquran(29,9,9)
javascript:openquran(29,9,9)
javascript:openquran(29,9,9)
javascript:openquran(29,8,8)
javascript:openquran(29,8,8)
javascript:openquran(29,8,8)
javascript:openquran(29,7,7)
javascript:openquran(29,7,7)


ُثّم 10:آ َبَة     َكاَن     { ّلِذيَن     َعاِق ُءوا     ا َءىَ     َأَسا ُبوا     َأْن     الّسو ّذ َك
َياِت ّلِه     ِبآِ ُنوا     ال َكا ُئوَن     ِبَها     َو َتْهِز  }    َيْس

كان "ما جملة على ..." معطوفةعاقبة كان "ثم جملة
" مصدرية،"أن كان، " اسم"السوءىَ "،ليظلمهم الله

""بها الجار اللم، الخافض نـزع على المؤول والمصدر
 "."يستهزئون بـ متعلق

ُه     ُثّم  { 11:آ ُد ْيِه     ُثّم     ُيِعي َل  }    ُتْرَجُعوَن     ِإ

 "."يعيد على جملة على " معطوفة"ترجعون جملة

َيْوَم  { 12:آ ِلُس     الّساَعُة     َتُقوُم     َو ْب ْلُمْجِرُموَن     ُي  }    ا

بـ متعلق والظرف عاطفة، ": الواو"ويوم قوله
على " معطوفةالمجرمون "يبلس وجملة "،"يبلس

 ".يبدأ "الله جملة

َلْم  { 13:آ ُكْن     َو ِئِهْم     ِمْن     َلُهْم     َي َكا ُء     ُشَر ُنوا     ُشَفَعا َكا َو
ِئِهْم َكا  }    َكاِفِريَن     ِبُشَر

جملة على " معطوفةشفعاء لهم يكن "ولم جملة
من بحال " متعلقشركائهم "من الجار "،"يبلس

 "."كافرين بـ " متعلق"بشركائهم والجار " ،"شفعاء

َيْوَم  { 14:آ ِئٍذ     الّساَعُة     َتُقوُم     َو َتَفّرُقوَن     َيْوَم  }    َي

الظرف "،"يبلس جملة على " معطوفة"يتفرقون جملة
من بدل " الثاني"يوم و " ،"يتفّرقون بـ متعلق ""يوم

 .إليه مضاف ظرفي " اسم"إذ الول،

َأّما  { 15:آ ّلِذيَن     َف ُنوا     ا ُلوا     آَم ِلَحاِت     َوَعِم ِفي     َفُهْم     الّصا
َبُروَن     َرْوضٍَة  }    ُيْح

" متعلقروضة "في والجار مستأنفة، الشرط جملة
 "يحبرون الخبر بجملة
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َأّما  { 16: ّلِذيَن     َو ُبوا     َكَفُروا     ا ّذ َك َنا     َو ِت َيا ِلَقاِء     ِبآِ الِخَرِة     َو
ِئَك َل ُأو َذاِب     ِفي     َف ْلَع  }    ُمْحَضُروَن     ا

"في الجار " ،"الذين " خبرمحضرون "فأولئك جملة
 . بالخبر متعلق "العذاب

ْبَحاَن  { 17:آ ّلِه     َفُس ِبُحوَن     َوِحيَن     ُتْمُسوَن     ِحيَن     ال  }    ُتْص

متعلق " ظرف"حين و " مستأنفة،"فسبحان في الفاء
ّبح، بـ المقدر سبحان بعامل " فعل"تمسونو نس

 .إليه " مضاف"تمسون وجملة تام، مضارع

َلُه  { 18:آ ُد     َو ْلَحْم ّيا     َوالْرِض     الّسَماَواِت     ِفي     ا َوِحيَن     َوَعِش
ْظِهُروَن  }    ُت

"الحمد "وله وجملة " معترضة،الحمد "وله في الواو
": ظرف"وعشيا وقوله المتعاطفين، بين معترضة
متعلق "السموات "في الجار "،"حين على معطوف

""حين على معطوف " اسم"حين و "،"الحمد من بحال
 .المتقدمة

ْلَحّي     ُيْخِرُج  { 19:آ ّيِت     ِمَن     ا ْلَم ُيْخِرُج     ا ّيَت     َو ْلَم ْلَحّي     ِمَن     ا ا
ِيي ُيْح َد     الْرَض     َو ِتَها     َبْع ِلَك     َمْو َذ َك  }    ُتْخَرُجوَن     َو

:أيِ مطلق مفعول نائب الكاف " مستأنفة،"يخرج جملة
""تخرجون وجملة الخراج، ذلك مثل إخراجا ُتْخرجون
 "."يحيي جملة على معطوفة

ِتِه     َوِمْن  { 20:آ َيا ُكْم     َأْن     آ َلَق َذا     ُثّم     ُتَراٍب     ِمْن     َخ ُتْم     ِإ ْن َبَشٌر     َأ
َتِشُروَن ْن  }    َت

جملة على " معطوفةخلقكم أن آياته "ومن جملة
والجار مبتدأ، المؤول والمصدر " مصدرية،"أن "،"يحيي

"ثم وجملة " فجائية،"إذا و بالخبر، " متعلقآياته "من
وجملة "،"خلقكم جملة على " معطوفةبشر أنتم إذا

َبَشرلـ " نعت"تنتشرون "." 
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ِتِه     َوِمْن  { 21:آ َيا َلَق     َأْن     آ ُكْم     َخ ُكْم     ِمْن     َل ْنُفِس َأْزَواًجا     َأ

ُنوا ُك َتْس ْيَها     ِل َل ُكْم     َوَجَعَل     ِإ َن ْي ًة     َب ّد ِلَك     ِفي     ِإّن     َوَرْحَمًة     َمَو َذ
َياٍت ٍم     ل ّكُروَن     ِلَقْو َتَف  }    َي

""لتسكنوا المؤول والمصدر " مبتدأ،خلق "أن المصدر
" متعلق"بينكم ". الظرف"خلقبـ متعلق مجرور

للتأكيد، ": اللم"ليات وقوله المقدر، الثاني بالمفعول
نعت، ""يتفكرون وجملة بالكسرة، " منصوب"إّن واسم
 ...." معترضةذلك في "إن وجملة

ِتِه     َوِمْن  { 22:آ َيا ْلُق     آ ِتلُف     َوالْرِض     الّسَماَواِت     َخ َواْخ
ُكْم ِت َن ْلِس ُكْم     َأ ِن ْلَوا َأ ِلَك     ِفي     ِإّن     َو َياٍت     َذ ِلِميَن     ل ْلَعا  }    ِل

آياته "من جملة على " معطوفةخلق آياته "ومن جملة
 .ليات بنعت " متعلق"للعالمين والجار "،خلقكم أن

ِتِه     َوِمْن  { 23:آ َيا ُكْم     آ َناُم ْيِل     َم ّل ّنَهاِر     ِبال ُكْم     َوال ِتَغاُؤ ْب ِمْن     َوا
ِلِه ِلَك     ِفي     ِإّن     َفْض َياٍت     َذ ٍم     ل  }    َيْسَمُعوَن     ِلَقْو

"من والجار " ،"منامكم من بحال " متعلق"بالليل الجار
في "إن وجملة "،"ابتغاؤكم من بحال " متعلقفضله

 ." معترضةليات ذلك

ِتِه     َوِمْن  { 24:آ َيا ُكُم     آ َق     ُيِري َبْر ْل َطَمًعا     َخْوًفا     ا ُينـزُل     َو ِمَن     َو
ًء     الّسَماِء ِيي     َما ُيْح َد     الْرَض     ِبِه     َف ِتَها     َبْع ِلَك     ِفي     ِإّن     َمْو َذ

َياٍت ٍم     ل ُلوَن     ِلَقْو  }    َيْعِق

البرق : يريكم" أيِ"يريكم بـ " متعلقآياته "من الجار
جملة على فعلية جملة عطف قد فيكون آياته، من

الَسمية الجملة " على"يريكم : عطفأيِ اسمية،
حذف تقدير من استعمالَ أكثر التقدير . وهذاالمتقدمة

و ، المتقدمة كالنظائر لتكون "؛"يريكم " من"أن
 لجله " مفعول"خوفا
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ِتِه     َوِمْن  { 25: َيا ُء     َتُقوَم     َأْن     آ َأْمِرِه     َوالْرُض     الّسَما َذا     ُثّم     ِب ِإ
ُكْم ًة     َدَعا َذا     الْرِض     ِمَن     َدْعَو ُتْم     ِإ ْن  }    َتْخُرُجوَن     َأ
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وجملة والرض، السماء من بحال " متعلق"بأمره الجار
الفعلية الجملة على " معطوفةقيام آياته "ومن

على معطوفة الشرط وجملة " المتقدمة،"يريكم
جملة عطف قد فيكون "،تقوم "أن المؤول المصدر

و الشرط، " جوابتخرجون أنتم "إذا وجملة مفرد، على
مطلق، ": مفعول"دعوة وقوله فجائية، " هذه"إذا

 "."دعاكم بـ " متعلقالرض "من والجار

َلُه  { 26:آ ُتوَن     َلُه     ُكّل     َوالْرِض     الّسَماَواِت     ِفي     َمْن     َو ِن  }    َقا

جملة على " معطوفةالسموات في من "وله جملة
" متعلقالسموات "في الجار " ،تقوم أن آياته "ومن

"،"قانتون بـ " متعلق"له والجار المقدرة، بالصلة
 ." المتقدمة"َمْن ِمْن " حاليةقانتون له "كل وجملة

ّلِذيِ     َوُهَو  { 27:آ ُأ     ا َد ْب ْلَق     َي ْلَخ ُه     ُثّم     ا ُد ْيِه     َأْهَوُن     َوُهَو     ُيِعي َل َع
َلُه َثُل     َو ْلَم َلى     ا  }    َوالْرِض     الّسَماَواِت     ِفي     الْع

في من "وله جملة على " معطوفةالذيِ "وهو جملة
""أهون و " معترضة،أهون "وهو وجملة "،السموات

ّين، بمعنى صفة هي بل للتفضيل، ليست هنا الجار ه
" معطوفةالمثل "وله وجملة "،"أهونبـ " متعلق"عليه
" معطوفةالعزيز "وهو وجملة "،الذيِ "وهو جملة على
" متعلقالسموات "في الجار " ،المثل "وله جملة على

 "."العلىبـ

ُكْم     ضََرَب  { 28:آ َثل     َل ُكْم     ِمْن     َم ْنُفِس ُكْم     َهْل     َأ َما     ِمْن     َل
َكْت َل ُكْم     َم ُن ْيَما َء     ِمْن     َأ َكا ُكْم     َما     ِفي     ُشَر َنا ُتْم     َرَزْق ْن َأ ِفيِه     َف
ٌء َنُهْم     َسَوا ُكْم     َتَخاُفو ِت ُكْم     َكِخيَف ْنُفَس ِلَك     َأ َذ ُنَفّصُل     َك

َياِت  }    ال

والجار " ،"مثل لـ بنعت " متعلقأنفسكم "من الجار
" زائدة،"من و "،"شركاء المبتدأ بخبر متعلق ""لكم
""فيما الجار " ،"شركاء من بحال " متعلق"مما الجار

تفسيرية "شركاء لكم "هل وجملة "،"شركاءبـ متعلق
على " معطوفةسواء فيه "فأنتم وجملة للمثل،

"،"أنتم للمبتدأ ثان " خبر"تخافونهم وجملة التفسيرية،
في والكاف " ،"سواء من بحال " متعلق"فيه والجار
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مثل : خوفاأيِ مطلق مفعول " نائب"كخيفتكم
""نفّصل وجملة المصدر، " مفعول"أنفسكم و خيفتكم،

مطلق، مفعول " نائب"كذلك في والكاف مستأنفة،
 .ذلك مثل تفصيل : نفّصلأيِ

َبَع     َبِل  { 29:آ ّت ّلِذيَن     ا َلُموا     ا َءُهْم     َظ ْيِر     َأْهَوا ٍم     ِبَغ ْل َفَمْن     ِع
ّلُه     َأضَّل     َمْن     َيْهِديِ  }    َناِصِريَن     ِمْن     َلُهْم     َوَما     ال

الجار " للضراب،"بل و " مستأنفة،اتبع "بل جملة
"يهديِ "فمن وجملة "،"الذين من بحال متعلق ""بغير

من لهم "وما وجملة المستأنفة، الجملة على معطوفة
و " ،الله "أضّل الصلة على " معطوفةناصرين

 ." زائدة"من و مبتدأ، ""ناصرين

َأِقْم  { 30:آ ّديِن     َوْجَهَك     َف ِنيًفا     ِلل َة     َح ْطَر ّلِه     ِف ِتي     ال ّل َطَر     ا َف
ّناَس ْيَها     ال َل ْبِديَل     لَ     َع ْلِق     َت ّلِه     ِلَخ ِلَك     ال ّديُن     َذ ّيُم     ال ْلَق ِكّن     ا َل َو

َثَر ْك ّناِس     َأ َلُموَن     لَ     ال  }    َيْع

في الكاف من " حال"حنيفا " مستأنفة،"فأقم جملة
محذوف لفعل به ": مفعول"فطرة وقوله "،"وجهك

"لَ وجملة "،"فطر بـ " متعلق"عليها الجار : الزموا،أيِ
الدين "ذلك جملة وكذا " مستأنفة،الله لخلق تبديل
"يعلمون لَ الناس أكثر "ولكن وجملة " ،القيم

."القيم الدين "ذلك جملة على معطوفة

ِبيَن{ 31:آ ِني ْيِه ُم َل ُه ِإ ّتُقو َأِقيُموا َوا َة َو  }الّصل

بـ " متعلق"إليه الجار الزموا، فاعل من " حال"منيبين
الزموا جملة على " معطوفة"واتقوه وجملة "،"منيبين
 .المقدرة

ّلِذيَن     ِمَن  { 32:آ َنُهْم     َفّرُقوا     ا ُنوا     ِدي َكا َيًعا     َو ِحْزٍب     ُكّل     ِش
ْيِهْم     ِبَما َد  }    َفِرُحوَن     َل

بما " متعلق"المشركين من " بدلالذين "من الجار
""لديهم "،"فرحون بـ " متعلق"بما والجار به، تعلق

"فرحون حزب "كل وجملة بالصلة، متعلق ظرف
 مستأنفة
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َذا  { 33: ِإ ّناَس     َمّس     َو ّبُهْم     َدَعْوا     ضُّر     ال ِبيَن     َر ِني ْيِه     ُم َل ُثّم     ِإ
َذا َذاَقُهْم     ِإ ْنُه     َأ َذا     َرْحَمًة     ِم ْنُهْم     َفِريٌق     ِإ ّبِهْم     ِم ُكوَن     ِبَر  }    ُيْشِر

إليه، " مضاف"مّس وجملة مستأنفة، الشرط جملة
""إليه الجار " ،"دعوا في الواو من " حال"منيبين

على معطوفة الثانية الشرط وجملة بالحال، متعلق
""إذاو الشرط، ... " جوابفريق "إذا وجملة الولى،
بنعت " متعلق"منهم الجار " مبتدأ،"فريق و فجائية،

""بربهم الجار خبر، ""يشركون وجملة "،"فريقلـ
 "."يشركون بـ متعلق

ْكُفُروا  { 34:آ َي َناُهْم     ِبَما     ِل ْي َت ّتُعوا     آ َتَم َلُموَن     َفَسْوَف     َف  }    َتْع

بـ متعلق " مجرور"ليكفروا المؤول المصدر
""فتمتعوا وجملة للعاقبة، واللم "،"يشركون
على " معطوفةتعلمون "فسوف وجملة مستأنفة،

 "."تمتعوا جملة

َنا     َأْم  { 35:آ ْل ْيِهْم     َأنـز َل ًنا     َع َطا ْل ّلُم     َفُهَو     ُس َك َت ُنوا     ِبَما     َي ِبِه     َكا
ُكوَن  }    ُيْشِر

" معطوفةيتكلم "فهو وجملة " مستأنفة،"أنـزلنا جملة
 "."يشركون بـ " متعلق"به والجار "،"أنـزلنا جملة على

َذا  { 36:آ ِإ َنا     َو َذْق ّناَس     َأ ِإْن     ِبَها     َفِرُحوا     َرْحَمًة     ال ْبُهْم     َو ُتِص
َئٌة ّي ّدَمْت     ِبَما     َس ْيِديِهْم     َق َذا     َأ ُطوَن     ُهْم     ِإ َن  }    َيْق

"مس : "وإذاالشرط جملة على معطوفة الشرط جملة
"وإن وجملة ثان، " مفعول"رحمة )،33( الية في

"،أذقنا "وإذا الشرط جملة على " معطوفةتصبهم
هم "إذا وجملة "،"تصبهم بـ " متعلق"بما والجار

 ." فجائية"إذا و الشرط، " جوابيقنطون

َلْم 37:آ َأَو ّلَه     َأّن     َيَرْوا     { ْبُسُط     ال َق     َي ُء     ِلَمْن     الّرْز َيْقِدُر     َيَشا َو
ِلَك     ِفي     ِإّن َياٍت     َذ ٍم     ل ُنوَن     ِلَقْو  }    ُيْؤِم
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""أّن من المؤول والمصدر " مستأنفة،يروا "أولم جملة
ّد بعدها وما ّد س َلْي مس في "إن وجملة "،"يروا مفعو
 "."قوملـ " نعت"يؤمنون وجملة " مستأنفة،ليات ذلك

َ ذا     َفآِِت  { 38:آ َبى     ْلُقْر ِكيَن     َحّقُه     ا ْلِمْس ْبَن     َوا ِبيِل     َوا الّس
ِلَك ْيٌر     َذ ّلِذيَن     َخ ُدوَن     ِل ّلِه     َوْجَه     ُيِري ِئَك     ال َل ُأو ُهُم     َو

ِلُحوَن ْلُمْف  }    ا

الجار ثان، " مفعول"حقه " مستأنفة،"فآِت جملة
وجملة فصل، " ضمير"هم "،"خير بـ متعلق ""للذين

"ذلك جملة على " معطوفةالمفلحون هم "وأولئك
 ".خير

ُتْم     َوَما  { 39:آ ْي َت ًبا     ِمْن     آ ُبَو     ِر َيْر ّناِس     َأْمَواِل     ِفي     ِل َفل     ال
ُبو َد     َيْر ْن ّلِه     ِع ُتْم     َوَما     ال ْي َت َكاٍة     ِمْن     آ ُدوَن     َز ّلِه     َوْجَه     ُتِري ال

ِئَك َل ُأو ْلُمْضِعُفوَن     ُهُم     َف  }    ا

به، مفعول " شرطية"ما و " مستأنفة،آتيتم "وما جملة
المجرور المؤول والمصدر "،"ما لـ بنعت متعلق والجار
لمبتدأ " خبريربو "فل وجملة "،"آتيتهمبـ متعلق

لَ "فهو الَسمية والجملة يربو، لَ : فهوأيِ محذوف،
فاعل من " حال"تريدون وجملة الشرط، " جوابيربو

 ." كنظيرتهازكاة من آتيتم "وما وجملة " ،"آتيتم

ُكْم     ِمْن     َهْل  { 40:آ ِئ َكا ُكْم     ِمْن     َيْفَعُل     َمْن     ُشَر ِل َشْيٍء     ِمْن     َذ
َنُه ْبَحا َلى     ُس َتَعا ُكوَن     َعّما     َو  }    ُيْشِر

الجار "،"َمْن المبتدأ بخبر " متعلقشركائكم "من الجار
" مفعول"شيءو "،"شيء من بحال " متعلقذلكم "من
 "."تعالى بـ " متعلق"عّما الجار " زائدة،"ِمْن و به،

َظَهَر41:آ ُد   ْلَفَسا َبّر ِفي ا ْل َبْحِر ا ْل َبْت ِبَما َوا ْيِديِ َكَس َأ

ّناِس ُيِذيَقُهْم ال ّلِذيِ َبْعَض ِل ُلوا ا ّلُهْم َعِم  َيْرِجُعوَن َلَع

)(بكسب والمصدر " مصدرية،"بما قوله " في"ما
""ليذيقهم المجرور المؤول والمصدر "،"ظهر بـ متعلق
 " مستأنفةيرجعون "لعلهم وجملة " ،"ظهر بـ متعلق
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ُظُروا  { 42: ْن ْيَف     َفا َبُة     َكاَن     َك ّلِذيَن     َعاِق ْبُل     ِمْن     ا َكاَن     َق
َثُرُهْم ْك ِكيَن     َأ  }    ُمْشِر

