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 المقدمة
احلمُد هلل وكفى، وصالة وسالًما على رسوله الذي اصطفى، وعلى آله 

وأصحابه املستكملني الشرفا. 
 أما بعد،

( وهو  اإلعراب المفصل لجزء عمهنا مقدمة كتابنا ) إليكفإنين أنقل 
صفحة إلعراب جزء كامل من القرآن الكرمي بطريقة ُمفصلة، وقد  056كتاب يف 

(.مفاتيح إعراب القرآن الكريمألول منه على )حوى القسم ا
 فقد قلت يف مقدمة هذا الكتاب الرائع: 

قد درسُت الكثري من كتب النحو العريب  –عزيزي القارئ  –إنين مثلك "
 اآلجرومية وحفظتها، ودرستُ  عندما كنُت يف بداية طريقي لطلب العلِم، فدرستُ 

، ودرست الكثري والكثري من كتب األلفية وحفظتها ودرست العديد من شروحاهتا
 النحو. 

ولكن أثناء اندماجي يف دراسة النحو هبذه الطريقة حاولت إعراب آيات من 
القرآن الكرمي إال أنين وقفُت وقتها عاجزًا ومل أستطع اإلعراب الكامل بالرغم من 

 دراسة متون النحو وشروحاهتا.
منذ –ي النحو العريب ومن هنا اكتشفُت الثغرة اليت عند الكثري من دارس

ن النحو علم تطبيقي في المقام األول وليس علًما نظريًا، ، أال وهي: أ–زمن
فاحفظ ما شئت من المتون النحوية، وادرس ما شئت من شروحاتها، ولكن 
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عند التطبيق العملي لن تستطيع اإلعراب الكامل لسورة كاملة من القرآن 
ولكن املشكلة حقيقة أنك مل  –ارئ عزيزي الق –وليست املشكلة فيك  الكريم،

 تدرس النحو بطريقة تطبيقية من القرآن الكرمي.
 بعلم النحو العربيوقد َمنَّ اهلل عليَّ وتفرغُت لعلوم اللغة العربية، وبدأُت 

فيسرتُه يف دورايت التدريبية، وقد أعطيُت تلك احملاضرات لطاليب بطريقة تطبيقية 
دفعة حنوية تطبيقية لطالب من  06مثرة ذلك يف  من القرآن الكرمي نفسه، ورأيتُ 

 . "دولة، فالقرآن له بركة 06أكثر من 
أنين  انتهى كالمي الذي أريد نقله من مقدمة الكتاب، ولعلك تالحظ هنا

يف هذا اجلزء من املقدمة قد تكلمت عن أخطر مشكلة تواجه دارسي النحو، 
 . انعدام التطبيقاتوهي مشكلة 

يبة، مبجرد الضغط على اسم ك اآلن إىل هذه الروابط الطذلك فإنين أحيللو 
مباشرة، وعليها يتم وضع  – إن شاء اهلل –فإهنا ستنقلك إىل الصفحة الصفحة؛ 

فيديوهات طيبة ومقاالت حنوية رائعة ومنشورات مميزة تصب كلها يف التدريب 
  النحوي للوصول إىل إعراب سور كاملة من القرآن الكرمي.

 اليوتيوب قناة -2     صفحة الفيسبوك -1
 صفحة التويرت -0     قناة التيليجرام -3
 صفحة االنستجرام -5

أنصحك اآلن أن تقوم مبتابعة هذه الصفحات والقنوات السابقة لتعم 
 الفائدة إن شاء اهلل.
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 3أي منذ  2017وهذا الكتاب الذي بني يديك اآلن مت تأليفه عام 
، ولكنين أردت عند صفحة الفيسبوكالطبعة األوىل منه على  نشرسنوات، ومت 

، خاصة وأن أن يتم إعادة صياغته مرة أخرى وإعادة تنسيقه إعادة نشره مرة أخرى
 دولة حول العامل.  65من ينتظره اآلن طالب من 

قوق الطبع لهذا الكتاب تحديًدا محفوظة لكل مسلم حوإنين أبشرك أن 
 pdf، وُمصرح لك بنشر هذا الكتاب كملف ومسلمة على وجه األرض

 إلكرتوين على أوسع نطاق يف الدنيا.
السبب الذي جعلين حقيقة أقوم بإعادة نشر هذا الكتاب أنين  ولعلَّ 

مقام مناسب لكي هذا املقام هو  وجدُت بركة عظيمة ملن درسه من طاليب، ولعلَّ 
، ولعله يف من هذه القصص املتعلقة هبذا الكتاب قصة واحدة فقطأقص عليك 

 مقام آخر أقص عليك بقية القصص. 
 قصة طفل تعلم إعراب سورة إبراهيم من خالل هذا الكتاب: 

نادي كان عندنا جمالس إلعراب القرآن الكرمي امسها )  2017يف عام 
معنا النحو بالفعل وكانت وقتها الدفعات قد  (، وكانت خاصة مبن يدرساإلعراب
 64دفعة حنوية لطالب من  37دفعة فقط، واآلن احلمد هلل وصلت  64وصلت 

 دولة. 
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 بطريقة املعلومة توصيل يف معينة طريقة( كان يتميز باإلعرابونادي )
 التطبيقي، اجلانب يف يصب   الذي القرآني النحو دراسة خالل من تطبيقية

 غالبية عليها يركز ال معينة أمور على ونركز مصطلحات نستخدم أننا باإلضافة
 .العربي للنحو الدارسني

 مكاوي أكاديمية) خارج من لطالب احلضور نتيح أن فكرة جاءتوقد 
 به فأهاًل  احلضور أراد من أنَّه العامة الصفحة على فأعلنَّا ؛(اللغوي للتدريب

..  شرح إىل مباشرة تطبيقات من احملاضرة تتحول ال حىت االختبار؛ بعد ولكن
 إبراهيم سورة إعراب احملاضرة هذه يف نستهدف وكنا..  حماضراته له فالشرح
 .احملرتفون إال عليه يقوى ال وهذا كاملة،

 ينجح مل أنَّه األولى المفاجأة وكانت ،الختبارهم  املتقدمني جبميع اتصلنا
  .عمرمها بسبب هلما اإلعرابية األخطاء بعض غفرت وقد فقط، طفالنِ  إال

 الفنيات من بالكثري اهتمامهما من كثريًا استغربت –وقتها  –أنين  احلقيقةو 
 القرآن إعراب يف يتهاأمه من بالرغم النحو يدرسون ممن الكثري هبا يهتم ال واليت

 .الكرمي
 إبراهيم سورة من وأعربا ،اإلعراب نادي يف الطفلني حضور على وافقتو 

 .عمرمها صغر مع وصحته إعراهبما دقة من جدًّا متعجًبا وكنت احلاضرين مع
 للنحو؟ دراستهما بدأت   مىت: أحدمها لوالد قلت احملاضرة هناية ويف
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 ! املاضي رمضان منذ: قال
 !! باهلل إال قوة ال اهلل شاء ما!  فقط املاضي رمضان :له قلت
 النحو؟ تعلما وأين: قلت
 (املفاجأة كانت وهنا: )قال

 !!! حضرتك من النحو تعلما
 !؟ اليوم إال أرمها مل ؟ كيف ؟ مين تعلما: قلت
 لنا وضعت مث ،(عم  ) جزء من صغريًا جزًءا لنا وضعت حضرتك: قال

 .صفحتك على مفصاًل  بًاإعرا( اإلنسان) سورة إعراب
 آية آية قراءة يف بدأت ولكين واحدة، آية إعراب نعرف ال وكنَّا

 من هلا شرح لك كان وإذا جوجل على عنها أحبث أفهمها ال اليت واملصطلحات
 تفهيمها ذلك بعد مث فهمها أحاول فكنت ؛فيديوهات أو صوتية تسجيالت
 النحو درسا ولكن الشائعة طريقةبال النحوية القواعد يدرسا مل فهما للصغريين؛

 .التطبيقية بالطريقة
 ! أكرب اهلل: فقلت

 النحوية التدريبية دوراتنا إىل باالنضمام املسرية إكمال عليهما وعرضتُ 
 مهارة امتالك إىل للوصول حتليلية إحصائية تطبيقية بطريقة كاماًل  النحو لدراسة