بالَستفهام المعلق للنظر " مفعولكان "كيف جملة
خبر استفهام " اسم"كيف و العلم، معنى المتضمن

"مشركين أكثرهم "كان وجملة "،"كان لـ مقدم
 .المقدرة بالصلة " متعلققبل "من الجار مستأنفة،

َأِقْم  { 43:آ ّديِن     َوْجَهَك     َف ِم     ِلل ّي ْلَق ْبِل     ِمْن     ا ِتَي     َأْن     َق ْأ َيْوٌم     َي
ّد     لَ ّلِه     ِمَن     َلُه     َمَر ِئٍذ     ال ّدُعوَن     َيْوَم  }    َيّص

" مضافيأتي "أن والمصدر " مستأنفة،"فأقم جملة
بـ يتعلق ولَ "،"يأتي بـ " متعلقالله "من والجار إليه،
ّد شبيها فيصير ينّون، أن ينبغي كان لنه "؛"مر

ّد "لَ وجملة بالمضاف، وجملة "،"يوملـ " نعتله مر
ّدعون  ." مستأنفة"يّص

ْيِه     َكَفَر     َمْن  { 44:آ َل ُه     َفَع ِلًحا     َعِمَل     َوَمْن     ُكْفُر َصا
ْنُفِسِهْم ُدوَن     َفل  }    َيْمَه

وقوله " خبره،"كفر وجملة مبتدأ، " شرطية"َمْن
بالمضارع متعلق والجار رابطة، ": الفاء"فلنفسهم

محذوف لمبتدأ " خبر"يمهدون وجملة "،"يمهدون
في الشرط " جوابيمهدون "فهم وجملة : هم،تقديره

 .جزم محل

َيْجِزيَِ  { 45:آ ّلِذيَن     ِل ُنوا     ا ُلوا     آَم ِلَحاِت     َوَعِم ِلِه     ِمْن     الّصا َفْض
ّنُه َكاِفِريَن     ُيِحّب     لَ     ِإ ْل  }    ا

وجملة " ،"يمهدون بـ " متعلق"ليجزيِ المجرور المصدر
 ." مستأنفةيحب لَ "إنه

ِتِه     َوِمْن  { 46:آ َيا َياَح     ُيْرِسَل     َأْن     آ َبّشَراٍت     الّر ُكْم     ُم ُيِذيَق ِل َو
ِتِه     ِمْن َتْجِريَِ     َرْحَم ِل ْلُك     َو ْلُف َأْمِرِه     ا َتُغوا     ِب ْب َت ِل ِلِه     ِمْن     َو َفْض

ُكْم ّل َلَع ُكُروَن     َو  }    َتْش

..."آياته "ومن وجملة ، " مبتدأيرسل "أن المصدر
والمصدر " ،"الرياح من " حال"مبشرات مستأنفة،

:أيِ مقدر بفعل " متعلق"وليذيقكم المجرور المؤول
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معطوفة "تشكرون "ولعلكم وجملة ليذيقكم، وأرسلها
: لَبتغائكمأيِ المجرور المؤول المصدر المفرد على

 .تشكرون ولعلكم

ْد  { 47:آ َلَق َنا     َو ْل ِلَك     ِمْن     َأْرَس ْب َلى     ُرُسل     َق َقْوِمِهْم     ِإ
ُءوُهْم َناِت     َفَجا ّي َب ْل َنا     ِبا َتَقْم ْن ّلِذيَن     ِمَن     َفا َكاَن     َأْجَرُموا     ا َو

َنا     َحّقا ْي َل ِنيَن     َنْصُر     َع ْلُمْؤِم  }    ا

"وكان وجملة " مستأنفة،قبلك من أرسلنا "ولقد جملة
 .كان " خبر. "حًقامستأنفة "حقا

ّلُه  { 48:آ ّلِذيِ     ال َياَح     ُيْرِسُل     ا ِثيُر     الّر ُت ًبا     َف ُطُه     َسَحا ْبُس َي َف
ْيَف     الّسَماِء     ِفي ُء     َك ُلُه     َيَشا َيْجَع َتَرىَ     ِكَسًفا     َو َق     َف ْد ْلَو ا

ِلِه     ِمْن     َيْخُرُج َذا     ِخل ِإ ُء     َمْن     ِبِه     َأَصاَب     َف َباِدِه     ِمْن     َيَشا َذا     ِع ِإ
ْبِشُروَن     ُهْم َت  }    َيْس

والجملة حال، جازم غير شرط ": اسميشاء "كيف قوله
الجار يبسطه، يشاء : كيفأيِ محذوف وجوابه مستأنفة

""يخرج وجملة " ،"َمْن ِمْن بحال " متعلقعباده "من
جملة على معطوفة الشرط وجملة " ،"الودق من حال

و ، الشرط " جوابيستبشرون هم "إذا وجملة "،"ترىَ
 ." فجائية"إذا

ِإْن  { 49:آ ُنوا     َو ْبِل     ِمْن     َكا ْيِهْم     ُينـزَل     َأْن     َق َل ِلِه     ِمْن     َع ْب َق
ِلِسيَن ْب  }    َلُم

في الواو من حالية والجملة حالية، الواو
الخبر في واللم مهملة، مخففة ""إن "،"يستبشرون

متعلق "قبل "من الجار والنافية، المخففة بين الفارقة
 .بالخبر

ُظْر  { 50:آ ْن َلى     َفا َثاِر     ِإ ّلِه     َرْحَمِة     آ ْيَف     ال ِيي     َك َد     الْرَض     ُيْح َبْع
ِتَها ِلَك     ِإّن     َمْو ِيي     َذ َتى     َلُمْح ْلَمْو َلى     َوُهَو     ا َشْيٍء     ُكّل     َع
 }    َقِديٌر

" بدليحيي "كيف وجملة حال، استفهام " اسم"كيف
"الموتى لمحيي ذلك "إن وجملة "،"آثار من اشتمال

" معطوفةقدير شيء كل على "وهو وجملة مستأنفة،
 المستأنفة على
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ِئْن  { 51 َل َنا     َو ْل ُه     ِريًحا     َأْرَس َأْو ّلوا     ُمْصَفّرا     َفَر َظ َبْعِدِه     ِمْن     َل
ْكُفُروَن  }    َي

" حال"مصفرا للقسم، موطئة واللم مستأنفة، الواو
عليه، السياق لدلَلة النبات على العائدة الهاء من

" متعلقبعده "من الجار القسم، " جواب"لظلوا وجملة
 " ."يكفرون المضارع بالفعل

ّنَك  { 52:آ ِإ َتى     ُتْسِمُع     لَ     َف ْلَمْو َء     الّصّم     ُتْسِمُع     َولَ     ا ّدَعا َذا     ال ِإ
ّلْوا ِبِريَن     َو ْد  }    ُم

" مفعول"الدعاء و " مستأنفة،تسمع لَ "فإنك جملة
من والمسألة ضمير الول ومفعول الثاني، للفعل ثان

المقدر بالجواب متعلقة شرطية " ظرفية"إذاو التنازع،
ّلوا : إذاأيِ الواو، من " حال"مدبرين و تسمعهم، لَ و

 .مستأنفة الشرط وجملة

ْنَت     َوَما  { 53:آ ْلُعْمِي     ِبَهاِديِ     َأ ِتِهْم     َعْن     ا َل ِإلَ     ُتْسِمُع     ِإْن     ضَل
َنا     ُيْؤِمُن     َمْن ِت َيا ِلُموَن     َفُهْم     ِبآِ  }    ُمْس

"". "ماتسمع لَ "إنك جملة على معطوفة النفي جملة
"عن والجار الخبر، في زائدة والباء ليس، عمل تعمل

.صارف معنى " متضمنا"هاديِ بـ " متعلقضللتهم
"مسلمون "فهم وجملة " مستأنفة،تسمع "إن وجملة

 "."يؤمن جملة على معطوفة

ًة     ضَْعٍف     َبْعِد     ِمْن     َجَعَل     ُثّم  { 54:آ ُقّوٍة     َبْعِد     ِمْن     َجَعَل     ُثّم     ُقّو
َبًة     ضَْعًفا ْي ُلُق     َوَش ُء     َما     َيْخ ِليُم     َوُهَو     َيَشا ْلَع ْلَقِديُر     ا  }    ا

"،"جعل لـ الثاني بالمفعول " متعلقبعد "من الجار
"وهو جملة "،"الله للمبتدأ ثان " خبر"يخلق وجملة
 "."يخلق جملة على " معطوفةالعليم

َيْوَم  { 55:آ ْلُمْجِرُموَن     ُيْقِسُم     الّساَعُة     َتُقوُم     َو ُثوا     َما     ا ِب َل
ْيَر ِلَك     َساَعٍة     َغ َذ ُنوا     َك ُكوَن     َكا  }    ُيْؤَف
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"،"يقسم بـ متعلق زمان " ظرف"يوم مستأنفة، الواو
"لبثوا "ما وجملة " مستأنفة،المجرمون "يقسم وجملة
""غير " مستأنفة،"كانوا وجملة مقدر، قسم جواب
مفعول نائب والكاف "،"لبث بـ متعلق زمان ظرف

إفكا يؤفكون : كانواأيِ إليه مضاف والشارة مطلق،
 .الفك ذلك مثل

ّلِذيَن     َوَقاَل  { 56:آ ُتوا     ا ْلَم     ُأو ْلِع ْد     َواليَماَن     ا ُتْم     َلَق ْث ِب ِفي     َل
َتاِب ّلِه     ِك َلى     ال ِم     ِإ َبْعِث     َيْو ْل َذا     ا َبْعِث     َيْوُم     َفَه ْل ُكْم     ا ّن ِك َل ُتْم     َو ْن ُك

َلُموَن     لَ  }    َتْع

القسم " جوابلبثتم "لقد وجملة ثان، " مفعول"العلم
"فهذا وجملة القول، مقول وجوابه والقسم المقدر،

جملة وكذا القول، مقول على " معطوفةالبعث يوم
 ".تعلمون لَ كنتم "ولكنكم

ِئٍذ 57:آ َيْوَم ْنَفُع لَ َف ّلِذيَن َي َلُموا ا ُتُهْم َظ ُهْم َولَ َمْعِذَر
ُبوَن َت َتْع  ُيْس

""إٍذ "،"ينفع بـ متعلق " ظرف"يوم عاطفة، الفاء
عن للتعويض والتنوين السكون، على مبني إليه مضاف

"،"ينفع ": فاعل"معذرتهم ذلك، يقع إذ : يومأيِ جملة
"يقسم جملة على " معطوفةينفع "لَ وجملة

على " معطوفةُيستعتبون هم "ولَ وجملة "،المجرمون
 " .ينفع "لَ جملة

ْد  { 58:آ َلَق َنا     َو ْب ّناِس     ضََر َذا     ِفي     ِلل ْلُقْرآِن     َه َثٍل     ُكّل     ِمْن     ا َم
ِئْن َل َتُهْم     َو ْئ َيٍة     ِج َلّن     ِبآِ َيُقو ّلِذيَن     َل ُتْم     ِإْن     َكَفُروا     ا ْن ِإلَ     َأ

ُلوَن ِط ْب  }    ُم

الثلثة الجر حروف " مستأنفة،ضربنا "ولقد جملة
" معطوفةجئتهم "ولئن وجملة "،"ضربنا بـ متعلقة

َلّن وجملة القسم، جملة المستأنفة على " جواب"ليقو
" للحصر،"إلَو " نافية،"إن الثاني، المقدر القسم

 .القول مقول والجملة

ِلَك  { 59:آ َذ َبُع     َك ْط ّلُه     َي َلى     ال ُلوِب     َع ّلِذيَن     ُق َلُموَن     لَ     ا  }    َيْع
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:أيِ إليه مضاف والشارة مطلق، مفعول نائب الكاف
 ." مستأنفة"يطبع وجملة الطبع، ذلك مثل طبًعا يطبع

ِبْر  { 60:آ َد     ِإّن     َفاْص ّلِه     َوْع ّنَك     َولَ     َحّق     ال َتِخّف ّلِذيَن     َيْس لَ     ا
ُنوَن  }    ُيوِق

"حق الله وعد "إن وجملة " مستأنفة،"فاصبر جملة
ّنك "ولَ وجملة لها، محل لَ معترضة " معطوفةيستخف

 "اصبر جملة على
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 لقمان سورة

ًدىَ{ 3:آ ِنيَن َوَرْحَمًة ُه ْلُمْحِس  }ِل

ًدىَ " متعلق"للمحسنين الجار "،"الكتاب من " حال"ُه
 "."رحمةلـ بنعت

ّلِذيَن  { 4:آ َة     ُيِقيُموَن     ا ُتوَن     الّصل ُيْؤ َة     َو َكا ِبالِخَرِة     َوُهْم     الّز
ُنوَن     ُهْم  }    ُيوِق

" معطوفةيوقنون "هم جملة للمحسنين، " نعت"الذين
 .للولى توكيد " الثانية"همو الصلة، جملة على

ِئَك  { 5:آ َل َلى     ُأو ًدىَ     َع ّبِهْم     ِمْن     ُه ِئَك     َر َل ُأو ُهُم     َو
ِلُحوَن ْلُمْف  }    ا

" ضمير"هم "،"هدىَلـ بنعت " متعلقربهم "من الجار
 .له محل لَ فصل

ّناِس     َوِمَن  { 6:آ َتِريِ     َمْن     ال ْلَحِديِث     َلْهَو     َيْش ُيِضّل     ا َعْن     ِل
ِبيِل ّلِه     َس ْيِر     ال ٍم     ِبَغ ْل َذَها     ِع ّتِخ َي ِئَك     ُهُزًوا     َو َل َذاٌب     َلُهْم     ُأو َع
 }    ُمِهيٌن

والجار " مستأنفة،يشتريِ من الناس "ومن جملة
ُيِضّل المؤول والمصدر " ،"َمْن المبتدأ بخبر متعلق ""ل
بحال " متعلق"بغير الجار "،"يشتريِ بـ متعلق مجرور

جملة ثان، " مفعول"هزوا و "،"يشتريِ فاعل من
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وجملة المتعاطفين، بين " معترضةعذاب لهم "أولئك
 .المبتدأ " خبرعذاب "لهم

َذا  { 7:آ ِإ َلى     َو ْت ْيِه     ُت َل َنا     َع ُت َيا ّلى     آ ِبًرا     َو ْك َت َأْن     ُمْس َلْم     َك
َأّن     َيْسَمْعَها ْيِه     ِفي     َك َن ُذ ُه     َوْقًرا     ُأ َبّشْر َذاٍب     َف ٍم     ِبَع ِلي  }    َأ

المتقدمة الصلة جملة على معطوفة الشرط جملة
في الضمير من " حال"مستكبرا لها، محل " لَ"يشتريِ

ّلى ضمير واسمها الثقيلة، من " مخففة"كأن "،"و
"كأن وجملة " ،"كأن " خبر"يسمعها لم وجملة الشأن،

ّلى فاعل من ثانية " حاليسمعها لم "كأن وجملة "،"و
ّلى فاعل من ثالثة " حالوقرا أذنيه في وجملة "،"و

ّلى جملة على " معطوفة"فبّشره  " ."و

ّلِذيَن     ِإّن  { 8:آ ُنوا     ا ُلوا     آَم ِلَحاِت     َوَعِم ّناُت     َلُهْم     الّصا َج
ِم ّنِعي  }    ال

الجار رفع، محل " في"إّن " خبرجنات "لهم جملة
 الثاني المبتدأ بخبر متعلق ""لهم

ِلِديَن  { 9:آ َد     ِفيَها     َخا ّلِه     َوْع ْلَعِزيُز     َوُهَو     َحّقا     ال ِكيُم     ا ْلَح  }    ا

""فيما الجار "،"لهم في الضمير من " حال"خالدين
عامله مطلق ": مفعول"وعد "،"خالدينبـ متعلق

مؤكد مصدر وهو وعدا، ذلك الله : َوَعدأيِ محذوف
الله : وعدهممعنى " فيجنات "لهم قوله لن لنفسه؛

َد وجملة ذلك، مطلق " مفعول"حقاو " مستأنفة،"َوْع
: لمضمونأيِ لغيره مؤكد مصدر وهو محذوف، عامله

َأُحّقوالتقدير الولى، الجملة والجملة حقا، ذلك : 
""الحكيمو " مستأنفةالعزيز "وهو وجملة مستأنفة،

 .ثالث خبر

َلَق  { 10:آ ْيِر     الّسَماَواِت     َخ َنَها     َعَمٍد     ِبَغ ْلَقى     َتَرْو َأ ِفي     َو
َد     َأْن     َرَواِسَي     الْرِض ُكْم     َتِمي َبّث     ِب ّبٍة     ُكّل     ِمْن     ِفيَها     َو َدا

َنا ْل َأنـز ًء     الّسَماِء     ِمَن     َو َنا     َما ْت َب ْن َأ َزْوٍج     ُكّل     ِمْن     ِفيَها     َف
ٍم  }    َكِري

وجملة السموات، من بحال " متعلق"بغير الجار
"تِميد "أن المؤول والمصدر "،"عمدلـ " نعت"ترونها
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" متعلقكل "من الجار : خشية،أيِ لجله مفعول
 "."أنبتنابـ

َذا  { 11:آ ْلُق     َه ّلِه     َخ ِني     ال َأُرو َذا     َف َلَق     َما ّلِذيَن     َخ ِنِه     ِمْن     ا ُدو
ِلُموَن     َبِل ّظا ِبيٍن     ضَلٍل     ِفي     ال  }    ُم

""ما "،خلق "هذا جملة على " معطوفة"فأروني جملة
وجملة خبر، موصول " اسم"ذا مبتدأ، استفهام اسم
"بل وجملة "،"أروني للفعل ثان به " مفعولخلق "ماذا

 " مستأنفةضلل في الظالمون
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ْد  { 12: َلَق َنا     َو ْي َت ْكَمَة     ُلْقَماَن     آ ْلِح ُكْر     َأِن     ا ّلِه     اْش َوَمْن     ِل
ُكْر ّنَما     َيْش ِإ ُكُر     َف َنْفِسِه     َيْش ِإّن     َكَفَر     َوَمْن     ِل ّلَه     َف ِنّي     ال َغ
ٌد  }    َحِمي

ما تقدمها لنه مفسرة؛ بعدها والجملة " تفسيرية،"أن
مبتدأ، شرط " اسم"من حروفه، دون القول بمعنى هو

 .: عنهأيِ مقدر الشرط جواب في والرابط

ْذ  { 13:آ ِإ ِنِه     ُلْقَماُن     َقاَل     َو ْب ُظُه     َوُهَو     لَ َنّي    َ يا     َيِع ُتْشِرْك     لَ     ُب
ّلِه  }    ِبال

ُكر " مفعول"إذ مستأنفة، الواو ْذ "وهو وجملة مقدرا، لَ
منصوب، مضاف ": منادىَُبني "يا . وقولهحالية "يعظه

المتكلم، ياء قبل ما على المقدرة الفتحة نصبه وعلمة
 .إليه مضاف الثانية والياء

َنا  { 14:آ ْي ْنَساَن     َوَوّص ْيِه     ال َد ِل ْتُه     ِبَوا َل ًنا     ُأّمُه     َحَم َلى     َوْه َع
ُلُه     َوْهٍن ْيِن     ِفي     َوِفَصا ُكْر     َأِن     َعاَم ْيَك     ِلي     اْش َد ِل ِلَوا َلّي     َو ِإ

ْلَمِصيُر  }    ا

"أمه "حملته وجملة " مستأنفة،"ووّصينا جملة
على " معطوفةعامين في "وفصاله وجملة معترضة،

من الحال موضع في " مصدر"وهنا "،"حملته جملة
""أن "،"وهنا لـ بنعت " متعلقوهن "على الجار "،"أمه

وجملة للوصية، " مفّسرةلي "اشكر وجملة تفسيرية،
 ." مستأنفةالمصير "إلّي
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ِإْن  { 15:آ َداَك     َو ْيَس     َما     ِبي     ُتْشِرَك     َأْن     َعلى     َجاَه ِبِه     َلَك     َل
ْلٌم ِطْعُهَما     َفل     ِع ْبُهَما     ُت َيا     ِفي     َوَصاِح ْن ّد ِبْع     َمْعُروًفا     ال ّت َوا

ِبيَل َناَب     َمْن     َس َلّي     َأ َلّي     ُثّم     ِإ ُكْم     ِإ ُكْم     َمْرِجُع ُئ ّب َن ُأ ُتْم     ِبَما     َف ْن ُك
ُلوَن  }    ْ     َتْعَم

َنا جملة على معطوفة الشرط جملة ْي " المصدر"وّص
""ما "،"جاهداك بـ متعلق " مجرورتشرك "أن المؤول
الجار بالخبر، متعلق ""لك الجار به، مفعول موصول

نائب ":"معروًفا قوله " ،"علم من بحال " متعلق"به
معروفا، : صحاباأيِ صفته، عنه نابت مطلق مفعول

والجملة استئناف، " حرفإلّي : "ثمقوله " في"ثمو
"إلّي جملة على " معطوفة"فأنبئكم وجملة مستأنفة،
 ".مرجعكم

َنّي    َ يا  { 16:آ ّنَها     ُب ْثَقاَل     َتُك     ِإْن     ِإ ّبٍة     ِم َدٍل     ِمْن     َح ُكْن     َخْر َت َف
ْأِت     الْرِض     ِفي     َأْو     الّسَماَواِت     ِفي     َأْو     َصْخَرٍة     ِفي ِبَها     َي
ّلُه  }    ال

""إنها جملة القول، حيز في " مستأنفةبني "يا جملة
"،"إّن خبر وجوابه الشرط وجملة النداء، جواب وخبرها

على المقدر بالسكون مجزوم مضارع ": فعل"تك
" ضمير"إنها في والهاء للتخفيف، المحذوفة النون

أو الحسنة على يعود مستتر " ضمير"تك واسم القصة،
"خردل "من . الجارالسياق من المفهومين السيئة
بخبر " متعلقصخرة "في الجار "،"حبةلـ بنعت متعلق
"تك على " معطوفةصخرة في "فتكن وجملة "،"تكن

 ".مثقال

َنّي    َ يا  { 17:آ ِم     ُب َة     َأِق ْأُمْر     الّصل ْلَمْعُروِف     َو  }    ِبا

""أقم وجملة القول، حيز في " مستأنفةبني "يا جملة
 .مستأنفة النداء جواب

ّدَك     ُتَصّعْر     َولَ  { 18:آ ّناِس     َخ الْرِض     ِفي     َتْمِش     َولَ     ِلل
 }    َمَرًحا

ُتَصّعربـ " متعلق"للناس الجار في " مصدر"مرحا "،"
 .الحال موضع
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ْد  { 19:آ ِيَك     ِفي     َواْقِص ِتَك     ِمْن     َواْغُضْض     َمْش َكَر     ِإّن     َصْو ْن َأ

ْلَحِميِر     َلَصْوُت     الْصَواِت  }    ا

"ِمْن " في"ِمْنو اقتصد، بمعنى " لَزم"اقصد الفعل
ِتك "؛"لصوت قوله " في"صوت ووّحد " تبعيضية،صو

 الجنس به يراد لنه
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َلْم  { 20 ّلَه     َأّن     َتَرْوا     َأ ُكْم     َسّخَر     ال َوَما     الّسَماَواِت     ِفي     َما     َل
َبَغ     الْرِض     ِفي َأْس ُكْم     َو ْي َل ًة     ِنَعَمُه     َع َنًة     َظاِهَر ِط َبا َوِمَن     َو

ّناِس ّلِه     ِفي     ُيَجاِدُل     َمْن     ال ْيِر     ال ٍم     ِبَغ ْل  }    ِع

َأّن ِمْن المؤول المصدر ّد بعدها " وما" ّد س مفعوله مس
"ومن وجملة "،"نعمه من " حال"ظاهرة "،"تروا

الضمير من بحال " متعلق"بغير الجار " مستأنفة،الناس
 "."يجادل بـ " متعلقالله "في الجار "،"يجادل في

َذا  { 21:آ ِإ ِبُعوا     َلُهُم     ِقيَل     َو ّت ّلُه     َأنـزَل     َما     ا ُلوا     ال ِبُع     َبْل     َقا ّت َن
َنا     َما ْد ْيِه     َوَج َل َنا     َع َء َبا َلْو     آ َطاُن     َكاَن     َأَو ْي ْدُعوُهْم     الّش َلى     َي ِإ

َذاِب  }    الّسِعيِر     َع

و "،"يجادل الصلة جملة على معطوفة الشرط جملة
بعد القول ومقول المصدر، " ضمير"قيل فاعل نائب

. قولهنتبع بل الله أنـزل ما نتبع : لَأيِ " مقدر"قالوا
""لو حالية، والواو للستفهام، ": الهمزةكان لو "أو

حال على عطفت الواو وهذه ، جازم غير شرط حرف
كان ولو حال، كل في : أيتبعونهأيِ للستقصاء مقدرة

الواو من " حاليةكان "ولو وجملة ؟يدعوهم الشيطان
ما عليه دّل محذوف الشرط وجواب "،"يتبعونه في

 .: اتبعوهأيِ قبله

ِلْم     َوَمْن  { 22:آ َلى     َوْجَهُه     ُيْس ّلِه     ِإ َفَقِد     ُمْحِسٌن     َوُهَو     ال
َتْمَسَك ْلُعْرَوِة     اْس ْثَقى     ِبا ْلُو َلى     ا ِإ ّلِه     َو َبُة     ال  }    الُموِر     َعاِق

مبتدأ، " شرطية"منو " مستأنفة،ُيْسلم "ومن جملة
" متعلقالله "إلى الجار " حالية،محسن "وهو جملة

 ." مستأنفةالمور عاقبة الله "وإلى . وجملةبالفعل
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َنا  { 23:آ ْي َل ُئُهْم     َمْرِجُعُهْم     ِإ ّب َن ُن ُلوا     ِبَما     َف  }    َعِم

ّبئهم وجملة " مستأنفة،مرجعهم "إلينا جملة ""فنن
 ".مرجعهم "إلينا جملة على معطوفة

ّتُعُهْم24:آ ُنَم ِليل  {  }َق

.مطلق مفعول " نائب"قليل " مستأنفة،"نمتعهم جملة

ِئْن  { 25:آ َل َتُهْم     َو ْل َأ َلَق     َمْن     َس َوالْرَض     الّسَماَواِت     َخ
ُلّن َيُقو ّلُه     َل  }    ال

استفهام " اسم"َمْن " مستأنفة،سألتهم "ولئن جملة
الله، : خلقهّنأيِ محذوف لفعل " فاعل"الله مبتدأ،
المعلق للسؤال ثان به " مفعولخلق "َمْن وجملة

ُلن . وقولهبالَستفهام جواب في واقعة ": اللم"ليقو
. والفعلمستأنفة المقدرة القسم وجملة القسم،
المثال، لتوالي المحذوفة النون بثبوت مرفوع مضارع
 .فاعل الساكنين لَلتقاء المحذوفة والواو

ّلِه  { 26:آ  }    َوالْرِض     الّسَماَواِت     ِفي     َما     ِل

"في الجار " مستأنفة،السموات في ما "لله جملة
 .المقدرة بالصلة متعلق "السموات

َلْو  { 27:آ ّنَما     َو َبْحُر     َأْقلٌم     َشَجَرٍة     ِمْن     الْرِض     ِفي     َأ ْل َوا
ُه ّد ْبَعُة     َبْعِدِه     ِمْن     َيُم ْبُحٍر     َس َدْت     َما     َأ ِلَماُت     َنِف ّلِه     َك  }    ال

في ما "لله جملة على ..." معطوفة أن "ولو جملة
بـ فاعل مصدر تأويل في بعدها " وما"أّنو "،السموات

"من الجار بالصلة، " متعلقالرض "في والجار "،"ثبت
جملة أن، خبر ""أقلم "،"ما من بحال " متعلقشجرة

"من ". الجار"ثبت فاعل من " حاليةيمده "والبحر
" فاعل،"سبعةو "،أبحر "سبعة من بحال متعلق "بعده

 .الشرط " جوابكلمات نفدت "ما وجملة

ُكْم {َما 28:آ ْلُق ُكْم َولَ َخ ُث َنْفٍس ِإلَ َبْع َدٍة َك ّلَه ِإّن َواِح ال
 }َبِصيٌر َسِميٌع
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"سميع الله "إن وجملة بالخبر، " متعلق"كنفس جملة
 مستأنفة
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َلْم  { 29: ّلَه     َأّن     َتَر     َأ ِلُج     ال ْيَل     ُيو ّل ّنَهاِر     ِفي     ال ِلُج     ال ُيو ّنَهاَر     َو ال
ْيِل     ِفي ّل ْلَقَمَر     الّشْمَس     َوَسّخَر     ال َلى     َيْجِريِ     ُكّل     َوا َأَجٍل     ِإ

َأّن     ُمَسّمى ّلَه     َو ُلوَن     ِبَما     ال ِبيٌر     َتْعَم  }    َخ

ّد المؤول المصدر ّد س َلْي مس "كل جملة "،"تَر مفعو
المؤول والمصدر "،والقمر "الشمس من حال "يجريِ
" متعلق"بما الجار الول، المصدر على معطوف الثاني

 "."خبير بـ

ِلَك  { 30:آ َأّن     َذ ّلَه     ِب ْلَحّق     ُهَو     ال َأّن     ا ْدُعوَن     َما     َو ِنِه     ِمْن     َي ُدو
ِطُل َبا ْل َأّن     ا ّلَه     َو ِلّي     ُهَو     ال ْلَع ِبيُر     ا َك ْل  }    ا

فصل " ضمير"هو " ،"ذلك بخبر متعلق المؤول المصدر
على معطوف الثاني المؤول والمصدر له، محل لَ

 .ثان خبر ""الكبيرو فصل، ضمير " الثانية"هو الول،

َلْم  { 31:آ ْلَك     َأّن     َتَر     َأ ْلُف َبْحِر     ِفي     َتْجِريِ     ا ْل ِنْعَمِة     ا ّلِه     ِب ال
ُكْم َي ُيِر ِتِه     ِمْن     ِل َيا  }    آ

ّد المؤول المصدر ّد س الجار الرؤية، مفعول مس
والمصدر "،"تجريِ فاعل من بحال " متعلق"بنعمة

 "."تجريِ بـ " متعلق"ليريكم المجرور

َذا  { 32:آ ِإ َيُهْم     َو َلِل     َمْوٌج     َغِش ّظ ّلَه     َدَعُوا     َكال ِلِصيَن     ال َلُه     ُمْخ
ّديَن َلّما     ال َلى     َنّجاُهْم     َف َبّر     ِإ ْل ْنُهْم     ا ٌد     َفِم َتِص ُد     َوَما     ُمْق َيْجَح
َنا ِت َيا ّتاٍر     ُكّل     ِإلَ     ِبآِ  }    َكُفوٍر     َخ

"،تر "ألم الَستئنافية على معطوفة الشرط جملة
على " معطوفةنّجاهم "فلّما الثانية الشرط وجملة
: انقسمواأيِ مقدر ""لّما وجواب الولى، الشرط جملة

جواب على " معطوفةمقتصد "فمنهم وجملة فريقين،
 ." مستأنفةكل إلَ يجحد "وما وجملة الشرط،
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ٌد     َيْجِزيِ     لَ     َيْوًما     َواْخَشْوا  { 33:آ ِل َلِدِه     َعْن     َوا ٌد     َولَ     َو ُلو َمْو
ِلِدِه     َعْن     َجاٍز     ُهَو ًئا     َوا ْي َد     ِإّن     َش ّلِه     َوْع ُكُم     َفل     َحّق     ال ّن َتُغّر

ُة َيا ْلَح َيا     ا ْن ّد  }    ال

مقدر والرابط "،"يوما لـ " نعتوالد يجزيِ " لَ جملة
الَبتداء جاز و " مبتدأ،مولود "ولَ وقوله فيه، :أيِ

ّدم بالنكرة ": خبر"جاٍزو ثان " مبتدأ"هوو النفي، لتق
الياء على المقدرة بالضمة مرفوع الثاني للمبتدأ

""شيئاو "،"جاٍزبـ " متعلقوالده "عن الجار المحذوفة،
وجملة كثيرا، أو قليل : جزاءأيِ مطلق مفعول نائب
يجزيِ "لَ جملة على " معطوفةجاز هو مولود "ولَ
" خبرجاز "هو وجملة : فيه،أيِ مقدر والرابط "،والد

في " مستأنفةحق الله وعد "إن ". جملة"مولود المبتدأ
ّنكم "لَ وجملة النداء، حيز على " معطوفةالحياة تغر

 ".حق الله وعد "إن المستأنفة

ّلَه     ِإّن  { 34:آ ُه     ال َد ْن ْلُم     ِع ُينـزُل     الّساَعِة     ِع ْيَث     َو ْلَغ َلُم     ا َيْع َو
ِم     ِفي     َما ْدِريِ     َوَما     الْرَحا َذا     َنْفٌس     َت ْكِسُب     َما ًدا     َت َوَما     َغ

ْدِريِ َأيِّ     َنْفٌس     َت ّلَه     ِإّن     َتُموُت     َأْرٍض     ِب ِليٌم     ال ِبيٌر     َع  }    َخ

"وينـزل وجملة إن، " خبرالساعة علم "عنده جملة
"ماذا جملة " ،علم "عنده جملة على معطوفة "الغيث
ّدت نصب محل " فيتكسب ّد س َلْي مس "،"تدريِ مفعو
اسم ""ذاو مبتدأ، استفهام " اسم": "ما"ماذا وقوله

ّدتتموت أرض "بأيِّ وجملة خبر، موصول ّد " س مس
َلْي " معطوفةنفس تدريِ "وما وجملة "،"تدريِ مفعو

"عنده الله "إن جملة على
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َتاِب َتنـزيُل{ 2:آ ِك ْل ْيَب لَ ا َلِميَن َرّب ِمْن ِفيِه َر ْلَعا  }ا

والجار " اعتراضية،فيه ريب "لَ وجملة " مبتدأ،"تنـزيل
 .المبتدأ بخبر " متعلقرب "من

ُلوَن     َأْم  { 3:آ ُه     َيُقو َتَرا ْلَحّق     ُهَو     َبْل     اْف ّبَك     ِمْن     ا ْنِذَر     َر ُت ِل
َتاُهْم     َما     َقْوًما ِلَك     ِمْن     َنِذيٍر     ِمْن     َأ ْب ّلُهْم     َق ُدوَن     َلَع َت  }    َيْه
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" مستأنفة،"يقولون وجملة للضراب، " المنقطعة"أم
بنعت " متعلقربك "من والجار "،الحق "هو جملة وكذا

مقدر بفعل متعلق مجرور المؤول والمصدر "،"الحقلـ
"،"قوما لـ " نعتأتاهم "ما وجملة لتنذر، : أنـزلهأيِ

" متعلققبلك "من والجار " زائدة،"من و " فاعل،"نذير
 ." مستأنفةيهتدون "لعلهم وجملة "،"نذير لـ بنعت

ّلُه  { 4:آ ّلِذيِ     ال َلَق     ا َنُهَما     َوَما     َوالْرَض     الّسَماَواِت     َخ ْي ِفي     َب
ّتِة ٍم     ِس ّيا َتَوىَ     ُثّم     َأ َلى     اْس ْلَعْرِش     َع ُكْم     َما     ا ِنِه     ِمْن     َل ِمْن     ُدو
ِلّي  }    َشِفيٍع     َولَ     َو

متعلق ": ظرف"بينهما نعت، والموصول " مبتدأ،"الله
"ما وجملة "،"خلق بـ " متعلقستة "في الجار بالصلة،

""ولّي "،"الله للمبتدأ " خبرولي من دونه من لكم
الجار بالخبر، " متعلق"لكم الجار " زائدة،"من و مبتدأ،
 "."ولي من بحال " متعلقدونه "من

ّبُر  { 5:آ َد َلى     الّسَماِء     ِمَن     الْمَر     ُي ْيِه     َيْعُرُج     ُثّم     الْرِض     ِإ َل ِإ
ٍم     ِفي ُه     َكاَن     َيْو َداُر ْلَف     ِمْق َنٍة     َأ ّدوَن     ِمّما     َس  }    َتُع

" نعت"كان جملة "،"الله للمبتدأ ثان " خبر"يدبر جملة
 "."سنة لـ بنعت " متعلق"مّما الجار "،"يوملـ

ِلَك  { 6:آ ِلُم     َذ ْيِب     َعا ْلَغ َدِة     ا ْلَعِزيُز     َوالّشَها  }    الّرِحيُم     ا

 .ثالث " خبر"الرحيم و ثان، " خبر"العزيز

ّلِذيِ  { 7:آ َلَقُه     َشْيٍء     ُكّل     َأْحَسَن     ا َأ     َخ َد َب ْلَق     َو ْنَساِن     َخ ال
 }    ِطيٍن     ِمْن

الجار "،"كل لـ " نعت"خلقه وجملة رابع، " خبر"الذيِ
 "."بدأ بـ " متعلقطين "من

َلُه     َجَعَل     ُثّم  { 8:آ َلٍة     ِمْن     َنْس  }    َمِهيٍن     َماٍء     ِمْن     ُسل

"من الجار الثاني، بالمفعول " متعلقسللة "من الجار
 "."سللةلـ بنعت متعلق "ماء

ُه     ُثّم  { 9:آ َنَفَخ     َسّوا ُكُم     َوَجَعَل     ُروِحِه     ِمْن     ِفيِه     َو الّسْمَع     َل
ْبَصاَر َة     َوال َد ِئ ِليل     َوالْف ُكُروَن     َما     َق  }    َتْش
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""قليل "،"جعل لـ الثاني بالمفعول " متعلق"لكم الجار
""تشكرون وجملة " زائدة،"ما و مطلق، مفعول نائب

 .مستأنفة

ُلوا 10:آ َذا     {َوَقا ِئ َنا     َأ ْل َل ّنا     الْرِض     ِفي     ضَ ِئ ْلٍق     َلِفي     َأ َجِديٍد     َخ
ِلَقاِء     ُهْم     َبْل ّبِهْم     ِب  }    َكاِفُروَن     َر

متعلق شرطية " ظرفية"إذاو " مستأنفة،"وقالوا جملة
"جديد خلق لفي "أإنا وجملة نبعث، الجواب بمعنى

ْبَعُث، :أيِ المقدر الشرط لجواب تفسيرية "بل وجملة ُن
بالخبر " متعلق"بلقاء والجار " مستأنفة،كافرون هم

 "."كافرون

ُكْم     ُقْل  { 11:آ َتَوّفا َلُك     َي ْلَمْوِت     َم ّلِذيِ     ا ّكَل     ا ُكْم     ُو َلى     ُثّم     ِب ِإ
ُكْم ّب  }    ُتْرَجُعوَن     َر

 ""يتوّفاكم جملة على " معطوفة"ترجعون جملة
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َلْو 12 ْلُمْجِرُموَن     ِإِذ     َتَرىَ     {َو ِكُسو     ا ُءوِسِهْم     َنا َد     ُر ْن ّبِهْم     ِع َر
َنا ّب َنا     َر ْبَصْر َنا     َأ َنا     َوَسِمْع ِلًحا     َنْعَمْل     َفاْرِجْع ّنا     َصا ُنوَن     ِإ  }    ُموِق

وجواب "،"ُقل جملة على " معطوفةترىَ "ولو جملة
"المجرمون . جملةفظيعا أمًرا : لرأيتأيِ محذوف ""لو

"،"ترىَ بـ متعلق زمان ظرف ""إذ إليه، " مضافناكسو
الرؤية، وقوع لتحقق الماضي بالظرف هنا وجيء
وهذا مقدر، لقول القول مقول وجوابه النداء وجملة
ّنا وجملة ربنا، : يقولونأيِ حال القول "موقنون "إ

 .القول حيز في مستأنفة

َلْو  { 13:آ َنا     َو ْئ َنا     ِش ْي َت َداَها     َنْفٍس     ُكّل     ل ِكْن     ُه َل ْلَقْوُل     َحّق     َو ا
ّني ّنَم     لْملّن     ِم ّنِة     ِمَن     َجَه ْلِج ّناِس     ا  }    َأْجَمِعيَن     َوال