 .الكرمي القرآن من كاملة سور وإعراب اإلعراب
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الرائع كان حيلل إعرايب على كل آية من اآليات،  الوالدهذا  قيقة أنَّ احل
(، واملقصود أعرب مجيع احلروف يف الدنيافمثاًل يف باب احلروف ذهب إىل مقطع )

 ف. من هذا املقطع على اليوتيوب هو القاعدة العامة لبناء احلرو 
اليت تتحدث عن األفعال،  اليوتيوبوباب األفعال ذهب إىل مقاطع قناة 

 وهكذا يف األمساء، واملقاطع اليت مت وضعها من دورة إعراب جزء عمَّ. 
هذا النحو، وأن حتلل إعراب  –قارئ عزيزي ال –وذلك فأريدك أن تنحو 

 كل آية من اآليات. 
وإذا أردت االشرتاك يف دورة حنوية كاملة لدراسة النحو من الصفر وإىل 
احرتاف اإلعراب بطريقة تطبيقية للوصول إىل إعراب سور كاملة من القرآن الكرمي 

يقية(؛ ساعة تدريبية تطب 36)الدورة مسجلة وعلى سبورة إلكرتونية بالفيديو و
والتسجيل يف االستمارة اليت ستظهر لك، وسيتم خماطبتك  الضغط هنافيمكنك 

 أكاديميةساعة من تاريخ تسجيلك من خالل فريق  48إن شاء اهلل خالل 
إن مت اختيارك من ضمن األعداد الكثرية اليت تتقدم  اللغوي للتدريب مكاوي

 يومًيا.
وميكنك كذلك التواصل على هذا الرقم لألكادميية على الواتس آب 

وإرسال رسالة على الواتس آب وفيها  االضغط هنأو  00201065416156
 ساعة(. 30)أريد احلصول على دورة حنوية كاملة مسجلة يف 
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النحو سهل وليس صعًبا، واهلدف من النحو هو الوصول إىل إعراب  حًقا
أية كلمة يف الدنيا، ولذلك فهذا الكتاب مبثابة اجلزء التطبيقي ملا درسته أنت يف 

 النحو العريب. 
ل جالله أن يكتب هلذا الكتاب القبول واالنتشار وأن يكون وأسأل اهلل ج

 مرجًعا تطبيقًيا جلميع حميب النحو العريب يف العامل كله.
 
 

 كتبه
 محمد عبد الشافي مكاوي

 2020 أبريل –القاهرة 
mekkawyschool@gmail.com 
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 القسم األول 
 حروف المعاني 

 
 
 
 
 
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

 
 رقم واتساب 

00201065416156  

10 
 

 عها، وقاعدة بنائهامعنى حروف المعاني، وعددها، وأنوا
 معنى حروف المعاني.  -أ

 احلروف تنقسم أقساًما ومنها: 

 حروف المعاني
الحروف الهجائية )حروف 

 المباني(
 الحروف األبجدية

هي احلروف اليت يظهر 
 معناها عند اتصاهلا بغريها

احلروف اهلجائية واليت تبدأ 
باهلمزة فالتاء فالثاء وتنتهي 

 عند حرف الياء.

 ُتستخدم يف وهي اليت
حساب اجُلمَّل الكبري على 

 هذا الرتتيب 
 أجبد هوز حطي كلمن 

 سعفص قرشت ثخذ ضظغ
 وكل حرف له رقم

 –مثل: )حروف االستفهام 
 –اجلزم  –النسخ  –النصب 

 اجلر ...(

مثل كلمة )أمحد( تتكون إىل 
أربعة أحرف من حروف 

اهلجاء )اهلمزة فاحلاء فامليم 
 فالدال(.

روف المعاني الكائنة في أول جدول السابق يتضح أننا نقصد تحديًدا حمن خالل ال
 :عمود

)أي نوعها ثابت ال  حروفًا ثابتةوحروف املعاين تلك قسمناها باعتبار أنواعها  -1
 يتغري وال يتبدل(، وحروفًا متغرية )أي: نوعها متغري وفًقا ملكاهنا يف اجلملة(.

 وفًا عاملة وحروفًا عاطلة.حر وقد ُقسمت أيًضا باعتبار عملها  -2
حروف أحادية وثنائية وثالثية ورباعية وقد ُقسمت أيًضا باعتبار عددها إىل  -3

 وخماسية.
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 القاعدة العامة في بناء الحروف: -
كل حرف يف الدنيا نقول عنه: حرف  ...  مبين على ما ينطق به آخره ال حمل له  

 من اإلعراب. 
 ثة أشياء. وهذه القاعدة العامة توضح ثال 

 حرفًا.  04نوًعا لـ  64الشيء األول: نوع الحرف ويوضع مكان النقاط، وعندنا 
 الشيء الثاني: عالمة بناء حروف المعاني. 

 الشيء الثالث: أنه ال محل له من اإلعراب. 
ونبدأ بالشيء الثالث: أنه ال محل له من اإلعراب، فالشيء الثاني فاألول بهذا 

 الترتيب. 
 نى ال محل له من اإلعراب ؟( ما مع1)

أي: هذا احلرف ليس له نظري معرب حيل حمله. فهو ليس له نظري مرفوع وال  
 منصوب وال جمرور وال جمزوم. 

 إذ إن احملالت اإلعرابية يف النحو أربعة: 
 اجلزم اجلر النصب الرفع

 األفعال فقط األمساء فقط األمساء واألفعال
حمل إعرايب، أي هلا نظري له حمل الرفع أو النصب أو  فعندما نقول هذه الكلمة هلا 

 اجلر أو اجلزم.
 : )رأيُت سيبويِه(. مثال

 : اسم مبين على الكسر يف حمل نصب مفعول به. سيبويه
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 ومعىن يف حمل هنا: أي يف حمل كلمة معربة حملها النصب. 
كلمة   ( وأن نضع بداًل منهاسيبويهفنستطيع يف املثال السابق أن حنذف كلمة )

 ( مثاًل فنقول: )رأيُت حممًدا(. محمد)
: يف حمل كلمة معربة مثل )حممد( ستكون أيومعىن يف حمل نصب مفعول به. 

 منصوبة. 
أما عندما نقول: هذا حرف ال حمل له من اإلعراب. أي ليس له نظري له معرب 

 إعرايب ليحل حمله. 
 وكل احلروف مبنية وال حمل هلا من اإلعراب. 

 فصل هذه القضية أكثر إن شاء اهلل يف ِكتاب حنوي قادم.ولعلنا ن
 عالمة بناء الحرف.  (2)

 واحلرف يُبىن على ما ينطق به آخره.
 تدبر معي هذا اجلدول: 

 َكـــ)الشمِس(. بِــ )ــاحلِق( منذُ  ِمن  
 مبنية على الفتح مبنية على الكسر مبنية على الضم  مبنية على السكون 

 : نمالحظتاوهنا يوجد 
)أحادية وثنائية املالحظة األوىل: أن هذه احلروف تنقسم باعتبار عدد حروفها إىل 

 وثالثية ورباعية وخماسية(.
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 : أي تتكون من حرف واحد، مثل: )الباء( يف قولنا: )باهلِل(. أحاديةمعىن 
 : أي تتكون من حرفني، مثل: ِمن  يف قولنا: )خرجت من  بيٍت إىل مسجٍد(. ثنائيةمعىن 
 : أي تتكون من ثالثة أحرف، مثل: إىل، كقولنا يف املثال السابق. ثالثيةمعىن 
 : أي تتكون من أربعة أحرف، مثل: لعلَّ = )لعل َل(. رباعيةمعىن 
 : أي تتكون من مخسة أحرف، مثل: )لكنَّ( = )الِكن َن(. خماسيةمعىن 

حرفًا واحًدا وهو نون  أن كل احلروف الثنائية مبنية على السكون إال :ويُرجى مالحظة
 التوكيد املشددة الثقيلة.