"،ترىَ "ولو جملة على " معطوفةشئنا "ولو جملة
:أيِ مقدر على " معطوفةالقول حق "ولكن وجملة
القسم، جواب ""لملّن وجملة فَحّق، ذلك أشأ لم ولكن

" توكيد"أجمعينو القول، مقول وجوابه والقسم
 .مجرور للناس
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ُذوُقوا  { 14:آ ُتْم     ِبَما     َف َء     َنِسي ُكْم     ِلَقا َذا     َيْوِم ّنا     َه ُكْم     ِإ َنا َنِسي
ُذوُقوا َذاَب     َو ْلِد     َع ْلُخ  }    ا

المتقدم، القول مقول على " معطوفة"فذوقوا جملة
و جارة، والباء : العذاب،أيِ " محذوف"ذوقوا ومفعول

"،"ذوقوا بـ متعلق المجرور والمصدر " مصدرية،"ما
:أيِ بمشتق مؤول "،"يومكم لـ نعت إشارة " اسم"هذا

 ." معترضةنسيناكم "إنا وجملة إليه، المشار

ّنَما  { 15:آ َنا     ُيْؤِمُن     ِإ ِت َيا ّلِذيَن     ِبآِ َذا     ا ّكُروا     ِإ ًدا     َخّروا     ِبَها     ُذ ُسّج
ّبُحوا ّبِهْم     ِبَحْمِد     َوَس ِبُروَن     لَ     َوُهْم     َر ْك َت  }    َيْس

" فاعل،"الذين لها، عمل لَ ومكفوفة " كافة"إنما
ًدا صلة الشرط وجملة في الواو من " حال"ُسّج
وجملة الواو، من بحال " متعلق"بحمد الجار "،"َخّروا
ّبحوا في الواو من " حاليستكبرون لَ "وهم  "."س

َتَجاَفى  { 16:آ ُبُهْم     َت ُنو ْلَمَضاِجِع     َعِن     ُج ْدُعوَن     ا ّبُهْم     َي َر
َطَمًعا     َخْوًفا َناُهْم     َوِمّما     َو ْنِفُقوَن     َرَزْق  }    ُي

ّبحوا فاعل من " حالجنوبهم "تتجافى جملة "،"س
ْدُعون وجملة َي "،"جنوبهم في الضمير من " حال"
على " معطوفة"ينفقون وجملة لجله، " مفعول"خوفا
 "."يدعون جملة

َلُم     َفل  { 17:آ ُيٍن     ُقّرِة     ِمْن     َلُهْم     ُأْخِفَي     َما     َنْفٌس     َتْع ًء     َأْع َجَزا
ُنوا     ِبَما ُلوَن     َكا  }    َيْعَم

" متعلققرة "من الجار " مستأنفة،تعلم "فل جملة
""بما والجار لجله، " مفعول"جزاء "،"ما من بحال

 "."جزاءلـ بنعت متعلق

ًنا     َكاَن     َأَفَمْن  { 18:آ َتُووَن     لَ     َفاِسًقا     َكاَن     َكَمْن     ُمْؤِم  }    َيْس

َكَمْن الجار مبتدأ، " موصول"َمْن مستأنفة، الفاء ""
 ." مستأنفةيستوون "لَ وجملة المقدر، بخبره متعلق

ّلِذيَن     َأّما  { 19:آ ُنوا     ا ُلوا     آَم ِلَحاِت     َوَعِم َلُهْم     الّصا ّناُت     َف َج
ْأَوىَ ْلَم ُنوا     ِبَما     نـزلَ     ا ُلوَن     َكا  }    َيْعَم
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" خبرجنات "فلهم وجملة مستأنفة، الشرط جملة
من " حال"نـزلَ وتفصيل، شرط " حرف"أّما و "،"الذين
محل في " موصولة"ما للسببية، جارة الباء "،"جنات

 "."نـزلَ لـ بنعت " متعلق"بما والجار جر،

َأّما  { 20:آ ّلِذيَن     َو ْأَواُهُم     َفَسُقوا     ا ّناُر     َفَم ّلَما     ال ُدوا     ُك َأْن     َأَرا

ْنَها     َيْخُرُجوا ُدوا     ِم َذاَب     ُذوُقوا     َلُهْم     َوِقيَل     ِفيَها     ُأِعي ّناِر     َع ال
ّلِذيِ ُتْم     ا ْن ُبوَن     ِبِه     ُك ّذ َك  }    ُت

""كّل "،"الذين المبتدأ " خبرالنار "فمأواهم جملة
""ما و "،"أعيدوا بـ متعلق منصوب زمان ظرف

أراد، " مفعوليخرجوا "أن والمصدر زمانية، مصدرية
:والتقدير إليه، " مضافأرادوا "ما المؤول والمصدر

""أعيدوا وجملة منهم، إرادة وقت كل فيها ُأعيدوا
جملة على معطوفة ""وقيل وجملة مستأنفة،

 ""عذاب لـ " نعت"الذيِ "،"أعيدوا
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ّنُهْم  { 21 ُنِذيَق َل َذاِب     ِمَن     َو ْلَع َنى     ا ْد َذاِب     ُدوَن     ال ْلَع َبِر     ا ْك ال
ّلُهْم  }    َيْرِجُعوَن     َلَع

وجوابه والقسم القسم، " جواب"لنذيقنهم جملة
مكان " ظرف"دون "،"وقيل جملة على معطوف

 .مستأنفة "يرجعون "لعلهم وجملة "،"نذيق بـ متعلق

َلُم     َوَمْن  { 22:آ ْظ ّكَر     ِمّمْن     َأ َياِت     ُذ ّبِه     ِبآِ ْنَها     َأْعَرَض     ُثّم     َر َع
ّنا ْلُمْجِرِميَن     ِمَن     ِإ َتِقُموَن     ا ْن  }    ُم

استفهام " اسم"من و " مستأنفة،أظلم "ومن جملة
"إنا وجملة "،"أظلم بـ " متعلق"ممن الجار وخبر، مبتدأ

"من الجار و مستأنفة، "منتقمون المجرمين من
 .بالخبر " متعلقالمجرمين

ْد  { 23:آ َلَق َنا     َو ْي َت َتاَب     ُموَسى     آ ِك ْل ُكْن     َفل     ا َيٍة     ِفي     َت ِمْن     ِمْر
ِئِه ُه     ِلَقا َنا ْل ًدىَ     َوَجَع ِني     ُه َب ِئيَل     ِل  }    ِإْسَرا
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و "،"آتينا جملة على " معطوفةتكن "فل جملة
بنعت " متعلقلقائه "ِمْن الجار ثان، مفعول ""الكتاب

 "."هدىَلـ بنعت متعلق ""لبني والجار "،"مريةلـ

َنا  { 24:آ ْل ْنُهْم     َوَجَع ِئّمًة     ِم ُدوَن     َأ َنا     َيْه َأْمِر َبُروا     َلّما     ِب َص
ُنوا َكا َنا     َو ِت َيا ُنوَن     ِبآِ  }    ُيوِق

"صبروا "لّما وجملة "،"أئمةلـ " نعت"يهدون جملة
قبله، ما عليه دّل محذوف الشرط وجواب مستأنفة،

 "."يوقنون بـ " متعلق"بآِياتنا الجار

ّبَك     ِإّن  { 25:آ َنُهْم     َيْفِصُل     ُهَو     َر ْي َياَمِة     َيْوَم     َب ْلِق ُنوا     ِفيَما     ا َكا
ِلُفوَن     ِفيِه َت  }    َيْخ

بـ " متعلق"فيما والجار "،"إّن " خبريفصل "هو جملة
َيْفِصل  "."يختلفون بـ " متعلق"فيه الجار "،"

َلْم 26:آ َأَو َنا     َكْم     َلُهْم     َيْهِد     { ْك َل ِلِهْم     ِمْن     َأْه ْب ْلُقُروِن     ِمَن     َق ا
ِنِهْم     ِفي     َيْمُشوَن ِك ِلَك     ِفي     ِإّن     َمَسا َياٍت     َذ َأَفل     ل

 }    َيْسَمُعوَن

ضمير والفاعل يتبين، " بمعنى"يهد و مستأنفة، الواو
والجار مقدم، به مفعول " خبرية"كم المقدر، الهلك

"القرون "من والجار "،"أهلكنا بـ " متعلققبلهم "من
من حال ""يمشون وجملة "،"كم لـ بنعت متعلق

المقدر، للفاعل " مفسرةأهلكنا "كم وجملة القرون،
 ." مستأنفةيسمعون "أفل وجملة

َلْم 27:آ َأَو ّنا     َيَرْوا     { ُق     َأ َء     َنُسو ْلَما َلى     ا ْلُجُرِز     الْرِض     ِإ ا
ُنْخِرُج ُكُل     َزْرًعا     ِبِه     َف ْأ ْنُه     َت ْنَعاُمُهْم     ِم ْنُفُسُهْم     َأ َأ َأَفل     َو

ْبِصُروَن  }    ُي

".يهد "أولم جملة على " معطوفةيروا "أولم جملة
ّنا المؤول المصدر وجملة "،"رأىَ " مفعولنسوق "أ

 ." مستأنفةيبصرون "أفل وجملة "،"زرعا " نعت"تأكل

ُلوَن  { 28:آ َيُقو َتى     َو َذا     َم ْتُح     َه ْلَف ُتْم     ِإْن     ا ْن }    َصاِدِقيَن     ُك
استفهام " اسم"متى " مستأنفة،"ويقولون جملة
" بدل،"الفتح "،"هذا المبتدأ بخبر متعلق زمان ظرف
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الشرط وجواب مستأنفة، "صادقين كنتم "إن وجملة
 .قبله ما عليه دّل محذوف

ْتِح     َيْوَم     ُقْل  { 29:آ ْلَف ْنَفُع     لَ     ا ّلِذيَن     َي ُنُهْم     َكَفُروا     ا َولَ     ِإيَما
َظُروَن     ُهْم ْن  }    ُي

" فاعل"إيمانهم "،"ينفع بـ " متعلق"يوم الظرف
جملة على " معطوفةينظرون هم "ولَ وجملة "،"ينفع

 ".ينفع "لَ

َأْعِرْض  { 30:آ ْنُهْم     َف ِظْر     َع َت ْن ّنُهْم     َوا ِظُروَن     ِإ َت ْن  }    ُم

 منتظرون "إنهم جملة وكذا " مستأنفة،"فأعرض جملة
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 الحزاب سورة

ّيَها َيا{ 1:آ ِبّي َأ ّن ّتِق ال ّلَه ا ِطِع َولَ ال َكاِفِريَن ُت ْل ا
َناِفِقيَن ْلُم ّلَه ِإّن َوا ِليًما َكاَن ال ِكيًما َع  }َح

"كان الله "إن وجملة ثان، " خبر"حكيما " بدل،"النبي
 .المتعاطفين بين معترضة

ِبْع  { 2:آ ّت ْيَك     ُيوَحى     َما     َوا َل ّبَك     ِمْن     ِإ ّلَه     ِإّن     َر ِبَما     َكاَن     ال
ُلوَن ِبيًرا     َتْعَم  }    َخ

:الجاّران "،تطع "لَ جملة على " معطوفة"واتبع جملة
"بـ " متعلق"بما الجار "،"يوحى بـ " متعلقانِمْن "إليك

 "."خبيرا

َكَفى  { 3:آ ّلِه     َو ِكيل     ِبال  }    َو

""وكيل و زائدة، والباء "،"كفى " فاعل"بالله الجار
 .مستأنفة والجملة تمييز،

ّلُه     َجَعَل     َما  { 4:آ ْيِن     ِمْن     ِلَرُجٍل     ال َب ْل َجَعَل     َوَما     َجْوِفِه     ِفي     َق
ُكُم ِئي     َأْزَواَج َظاِهُروَن     الل ْنُهّن     ُت ُكْم     ِم ِت َجَعَل     َوَما     ُأّمَها
ُكْم َء َيا ْدِع ُكْم     َأ َء َنا ْب ُكْم     َأ ِل ُكْم     َذ ُل ُكْم     َقْو َأْفَواِه ّلُه     ِب َيُقوُل     َوال

ْلَحّق ِبيَل     َيْهِديِ     َوُهَو     ا  }    الّس
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" مفعولقلبين "من "،"جعلبـ " متعلق"لرجل الجار
بنعت " متعلقجوفه "في " زائدة،"ِمْن "و "،"جعل

بـ " متعلق"منهن الجار نعت، ""اللئي لقلبين،
من بحال " متعلق"بأفواهكم الجار "،"تظاهرون

جملة على " معطوفةيقول "والله وجملة "،"قولكم
جملة على " معطوفةيهديِ "وهو ". جملةقولكم "ذلكم
 ".يقول "والله

َد     َأْقَسُط     ُهَو  { 5:آ ْن ّلِه     ِع ِإْن     ال َلُموا     َلْم     َف َءُهْم     َتْع َبا آ
ُكْم ُن ِإْخَوا ّديِن     ِفي     َف ُكْم     ال ِلي ْيَس     َوَمَوا َل ُكْم     َو ْي َل َناٌح     َع ِفيَما     ُج

ُتْم ْأ َط ِكْن     ِبِه     َأْخ َل َدْت     َما     َو ُكْم     َتَعّم ُب ُلو َكاَن     ُق ّلُه     َو َغُفوًرا     ال
 }    َرِحيًما

بـ " متعلق"عند الظرف " مستأنفة،أقسط "هو جملة
على " معطوفةتعلموا لم "فإن وجملة "،"أقسط

وخبر رابطة، الفاء ":"فإخوانكم ". وقوله"ادعوهم
" متعلقالدين "في الجار : هم،تقديره محذوف لمبتدأ

فيه، : موافقوكمأيِ المشتق، معنى في لنه بإخوانكم؛
"ولكن وجملة "،مستأنفة "جناح عليكم "وليس وجملة

"،جناح عليكم "ليس جملة على " معطوفةتعمدت ما
" للستدراك،"لكنو لجناح، بنعت " متعلق"فيما والجار

: مؤاخذونتقديره محذوف وخبره مبتدأ، " موصول"ما
 .به

ِبّي 6:آ ّن َلى     {ال ِنيَن     َأْو ْلُمْؤِم ْنُفِسِهْم     ِمْن     ِبا َأْزَواُجُه     َأ َو
ُتُهْم ُلو     ُأّمَها ُأو ِم     َو َلى     َبْعُضُهْم     الْرَحا َبْعٍض     َأْو َتاِب     ِفي     ِب ِك

ّلِه ِنيَن     ِمَن     ال ْلُمْؤِم ْلُمَهاِجِريَن     ا ُلوا     َأْن     ِإلَ     َوا َلى     َتْفَع ِإ
ُكْم ِئ َيا ِل ِلَك     َكاَن     َمْعُروًفا     َأْو َتاِب     ِفي     َذ ِك ْل ُطوًرا     ا  }    َمْس

"من وكذا "،"أولى بـ " متعلق"بالمؤمنين الجار
على " معطوفةُأمهاتهم "وأزواجه وجملة "،أنفسهم

وجملة ثان، " مبتدأ"بعضهم "،أولى "النبي جملة
في "ببعض والجاّران "،"أولو " خبرأولى "بعضهم

والمصدر "،المؤمنين "من وكذا بأولى، متعلقان "كتاب
"في الجار منقطع، " مستثنىتفعلوا "أن المؤول
 "مسطورا بـ " متعلقالكتاب
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ْذ  { 7 ِإ َنا     َو ْذ ّييَن     ِمَن     َأَخ ِب ّن َثاَقُهْم     ال ْنَك     ِمي ُنوٍح     َوِمْن     َوِم
ْبَراِهيَم ِإ ْبِن     َوِعيَسى     َوُموَسى     َو َيَم     ا َنا     َمْر ْذ َأَخ ْنُهْم     َو ِم

َثاًقا ًظا     ِمي ِلي  }    َغ

مفعول ظرفي " اسم"إذ مستأنفة، ": الواو"وإذ قوله
جملة على " معطوفة"وأخذنا . وجملة" مقدرا"اذكر لـ

 ." المتقدمة"أخذنا

َأَل  { 8:آ َيْس ْدِقِهْم     َعْن     الّصاِدِقيَن     ِل ّد     ِص َأَع َكاِفِريَن     َو ْل ِل
ًبا َذا ِليًما     َع  }    َأ

وجملة "،"أخذنا بـ " متعلق"ليسأل المؤول المصدر
ّد  ." مستأنفة"وأع

ّيَها    َ يا  { 9:آ ّلِذيَن     َأ ُنوا     ا ُكُروا     آَم ْذ ّلِه     ِنْعَمَة     ا ُكْم     ال ْي َل ْذ     َع ِإ
ُكْم ْت َء ٌد     َجا ُنو َنا     ُج ْل َأْرَس ْيِهْم     َف َل ًدا     ِريًحا     َع ُنو َتَرْوَها     َلْم     َوُج

َكاَن ّلُه     َو ُلوَن     ِبَما     ال  }    َبِصيًرا     َتْعَم

بحال " متعلق"عليكم الجار " مستأنفة،"اذكروا جملة
من اشتمال بدل ظرفي " اسم" إذ "،نعمة "من

"وكان وجملة " صفة،تروها "لم وجملة "،"نعمة
""بما الجار منه، والمبدل البدل بين ..." معترضةالله

 "."بصيرا بـ متعلق

ْذ 10:آ ِإ ُكْم     { ُءو ُكْم     ِمْن     َجا ُكْم     َأْسَفَل     َوِمْن     َفْوِق ْن ْذ     ِم ِإ َو
ْبَصاُر     َزاَغِت َلَغِت     ال َب ُلوُب     َو ْلُق َناِجَر     ا ْلَح ّنوَن     ا ُظ َت ّلِه     َو ِبال

ُنوَن ّظ  }    ال

"من والجار "،جاءتكم "إذ من بدل ظرفي " اسم"إذ
" متعلق"فيكم والجار "،"جاؤوكم بـ متعلق "فوقكم
"إذ على معطوف ":زاغت "وإذ . وقولهبأسفل

وجملة إليه، " مضاف"زاغت وجملة "،جاؤوكم
""والظنون "،"بلغت جملة على " معطوفة"وتظنون

 .مطلق مفعول

ِلَك  { 11:آ َنا ِلَي     ُه ُت ْب ُنوَن     ا ْلُمْؤِم  }    ا

 "."ابتلي بـ متعلق مكان ظرف إشارة " اسم"هنالك
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ْذ  { 12:آ ِإ َناِفُقوَن     َيُقوُل     َو ْلُم ّلِذيَن     ا ِبِهْم     ِفي     َوا ُلو َمَرٌض     ُق
َنا     َما َد ّلُه     َوَع ُلُه     ال  }    ُغُروًرا     ِإلَ     َوَرُسو

"وإذ على معطوف ظرفي " اسم"إذ عاطفة، الواو
"في . وجملةإليه " مضاف"يقول وجملة "،زاغت

:أيِ مطلق مفعول " نائب"غرورا " صلة،مرض قلوبهم
َد  .: النصرأيِ محذوف الثاني والمفعول الغرور، َوْع

ْذ  { 13:آ ِإ َلْت     َو ِئَفٌة     َقا ْنُهْم     َطا ْثِرَب     َأْهَل    َ يا     ِم ُكْم     ُمَقاَم     لَ     َي َل
ْأِذُن     َفاْرِجُعوا َت َيْس ْنُهُم     َفِريٌق     َو ِبّي     ِم ّن ُلوَن     ال َنا     ِإّن     َيُقو َت ُيو ُب

ٌة ُدوَن     ِإْن     ِبَعْوَرٍة     ِهَي     َوَما     َعْوَر  }    ِفَراًرا     ِإلَ     ُيِري

""منهم الجار "،يقول "إذ على معطوف ": ظرف"إذ
"،"لَ بخبر " متعلق"لكم الجار ، لطائفة، بنعت متعلق
"،لكم مقام "لَ جملة على " معطوفة"فارجعوا وجملة
من " حال"يقولون وجملة " مستأنفة،"ويستأذن وجملة
"بعورة هي "وما وجملة بالوصف، المختص الفريق
الخبر، في زائدة والباء ليس، عمل " تعمل"ما و حالية،
""فراًرا و " معترضة،فراًرا إلَ يريدون "إن وجملة

 .به مفعول

َلْو  { 14:آ َلْت     َو ْيِهْم     ُدِخ َل َطاِرَها     ِمْن     َع ُلوا     ُثّم     َأْق ِئ َنَة     ُس ْت ْلِف ا
َتْوَها ُثوا     َوَما     ل ّب َل  }    َيِسيًرا     ِإلَ     ِبَها     َت

وجملة "،"يستأذن جملة على معطوفة الشرط جملة
ُثوا "وما ّب " للحصر،"إلَ "،"آتوها جملة على " معطوفةتل

ًثا :إلَأيِ مطلق، مفعول " نائب"يسيرا  .يسيرا تلب

ْد  { 15:آ َلَق ُنوا     َو ُدوا     َكا ّلَه     َعاَه ْبُل     ِمْن     ال ّلوَن     لَ     َق َباَر     ُيَو ْد ال
َكاَن ُد     َو ّلِه     َعْه ُئولَ     ال  }    َمْس

"ولو جملة على " معطوفةعاهدوا كانوا "ولقد جملة
وجملة مقدر، قسم " جوابكانوا "لقد وجملة "،دخلت

ّلون "لَ و "،"عاهدوا من المفهوم القسم " جوابُيَو
 به " مفعول"الدبار
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ُكُم     َلْن     ُقْل  { 16 ْنَفَع ْلِفَراُر     َي ُتْم     ِإْن     ا ْلَمْوِت     ِمَن     َفَرْر َأِو     ا

ْتِل ْلَق ًذا     ا ِإ ّتُعوَن     لَ     َو ِليل     ِإلَ     ُتَم  }    َق

محذوف الشرط وجواب " معترضة،فررتم "إن جملة
ًذا قبله، ما عليه دّل ""إلَ مهمل، جواب " حرف"إ

"ولَ وجملة مطلق، مفعول " نائب"قليل للحصر،
لَ ذلك فعلوا : ولوأيِ مقدر شرط " جوابتمتعون
ًذا قليل إلَ خلفك يلبثون  .إ

َ ذا     َمْن     ُقْل  { 17:آ ّلِذيِ     ُكْم     ا ّلِه     ِمَن     َيْعِصُم َد     ِإْن     ال ُكْم     َأَرا ِب
ًءا َد     َأْو     ُسو ُكْم     َأَرا ُدوَن     َولَ     َرْحَمًة     ِب ّلِه     ُدوِن     ِمْن     َلُهْم     َيِج ال
ّيا ِل  }    َنِصيًرا     َولَ     َو

" اسم"الذيِ "،"ذا خبره مبتدأ، استفهام " اسم"َمْن
" مستأنفة،أراد "إن وجملة "،"ذا من بدل موصول
"ولَ وجملة قبله، ما عليه دل محذوف الشرط وجواب
بالمفعول " متعلق"لهم الجار " مستأنفة،يجدون
 "."وليا من بحال " متعلقدون "من الجار الثاني،

ْد  {18:آ َلُم     َق ّلُه     َيْع ْلُمَعّوِقيَن     ال ُكْم     ا ْن ِليَن     ِم ِئ ْلَقا ِنِهْم     َوا لْخَوا
ُلّم َنا     َه ْي َل ُتوَن     َولَ     ِإ ْأ ْأَس     َي َب ْل ِليل     ِإلَ     ا  }    َق

من بحال " متعلق"منكم الجار " للتحقيق،"قد
""هلم بالقائلين، " متعلق"لخوانهم الجار "،"المعوقين

ِبلوا، بمعنى أمر فعل اسم ضمير والفاعل َأْق
ُلّم بـ " متعلق"إلينا الجار المخاطبين، "ولَ وجملة "،"َه

مفعول " نائب"قليل المتقدمين، من " حاليةيأتون
ًنا : إلَأيِ مطلق  .قليل إتيا

َأِشّحًة 19:آ ُكْم     { ْي َل َذا     َع ِإ َء     َف ْلَخْوُف     َجا َتُهْم     ا ْي َأ ُظُروَن     َر ْن َي
ْيَك َل ُدوُر     ِإ ُنُهْم     َت ُي ّلِذيِ     َأْع ْيِه     ُيْغَشى     َكا َل ْلَمْوِت     ِمَن     َع َذا     ا ِإ َف
ْلَخْوُف     َذَهَب ُكْم     ا َلُقو َنٍة     َس ْلِس َأ َداٍد     ِب َلى     َأِشّحًة     ِح ْيِر     َع ْلَخ ا

ِئَك َل ُنوا     َلْم     ُأو َبَط     ُيْؤِم َأْح ّلُه     َف َلُهْم     ال َكاَن     َأْعَما ِلَك     َو َلى     َذ َع
ّلِه  }    َيِسيًرا     ال

" متعلق"عليكم الجار "،"يأتون فاعل من " حال"أشحة
"،يأتون "لَ جملة على معطوفة الشرط وجملة بأشحة،
"تدور وجملة الهاء، من " حال"ينظرون وجملة
":"كالذيِ ". وقوله"ينظرون فاعل من " حالأعينهم
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عين دوران مثل : دوراناأيِ مطلق مفعول نائب الكاف
بـ " متعلقانالموت من : "عليهوالجاّران الذيِ،

على " معطوفةالخوف ذهب "فإذا وجملة "،"يغشى
من ": حال"أشحة وقوله "،الخوف جاء "فإذا جملة
بـ " متعلقالخير "على والجار "،"سلقوكم فاعل

وجملة " مستأنفة،يؤمنوا لم "أولئك وجملة "،"أشحة
"على الجار "،يؤمنوا "لم جملة على " معطوفة"فأحبط

 "."يسيرا بـ " متعلقالله

ُبوَن  { 20:آ ُبوا     َلْم     الْحَزاَب     َيْحَس ْذَه ِإْن     َي ْأِت     َو الْحَزاُب     َي
ّدوا ّنُهْم     َلْو     َيَو ُدوَن     َأ ُلوَن     الْعَراِب     ِفي     َبا َأ ُكْم     َعْن     َيْس ِئ َبا ْن َأ

َلْو ُنوا     َو ُكْم     َكا ُلوا     َما     ِفي َت ِليل     ِإلَ     َقا  }    َق

وجملة "،"يؤمنوا في الضمير من " حال"يحسبون جملة
" معطوفةيأت "وإن وجملة ثان، " مفعوليذهبوا "لم

المؤول والمصدر مصدرية، ""لو "،"يحسبون جملة على
ّدوا مفعول " فاعلبادون "أنهم المؤول والمصدر "،"يو

في الضمير من " حال"يسألون وجملة مقدًرا، بثبت
على " معطوفةكانوا "ولو الشرط وجملة "،"يحسبون

إلَ :أيِ مطلق، مفعول " نائب"قليل "،"يحسبون جملة
 .قليل قتالَ

ْد  { 21:آ ُكْم     َكاَن     َلَق ّلِه     َرُسوِل     ِفي     َل ٌة     ال َنٌة     ُأْسَو ِلَمْن     َحَس
ّلَه     َيْرُجو     َكاَن َيْوَم     ال ْل َكَر     الِخَر     َوا َذ ّلَه     َو ِثيًرا     ال  }    َك

وقوله "،"أسوة من بحال " متعلقرسول "في الجار
""كثيرا به، تعلق بما " متعلق"لكم من بدل ":"لمن
 .كثيًرا : ذكًراأيِ مطلق مفعول نائب

َلّما  { 22:آ َأىَ     َو ُنوَن     َر ْلُمْؤِم ُلوا     الْحَزاَب     ا َذا     َقا َنا     َما     َه َد َوَع
ّلُه ُلُه     ال َق     َوَرُسو َد ّلُه     َوَص ُلُه     ال َدُهْم     َوَما     َوَرُسو ًنا     ِإلَ     َزا ِإيَما

ِليًما َتْس  }    َو

"،"هذا خبر موصول " اسم"ما مستأنفة، الشرط جملة
القول، مقول على " معطوفةالله "وصدق وجملة
ًنا الوعد، " ضمير"زاد وفاعل . وجملةثان مفعول ""إيما

 الشرط جملة على " معطوفةزادهم "وما
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ِنيَن     ِمَن  { 23 ْلُمْؤِم َدُقوا     ِرَجاٌل     ا ُدوا     َما     َص ّلَه     َعاَه ْيِه     ال َل َع
ْنُهْم َبُه     َقَضى     َمْن     َفِم ْنُهْم     َنْح ِظُر     َمْن     َوِم َت ْن ُلوا     َوَما     َي ّد َب
ْبِديل  }    َت

" موصول"ما اسم "،"رجال " نعت"صدقوا جملة
على " معطوفةقضى من "فمنهم وجملة به، مفعول

ّدلوا "وما وجملة "،رجال المؤمنين "من المستأنفة "ب
".ينتظر من "منهم جملة على معطوفة

َيْجِزيَِ{ 24:آ ّلُه ِل ْدِقِهْم الّصاِدِقيَن ال ّذَب ِبِص ُيَع َو
َناِفِقيَن ْلُم َء ِإْن ا ُتوَب َأْو َشا ْيِهْم َي َل  }َع

ّدلوا "ما بـ متعلق " مجرور"ليجزيِ المؤول المصدر ".ب
دّل محذوف الشرط وجواب " معترضة،شاء "إن وجملة

جملة على " معطوفةيتوب "أو وجملة قبله، ما عليه
 "."يعذب

ّد  { 25:آ ّلُه     َوَر ّلِذيَن     ال ِظِهْم     َكَفُروا     ا ْي ُلوا     َلْم     ِبَغ َنا ْيًرا     َي َخ
َكَفى ّلُه     َو ِنيَن     ال ْلُمْؤِم َتاَل     ا ْلِق َكاَن     ا ّلُه     َو ّيا     ال  }    َعِزيًزا     َقِو

ّد جملة بحال " متعلق"بغيظهم الجار " مستأنفة،"ور
"لم وجملة بغيظهم، : متلبسينأيِ الموصول من

"الله "وكفى وجملة الموصول، من ثانية " حالينالوا
ّد جملة على معطوفة " معترضةالله "وكان وجملة "،"ر

 .المتعاطفين بين

َأنـزَل  { 26:آ ّلِذيَن     َو َتاِب     َأْهِل     ِمْن     َظاَهُروُهْم     ا ِك ْل ِمْن     ا
َياِصيِهْم َذَف     َص ِبِهُم     ِفي     َوَق ُلو ُلوَن     َفِريًقا     الّرْعَب     ُق ُت َتْق
ْأِسُروَن َت  }    َفِريًقا     َو

ّد جملة على " معطوفة"وأنـزل جملة "من الجار "،"ر
"من الجار "،"ظاهروهم فاعل من بحال متعلق "أهل

" معطوفة"وقذف وجملة بأنـزل، " متعلقصياصيهم
لـ مقدم " مفعول"فريًقا "،"أنـزل جملة على

في الضمير من " حال"تقتلون وجملة "،"تقتلون
 .: منهمأيِ مقدر والرابط "،"قلوبهم

ُكْم 27:آ َث َأْوَر َياَرُهْم     َأْرضَُهْم     {َو َلُهْم     َوِد َأْمَوا َأْرضًا     َو َلْم     َو
ُئوَها َط  }    َت
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وجملة "،"وقذف جملة على " معطوفة"أورثكم جملة
 "."أرضا " نعتتطؤوها "لم

ّيَها    َ يا  { 28:آ ِبّي     َأ ّن ُتّن     ِإْن     لْزَواِجَك     ُقْل     ال ْن ْدَن     ُك َة     ُتِر َيا ْلَح ا
َيا ْن ّد َتَها     ال َن ْيَن     َوِزي َل َتَعا ُكّن     َف ّتْع ُكّن     ُأَم ُأَسّرْح َسَراًحا     َو
 }    َجِميل

ْيَن وجملة مستأنفة، النداء " جواب"قل جملة َل َتَعا ""َف
لنه مجزوم؛ ": مضارع"أمتعكن وقوله الشرط، جواب
مطلق، مفعول " نائب"سراحاو مقدر، شرط جواب

 .تسريح والمصدر

ّد  { 29:آ َناِت     َأَع ْلُمْحِس ُكّن     ِل ْن ِظيًما     َأْجًرا     ِم  }    َع

 "."المحسنات من بحال " متعلق"منكن الجاّر

َء    َ يا  { 30:آ ِبّي     ِنَسا ّن ْأِت     َمْن     ال ُكّن     َي ْن َنٍة     ِبَفاِحَشٍة     ِم ّي َب ُم
َذاُب     َلَها     ُيَضاَعْف ْلَع ْيِن     ا َكاَن     ضِْعَف ِلَك     َو َلى     َذ ّلِه     َع ال

 }    َيِسيًرا

"،"يأت في الضمير من بحال " متعلق"منكن الجار
" مفعول"ضعفين "،"يأت بـ " متعلق"بفاحشة الجار

وجملة "،"يسيرا بـ متعلق "الله "على الجار مطلق،
 " معترضةذلك "وكان
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ُنْت     َوَمْن  { 31 ُكّن     َيْق ْن ّلِه     ِم ِلِه     ِل َتْعَمْل     َوَرُسو ِلًحا     َو ِتَها     َصا ُنْؤ
ْيِن     َأْجَرَها َت  }    َمّر

"،يأت "من جملة على " معطوفةيقنت "ومن جملة
"،"يقنت في الضمير من بحال " متعلق"منكن الجار
مفعول ": نائب"مرتين بالفعل، " متعلق"لله الجار

 .مطلق

َء    َ يا  { 32:آ ِبّي     ِنَسا ّن ُتّن     ال َأَحٍد     َلْس ّنَساِء     ِمَن     َك ُتّن     ِإِن     ال ْي ّتَق ا
ْلَقْوِل     َتْخَضْعَن     َفل ْطَمَع     ِبا َي ّلِذيِ     َف ِبِه     ِفي     ا ْل  }    َمَرٌض     َق

"فل جملة مستأنفة، النداء " جواب"لستن جملة
" سببية،"فيطمع في والفاء الشرط، " جوابتخضعن
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والمصدر السببية، فاء بعد مضمرة بأن منصوب والفعل
ّيد مصدر على معطوف المؤول السابق الكلم من متص

"مرض قلبه "في وجملة .فطمع خضوع يكن : لَأيِ
 .صلة

ّنَما  { 33:آ ُد     ِإ ّلُه     ُيِري ْذِهَب     ال ُي ُكُم     ِل ْن ْيِت     َأْهَل     الّرْجَس     َع َب ْل ا
ُكْم َطّهَر ُي ْطِهيًرا     َو  }    َت

ُيذهب، الوصية هذه : يريدأيِ " مقدر"يريد مفعول ل
""أهل "،"يريد بـ متعلق المجرور المؤول والمصدر

 .معترضة النداء وجملة منصوب، مضاف منادىَ

ُكْرَن  { 34:آ ْذ َلى     َما     َوا ْت ُكّن     ِفي     ُي ِت ُيو َياِت     ِمْن     ُب ّلِه     آ ال
ْكَمِة ْلِح ّلَه     ِإّن     َوا ِطيًفا     َكاَن     ال ِبيًرا     َل  }    َخ

"،"يتلى بـ متعلقان والجاّران به، مفعول " موصول"ما
 .ثان " خبر"خبيرا

ِظيَن  { 35:آ ْلَحاِف َظاِت     ُفُروَجُهْم     َوا ْلَحاِف ِكِريَن     َوا ّذا ّلَه     َوال ال
ِثيًرا ِكَراِت     َك ّذا ّد     َوال ّلُه     َأَع ًة     َلُهْم     ال َأْجًرا     َمْغِفَر ِظيًما     َو  }    َع

مفعول " نائب"كثيرا الفاعل، لَسم " مفعول"فروجهم
ّد وجملة مطلق،  الية " أول"إن " خبر"أع
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َنٍة     َولَ     ِلُمْؤِمٍن     َكاَن     َوَما  { 36: َذا     ُمْؤِم ّلُه     َقَضى     ِإ ُلُه     ال َوَرُسو
ُكوَن     َأْن     َأْمًرا ُة     َلُهُم     َي َيَر ْلِخ ّلَه     َيْعِص     َوَمْن     َأْمِرِهْم     ِمْن     ا ال

َلُه ْد     َوَرُسو ًنا     ضَللَ     ضَّل     َفَق ِبي  }    ُم

متعلق محض " ظرف"إذا و " مستأنفةكان "ما جملة
المؤول والمصدر كان، خبر به تعلق الذيِ بالَستقرار

ِلُمْؤِمٍن الجار كان، " اسميكون "أن كان، بخبر " متعلق"
وجملة "،"الخيرة من بحال " متعلقأمرهم "من الجار

 .مبتدأ " شرطية"َمْن و مستأنفة، الشرط

ْذ  { 37:آ ِإ ّلِذيِ     َتُقوُل     َو ْنَعَم     ِل ّلُه     َأ ْيِه     ال َل ْنَعْمَت     َع َأ ْيِه     َو َل َع
ْيَك     َأْمِسْك َل ّتِق     َزْوَجَك     َع ّلَه     َوا ُتْخِفي     ال َما     َنْفِسَك     ِفي     َو

ّلُه ْبِديِه     ال َتْخَشى     ُم ّناَس     َو ّلُه     ال ُه     َأْن     َأَحّق     َوال َلّما     َتْخَشا َف
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ٌد     َقَضى ْي ْنَها     َز َطًرا     ِم َكَها     َو َنا َكْي     َزّوْج ُكوَن     لَ     ِل َلى     َي َع
ِنيَن ْلُمْؤِم ِئِهْم     َأْزَواِج     ِفي     َحَرٌج     ا َيا ْدِع َذا     َأ ْنُهّن     َقَضْوا     ِإ ِم

َطًرا  }    َو

""اذكر لـ به مفعول ظرفي " اسم"إذ مستأنفة، الواو
بـ يتعدىَ ولَ مقدرا، بأعني " متعلق"عليك الجار مقدرا،
ّدىَ لَ لنه "؛"أمسك إلى المتصل المضمر فعل يتع
" معطوفة"تخفي . جملةالباب هذا في المتصل ضميره

الموصول " صلةمبديه "الله ". جملة"تقول جملة على
"أحق "والله وجملة "،"تخفي " مفعول"ما و الَسمي،

"تخشاه "أن ". والمصدر"تخشى فاعل من حالية
"قضى "فلّما وجملة الباء، الخافض نـزع على منصوب

في والضميران "،"تقول جملة على معطوفة
جاّرة ""لكي في واللم الفعل، " مفعولَ"زّوجناكها

والمصدر ونصب، مصدريِ " حرف"كي و للتعليل،
"،"زّوْجناكها بالفعل متعلق باللم مجرور المؤول
""إذا "."حرج لـ بنعت " متعلقأزواج "في والجار
ما عليه دّل المقدر بالجواب متعلقة شرطية ظرفية

حرج، عليهم فليس وطًرا، منهن قضوا : إذاأيِ قبله،
وجملة .إذا الحرج : انتفى أيِ " مقدر"إذا في والعامل
 .إليه " مضاف"قضوا وجملة مستأنفة، الشرط

َلى     َكاَن     {َما 38:آ ِبّي     َع ّن ّلُه     َفَرَض     ِفيَما     َحَرٍج     ِمْن     ال َلُه     ال
ّنَة ّلِه     ُس ّلِذيَن     ِفي     ال َلْوا     ا ْبُل     ِمْن     َخ َكاَن     َق ّلِه     َأْمُر     َو َدًرا     ال َق

ُدوًرا  }    َمْق

"النبي "على الجار " زائدة،"من و كان، " اسم"حرج
لـ بنعت " متعلقفرض "فيما والجار كان، بخبر متعلق
"في الجار مقدر، لفعل مطلق " مفعول"ُسنة "،"حرج
الله (سّن وجملة "،الله "سنة من بحال " متعلقالذين
 ." مستأنفةالله أمر "وكان وجملة ) معترضة،سنة

ّلِذيَن 39:آ ّلُغوَن     {ا َب ّلِه     ِرَسالَِت     ُي َنُه     ال َيْخَشْو َيْخَشْوَن     َولَ     َو
ًدا ّلَه     ِإلَ     َأَح َكَفى     ال ّلِه     َو ًبا     ِبال  }    َحِسي

"يخشون "ولَ جملة " المتقدم،"الذين من " بدل"الذين
من بدل والجللة "،"يخشونه جملة على معطوفة
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و زائدة، والباء مستأنفة، "بالله "وكفى وجملة "،"أحدا
 ." تمييز"حسيبا