كأنَّ( فكالمها مبنيان على   –وكل احلروف الرباعية مبنية على السكون إال حرفني ومها )لعلَّ 
 الفتح. 
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 وبناء على هذه القاعدة ننتقل إلى المالحظة الثانية. 
من  احلرف األخريفإننا حنرك  حرفًا إذا جاء بعدها ساكن؛ 13هناك  المالحظة الثانية:

 عشر حرفًا بالفتح أو الضم أو الكسر. الثالثة
بل  –أو  –أن  –أم  –من  –ميم مجع الذكور  –وهذه احلروف هي: )تاء التأنيث الساكنة 

 لكن( –هل  –مذ  –لو  –قد  –عن  –
ما يبىن على السكون املقدر 

 وحيرك بالفتح
ما يبىن على السكون املقدر 

 وحيرك بالضم
لى السكون املقدر ما يبىن ع

 وحيرك بالكسر
تاء التأنيث عند اتصاهلا 

 بألف االثنني 
  كتَبَتاالبنتاِن 

 ميم مجع الذكور 
 الرجال( همُ مثل: )

 بقية الحروف
 أِم اعملوا -
 أِن افعلوا. -
 اكتبوا. أوِ  -
 بِل الظاملون. -

 عِن البيتِ  -
 افرتى. قدِ  -
 انتقلنا.  لوِ  -
 مِذ افرتقنا.  -
 علماء.هِل ال -
 لكِن الطالب.  -

 قالِت امرأة. -

 .ن  م  
َرى بَِعب ِدِه  ُسب َحاَن الَِّذي} َأس 

رَ  م نَ  لَي اًل  ِجِد احلَ  اِم ِإىَل ال َمس 
ِجِد األَق َصى  {ال َمس 
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)وهذه احلروف كلها السابقة مبنية على السكون املقدر وحركت بالفتح أو الضم أو الكسر 
 هلا من اإلعراب.اللتقاء الساكنني وال حمل 

 الشيء الثالث: نوع الحرف.  
 –رباعية  –ثالثية  –ثنائية  –نوع حروف المعاني باعتبار عددها: )أحادية  -أ

 خماسية(.
 خماسية رباعية ثالثية ثنائية أحادية
17 24 22 12 1 
 لكنَّ  إذما آي آ اهلمزة
  أالَّ  أجل إذ الباء

  إالَّ  إذن = إًذا أل الكاف
  أمَّا إذا أم التاء
  إمَّا َأاَل  أن   النون
  حىت إىل  إن   الياء
  حاشا أَما أو الفاء
  كأنَّ  إنَّ  ي  أَ  الالم
  كالَّ  أنَّ  بل الواو
  لعلَّ  أيَا إي السني
  لكن   بلى عن امليم
  ملَّا مث يف اهلاء
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  لوال جلل قد األلف
  لوما جريِ  كي 
  هالَّ  خال مل 
   ُربَّ  لن 
   سوفَ  لو 
   عدا ال 
   علَّ  مذ 
   على من 
   التَ  ما 
   ليتَ  نَّ  
   منذُ  هل 
   نعم   ها 
   َهَيا وا 
    يا 

 وكل هذه احلروف مبنية وال حمل هلا من اإلعراب.
)اإلعراب وإذا أردت مزيد تفاصيل خبصوص هذه احلروف فيمكنك مطالعة كتاب 

 منه ففيه تفاصيل كثرية عن هذه احلروف. القسم األول  – المفصل لجزء عم (
  ( البن هشام ففيه تفاصيل كثرية جًدا.  مغني اللبيبوكذلك كتاب )
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  الثانيالقسم 
اإلعراب المفصل لسورة 

  اإلنسان
 
 
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

 
 رقم واتساب 

00201065416156  

18 
 

 سورة اإلنسان
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

ر  َلم  َيُكن  َشي   َن الد ه  يٌن م  ن َسان  ح  ( 1) ًئا َمذ ُكورًاَهل  َأَتى َعَلى اإل  
يًرا يًعا َبص  ن َساَن م ن  ُنط َفٍة َأم َشاٍج نـَب َتل يه  َفَجَعل َناُه َسم  َنا اإل    إ ن ا َخَلق 

َناُه الس ب يَل إ م ا َشاك ًرا َوإ م ا َكُفورًا2) نَا 7) ( إ ن ا َهَديـ  ( إ ن ا َأع َتد 
َل َوَأغ اَلاًل َوَسع يًرا َربُوَن م ن   6) ل ل َكاف ر يَن َساَلس  َراَر َيش  َبـ  ( إ ن  األ 

َزاُجَها َكاُفورًا َباُد الل ه  2) َكأ ٍس َكاَن م  َرُب ب َها ع  ًنا َيش  ( َعيـ 
يًرا ًما َكاَن َشرُُّه 4) يـَُفجُِّرونـََها تـَف ج  ر  َوَيَخاُفوَن يـَو  ( يُوُفوَن ب الن ذ 

َتط يًرا يًرا( َوُيط ع ُموَن الط َعاَم َعَلى ُحبِّ 3) ُمس  ك يًنا َويَت يًما َوَأس   ه  م س 
ن ُكم  َجَزاًء َواَل ُشُكورًا0) ه  الل ه  اَل نُر يُد م   ( إ ن َما ُنط ع ُمُكم  ل َوج 
َطر يًرا9) ًما َعُبوًسا َقم  ( فـََوقَاُهُم الل ُه 14) ( إ ن ا َنَخاُف م ن  رَبِـَّنا يـَو 

َرةً  م  َوَلق اُهم  َنض  ( َوَجَزاُهم  ب َما َصبَـُروا 11) َوُسُرورًا َشر  َذل َك ال يَـو 
َن ف يَها 12) َجن ًة َوَحر يًرا َرَائ ك  اَل يـََرو  ( ُمت ك ئ يَن ف يَها َعَلى األ 
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َهر يًرا ًسا َواَل َزم  ( َوَدان َيًة َعَلي ه م  ظ اَلُلَها َوُذلَِّلت  ُقُطوفـَُها 17) َشم 
ل ياًل  َواٍب َكاَنت  ( َوُيطَاُف َعَلي ه م  ب  16) َتذ  آن َيٍة م ن  ف ض ٍة َوَأك 
َن 14) ( قـََوار يَر م ن  ف ض ٍة َقد ُروَها تـَق د يًرا12) قـََوار يَرا َقو  ( َوُيس 

َزاُجَها زَن َجب ياًل  ًنا ف يَها ُتَسم ى َسل َسب ياًل 13) ف يَها َكأ ًسا َكاَن م   ( َعيـ 
ب تَـُهم  ( َوَيُطوُف َعَلي ه م  و ل َداٌن ُمَخل ُدو 10) تَـُهم  َحس  َن إ َذا رََأيـ 

ُلًؤا َمن ثُورًا ( 24) ( َوإ َذا رََأي َت َثم  رََأي َت نَع يًما َوُمل ًكا َكب يًرا19) ُلؤ 
َرٌق َوُحلُّوا َأَساو َر م ن  ف ض ٍة  َتبـ  ٌر َوإ س  َعال يَـُهم  ث َياُب ُسن ُدٍس ُخض 

ن  َهَذا َكاَن َلُكم  َجَزاًء وََكاَن ( إ  21) َوَسَقاُهم  رَبُـُّهم  َشَرابًا َطُهورًا
ُكورًا ُن نـَز ل َنا َعَلي َك ال ُقر آَن تـَن ز ياًل 22) َسع ُيُكم  َمش   ( إ ن ا َنح 

ُهم  آث ًما َأو  َكُفورًا27) نـ  م  رَبَِّك َواَل ُتط ع  م  ب ر  ل ُحك  ( 26) ( فَاص 
ياًل  َرًة َوَأص  َم رَبَِّك ُبك  ُجد  َلُه َوم   (22) َواذ ُكر  اس  َن الل ي ل  فَاس 

ُه َلي اًل َطو ياًل  َلَة َوَيَذُروَن 24) َوَسبِّح  بُّوَن ال َعاج  ( إ ن  َهُؤاَلء  ُيح 
ًما ثَق ياًل  َرُهم  َوإ َذا 23) َورَاَءُهم  يـَو  َناُهم  َوَشَدد نَا َأس  ُن َخَلق  ( َنح 
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ثَاَلُهم  تـَب د ياًل  َنا َبد ل َنا َأم  ئـ  ذ ه  َتذ ك َرٌة َفَمن  َشاَء ات َخَذ ( إ ن  هَ 20) ش 
( َوَما َتَشاُءوَن إ ال  َأن  َيَشاَء الل ُه إ ن  الل َه َكاَن 29) إ َلى رَبِّه  َسب ياًل 
يَن َأَعد  74) َعل يًما َحك يًما َمت ه  َوالظ ال م  ُل َمن  َيَشاُء ف ي َرح  خ  ( يُد 

 ( 71) َلُهم  َعَذابًا َأل يًما
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 اهلل الرحمن الرحيمبسم 
 اإلعراب الكلمة

 بسم
 ( حرف جر مبين على الكسر ال حمل له من اإلعراب.الباء) 

( وعالمة جره الكسرة الظاهرة، الباء) ( اسم جمرور حبرف اجلراسم) 
 وهو مضاف.