ٌد     َكاَن     َما  { 40:آ َبا     ُمَحّم ُكْم     ِمْن     َأَحٍد     َأ ِل ِكْن     ِرَجا َل َرُسوَل     َو
ّلِه َتَم     ال ّييَن     َوَخا ِب ّن َكاَن     ال ّلُه     َو ُكّل     ال ِليًما     َشْيٍء     ِب  }    َع

"ولكن . قولهلحد بنعت " متعلقرجالكم "من الجار
""رسول استدراك، " حرف"لكن عاطفة الواو ":رسول

" معطوفةالله رسول "ولكن وجملة مقدرة، كان خبر
"عليما الله "وكان وجملة "،كان "ما جملة على

 "."عليما بـ " متعلق"بكل الجار مستأنفة،

ُكُروا  { 41:آ ْذ ّلَه     ا ْكًرا     ال ِثيًرا     ِذ  }    َك

 ." نعت"كثيرا

ُه  { 42:آ ّبُحو ًة     َوَس ْكَر َأِصيل     ُب  }    َو

 .بالفعل متعلق زمان " ظرف"بكرة

ّلِذيِ     ُهَو  { 43:آ ّلي     ا ُكْم     ُيَص ْي َل ُتُه     َع َك ِئ ُكْم     َوَمل ُيْخِرَج ِمَن     ِل
ُلَماِت ّظ َلى     ال ّنوِر     ِإ َكاَن     ال ِنيَن     َو ْلُمْؤِم  }    َرِحيًما     ِبا

بـ " متعلق"ليخرجكم المجرور المؤول المصدر
ّلي  "يصلي جملة على " معطوفة"وكان وجملة "،"يص
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ُتُهْم  { 44 ّي َنُه     َيْوَم     َتِح ْلَقْو ّد     َسلٌم     َي َأَع  }    َكِريًما     َأْجًرا     َلُهْم     َو

متعلق " ظرف"يوم "،"سلم خبره " مبتدأ،"تحيتهم
إليه، " مضاف"يلقونه وجملة "،"تحيتهم من بحال

ّد وجملة  ".سلم "تحيتهم جملة على " معطوفة"وأع

ّنا  { 45:آ َناَك     ِإ ْل ًدا     َأْرَس  }    َشاِه

 ." حال"شاهدا

ًيا  { 46:آ َداِع َلى     َو ّلِه     ِإ ِنِه     ال ْذ ِإ ِنيًرا     َوِسَراًجا     ِب  }    ُم
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""بإذنه والجار "،"داعيا بـ " متعلقالله "إلى الجار
ًيا بـ متعلق  "."داع

َبّشِر  { 47:آ ِنيَن     َو ْلُمْؤِم َأّن     ا ّلِه     ِمَن     َلُهْم     ِب ِبيًرا     َفْضل     ال  }    َك

والمصدر النداء، جواب حيز في " مستأنفة"وبّشر جملة
بـ متعلق بالباء مجرور بعدها " وما"أن من المؤول

 "."بّشر

َكَفى 48:آ ّلِه     {َو ِكيل     ِبال  }    َو

 ." تمييز"وكيل و "،"كفى فاعل في زائدة الباء

ّيَها    َ يا  { 49:آ ّلِذيَن     َأ ُنوا     ا َذا     آَم ُتُم     ِإ َكْح َناِت     َن ْلُمْؤِم ُثّم     ا
ُتُموُهّن ّلْق ْبِل     ِمْن     َط ُكْم     َفَما     َتَمّسوُهّن     َأْن     َق ْيِهّن     َل َل ِمْن     َع

ّدٍة َنَها     ِع ّدو َت ّتُعوُهّن     َتْع  }    َجِميل     َسَراًحا     َوَسّرُحوُهّن     َفَم

"أن والمصدر مستأنفة، النداء جواب الشرط جملة
" صلة"تمّسوهن وجملة إليه، " مضافتمسوهن
..." جوابعليهن لكم "فما وجملة الحرفي، الموصول

""لكم الجار " زائدة،"ِمْن و " مبتدأ،"عدة و الشرط،
من بحال " متعلق"عليهن الجار المبتدأ، بخبر متعلق
ّدة ّدونها وجملة "،"ع ّدة لـ " نعت"تعت وجملة "،"ع

ّتعوهن مطلق، مفعول نائب ""سراحا " مستأنفة،"فم
 .تسريح والمصدر

ّنا 50:آ ِإ َنا     { ْل َل ِتي     َأْزَواَجَك     َلَك     َأْح ْيَت     الل َت َوَما     ُأُجوَرُهّن     آ
َكْت َل ُنَك     َم َء     ِمّما     َيِمي ّلُه     َأَفا ْيَك     ال َل َناِت     َع َب َناِت     َعّمَك     َو َب َو

ِتَك َناِت     َعّما َب ِلَك     َو َناِت     َخا َب ِتَك     َو ِتي     َخالَ َمَعَك     َهاَجْرَن     الل
ًة َأ َنًة     َواْمَر َبْت     ِإْن     ُمْؤِم ِبّي     َنْفَسَها     َوَه ّن َد     ِإْن     ِلل ِبّي     َأَرا ّن َأْن     ال

ِكَحَها ْن َت ِلَصًة     َيْس ِنيَن     ُدوِن     ِمْن     َلَك     َخا ْلُمْؤِم ْد     ا َنا     َق ِلْم َما     َع
َنا ْيِهْم     َفَرضْ َل َكْت     َوَما     َأْزَواِجِهْم     ِفي     َع َل ُنُهْم     َم ْيَما ْيل     َأ َك ِل
ُكوَن ْيَك     َي َل َكاَن     َحَرٌج     َع ّلُه     َو  }    َرِحيًما     َغُفوًرا     ال

على معطوف " موصول"ما أزواجك، " نعت"اللتي
المصدر "،"ما من بحال " متعلق"مما الجار أزواجك،

الهاء من " حال"خالصة أراد، " مفعوليستنكحها "أن
"من الجار بخالصة، " متعلق"لك الجار "،"يستنكحها في
". جملة"خالصة في الضمير من بحال " متعلقدون
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:أيِ محذوف الشرط وجواب لَمرأة، ثان " نعت"وهبت
الضمير من " حالالنبي أراد "إن . وجملةله ِحّل فهي
الجاّر بين " اعتراضيةعلمنا "قد وجملة "،"وهبت في

ّلقه، متعلق " مجروريكون "لكيل المؤول والمصدر ومتع
وجملة "،"يكون بخبر متعلق ""عليك الجار "،"خالصة بـ

 " مستأنفةغفورا الله "وكان
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ُء     َمْن     ُتْرِجي  { 51: ْنُهّن     َتَشا ُتْؤِويِ     ِم ْيَك     َو َل ُء     َمْن     ِإ َوَمِن     َتَشا
ْيَت َتَغ ْب ْلَت     ِمّمْن     ا َناَح     َفل     َعَز ْيَك     ُج َل ِلَك     َع َنى     َذ ْد َتَقّر     َأْن     َأ
ُنُهّن ُي ْيَن     َيْحَزّن     َولَ     َأْع َيْرضَ َتُهّن     ِبَما     َو ْي َت ّلُهّن     آ ّلُه     ُك َلُم     َوال َيْع

ُكْم     ِفي     َما ِب ُلو َكاَن     ُق ّلُه     َو ِليًما     ال ِليًما     َع  }    َح

"وَمن ". وقوله"َمن من بحال " متعلق"منهن الجار
وجملة مقدم، به مفعول " شرطية": "َمنابتغيت

"فل وجملة "،"تؤويِ جملة على " معطوفة"ابتغيت
"أدنى "ذلك جملة الشرط، " جوابعليك جناح

نـزع على " منصوبتقّر "أن والمصدر مستأنفة،
"،"يرضين في للفاعل " توكيد"كلهن )،(إلى الخافض

"قلوبكم "في . والجار " مستأنفةيعلم "والله وجملة
"عليما الله "وكان وجملة المقدرة، بالصلة متعلق

 .ثان " خبر"حليما و "،يعلم "الله جملة على معطوفة

ُء     َلَك     َيِحّل     لَ  { 52:آ ّنَسا ُد     ِمْن     ال ّدَل     َأْن     َولَ     َبْع َب ِمْن     ِبِهّن     َت
َلْو     َأْزَواٍج َبَك     َو ُنُهّن     َأْعَج َكْت     َما     ِإلَ     ُحْس َل ُنَك     َم َكاَن     َيِمي ّلُه     َو ال
َلى ًبا     َشْيٍء     ُكّل     َع  }    َرِقي

""أزواج و "،"النساء على " معطوفتبدل "أن المصدر
" حالية،"ولو في والواو " زائدة،"من و به، مفعول

:أيِ " محذوف"لو وجواب جازم، غير شرط " حرف"لو
حال على عطفت الواو وهذه التبديل، لك يحل لَ

ولو حال، كل في لك يحّل : لَأيِ للستقصاء، مقدرة
فاعل من حالية "أعجبك "ولو وجملة الحال، هذه في

ّدل من بدل " موصول"ما حصر، " أداة"إلَ "،"تب
والجار " مستأنفة،رقيبا الله "وكان وجملة "،"النساء

 "."رقيبا بـ " متعلقكل "على
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 53:آ

ّيَها    َ يا  { ّلِذيَن     َأ ُنوا     ا ُلوا     لَ     آَم ْدُخ ُيوَت     َت ِبّي     ُب ّن َذَن     َأْن     ِإلَ     ال ُيْؤ
ُكْم َلى     َل ٍم     ِإ ْيَر     َطَعا ِظِريَن     َغ ُه     َنا َنا ِكْن     ِإ َل َذا     َو ُتْم     ِإ ُدِعي

ُلوا ْدُخ َذا     َفا ِإ ُتْم     َف َتِشُروا     َطِعْم ْن ِنِسيَن     َولَ     َفا ْأ َت ِلَحِديٍث     ُمْس
ُكْم     ِإّن ِل ِبّي     ُيْؤِذيِ     َكاَن     َذ ّن ِيي     ال َتْح َيْس ُكْم     َف ْن ّلُه     ِم لَ     َوال

ِيي َتْح ْلَحّق     ِمَن     َيْس َذا     ا ِإ ُتُموُهّن     َو ْل َأ َتاًعا     َس ُلوُهّن     َم َأ َفاْس
ُكْم     ِحَجاٍب     َوَراِء     ِمْن ِل ْطَهُر     َذ ُكْم     َأ ِب ُلو ِبِهّن     ِلُق ُلو َكاَن     َوَما     َوُق
ُكْم ُذوا     َأْن     َل ّلِه     َرُسوَل     ُتْؤ ِكُحوا     َأْن     َولَ     ال ْن ِمْن     َأْزَواَجُه     َت

ًدا     َبْعِدِه َب ُكْم     ِإّن     َأ ِل َد     َكاَن     َذ ْن ّلِه     ِع ِظيًما     ال  }    َع

" للحصر،"إلَ مستأنفة، النداء " جوابتدخلوا "لَ جملة
نـزع على " منصوبيؤذن "أن المؤول والمصدر
بـمصحوبين مقدرة بحال ) متعلقة(الباء الخافض
" حال"غير "،"يؤذن بـ " متعلقطعام "إلى الجار بالذن،

الفاعل لَسم به ": مفعول"إناه "،"لكم في الضمير من
" معطوفةفادخلوا دعيتم إذا "ولكن وجملة "،"ناظرين

"فانتشروا طعمتم "فإذا . وجملةالنداء جواب على
وجملة المتقدمة، الشرط جملة على معطوفة
": اسم"مستأنسين . قولهإليه " مضاف"طعمتم
""مستأنسين بـ متعلق والجار "،"غير على معطوف

وجملة مستأنسين، ولَ ناظرين، غير تدخلوها لَ :أيِ
"يستحيي لَ "والله جملة ..." معترضة،ذلكم "إن

"وإذا جملة "،كان ذلكم "إن جملة على   معطوفة
الشرط جملة على " معطوفةفاسألوهّن سألتموهن
"أطهر "ذلكم وجملة ثان، " مفعول"متاعا و المتقدمة،
"وما . جملةبأطهر " متعلق"لقلوبكم والجار مستأنفة،

"تدخلوا "لَ جملة على " معطوفةتؤذوا أن لكم كان
والمصدر كان، بخبر " متعلق"لكم الجار النداء، جواب

"أن المؤول الثاني والمصدر كان، " اسمتؤذوا "أن
"إن وجملة المتقدم، المصدر على معطوف "تنكحوا

 ." مستأنفةكان ذلكم

ُكّل     َكاَن  { 54:آ ِليًما     َشْيٍء     ِب  }    َع

 ""عليما بـ " متعلق"بكل الجار
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َناَح     لَ  { 55: ْيِهّن     ُج َل ِئِهّن     ِفي     َع َبا ِئِهّن     َولَ     آ َنا ْب َولَ     َأ
ِنِهّن َناِء     َولَ     ِإْخَوا ْب ِنِهّن     َأ َناِء     َولَ     ِإْخَوا ْب ِتِهّن     َأ َولَ     َأَخَوا
ِئِهّن َكْت     َما     َولَ     ِنَسا َل ُنُهّن     َم ْيَما ّتِقيَن     َأ ّلَه     َوا ّلَه     ِإّن     ال َكاَن     ال

َلى ًدا     َشْيٍء     ُكّل     َع  }    َشِهي

به تعلق الذيِ بالَستقرار " متعلقآبائهن "في الجار
 "."شهيدا بـ " متعلقكل "على والجار الخبر،

ّيَها    َ يا  { 56:آ ّلِذيَن     َأ ُنوا     ا ّلوا     آَم ْيِه     َص َل ّلُموا     َع ِليًما     َوَس  }    َتْس

ّلوا جملة  .مستأنفة النداء " جواب"َص

ِإّن 57:آ ّلِذيَن     { ُذوَن     ا ّلَه     ُيْؤ َلُه     ال َنُهُم     َوَرُسو ّلُه     َلَع ِفي     ال
َيا ْن ّد  }    َوالِخَرِة     ال

 . " خبرالله "لعنهم جملة

ّلِذيَن  { 58:آ ُذوَن     َوا ِنيَن     ُيْؤ ْلُمْؤِم َناِت     ا ْلُمْؤِم ْيِر     َوا َما     ِبَغ
ُبوا َتَس ْك ُلوا     َفَقِد     ا َتَم ًنا     اْح َتا ْثًما     ُبْه ِإ ًنا     َو ِبي  }    ُم

ُيؤذون بـ " متعلق"بغير الجار ""فقد في الفاء "،"
 .الذين " خبراحتملوا "فقد وجملة زائدة،

ّيَها    َ يا  { 59:آ ِبّي     َأ ّن ِتَك     لْزَواِجَك     ُقْل     ال َنا َب ِنَساِء     َو َو
ِنيَن ْلُمْؤِم ِنيَن     ا ْد ْيِهّن     ُي َل ِبِهّن     ِمْن     َع ِبي ِلَك     َجل َنى     َذ ْد َأْن     َأ

ْيَن     َفل     ُيْعَرْفَن َذ  }    ُيْؤ

"أدنى "ذلك وجملة القول، " مقول"يدنين جملة
على " منصوبيعرفن "أن المؤول والمصدر مستأنفة،

على " معطوفةيؤذين "فل وجملة )،(إلى الخافض نـزع
 "."يعرفن جملة

ِئْن  { 60:آ َتِه     َلْم     َل ْن َناِفُقوَن     َي ْلُم ّلِذيَن     ا ِبِهْم     ِفي     َوا ُلو ُق
ْلُمْرِجُفوَن     َمَرٌض َنِة     ِفي     َوا ْلَمِدي ّنَك     ا َي ُنْغِر لَ     ُثّم     ِبِهْم     َل

َنَك ِليل     ِإلَ     ِفيَها     ُيَجاِوُرو  }    َق

وجملة الموصول، " صلةمرض قلوبهم "في جملة
ّنك "يجاورونك لَ "ثم وجملة القسم، " جواب"لنغري
مفعول " نائب"قليلو القسم، جواب على معطوفة

 .مطلق
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ِنيَن  { 61:آ ْلُعو َنَما     َم ْي ُذوا     ُثِقُفوا     َأ ُلوا     ُأِخ ّت ِتيل     َوُق    }    َتْق

َأذّم لـ به " مفعولملعونين" ": اسم"أينماو ) مقدًرا،(
" زائدة،"ما و بالجواب، متعلق مكان ظرف جازم شرط

الشرط وجملة ) مستأنفة،ملعونين (أذّم وجملة
 .مستأنفة

ّنَة  { 62:آ ّلِه     ُس ّلِذيَن     ِفي     ال َلْوا     ا ْبُل     ِمْن     َخ َلْن     َق َد     َو ّنِة     َتِج ِلُس
ّلِه ْبِديل     ال  }    َت

ذلك الله : َسّنأيِ مقدر لفعل مطلق " مفعول"سنة
"،"سنة من بحال " متعلقالذين "في . الجارسنة

"تجد "ولن وجملة " مستأنفة،سنة الله "سّن وجملة
 مستأنفة
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ُلَك  { 63 َأ ّناُس     َيْس ّنَما     ُقْل     الّساَعِة     َعِن     ال ْلُمَها     ِإ َد     ِع ْن ّلِه     ِع ال
ْدِريَك     َوَما ُكوُن     الّساَعَة     َلَعّل     ُي ًبا     َت  }    َقِري

""قل المستأنفة على " معطوفةيدريك "وما جملة
""يدريك لـ ثان به " مفعولتكون الساعة "لعل وجملة
ّلق  "."لعل بـ المع

ِلِديَن  { 65:آ ًدا     ِفيَها     َخا َب ُدوَن     لَ     َأ ّيا     َيِج ِل  }    َنِصيًرا     َولَ     َو

"لَ وجملة "،"لهم في الضمير من " حال"خالدين
 "."لهم في الضمير من ثانية " حاليجدون

ّلُب     َيْوَم  { 66:آ ّناِر     ِفي     ُوُجوُهُهْم     ُتَق ُلوَن     ال َنا    َ يا     َيُقو َت ْي َل
َنا َطْع ّلَه     َأ َنا     ال َطْع َأ  }    الّرُسوَل     َو

""يقولون وجملة " التالي،"يقولون بـ " متعلق"يوم
 "."يجدون في الواو من حال

ُلوا  { 67:آ َنا     َوَقا ّب ّنا     َر َنا     ِإ َطْع َنا     َأ َت َد  }    َسا

 "."يقولون جملة على " معطوفة"وقالوا جملة

َنا  { 68:آ ّب ِتِهْم     َر ْيِن     آ َذاِب     ِمَن     ضِْعَف ْلَع  }    ا
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بنعت " متعلقالعذاب "من الجار ثان، " مفعول"ضعفين
 "."ضعفين لـ

َكاَن  { 69:آ َد     َو ْن ّلِه     ِع  }    َوِجيًها     ال

""عند والظرف " مستأنفة،وجيها الله عند "وكان جملة
 "."وجيها بـ متعلق

ُلوا  { 70:آ ًدا     َقْولَ     َوُقو  }    َسِدي

 .مطلق " مفعول"قولَ

ِلْح  { 71:آ ُكْم     ُيْص ُكْم     َل َل َيْغِفْر     َأْعَما ُكْم     َو ُكْم     َل َب ُنو ِطِع     َوَمْن     ُذ ُي
ّلَه َلُه     ال ْد     َوَرُسو ِظيًما     َفْوًزا     َفاَز     َفَق  }    َع

الشرط وجملة مقدر، شرط " جواب"يصلح جملة
 ." خبر"يطع وجملة مستأنفة،

ْيَن72:آ َب َأ َنَها َأْن  رَف ْل  }َيْحِم

 "."أبين " مفعوليحملنها "أن المصدر

ّذَب  { 73:آ ُيَع ّلُه     ِل َناِفِقيَن     ال ْلُم َناِفَقاِت     ا ْلُم ِكيَن     َوا ْلُمْشِر َوا
َكاِت ْلُمْشِر ُتوَب     َوا َي ّلُه     َو َلى     ال ِنيَن     َع ْلُمْؤِم َناِت     ا ْلُمْؤِم َوا

َكاَن ّلُه     َو  }    َرِحيًما     َغُفوًرا     ال

" في"حملها بـ متعلق " مجرور"ليعذب المؤول المصدر
" مستأنفة،غفورا الله "وكان . جملةالسابقة الية

 "كان لـ ثان " خبر"رحيما
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 سبأ سورة

ُد 1:آ ْلَحْم ّلِه {ا ّلِذيِ ِل ِفي َوَما الّسَماَواِت ِفي َما َلُه ا
َلُه الْرِض ُد َو ْلَحْم ِكيُم َوُهَو الِخَرِة ِفي ا ْلَح ِبيُر ا ْلَخ  }ا

" متعلقالسموات "في الجار للجللة، نعت الموصول
" صلةالسموات في ما "له وجملة المقدرة، بالصلة

بالخبر، " متعلق"له الجار " مبتدأ،"ما الموصول،
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له، كائن السموات في استقر ما الذيِ : للهوالتقدير
 .الصلة جملة على معطوفة "الحكيم "وهو وجملة

َلُم  { 2:آ ِلُج     َما     َيْع ْنَها     َيْخُرُج     َوَما     الْرِض     ِفي     َي َينـزُل     َوَما     ِم
ْلَغُفوُر     الّرِحيُم     َوُهَو     ِفيَها     َيْعُرُج     َوَما     الّسَماِء     ِمَن  }    ا

"وهو وجملة " المتقدمة،"هو لـ ثالث " خبر"يعلم جملة
" خبر"الغفور و "،"يعلم جملة على " معطوفةالرحيم

 .ثان

َلى     ُقْل  { 3:آ ّبي     َب ُكْم     َوَر ّن َي ِت ْأ َت ِم     َل ِل ْيِب     َعا ْلَغ ْنُه     َيْعُزُب     لَ     ا َع
ْثَقاُل ِمْن     َأْصَغُر     َولَ     الْرِض     ِفي     َولَ     الّسَماَواِت     ِفي     َذّرٍة     ِم

ِلَك َبُر     َولَ     َذ ْك َتاٍب     ِفي     ِإلَ     َأ ِبيٍن     ِك  }    ُم

قسم حرف ": الواو"وربي قوله جواب، " حرف"بلى
والياء مقدرة، بأقسم متعلق به " مقسم"ربي وجر،

عنه يعزب "لَ وجملة "،"ربي " نعت"عالم إليه، مضاف
" متعلقالسموات "في الجار "،"ربي من " حالمثقال
""لَ عاطفة، ": الواوأصغر "ولَ وقوله "،"ذرة لـ بنعت

""إلَ "،"مثقال على معطوف " اسم"أصغر نافية،
لمبتدأ محذوف بخبر " متعلقكتاب "في الجار للحصر،
مستانفة والجملة كتاب، في هو : إلَأيِ محذوف
 .كتاب في الشياء كل : لكنبمعنى

َيْجِزيَِ  { 4:آ ّلِذيَن     ِل ُنوا     ا ُلوا     آَم ِلَحاِت     َوَعِم ِئَك     الّصا َل َلُهْم     ُأو
ٌة ٌق     َمْغِفَر  }    َكِريٌم     َوِرْز

"،"لتأتينكم بـ " متعلق"ليجزيِ المجرور المؤول المصدر
"لهم وجملة " مستأنفة،مغفرة لهم "أولئك جملة

 "."أولئك المبتدأ " خبرمغفرة

ّلِذيَن  { 5:آ َنا     ِفي     َسَعْوا     َوا ِت َيا ِئَك     ُمَعاِجِزيَن     آ َل َذاٌب     َلُهْم     ُأو َع
ِليٌم     ِرْجٍز     ِمْن  }    َأ

من " حال"معاجزين و " مستأنفة،"والذين في الواو
" خبرعذاب لهم "أولئك وجملة "،"سعوا في الواو

 "."أولئك " خبرعذاب "لهم وجملة "،"الذين
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َيَرىَ  { 6:آ ّلِذيَن     َو ُتوا     ا ْلَم     ُأو ْلِع ّلِذيِ     ا ْيَك     ُأنـزَل     ا َل ّبَك     ِمْن     ِإ َر
ْلَحّق     ُهَو َيْهِديِ     ا َلى     َو ْلَعِزيِز     ِصَراِط     ِإ ْلَحِميِد     ا  }    ا

"أنـزل "الذيِ وقوله " مستأنفة،الذين "ويرىَ جملة
الثاني، المفعول " هو"الحق". و"يرىَ لـ أول به مفعول

على " معطوفة"ويهديِ جملة فصل، " ضمير"هوو
:أيِ المفردات، على الجمل عطف قبيل " من"الحق
 ." نعت"الحميد والهدىَ، الحق يرون

ُكْم     َهْل  { 7:آ ّل ُد َلى     َن ُكْم     َرُجٍل     َع ُئ ّب َن َذا     ُي ُتْم     ِإ ُمَمّزٍق     ُكّل     ُمّزْق
ُكْم ّن ْلٍق     َلِفي     ِإ  }    َجِديٍد     َخ

شرطية ": ظرفية"إذا لرجل، " نعت"ينبئكم جملة
بقوله يتعلق . ولَ: تبعثونأيِ الجواب، بمعنى متعلقة

فيما يعمل " لَ"إّن بعد ما لن "؛جديد خلق لفي "إنكم
.ومفعوله الفعل بين معترضة الشرط وجملة قبلها،
ّدتخلق لفي "إنكم وجملة ّد " س الثاني المفعولين مس

اللم " لوجود"إن وكسرت "،"ينبئكم للفعل والثالث
 الخبر في
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َتَرىَ  { 8 َلى     َأْف ّلِه     َع ًبا     ال ّنٌة     ِبِه     َأْم     َكِذ ّلِذيَن     َبِل     ِج ُنوَن     لَ     ا ُيْؤِم
َذاِب     ِفي     ِبالِخَرِة ْلَع َبِعيِد     َوالّضلِل     ا ْل  }    ا

مع اجتمعت " عندما"افترىَ من الوصل همزة ُحذفت
""أفترىَ وجملة متصلة، " عاطفة"أم الَستفهام، همزة

" معطوفةجنة به "أم وجملة القول، حيز في مستأنفة
"يؤمنون لَ "الذين وجملة "،"أفترىَ جملة على

المبتدأ بخبر " متعلقالعذاب "في والجار مستأنفة،
 "."الذين

َلْم  { 9:آ َلى     َيَرْوا     َأَف ْيَن     َما     ِإ ْيِديِهْم     َب ْلَفُهْم     َوَما     َأ ِمَن     َخ
ْأ     ِإْن     َوالْرِض     الّسَماِء ُنْسِقْط     َأْو     الْرَض     ِبِهُم     َنْخِسْف     َنَش
ْيِهْم َل ِلَك     ِفي     ِإّن     الّسَماِء     ِمَن     ِكَسًفا     َع َيًة     َذ ُكّل     ل ْبٍد     ِل َع
ِنيٍب  }    ُم

""بين الظرف مستأنفة، والفاء للستفهام، الهمزة
" متعلقالسماء "من الجار المقدرة، بالصلة متعلق
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الجار مستأنفة، الشرط وجملة الموصولين، من بحال
والجار "،"كسفا لـ بنعت متعلق " الثانيالسماء "من
"لية ذلك في "إن ". وجملة"آية لـ بنعت " متعلق"لكل

 .للتأكيد واللم مستأنفة،

ْد  { 10:آ َلَق َنا     َو ْي َت َد     آ ّنا     َداُو َباُل    َ يا     َفْضل     ِم ِبي     ِج َمَعُه     َأّو
ْيَر ّط ّنا     َوال َل َأ َد     َلُه     َو ْلَحِدي  }    ا

ّنا الجار "جبال "يا وجملة "،"فضل من بحال " متعلق"م
بدل والمقدر : قولنا،تقديره مقدر، لقول القول مقول

محل على معطوف ": اسم"والطير قوله "،"فضل من
بمحذوف متعلق مكان ": ظرف"معه ". وقوله"جبال

ّنا وجملة "،"أّوبي في الياء من حال َل َأ " معطوفة"و
 "."آتينا جملة على

ِبَغاٍت     اْعَمْل     َأِن  { 11:آ ّدْر     َسا ُلوا     الّسْرِد     ِفي     َوَق َواْعَم
ِلًحا ّني     َصا ُلوَن     ِبَما     ِإ  }    َبِصيٌر     َتْعَم

نـزع على منصوب المؤول والمصدر " مصدرية،"أن
الموصوف حذف قبيل " من"سابغاتو اللم، الخافض

به، مفعول ""صالحا سابغات، : دروًعاأيِ الصفة وإبقاء
ّدر جملة على " معطوفة"اعملوا وجملة وجملة "،"َق

 "."بصير بـ " متعلق"بما والجار مستأنفة، "بصير "إني

ْيَماَن  { 12:آ َل ِلُس ُدّوَها     الّريَح     َو َشْهٌر     َوَرَواُحَها     َشْهٌر     ُغ
َنا ْل َأَس ْيَن     َلُه     َو ْطِر     َع ْلِق ْلِجّن     َوِمَن     ا ْيَن     َيْعَمُل     َمْن     ا ْيِه     َب َد َي

ْذِن ِإ ّبِه     ِب ْنُهْم     َيِزْغ     َوَمْن     َر َنا     َعْن     ِم َذاِب     ِمْن     ُنِذْقُه     َأْمِر َع
 }    الّسِعيِر

متعلق والجار مستأنفة، ": الواوالريح "ولسليمان قوله
للمقدر به " مفعول"الريح ) مقدرة،(سّخرنا بـ

"غدوها وجملة " مستأنفة،"سّخرنا وجملة "،"سّخرنا
َنا وجملة "،"الريح من " حالشهر ْل َأَس على " معطوفة"و
معطوفة "يعمل من الجن "ومن وجملة "،"سّخرنا جملة
من بحال " متعلق"بإذن الجار "،"َسّخْرنا جملة على

فاعل من بحال " متعلق"منهم والجار "،"يعمل فاعل
َيِزْغ " شرطية"منو مستأنفة، "َيِزْغ "ومن وجملة "،"
 .مبتدأ
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ُلوَن  { 13:آ ُء     َما     َلُه     َيْعَم ِثيَل     َمَحاِريَب     ِمْن     َيَشا َتَما َوِجَفاٍن     َو
ْلَجَواِب ُدوٍر     َكا َياٍت     َوُق ُلوا     َراِس َد     آَل     اْعَم ْكًرا     َداُو ِليٌل     ُش َوَق

َباِديَِ     ِمْن ُكوُر     ِع  }    الّش

الجار يديه، بين الجن لعمل " تفسيرية"يعملون جملة
""كالجواب الجار "،"ما من بحال " متعلقمحاريب "من

: اعملواأيِ به " مفعول". "شكرا"ِجفان لـ بنعت متعلق
َيْت الطاعات، جملة من لنها شكرا؛ الخير أفعال وُسّم

مقدر، لقول القول " مقول"اعملوا وجملة أنواعه،
مستأنفة، ": الواو"وقليل . وقولهمستأنف القول وهذا

والجملة مؤخر، مبتدأ ""الشكورو مقدم، " خبر"قليل
"."قليل لـ بنعت " متعلقعباديِ "من والجار مستأنفة،

َلّما{ 14:آ َنا َف ْي ْيِه َقَض َل ْلَمْوَت َع ّلُهْم َما ا َلى َد ِتِه َع َمْو
ّبُة ِإلَ ُكُل الْرِض َدا ْأ َتُه َت َأ ْنَس َلّما ِم َنِت َخّر َف ّي َب ْلِجّن َت َلْو َأْن ا

ُنوا َلُموَن َكا ْيَب َيْع ْلَغ ُثوا َما ا ِب َذاِب ِفي َل ْلَع ْلُمِهيِن ا  }ا

ّلهم "ما وجملة مستأنفة، الشرط جملة " جوابد
وجملة "،الرض "دابة من " حال"تأكل وجملة الشرط،
":لو "أن وقوله الولى، على معطوفة الثانية الشرط

الشأن، ضمير واسمها الثقيلة، من " مخففة"أن
" بمعنى"تبينت ..." مفعول لو "أن المؤول المصدر
"ما وجملة "،"أن خبر . . . "كانوا "لو وجملة علمت،

 لو " جوابلبثوا
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ْد  { 15: ٍإ     َكاَن     َلَق َب ِنِهْم     ِفي     ِلَس َك َيٌة     َمْس َتاِن     آ ّن َيِميٍن     َعْن     َج
ُلوا     َوِشَماٍل ُكْم     ِرْزِق     ِمْن     ُك ّب ُكُروا     َر ٌة     َلُه     َواْش َد ْل َبٌة     َب ّي َط

 }    َغُفوٌر     َوَرّب

"مسكنهم "في الجار القسم، " جوابكان "لقد جملة
الجار آية، من " بدل"جنتان "،"آية من بحال متعلق

""كلوا وجملة "،"جنتان لـ بنعت " متعلقيمين "عن
خبر ":"بلدة وقوله مستأنف، مقدر لقول القول مقول
محذوف لمبتدأ ": خبر"ربو : هذه،أيِ محذوف لمبتدأ

ْنِعمأيِ  ." مستأنفةبلدة "هذه وجملة .رب : والُم
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َأْعَرضُوا  { 16:آ َنا     َف ْل َأْرَس ْيِهْم     َف َل ْيَل     َع ِم     َس ْلَعِر َناُهْم     ا ْل ّد َب َو
ْيِهْم َت ّن ْيِن     ِبَج َت ّن َتْي     َج ُكٍل     َذَوا ْثٍل     َخْمٍط     ُأ َأ ْدٍر     ِمْن     َوَشْيٍء     َو ِس

ِليٍل  }    َق

": مفعول"جنتين وقوله " مستأنفة،"فأعرضوا جملة
َتْي المتروك، على الباء ودخلت ثان، ": نعت"ذوا

"."شيء لـ بنعت " متعلقسدر "من بالياء،الجار منصوب

ِلَك  { 17:آ َناُهْم     َذ ْي َكُفوَر     ِإلَ     ُنَجاِزيِ     َوَهْل     َكَفُروا     ِبَما     َجَز ْل }    ا

""ما و "،"جزىَ لـ مقدم ثان به ": مفعول"ذلك قوله
"،"جزىَ بـ متعلق مجرور المؤول والمصدر مصدرية،

." مستأنفةنجازيِ "وهل وجملة بكفرهم، : جزيناهمأيِ

َنا  { 18:آ ْل َنُهْم     َوَجَع ْي ْيَن     َب َب ْلُقَرىَ     َو ِتي     ا ّل َنا     ا ْك ُقًرىَ     ِفيَها     َباَر
ًة َنا     َظاِهَر ّدْر ْيَر     ِفيَها     َوَق ِلَي     ِفيَها     ِسيُروا     الّس َيا ّياًما     َل َأ َو
ِنيَن  }    آِم

"،"جزيناهم جملة على " معطوفة"وجعلنا جملة
المقدر، الثاني بالمفعول متعلق مكان ظرف ":"بينهم
وجملة الول، جعلنا ": مفعول"قرىَ " نعت،"التي

:أيِ الواو من حال مقدر لقول القول " مقول"سيروا
و "،"سيروا بـ متعلق زمان ": ظرف"ليالي قائلين،
 "."سيروا في الواو من ": حال"آمنين

ُلوا  { 19:آ َنا     َفَقا ّب ْد     َر ْيَن     َباِع َنا     َب َلُموا     َأْسَفاِر َظ ْنُفَسُهْم     َو َأ

َناُهْم ْل َناُهْم     َأَحاِديَث     َفَجَع ِلَك     ِفي     ِإّن     ُمَمّزٍق     ُكّل     َوَمّزْق َذ
َياٍت ُكّل     ل ّباٍر     ِل ُكوٍر     َص  }    َش

" معطوفة"وظلموا وجملة " مستأنفة،"فقالوا جملة
على " معطوفة"فجعلناهم وجملة "،"قالوا جملة على
""لكل الجار مطلق، مفعول " نائب"كل "،"ظلموا جملة

 "."آيات لـ بنعت متعلق

ْد  { 20:آ َلَق َق     َو ّد ْيِهْم     َص َل ِليُس     َع ْب ّنُه     ِإ ُه     َظ َبُعو ّت َفِريًقا     ِإلَ     َفا
ِنيَن     ِمَن ْلُمْؤِم  }    ا
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ّدق "ولقد جملة ""فاتبعوه وجملة " مستأنفة، عليهم ص
ّدق جملة على معطوفة الجار " مستثنى،"فريقا "،"ص

 "."فريقا لـ بنعت " متعلقالمؤمنين "من

ْيِهْم     َلُه     َكاَن     َوَما  { 21:آ َل َطاٍن     ِمْن     َع ْل َلَم     ِإلَ     ُس َنْع َمْن     ِل
ْنَها     ُهَو     ِمّمْن     ِبالِخَرِة     ُيْؤِمُن ّبَك     َشّك     ِفي     ِم َلى     َوَر ُكّل     َع
 }    َحِفيٌظ     َشْيٍء

الجار القسم، جواب على " معطوفةكان "وما جملة
من بحال " متعلق"عليهم الجار كان، بخبر " متعلق"له

""إلَ " زائدة،"ومن كان، " اسم"وسلطان "،"سلطان
متعلق المجرور المؤول ": المصدر"لنعلم للحصر،

كان : وماأيِ كان خبر به تعلق الذيِ بالَستقرار
ًدا سلطاٌن بـ " متعلق"ممن والجار لنعلم، إلَ له موجو

من بحال " متعلق"منها والجار نميز، " بمعنى"نعلم
 "."حفيظ بـ " متعلقكل "على والجار "،"شك

ْدُعوا     ُقِل  { 22:آ ّلِذيَن     ا ُتْم     ا ّلِه     ُدوِن     ِمْن     َزَعْم ُكوَن     لَ     ال ِل َيْم
ْثَقاَل َلُهْم     َوَما     الْرِض     ِفي     َولَ     الّسَماَواِت     ِفي     َذّرٍة     ِم
ْنُهْم     َلُه     َوَما     ِشْرٍك     ِمْن     ِفيِهَما  }    َظِهيٍر     ِمْن     ِم

المقدر الثاني للمفعول بنعت " متعلقدون "من الجار
ومفعولَ الله، دون من كائنة آلهة زعمتموهم :أيِ

ّدران،"زعم ""الذين من " حاليملكون "لَ وجملة " مق
ْدُعوهمأيِ "السموات "في الجار مالكين، غير وهم : ا

"شرك من لهم "وما وجملة ذرة، لمثقال بنعت متعلق
و " مبتدأ"شرك ،"يملكون "لَ جملة على معطوفة

"،"شرك من بحال " متعلق"فيهما " زائدة،الجار"من
" متعلق"منهم الجار " زائدة،"من و " مبتدأ،"ظهيرو

 "ظهير من بحال
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ْنَفُع     َولَ  { 23: ُه     الّشَفاَعُة     َت َد ْن ّتى     َلُه     َأِذَن     ِلَمْن     ِإلَ     ِع َذا     َح ِإ
ِبِهْم     َعْن     ُفّزَع ُلو ُلوا     ُق َذا     َقا ُكْم     َقاَل     َما ّب ُلوا     َر ْلَحّق     َقا َوُهَو     ا

ِلّي ْلَع ِبيُر     ا َك ْل  }    ا

"لَ جملة على " معطوفةتنفع "لَ وجملة عاطفة، الواو
من بحال متعلق مكان " ظرف"عنده ، "يملكون
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من بحال متعلق ""لمن الجار " للحصر،"إلَ الشفاعة،
مستأنفة، بعدها والجملة " ابتدائية،"حتى "،"الشفاعة

استفهام " اسم"ما فاعل، " نائبقلوبهم "عن الجار
مفعول ": نائب"الحق خبر، موصول " اسم"ذا مبتدأ،
وجملة الحق، القول : قال: قالواأيِ لمقدر، مطلق
 ." مستأنفةالعلي "وهو

ُكْم     َمْن     ُقْل  { 24:آ ّلُه     ُقِل     َوالْرِض     الّسَماَواِت     ِمَن     َيْرُزُق ال
ّنا ِإ ُكْم     َأْو     َو ّيا َلى     ِإ ًدىَ     َلَع ِبيٍن     ضَلٍل     ِفي     َأْو     ُه  }    ُم

وقوله : الرازق،أيِ محذوف، خبره ": مبتدأ"الله
"،"إن اسم على معطوف منفصل ": ضمير"إياكم
ّنا وجملة (الله جملة على معطوفة "هدىَ لعلى "وإ
 ).الرازق