 (.أبدأ) ( يتعلق مبحذوف فعل تقديرهبسم) واجلار واجملرور

 اهلل
وعالمة جره الكسرة  التعظيمعلى  اسم اجلالل مضاف إليه جمرور

 الظاهرة.
 الرحمن

 هلل جمرورتان وعالمة جرمها الكسرة الظاهرة. صفتانِ 
 الرحيم

 ال حمل هلا من اإلعراب. بتدائيةاومجلة البسملة 
ر  َلم  َيُكن  َشي ئً  َن الد ه  يٌن م  ن سان  ح   (1) اَمذ ُكورً  اَهل  َأتى َعَلى اإل  

 اإلعراب الكلمة
( مبين على السكون ال قد) مبعىن استفهام للتقرير والتشويق،حرف  هل

 حمل له من اإلعراب.
 فعل ماٍض مبين على الفتح املقدر على األلف للتعذر. أتى
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 حرف جر مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب. على
 ( وعالمة جره الكسرة الظاهرة.على) اسم جمرور حبرف اجلر اإلنسان

 ( مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.أتى) للفعلفاعل مؤخر  حين
حرف جر مبين على السكون املقدر اللتقاء الساكنني ال حمل له من  من

 اإلعراب.
 ( وعالمة جره الكسرة الظاهرة.من) اسم جمرور حبرف اجلر الدهر

 ابتدائية ال حمل هلا من اإلعراب. ...{هل أتى}مجلة 
 ى السكون ال حمل له من اإلعراب.حرف نفي وجزم وقلب مبين عل لم

 ( وعالمة جزمه السكون.لم) فعل مضارع ناقص ناسخ جمزوم بـ يكن
 (.هو) مسترت جوازًا تقديره ( ضمرييكن) واسم

 ( منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.يكن) خرب شيًئا
 منصوبة وعالمة نصبها الفتحة الظاهرة.( شيًئا) لـصفة  مذكورًا

حني( بتقدير ) أو يف حمل رفع صفة لـ يف حمل نصب حال ...{كنلم ي}ومجلة  
 الرابط فيه.
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ن ساَن م ن  نُط َفٍة َأم شاٍج نـَب َتل يه  َفَجَعل ناُه َسم يعً  َنا اإل   يرً  اإ ن ا َخَلق   (2) اَبص 
 اإلعراب الكلمة

 اإن  

حرف ناسخ ناصب للتوكيد مبين على الفتح ال حمل له من ( إن  ) 
 اب.اإلعر 

 ضمري بارز متصل مبين على السكون يف حمل نصب اسم( نا للتعظيم) 
 (.إن  )

 خلقنا
 .(نا التعظيم) ـ( فعل ماٍض مبين على السكون التصاله بخلق) 
( ضمري بارز متصل مبين على السكون يف حمل رفع نا للتعظيم) 

 فاعل.
 مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. اإلنسان

 إنَّ(.) يف حمل رفع خرب ...{خلقنا اإلنسان}ملة الفعلية واجل
 ال حمل هلا من اإلعراب. استئنافية ..{}إن ا .ومجلة 

 حرف جر مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب. من
 ( وعالمة جره الكسرة الظاهرة.من) اسم جمرور حبرف اجلر نطفة

 سرة الظاهرة.جمرورة وعالمة جرها الك( نطفة) لـصفة  أمشاج
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 نبتليه

( فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة على الياء نبتلي) 
 للثقل.

ضمري بارز متصل مبين على الكسر يف حمل نصب ( هاء الغيبة) 
 مفعول به.

 (.نحن) والفاعل ضمري مسترت وجوبًا تقديره
 .به لالمفعو خلقنا أو من  فاعلمن  يف حمل نصب حال ...{نبتليه} ومجلة

 ال حمل هلا من اإلعراب. استئنافيةوجيوز أن تكون اجلملة 

 فجعلناه

 ( حرف عطف مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب.الفاء) 
نا ) ـمبين على السكون التصاله بناسخ ( فعل ماٍض جعل) 

 .(للتعظيم
متصل مبين على السكون يف حمل رفع  بارز ضمري (نا للتعظيم) 

 فاعل.
( ضمري بارز متصل مبين على الضم يف حمل نصب يبةهاء الغ) 

 مفعول به أول.
 مفعول به ثاٍن منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. سميًعا
 مسيًعا( منصوبة وعالمة نصبها الفتحة الظاهرة.) صفة لـ بصيًرا

 معطوفة على ما قبلها ال حمل هلا من اإلعراب. ...{جعلناه}ومجلة 
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 (7) اَوإ م ا َكُفورً  االس ب يَل إ م ا شاك رً إ ن ا َهَدي ناُه 
 اإلعراب الكلمة

 إن ا
( حرف ناسخ ناصب للتوكيد مبين على الفتح ال حمل له من إن  ) 

 اإلعراب.
( ضمري بارز متصل مبين على السكون يف حمل نصب للتعظيمنا ) 

 إنَّ(.) اسم

 هديناه

 .(نا التعظيم) ـ( فعل ماٍض مبين على السكون التصاله بهدى) 
بارز متصل مبين على السكون يف حمل رفع  ( ضمرينا للتعظيم) 

 فاعل.
مبين على الضم يف حمل نصب  ضمري بارز متصل (هاء الغيبة) 

 مفعول به أول.
 مفعول به ثاٍن منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. السبيل

 إنَّ(.) يف حمل رفع خرب ...{هديناه السبيل}ومجلة 
 استئنافية ال حمل هلا من اإلعراب. }إن ا...{لة ومج

 حرف تفصيل مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب. اإم  
 حال منصوبة وعالمة نصبها الفتحة الظاهرة. شاكًرا

 ( حرف عطف مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب.الواو)  وإم ا
 ه من اإلعراب.حرف تفصيل مبين على السكون ال حمل ل (إم ا) 

 حال منصوبة وعالمة نصبها الفتحة الظاهرة. كفورًا
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َل َوَأغ الاًل  نا ل ل كاف ر يَن َسالس   (6) اَوَسع يرً  إ ن ا َأع َتد 
 اإلعراب الكلمة

 
 إن ا

 

حرف ناسخ ناصب للتوكيد مبين على الفتح ال حمل له من ( إن  ) 
 اإلعراب.

على السكون يف حمل ضمري بارز متصل مبين ( نا للتعظيم) 
 نصب اسم )إنَّ(.

 أعتدنا
 .(نا التعظيم) ـ( فعل ماٍض مبين على السكون التصاله بأعتد) 
بارز متصل مبين على السكون يف حمل رفع  ( ضمرينا للتعظيم) 

 فاعل.

 للكافرين
 ( حرف جر مبين على الكسر ال حمل له من اإلعراب.الالم) 
( وعالمة اجلر الياء الالم) ر( اسم جمرور حبرف اجلالكافرين) 

 نيابة عن الكسرة ألنه مجع مذكر سامل.
 مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. سالسل

 إنَّ(.) يف حمل رفع خرب ...{أعتدنا}ومجلة 
 ال حمل هلا من اإلعراب. استئنافية}إن ا...{ ومجلة 

 له من اإلعراب. ( حرف عطف مبين على الفتح ال حملالواو)  وأغالاًل 
 ( منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.سالسل) ( معطوف علىأغالاًل ) 
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 وسعيًرا
 ( حرف عطف مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب.الواو) 
( منصوب وعالمة نصبه الفتحة سالسل) ( معطوف علىسعيًرا) 

 .الظاهرة
َربُوَن م ن  َكأ ٍس كاَن  َب راَر َيش   (2) ام زاُجها كاُفورً إ ن  األ 

 اإلعراب الكلمة

حرف ناسخ ناصب للتوكيد مبين على الفتح ال حمل له من  إن  
 اإلعراب.

 ( منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.إن  ) اسم األبرار

 يشربون

ألنه  ؛فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون نيابة عن الضمة
 .من األمثلة اخلمسة

( ضمري بارز متصل مبين على السكون يف حمل رفع واو الجماعة) 
 فاعل.

 إنَّ(.) يف حمل رفع خرب ...{يشربون}ومجلة 
 استئنافية ال حمل هلا من اإلعراب. }إن  األبرار...{ومجلة 

 حرف جر مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب. من
 ( وعالمة جره الكسرة الظاهرة.من) اسم جمرور حبرف اجلر كأس
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 فعل ماٍض ناقص ناسخ مبين على الفتح الظاهر. كان

( اسم كان مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، وهو مزاج)  مزاجها
 مضاف.

( ضمري بارز متصل مبين على السكون يف حمل جر لغيبةلها )  
 مضاف إليه.

 منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. (كان) خرب كافورًا
 كأس(.) صفة لـيف حمل جر  {ورًاكان مزاجها كاف}ومجلة 

نً  يرً  اَعيـ  َرُب ب ها ع باُد الل ه  يـَُفجُِّروَنها تـَف ج   (4) اَيش 
 اإلعراب الكلمة
 وب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة .منص (كافورًا) بدل من عيًنا

 .فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة يشرب
 
 بها

 

 سر ال حمل له من اإلعراب.( حرف جر مبين على الكالباء) 
( ضمري بارز متصل مبين على السكون يف حمل جر ها للغيبة) 

 (.الباء) اسم جمرور حبرف اجلر
( بها) وإذا كان الضمري يف (.عيًنا) لـصفة يف حمل نصب  {يشرب بها}ومجلة 

 .جر   يعود على الكأس فاجلملة نعت ثان للكأس يف حمل  
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 مة رفعه الضمة الظاهرة، وهو مضاف.مرفوع وعال مؤخر فاعل عباد

وعالمة جره الكسرة على التعظيم اسم اجلالل مضاف إليه جمرور  اهلل
 الظاهرة.

 
 

 يفجرونها
 
 

( فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون نيابة عن يفجرون) 
 ألنه من األمثلة اخلمسة. ؛الضمة

 حمل رفع ضمري بارز متصل مبين على السكون يف( واو الجماعة) 
 فاعل.

بارز متصل مبين على السكون يف حمل نصب  ( ضمريةها للغيب) 
 مفعول به.

 بشرب منها يف حال تفجريها. :أي ،يف حمل نصب حال ...{يفجرونها}ومجلة 
 مفعول مطلق منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. تفجيًرا

مً  ر  َوَيخاُفوَن يـَو  َتط يرً كاَن َشرُُّه   ايُوُفوَن ب الن ذ   (3) اُمس 
 اإلعراب الكلمة
 

 يوفون
 

 ؛فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون نيابة عن الضمة
 ه من األمثلة اخلمسة.ألنَّ 

ضمري بارز متصل مبين على السكون يف حمل  (واو الجماعة) 
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 رفع فاعل.

 
 بالنذر

 حرف جر مبين على الكسر ال حمل له من اإلعراب. (الباء) 
( وعالمة جره الكسرة الباء) اسم جمرور حبرف اجلر( النذر) 

 الظاهرة.
 استئنافية أو تعليلية ال حمل هلا من اإلعراب. }يوفون...{ومجلة 

 ويخافون

 ( حرف عطف مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب.الواو) 
( فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون نيابة عن يخافون) 

 مثلة اخلمسة.ألنه من األ؛ الضمة
( ضمري بارز متصل مبين على السكون يف حمل واو الجماعة) 

 رفع فاعل.
 مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. يوًما

 معطوفة على ما قبلها ال حمل هلا من اإلعراب. {يخافون يوًما}ومجلة 
 فعل ماٍض ناقص ناسخ مبين على الفتح الظاهر. كان

 شره

مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، وهو  (نكا) ( اسمشر) 
 مضاف.

( ضمري بارز متصل مبين على الضم يف حمل جر هاء الغيبة) 
 مضاف إليه.
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 منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. (كان) خرب مستطيًرا
 يوًما(.) ـصفة ليف حمل نصب  {كان شره مستطيًرا}ومجلة 

ك ينً َوُيط ع ُموَن الط عاَم َعلى ُحبِّه  م   يرً  اَويَت يمً  اس   (0) اَوَأس 
 اإلعراب الكلمة

 ويطعمون

 ( حرف عطف مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب.الواو) 
( فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون نيابة يطعمون) 

 عن الضمة ألنه من األمثلة اخلمسة.
( ضمري بارز متصل مبين على السكون يف حمل واو الجماعة) 

 فع فاعل.ر 
 مفعول به أول منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. الطعام
 حرف جر مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب. على

 حبه

( وعالمة جره الكسرة على) ( اسم جمرور حبرف اجلرحب) 
 الظاهرة، وهو مضاف.

( ضمري بارز متصل مبين على الكسر يف حمل جر هاء الغيبة) 
 مضاف إليه.

 مفعول به ثاٍن منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. كيًنامس
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 معطوفة على ما قبلها ال حمل هلا من اإلعراب. يطعمون...{}ومجلة 

 ويتيًما
 

 ( حرف عطف مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب.الواو) 
( منصوب وعالمة نصبه الفتحة مسكيًنا) ( معطوف علىيتيًما) 

 الظاهرة.

 وأسيًرا
 

 ( حرف عطف مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب.الواو) 
( منصوب وعالمة نصبه مسكيًنا) ( معطوف علىأسيًرا) 

 الفتحة الظاهرة.
ن ُكم  َجزاًء َوال ُشُكورً  ه  الل ه  ال نُر يُد م   (9) اإ ن ما ُنط ع ُمُكم  ل َوج 

 اإلعراب الكلمة
 كافة ومكفوفة. إن ما
 

 نطعمكم
 
 

 فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.( نطعم) 
بارز متصل مبين على  ( ضمريُكم  ) كاف اخلطاب جلمع الذكور

 السكون يف حمل نصب مفعول به.
 (.نحن) والفاعل ضمري مسترت وجوبًا تقديره

 مجلة مقول لقول مقدر يف حمل نصب مفعول به. }نطعمكم...{ ومجلة 
ا نطعمكم.وهو حال من فاعل يطعمون أي: يطع   مون الطعام قائلني إَّنَّ
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 لوجه
 

 ( حرف جر مبين على الكسر ال حمل له من اإلعراب.الالم) 
( وعالمة جره الكسرة الالم) ( اسم جمرور حبرف اجلروجه) 

 الظاهرة، وهو مضاف.

وعالمة جره الكسرة على التعظيم اسم اجلالل مضاف إليه جمرور  اهلل
 الظاهرة.

 حرف نفي مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب. ال

 نريد
 فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة،

 (.نحن) والفاعل ضمري مسترت وجوبًا تقديره

 منكم
 ( حرف جر مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.من) 

( ضمري بارز متصل مبين على ُكم  ) كاف اخلطاب جلمع الذكور
 من(.) حمل جر اسم جمرور حبرف اجلرالسكون يف 

 مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. جزاءً 
 من فاعل نطعمكم. يف حمل نصب حال ...{ نريدال } ومجلة

 وال
 

 ( حرف عطف مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب.الواو) 
 ( حرف نفي مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.ال) 

 منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. (جزاءً )عطوف على م شكورًا
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مً  َطر يرً  اَعُبوسً  اإ ن ا َنخاُف م ن  رَبِّنا يـَو   (14) اَقم 
 اإلعراب الكلمة

 إنَّا

( حرف ناسخ ناصب للتوكيد مبين على الفتح ال حمل له إن  ) 
 من اإلعراب.