ُلوَن     لَ     ُقْل  { 25:آ َأ َنا     َعّما     ُتْس  }    َأْجَرْم

 .القول " مقولتسألون "لَ جملة

ّتاُح     َوُهَو  { 26:آ ْلَف ِليُم     ا ْلَع  }    ا

 ." مستأنفةالعليم الفتاح "وهو جملة

ِنَي     ُقْل  { 27:آ ّلِذيَن     َأُرو ُتْم     ا ْلَحْق َء     ِبِه     َأ َكا ُهَو     َبْل     َكل     ُشَر
ّلُه ْلَعِزيُز     ال ِكيُم     ا ْلَح  }    ا

وبعد لواحد، النقل قبل متعدية " بَصرية"أروني قوله
ّدت النقل و والموصول، المتكلم : ياءلَثنين تع

َبّصُروني :أيِ الموصول، عائد من ": حال"شركاء
ردع " حرف"كل شركائي، كونهم حال به الملحقين

"العزيز . و" مستأنفةالله هو "بل . وجملةوزجر
 .متعددة " أخبارالحكيم

َناَك     َوَما  { 28:آ ْل ّناِس     َكاّفًة     ِإلَ     َأْرَس َنِذيًرا     َبِشيًرا     ِلل ِكّن     َو َل َو
َثَر ْك ّناِس     َأ َلُموَن     لَ     ال  }    َيْع

على " حال"كافة " مستأنفة،أرسلناك "وما جملة
الجار كالعافية، الفاعلة على مصدر وهو المبالغة،
من " حال"بشيرا "،"كافة لـ بنعت " متعلق"للناس
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" معطوفةيعلمون لَ الناس أكثر "ولكن وجملة الكاف،
 ".أرسلناك "ما جملة على

ُلوَن  { 29:آ َيُقو َتى     َو َذا     َم ُد     َه ْلَوْع ُتْم     ِإْن     ا ْن  }    َصاِدِقيَن     ُك

بالخبر، متعلق زمان ظرف استفهام، ": اسم"متى
"صادقين كنتم "إن وجملة مبتدأ، إشارة ": اسم"هذا

 .قبله ما عليه دّل محذوف الشرط وجواب مستأنفة،

ُكْم     ُقْل  { 30:آ ُد     َل ٍم     ِميَعا ْأِخُروَن     لَ     َيْو َت ْنُه     َتْس َولَ     َساَعًة     َع
َتْقِدُموَن  }    َتْس

"". "ساعةيوم "ميعاد لـ " نعتتستأخرون "لَ جملة
 .بالفعل متعلق زمان ظرف

َذا     ُنْؤِمَن     َلْن  { 31:آ ْلُقْرآِن     ِبَه ّلِذيِ     َولَ     ا ْيَن     ِبا ْيِه     َب َد َلْو     َي َو
ِلُموَن     ِإِذ     َتَرىَ ّظا َد     َمْوُقوُفوَن     ال ْن ّبِهْم     ِع َبْعُضُهْم     َيْرِجُع     َر
َلى ْلَقْوَل     َبْعٍض     ِإ ّلِذيَن     َيُقوُل     ا ُتْضِعُفوا     ا ّلِذيَن     اْس ِل

َبُروا ْك َت ُتْم     َلْولَ     اْس ْن ّنا     َأ ُك ِنيَن     َل  }    ُمْؤِم

جملة المقدرة، بالصلة متعلق مكان ": ظرفيديه " بين
: لرأيتأيِ " محذوف"لو وجواب " مستأنفة،ترىَ "ولو

حال : ترىَأيِ " محذوف،"ترىَ ومفعول عجبا،
إليه، " مضافموقوفون "الظالمون وجملة الظالمين،

" متعلق"عند الظرف ثان، " خبربعضهم "يرجع وجملة
"" أنتم مستأنفة، "الذين "يقول وجملة "،"موقوفون بـ

 موجود تقديره محذوف وخبره مبتدأ،
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ّلِذيَن     َقاَل  { 32 َبُروا     ا ْك َت ّلِذيَن     اْس ُتْضِعُفوا     ِل َنْحُن     اْس َأ

ُكْم َنا ْد َد َدىَ     َعِن     َص ْلُه َد     ا ْذ     َبْع ُكْم     ِإ َء ُتْم     َبْل     َجا ْن  }    ُمْجِرِميَن     ُك

ظرفي " اسم"إذ "،"صددناكم بـ " متعلق"بعد الظرف
""جاءكم وجملة إليه، مضاف السكون على مبني

 .مستأنفة "مجرمين "كنتم وجملة إليه، مضاف

ّلِذيَن     َوَقاَل  { 33:آ ُتْضِعُفوا     ا ّلِذيَن     اْس َبُروا     ِل ْك َت ْكُر     َبْل     اْس َم
ْيِل ّل ّنَهاِر     ال ْذ     َوال َنا     ِإ َن ْأُمُرو ْكُفَر     َأْن     َت ّلِه     َن َنْجَعَل     ِبال ًدا     َلُه     َو َدا ْن َأ
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َأَسّروا َداَمَة     َو ّن َأُوا     َلّما     ال َذاَب     َر ْلَع َنا     ا ْل ِفي     الْغلَل     َوَجَع
َناِق ّلِذيَن     َأْع ُنوا     َما     ِإلَ     ُيْجَزْوَن     َهْل     َكَفُروا     ا ُلوَن     َكا  }    َيْعَم

مجرمين نكن : لمتقديرها محذوفة القول مقول جملة
ّدناأيِ مقدر لفعل ": فاعل"مكرقوله بل، مكُركم : ص
من بحال متعلق زمان ظرف ":"إذ الوقتين، هذين في

نـزع على " منصوبنكفر "أن المؤول والمصدر "،"مكر
" مستأنفة،رأوا "لما الشرط وجملة الباء، الخافض
وجملة قبله، ما عليه دّل محذوف الشرط وجواب

جملة "،الذين "قال جملة على " معطوفة"وأَسّروا
"في الجار "،"رأوا جملة على معطوفة ""وجعلنا

"كانوا "ما " ،"جعلنا لـ الثاني بالمفعول " متعلقأعناق
 "."يجزون لـ ثان مفعول موصول اسم

َنا     َوَما  { 34:آ ْل َيٍة     ِفي     َأْرَس ْتَرُفوَها     َقاَل     ِإلَ     َنِذيٍر     ِمْن     َقْر ُم
ّنا ُتْم     ِبَما     ِإ ْل  }    َكاِفُروَن     ِبِه     ُأْرِس

" مفعول"ونذير " مستأنفة،أرسلنا "وما جملة
" حالمترفوها "قال وجملة " زائدة،"من و "،"أرسلنا

َء وسّوغ "،"قرية من ْبُقها نكرة الصاحب مجي بنفي، َس
 "."كافرون بالخبر " متعلق"بما والجار

ُلوا  { 35:آ َثُر     َنْحُن     َوَقا ْك ًدا     َأْمَوالَ     َأ َأْولَ َنْحُن     َوَما     َو
ِبيَن ّذ  }    ِبُمَع

والباء ليس، عمل تعمل " نافية"ما " تمييز،"أموالَ
" معطوفةبمعذبين نحن "وما وجملة الخبر، في زائدة
 ".أكثر "نحن جملة على

ّبي     ِإّن     ُقْل  { 36:آ ْبُسُط     َر َق     َي ُء     ِلَمْن     الّرْز َيْقِدُر     َيَشا َو
ِكّن َل َثَر     َو ْك ّناِس     َأ َلُموَن     لَ     ال  }    َيْع

ربي "إن جملة على " معطوفةأكثر "ولكن جملة
 ".يبسط

ُكْم     َوَما  { 37:آ ُل ُكْم     َولَ     َأْمَوا ُد ِتي     َأْولَ ّل ُكْم     ِبا ُب َنا     ُتَقّر َد ْن ِع
ْلَفى ِلًحا     َوَعِمَل     آَمَن     َمْن     ِإلَ     ُز ِئَك     َصا َل ُأو ُء     َلُهْم     َف َجَزا

ُلوا     ِبَما     الّضْعِف ْلُغُرَفاِت     ِفي     َوُهْم     َعِم ُنوَن     ا  }    آِم
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الجار ليس، عمل تعمل " نافية"ما استئنافية، الواو
والولَد؛ للموال صفة وهي "،"ما بخبر متعلق ""بالتي

المؤنثة معاملة يعامل العاقل غير التكسير جمع لن
من بحال متعلق مكان ": ظرف"عندنا الواحدة،

مصدر لنه مطلق؛ مفعول ": نائب"زلفى و "،"زلفى
منقطع، مستثنى موصول ": اسم"من عامله، يرادف
" مصدرية،"ما و " مستأنفةجزاء لهم "فأولئك وجملة

وجملة "،"جزاء من بحال " متعلق"بعملهم والمصدر
"آمنون "وهم وجملة "،"أولئك " خبرجزاء "لهم

"في والجار "،جزاء "لهم جملة على معطوفة
 "."آمنون بـ متعلق "الغرفات

ّلِذيَن  { 38:آ َنا     ِفي     َيْسَعْوَن     َوا ِت َيا ِئَك     ُمَعاِجِزيَن     آ َل ِفي     ُأو
َذاِب ْلَع  }    ُمْحَضُروَن     ا

وجملة الواو، من " حال"معاجزين مستأنفة، الواو
"العذاب "في الجار "،"الذين " خبرمحضرون "أولئك
 "."محضرون بـ متعلق

ّبي     ِإّن     ُقْل  { 39:آ ْبُسُط     َر َق     َي ُء     ِلَمْن     الّرْز َباِدِه     ِمْن     َيَشا ِع
َيْقِدُر ُتْم     َوَما     َلُه     َو ْنَفْق ِلُفُه     َفُهَو     َشْيٍء     ِمْن     َأ ْيُر     َوُهَو     ُيْخ َخ

 }    الّراِزِقيَن

"إن جملة على " معطوفةأنفقتم "وما الشرط جملة
"من الجار مقدم، به مفعول شرط " اسم"ما "،ربي

خير "وهو وجملة "،"ما لـ بنعت " متعلقشيء
 الشرط جواب على " معطوفةالرازقين
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َيْوَم  { 40 َكِة     َيُقوُل     ُثّم     َجِميًعا     َيْحُشُرُهْم     َو ِئ ْلَمل َأَهُؤلَِء     ِل

ُكْم ّيا ُنوا     ِإ ُدوَن     َكا ُب  }    َيْع

ظرفي " اسم"يوم و مستأنفة، ": الواو"ويوم قوله
ُكر به مفعول ْذ " مضاف"يحشرهم وجملة مقدًرا، لَ

لـ مقدم مفعول منفصل نصب ": ضمير"إياكم إليه،
 .الشارة " خبر"كانوا وجملة "،"يعبدون
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ُلوا  { 41:آ َنَك     َقا ْبَحا ْنَت     ُس َنا     َأ ّي ِل ِنِهْم     ِمْن     َو ُنوا     َبْل     ُدو َكا
ُدوَن ُب ْلِجّن     َيْع َثُرُهْم     ا ْك ُنوَن     ِبِهْم     َأ  }    ُمْؤِم

ّبحأيِ مطلق مفعول ": نائب"سبحانك سبحانك، : نس
وجملة "،"ولينا بالخبر " متعلقدونهم "من الجار

" مستأنفة،مؤمنون "أكثرهم وجملة " مستأنفة،"كانوا
.بالخبر " متعلق"بهم والجار

َيْوَم{ 42:آ ْل ِلُك لَ َفا ُكْم َيْم َبْعٍض َبْعُض ضَّرا َولَ َنْفًعا ِل
َنُقوُل ّلِذيَن َو َلُموا ِل َذاَب ُذوُقوا َظ ّناِر َع ِتي ال ّل ُتْم ا ْن ِبَها ُك
ُبوَن ّذ َك  }ُت

متعلق " ظرف"اليوم مستأنفة، ": الفاء"فاليوم قوله
"،"نفعا من بحال " متعلق"لبعض الجار "،"يملك بـ

الجار "،يملك "لَ جملة على " معطوفة"ونقول وجملة
 "."تكذبون بـ " متعلق"بها

َذا  { 43:آ ِإ َلى     َو ْت ْيِهْم     ُت َل َنا     َع ُت َيا َناٍت     آ ّي ُلوا     َب َذا     َما     َقا ِإلَ     َه
ُد     َرُجٌل ُكْم     َأْن     ُيِري ّد ُد     َكاَن     َعّما     َيُص ُب ُكْم     َيْع َباُؤ ُلوا     آ َما     َوَقا
َذا َتًرىَ     ِإْفٌك     ِإلَ     َه ّلِذيَن     َوَقاَل     ُمْف ْلَحّق     َكَفُروا     ا َءُهْم     َلّما     ِل َجا
َذا     ِإْن ِبيٌن     ِسْحٌر     ِإلَ     َه  }    ُم

"،"آياتنا من " حال"بينات مستأنفة، الشرط جملة
"،"يريد مفعول والمصدر لرجل، " نعت"يريد وجملة
ّدكم بـ " متعلق"عّما الجار " الثانية"وقالوا جملة "،"يص

وجملة "،"إفك ": نعت"مفترىَو الولى، على معطوفة
"لما وجملة "،"وقالوا جملة على " معطوفة"وقال
ما عليه دّل محذوف الشرط وجواب معترضة، "جاءهم
 .للحصر ""إلَ و " نافية،"إن قبله،

َناُهْم     َوَما  { 44:آ ْي َت ُتٍب     ِمْن     آ َنَها     ُك ْدُرُسو َنا     َوَما     َي ْل َأْرَس

ْيِهْم َل َلَك     ِإ ْب  }    َنِذيٍر     ِمْن     َق

و "،"آتيناهم لـ ثان " مفعول"كتب مستأنفة، الواو
"وما وجملة " نعت،"يدرسونها وجملة زائدة، ""ِمْن

""نذيرو "،آتيناهم "وما جملة على " معطوفةأرسلنا
 ." زائدة"من و به، مفعول
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ّذَب  { 45:آ َك ّلِذيَن     َو ِلِهْم     ِمْن     ا ْب َلُغوا     َوَما     َق َما     ِمْعَشاَر     َب
َناُهْم ْي َت ُبوا     آ ّذ َك ِلي     َف ْيَف     ُرُس َك ِكيِر     َكاَن     َف  }    َن

ّذب جملة :المتقدمة الَستئنافية على " معطوفة"وك
بالصلة " متعلققبلهم "من الجار "،آتيناهم "وما

كان "فكيف جملة إليه، مضاف " موصول"ما المقدرة،
ّذبوا جملة على " معطوفةنكير " اسم"كيف "،"ك

بالضمة مرفوع كان " اسم"نكيرو كان، خبر استفهام
 .للتخفيف المحذوفة الياء قبل ما على المقدرة

ّنَما     ُقْل  { 46:آ ُكْم     ِإ ُظ َدٍة     َأِع ّلِه     َتُقوُموا     َأْن     ِبَواِح َنى     ِل ْث َم
َدىَ ّكُروا     ُثّم     َوُفَرا َتَف ُكْم     َما     َت ِب ّنٍة     ِمْن     ِبَصاِح ِإلَ     ُهَو     ِإْن     ِج

ُكْم     َنِذيٌر ْيَن     َل َديِْ     َب َذاٍب     َي  }    َشِديٍد     َع

"،"بواحدة من " بدلتقوموا "أن المؤول المصدر
"جنة من بصاحبكم "ما وجملة الواو، من " حال"مثنى

والمعلق العلم، معنى المضّمن التفكر لفعل به مفعول
والجار " زائدة،"من و " مبتدأ،"جنةو بالنفي،

هو "إن وجملة "،"جنة المبتدأ بخبر متعلق ""بصاحبكم
وكذا "،"نذير بـ " متعلق"لكم الجار " مستأنفة،نذير إلَ

 "."بين الظرف

ُكْم     َما     ُقْل  { 47:آ ُت ْل َأ ُكْم     َفُهَو     َأْجٍر     ِمْن     َس ِإلَ     َأْجِريَِ     ِإْن     َل
َلى ّلِه     َع َلى     َوُهَو     ال ٌد     َشْيٍء     ُكّل     َع  }    َشِهي

" زائدة،"من و "،"سأل لـ ثان ": مفعولأجر "من قوله
" جوابلكم "فهو وجملة به، مفعول " شرطية"ما

في " مستأنفةالله على إلَ أجريِ "إن وجملة الشرط،
"شهيد شيء كل على "وهو وجملة القول، حيز

". الجارالله على إلَ أجريِ "إن جملة على معطوفة
 .بشهيد " متعلقكل "على

ّبي     ِإّن     ُقْل  { 48:آ ْلَحّق     َيْقِذُف     َر ُيوِب     َعلُم     ِبا ْلُغ  }    ا

" متعلق"بالحق والجار يقضي، معنى " مضّمن"يقذف
 "إن لـ ثان " خبر"علم و "،"يقذف بـ
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َء     ُقْل  { 49: ْلَحّق     َجا ْبِدُئ     َوَما     ا ِطُل     ُي َبا ْل ُد     َوَما     ا  }    ُيِعي

"جاء جملة على " معطوفةالباطل يبدئ "وما جملة
 ".الحق

ْلُت     ِإْن     ُقْل  { 50:آ َل ّنَما     ضَ ِإ َلى     َأضِّل     َف ِإِن     َنْفِسي     َع َو
ْيُت َد َت ِبَما     اْه َلّي     ُيوِحي     َف ّبي     ِإ ّنُه     َر  }    َقِريٌب     َسِميٌع     ِإ

""فبما قوله " في"وما رابطة، ": الفاء"فبما قوله
:أيِ خبر بمحذوف متعلق المؤول والمصدر مصدرية،
 .بوحي كائن اهتدائي

َلْو  { 51:آ ْذ     َتَرىَ     َو ُذوا     َفْوَت     َفل     َفِزُعوا     ِإ ُأِخ َكاٍن     ِمْن     َو َم
 }    َقِريٍب

غير شرط " حرف"لو مستأنفة، ": الواوترىَ "ولو قوله
وجواب : حالهم،أيِ " محذوف"ترىَ ومفعول جازم،

": ظرف"إذ وقوله .عجبا : لرأيتأيِ " محذوف"لو
ُتعمل الوقوع، متحقق لنه المستقبل؛ سياق في اس

"فوت "فل وجملة إليه، " مضاف"فزعوا وجملة
:أيِ " مقدر"لَ وخبر "،"فزعوا جملة على معطوفة

 "."فزعوا جملة على " معطوفة"وأخذوا وجملة لهم،

ُلوا  { 52:آ ّنا     َوَقا ّنى     ِبِه     آَم َأ َناُوُش     َلُهُم     َو ّت َكاٍن     ِمْن     ال َم
 }    َبِعيٍد

ّنى قوله استفهام ": اسم"أنى معترضة، ": الواو"وأ
" متعلق"لهم الجار ": مبتدأ،"التناوش و مقدم، خبر

بحال " متعلقمكان "من الجار "،"التناوش من بحال
معترضة "التناوش لهم "وأنى وجملة "،"التناوش من
 .وصاحبها الحال جملة بين

ْد  { 53:آ ْبُل     ِمْن     ِبِه     َكَفُروا     َوَق َيْقِذُفوَن     َق ْيِب     َو ْلَغ  }    ِبا

"،"قالوا في الفاعل من " حاليةبه كفروا "وقد جملة
 "."كفروا جملة على " معطوفة"ويقذفون وجملة

َنُهْم     َوِحيَل  { 54:آ ْي ْيَن     َب َب َتُهوَن     َما     َو ُفِعَل     َكَما     َيْش
َياِعِهْم َأْش ْبُل     ِمْن     ِب  }    َق
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"،"فزعوا جملة على " معطوفةبينهم "وحيل جملة
مصدر على يعود مستتر " ضمير"حيل لـ الفاعل ونائب

متعلق مكان ظرف ""بينهم الَحْوُل، : ِحيلأيِ الفعل،
و مطلق، مفعول نائب ": الكاف"كما وقوله بالفعل،

ِفْعلنا مثل حولَ الحول : حيلأيِ مصدرية، ""ما
.بأشياعهم

من الثاني الجزء ويليه الكتاب من الول الجزء انتهى
 فاطر سورة