( ضمري بارز متصل مبين على السكون يف حمل نا الفاعلين) 
 (.إن  ) نصب اسم

 فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. خناف
 (.نحن) والفاعل ضمري مسترت وجوبًا تقديره

 حرف جر مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب. من

 ربنا
من( وعالمة جره الكسرة ) ( اسم جمرور حبرف اجلررب) 

مبين  ( ضمري بارز متصلنا الفاعلين) الظاهرة، وهو مضاف.
 على السكون يف حمل جر مضاف إليه.

 مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. يوًما
 ( منصوبة وعالمة نصبها الفتحة الظاهرة.يوًما) صفة لـ عبوًسا
 ( منصوبة وعالمة نصبها الفتحة الظاهرة.يوًما) صفة ثانية لـ قمطريًرا

 .(إن  ) خربرفع يف حمل  }نخاف...{ومجلة 
 تعليلية ال حمل هلا من اإلعراب. }إن ا نخاف...{لة ومج
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َرًة َوُسُرورً  م  َوَلق اُهم  َنض   (11) افـََوقاُهُم الل ُه َشر  ذل َك ال يَـو 
 اإلعراب الكلمة

 فـََوقاُهمُ 

مبين على الفتح ال حمل له من أو عطف حرف استئناف ( الفاء) 
 اإلعراب.

 املقدر على األلف للتعذر.( فعل ماٍض مبين على الفتح وقى) 
متصل مبين على  ( ضمري بارزهم) هاء الغيبة جلمع الذكور

 السكون املقدر اللتقاء الساكنني يف حمل نصب مفعول به أول.
 اسم اجلالل فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. اهلل

 شر
 ذلك

مفعول به ثاٍن منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة، وهو 
 مضاف.

 اسم إشارة مبين على الفتح يف حمل جر مضاف إليه.
 جمرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة. ذلك() بدل من اليوم

 ال حمل هلا من اإلعراب. استئنافية }وقاهم...{ومجلة 
 على ما قبلها ال حمل هلا من اإلعراب. معطوفةأو مجلة 
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 نضرة ولقاهم

 له من اإلعراب.( حرف عطف مبين على الفتح ال حمل الواو) 
 ( فعل ماٍض مبين على الفتح املقدر على األلف للتعذر.لقى) 

ضمري بارز متصل مبين على  )هم( هاء الغيبة جلمع الذكور
 السكون يف حمل نصب مفعول به أول.

 مفعول به ثاٍن منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.( نضرة)
 هو(.) ا تقديرهوالفاعل ضمري مسترت جوازً 

 اوسرورً 
 ( حرف عطف مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب.الواو) 
( منصوب وعالمة نصبه الفتحة نضرة) ( معطوف علىسرورًا) 

 الظاهرة.
 معطوفة على ما قبلها ال حمل هلا من اإلعراب. }لق اهم...{ومجلة 

 (12) اَوَجزاُهم  ب ما َصبَـُروا َجن ًة َوَحر يرً 
 اإلعراب الكلمة
 

 وجزاهم
 
 

 ( حرف عطف مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب.الواو) 
 ( فعل ماٍض مبين على الفتح املقدر على األلف للتعذر.جزى) 

( ضمري بارز متصل مبين على هم) هاء الغيبة جلمع الذكور
 السكون يف حمل نصب مفعول به أول.
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 بما
 ( حرف جر مبين على الكسر ال حمل له من اإلعراب.الباء) 

 ( حرف مصدري مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.ما) 

 
 صبروا

 ( فعل ماٍض مبين على الضم التصاله بواو اجلماعة.صبر) 
( ضمري بارز متصل مبين على السكون يف حمل الجماعة واو) 

 رفع فاعل.
 (.الباء) يف حمل جر اسم جمرور حبرف اجلر ما والفعل بعدها() منواملصدر املؤول 

 ما( ال حمل هلا من اإلعراب.) صلة املوصول احلريف }صبروا...{ ومجلة
 مفعول به ثاٍن منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. جنةً 

 وحريًرا
 ( حرف عطف مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب.الواو) 

( منصوب وعالمة نصبه الفتحة جنة) ( معطوف علىحريًرا) 
 الظاهرة.

 طوفة على ما قبلها ال حمل هلا من اإلعراب.مع }جزاهم...{ومجلة 
َن ف يها َشم سً  َرائ ك  ال يـََرو   (17) اَوال زَم َهر يرً  اُمت ك ئ يَن ف يها َعَلى األ 

 اإلعراب الكلمة

وعالمة نصبها ( جزاهم) من ضمري املفعول يفحال منصوبة  متكئين
 الفتحة الظاهرة.
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 فيها
  حمل له من اإلعراب.( حرف جر مبين على السكون ال في) 
( ضمري بارز متصل مبين على السكون يف حمل جر للغيبة ها)

 (.فياسم جمرور حبرف اجلر )
 حرف جر مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب. على

 ( وعالمة جره الكسرة الظاهرة.على) اسم جمرور حبرف اجلر األرائك
 راب.حرف نفي مبين على السكون ال حمل له من اإلع ال

 يرون

ألنه من األمثلة  ؛فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون
 اخلمسة

( ضمري بارز متصل مبين على السكون يف حمل واو الجماعة) 
 رفع فاعل.

 (.جزاهم) ثانية من ضمري يف حمل نصب حال ...{يرون}ال ومجلة 

 فيها
  ( حرف جر مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.في)
( ضمري بارز متصل مبين على السكون يف حمل جر للغيبة ها)

 (.فياسم جمرور حبرف اجلر )
 مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. شمًسا

 ( حرف عطف مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب.الواو)  وال
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 حرف نفي مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب. (ال) 
 ( منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.شمًسا) ىمعطوف عل زمهريًرا

ل ياًل   (16) َودان َيًة َعَلي ه م  ظ الُلها َوُذلَِّلت  ُقُطوُفها َتذ 
 اإلعراب الكلمة

 
 ودانية

 ( حرف عطف مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب.الواو) 
( منصوب وعالمة نصبه الفتحة متكئين) ( معطوف علىدانية) 

 الظاهرة.

 
 عليهم

 ( حرف جر مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.على) 
( ضمري بارز متصل مبين على هم) هاء الغيبة جلمع الذكور

 (.على) السكون يف حمل جر اسم جمرور حبرف اجلر

 
 ظاللها

( مرفوع وعالمة رفعه الضمة دانية) فاعل السم الفاعل( ظالل) 
 الظاهرة، وهو مضاف.

بارز متصل مبين على السكون يف حمل جر  ضمري( ها للغيبة) 
 مضاف إليه.

 وذللت
 

 حرف عطف مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب. (الواو) 
 ( فعل ماٍض مبين على الفتح وهو مبين ملا مل ُيسم فاعل.ذلل) 
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 () ( حرف مبين على السكون ال حمل له من التاء للتأنيث)  ذلل + ت 
 اإلعراب.

 قطوفها

ائب فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، وهو ( نقطوف) 
 مضاف.

بارز متصل مبين على السكون يف حمل جر  ضمري( ها للغيبة) 
 .مضاف إليه

 مفعول مطلق منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. تذلياًل 
 معطوفة على ما قبلها ال حمل هلا من اإلعراب. }ذلِّلت...{ومجلة 

واٍب كاَنت  َقوار يَراَوُيطاُف َعَلي ه م  ب    (12) آن َيٍة م ن  ف ض ٍة َوَأك 
 اإلعراب الكلمة

 ويطاف
 ( حرف عطف مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب.الواو) 
( فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، وهو يطاف) 

 مبين ملا مل ُيسمَّ فاعُله.

 عليهم
 له من اإلعراب. ( حرف جر مبين على السكون ال حملعلى) 

( ضمري بارز متصل مبين على هم) هاء الغيبة جلمع الذكور
 (.على) السكون يف حمل جر اسم جمرور حبرف اجلر
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 بآنية
 ( حرف جر مبين على الكسر ال حمل له من اإلعراب.الباء) 

( وعالمة جره الكسرة الباء) ( اسم جمرور حبرف اجلرآنية) 
 الظاهرة.

 لسكون ال حمل له من اإلعراب.حرف جر مبين على ا من
 ( وعالمة جره الكسرة الظاهرة.من) اسم جمرور حبرف اجلر فضة

 (.آنية) ـيف حمل جر صفة ل {من فضة} وشبه اجلملة

 وأكواب
 ( حرف عطف مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب.الواو) 

( جمرور وعالمة جره الكسرة فضة) ( معطوف علىأكواب) 
 الظاهرة.

 تكان

 ( فعل ماٍض ناقص ناسخ مبين على الفتح الظاهر.كان) 
( حرف مبين على السكون ال حمل له من التاء للتأنيث) 

 اإلعراب.
 (.هي) وامسها ضمري مسترت جوازًا تقديره

 ( منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.كان) خرب قواريًرا
 (.أكواب) ـصفة ليف حمل جر  {كانت قواريًرا} ومجلة

 معطوفة على ما قبلها ال حمل هلا من اإلعراب. }يطاف...{ة ومجل
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 (14) اَقوار يَرا م ن  ف ض ٍة َقد ُروها تـَق د يرً 
 اإلعراب الكلمة
 ( منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.قواريًرا) بدل من قواريرا

 حرف جر مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب. من
 ( وعالمة جره الكسرة الظاهرة.من) اسم جمرور حبرف اجلر فضة

 (.قواريًرا) ـيف حمل نصب صفة ل {من فضة}شبه اجلملة 

 قدروها

 ( فعل ماٍض مبين على الضم التصاله بواو اجلماعة.قدروا) 
ضمري بارز متصل مبين على السكون يف حمل ( واو الجماعة) 

 رفع فاعل.
حمل متصل مبين على السكون يف بارز ضمري ( ها للغيبة) 

 نصب مفعول به.
 مفعول مطلق منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. تقديًرا

( الثانية.قوارير) حمل نصب صفة لـيف  ...{ قدروها} ومجلة  
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َن ف يها َكأ سً  َقو   (13) كاَن م زاُجها زَن َجب ياًل   اَوُيس 
 اإلعراب الكلمة

 ويسقون

 ن اإلعراب.( حرف عطف مبين على الفتح ال حمل له مالواو) 
نيابة عن  ( فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النونسقونيُ )

 ه من األمثلة اخلمسة، وهو مبين ملا مل ُيسمَّ فاعُله.ألنَّ  ؛الضمة
ضمري بارز متصل مبين على السكون يف حمل  (واو الجماعة)

 رفع نائب فاعل.

 فيها
 حرف جر مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.( في) 
ضمري بارز متصل مبين على السكون يف حمل جر ( ها للغيبة)

 يف(.) اسم جمرور حبرف اجلر
 مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. كأًسا

 معطوفة على ما قبلها ال حمل هلا من اإلعراب. }يسقون...{ومجلة 
 فعل ماٍض ناقص ناسخ مبين على الفتح الظاهر. كان

 مزاجها
كان مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، وهو   ( اسممزاج) 

( ضمري بارز متصل مبين على السكون يف حمل ها للغيبة) مضاف.
 جر مضاف إليه.

 خرب كان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. زنجبياًل 
 (.اكأسً ) ـل صفةيف حمل نصب  {كان مزاجها زنجبياًل } ومجلة
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نً    (10) ف يها ُتَسم ى َسل َسب ياًل  اَعيـ 
 اإلعراب الكلمة

 ( منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.زنجبياًل ) بدل من عيًنا

 

 فيها

 ( حرف جر مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.في) 

( ضمري بارز متصل مبين على السكون يف حمل جر ها للغيبة) 

 (.في) اسم جمرور حبرف اجلر

 (.عيًنا) ـلصفة  يف حمل نصب {فيها}وشبه اجلملة 

 تسم ى

فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة على األلف 

 للتعذر، وهو فعل مبين ملا مل ُيسمَّ فاعُله.

 (.هي) ونائب الفاعل ضمري مسترت جوازًا تقديره

 مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. سلسبياًل 

 عيًنا(.) ـصفة ل يف حمل نصب {تسم ى سلسبياًل }ومجلة 
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ُلؤً  ب تَـُهم  ُلؤ   (19) اَمن ثُورً  اَوَيطُوُف َعَلي ه م  و ل داٌن ُمَخل ُدوَن إ ذا رَأَيـ تَـُهم  َحس 
 اإلعراب الكلمة

 ويطوف
 ( حرف عطف مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب.الواو) 

 ( فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.يطوف) 

 
 عليهم

 جر مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.( حرف على) 
( ضمري بارز متصل مبين على هم) هاء الغيبة جلمع الذكور

 (.على) السكون يف حمل جر اسم جمرور حبرف اجلر
 مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.مؤخر فاعل  ولدان

( مرفوعة وعالمة رفعها الواو نيابة عن ولدان) لـأوىل صفة  مخلدون
 ألهنا مجع مذكر سامل.الضمة 

 معطوفة على ما قبلها ال حمل هلا من اإلعراب. }يطوف...{ومجلة 

شرط غري جازم مبين على السكون يف حمل نصب على  اسم إذا
 الظرفية.

 رأيتهم
 .على السكون التصاله بتاء الضمري ( فعل ماٍض مبينرأى) 
 ل.( ضمري بارز متصل مبين على الفتح يف حمل رفع فاعالتاء)

( ضمري بارز متصل مبين على هم) هاء الغيبة جلمع الذكور
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 السكون يف حمل نصب مفعول به.
 يف حمل جر مضاف إليه. }رأيتهم...{ومجلة 

 
 حسبتهم

تاء ) ـمبين على السكون التصاله بناسخ ( فعل ماٍض حسب) 
متصل مبين على الفتح يف حمل بارز ( ضمري التاء)و .(الضمير

 رفع فاعل.
ضمري بارز متصل مبين على  (هم) غيبة جلمع الذكورهاء ال

 السكون يف حمل نصب مفعول به أول.
 مفعول به ثاٍن منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. لؤلًؤا
 ( منصوبة وعالمة نصبها الفتحة الظاهرة.لؤلًؤا) صفة لـ منثورًا

 مجلة جواب الشرط ال حمل هلا من اإلعراب. {حسبتهم}ومجلة 
 (.ولدان) يف حمل رفع صفة ثانية لـ }الشرط وفعله وجوابه...{ومجلة 

 (24) اَكب يرً   اَوُمل كً  اَوإ ذا رََأي َت َثم  رََأي َت نَع يمً 
 اإلعراب الكلمة

 وإذا
( إذا) ( حرف عطف مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب.الواو) 

 ظرفية شرطية غري جازمة مبنية على السكون يف حمل نصب على
 الظرفية.
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 رأيت
 .( فعل ماٍض مبين على السكون التصاله بتاء الضمريرأى) 
 ( ضمري بارز متصل مبين على الفتح يف حمل رفع فاعل.التاء) 

 يف حمل جر مضاف إليه. ...{رأيت}ومجلة 

 .املكانية مبين على الفتح يف حمل نصب على الظرفيةاسم  م  ثَ 

 رأيت
تاء ) ـلسكون التصاله ب( فعل ماٍض مبين على ارأى) 

 .(الضمير
 ( ضمري بارز متصل مبين على الفتح يف حمل رفع فاعل.التاء) 

 مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. نعيًما

 وملًكا
 ( حرف عطف مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب.الواو) 
( منصوب وعالمة نصبه الفتحة نعيًما) ( معطوف علىملًكا) 

 لظاهرة.ا
 ( منصوبة وعالمة نصبها الفتحة الظاهرة.نعيًما) صفة لـ كبيًرا
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َرٌق َوُحلُّوا َأساو َر م ن  ف ض ٍة  َتبـ  ٌر َوإ س  عال يَـُهم  ث ياُب ُسنُدٍس ُخض 
 (21) اَطُهورً  اَوَسقاُهم  رَبُـُّهم  َشرابً 

 اإلعراب الكلمة

 
 عاليهم

حة الظاهرة، ( ظرف مكان منصوب وعالمة نصبه الفتعالي) 
( ضمري بارز متصل هم) هاء الغيبة جلمع الذكور وهو مضاف.

 مبين على السكون يف حمل جر مضاف إليه.
 وشبه اجلملة يف حمل رفع خرب مقدم.

 مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، وهو مضاف. ثياب
 مضاف إليه جمرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة. سندس
 ( مرفوعة وعالمة رفعها الضمة الظاهرة.ثياب) صفة لـ خضر

 ال حمل هلا من اإلعراب. استئنافية ...{ثياب  }عاليهمومجلة 

 وإستبرق
 ( حرف عطف مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب.الواو) 

( مرفوع وعالمة رفعه الضمة ثياب) ( معطوف علىإستبرق) 
 الظاهرة.
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 وحلوا

  على الفتح ال حمل له من اإلعراب.( حالية، حرف مبينالواو) 
واو ) ـ( فعل ماٍض مبين على الضم التصاله بحلوا) 

 وهو فعل مبين ملا مل ُيسم فاعُله. (،الجماعة
( ضمري بارز متصل مبين على السكون يف حمل واو الجماعة) 

 رفع نائب فاعل.
 مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. أساور
  على السكون ال حمل له من اإلعراب.حرف جر مبين من

 ( وعالمة جره الكسرة الظاهرة.من) اسم جمرور حبرف اجلر فضة
 (.أساور) ـيف حمل نصب صفة ل {من فضة}شبه اجلملة 

 .معطوفة على ما قبلها ال حمل هلا من اإلعراب ...{حلوا}ومجلة 

 وسقاهم

 عراب.( حرف عطف مبين على الفتح ال حمل هلم من اإلالواو) 
 ( فعل ماٍض مبين على الفتح املقدر على األلف للتعذر.سقى) 

( ضمري بارز متصل مبين على هم) هاء الغيبة جلمع الذكور
 السكون يف حمل نصب مفعول به أول.

 ربهم
( فاعل مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، وهو رب) 

ين ( ضمري بارز متصل مبهم) هاء الغيبة جلمع الذكور مضاف.
 على السكون يف حمل جر مضاف إليه.
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 مفعول به ثاٍن منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. شرابًا
 ( منصوبة وعالمة نصبها الفتحة الظاهرة.شرابًا) صفة لـ طهورًا

 معطوفة على ما قبلها ال حمل هلا من اإلعراب. }سقاهم...{ومجلة 
ُكورً إ ن  هذا كاَن َلُكم  َجزاًء وَكاَن َسع ُيكُ   (22) ام  َمش 

 اإلعراب الكلمة

حرف ناسخ ناصب للتوكيد مبين على الفتح ال حمل له من  إن  
 اإلعراب.

 (.إن  ) اسم إشارة مبين على السكون يف حمل نصب اسم هذا

 فعل ماٍض ناقص ناسخ مبين على الفتح الظاهر. كان
 (.هو) وامسها ضمري مسترت جوازًا تقديره

 لكم
الضمري حرف جر مبين على الفتح ال حمل له من  ( المالالم) 

( ضمري بارز متصل كم) كاف اخلطاب جلمع الذكور اإلعراب.
 (.الالم) مبين على السكون يف حمل جر اسم جمرور حبرف اجلر

 ( منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.كان) خرب جزاءً 
 .(إن  ) يف حمل رفع خرب ...{كان}ومجلة 

 رف عطف مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب.( حالواو)  وكان
 ( فعل ماٍض ناقص ناسخ مبين على الفتح الظاهر.كان) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

 
 رقم واتساب 

00201065416156  

51 
 

 سعيكم
مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، وهو  (كان) ( اسمسعي) 

( ضمري بارز متصل كم) كاف اخلطاب جلمع الذكور مضاف.
 مبين على السكون يف حمل جر مضاف إليه.

 منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. (نكا) خرب مشكورًا
 معطوفة على ما قبلها ال حمل هلا من اإلعراب. سعيكم...{ كان}ومجلة 

 استئنافية ال حمل هلا من اإلعراب. }إن  هذا...{ومجلة 
ُن نـَز ل نا َعَلي َك ال ُقر آَن تـَن ز ياًل   (27) إ ن ا َنح 

 اإلعراب الكلمة

 إن ا
ناصب للتوكيد مبين على الفتح ال حمل له من حرف ناسخ ( إن  ) 

: ضمري بارز متصل مبين على السكون يف للتعظيم( نا) اإلعراب.
 (.إن  حمل نصب اسم )

 ضمري فصل مبين على الضم ال حمل له من اإلعراب. نحنُ 

 نزلنا
 فعل ماٍض مبين على السكون التصاله بنا التعظيم. (نزل) 

صل مبين على السكون يف حمل رفع : ضمري بارز متنا( للتعظيم) 
 فاعل.

 إنَّ(.) يف حمل رفع خرب }نر لنا...{ومجلة 
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 عليك
 ( حرف جر مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.على) 
ضمري بارز متصل مبين على  للمفرد املذكر، (كاف الخطاب) 

 ( .على) الفتح يف حمل جر اسم جمرور حبرف اجلر
 وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. مفعول به منصوب القرآن
 مفعول مطلق منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. تنزياًل 

 استئنافية ال حمل هلا من اإلعراب. }أن ا...{ومجلة 
 

ُهم  آث مً  نـ  م  رَبَِّك َوال ُتط ع  م  ب ر  ل ُحك   (26) اَأو  َكُفورً  افَاص 
 اإلعراب الكلمة

 فاصبر
رف مبين على الفتح ال حمل له من ( الفاء الفصيحة حالفاء) 

( فعل أمر مبين على السكون، الفاعل ضمري اصبر) اإلعراب.
 (.أنت) مسترت وجوبًا تقديره

 حكم  ل  
 ( حرف جر مبين على الكسر ال حمل له من اإلعراب.الالم) 

( وعالمة جره الكسرة الالم) ( اسم جمرور حبرف اجلرحكم)
 الظاهرة، وهو مضاف.
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 ربك
اف إليه جمرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة، وهو ( مضرب) 

ضمري بارز متصل للمفرد املذكر، ( كاف الخطاب) مضاف.
 مبين على الفتح يف حمل جر مضاف إليه.

 .واقعة يف جواب شرط مقدر ال حمل هلا من اإلعراب...{ اصبر}ومجلة 
 وتقديره إذا جاء قدر اهلل فاصرب.

 وال تطع

 على الفتح ال حمل له من اإلعراب.حرف عطف مبين  (الواو) 
( حرف جزم مبين على السكون ال حمل له من ال الناهية) 

 اإلعراب.
( وعالمة جزمه ال الناهية) ( فعل مضارع جمزوم بـتطع) 

 السكون.
 (.أنت) تقديره اوالفاعل ضمري مسترت وجوبً 

 منهم
 ( حرف جر مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.من) 

( ضمري بارز متصل مبين على هم) بة جلمع الذكورهاء الغي
 (.من) السكون يف حمل جر اسم جمرور حبرف اجلر

 مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. آثًما
 حرف عطف مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب. أو

 ( منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.آثًما) معطوف على كفورًا
 ال حمل هلا من اإلعراب. معطوفة على ما قبلها ..{ تطعال}ومجلة 
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ياًل  َرًة َوَأص  َم رَبَِّك ُبك   (22) َواذ ُكر  اس 
 اإلعراب الكلمة

 واذكر
 حرف عطف مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب. الواو() 
 ( فعل أمر مبين على السكون املقدر اللتقاء الساكنني.اذكر) 

 (.أنت) وبًا تقديرهوالفاعل ضمري مسترت وج
 معطوفة على ما قبلها ال حمل هلا من اإلعراب. }اذكر...{ومجلة 

 مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة، وهو مضاف. اسم

 
 ربك

( مضاف إليه جمرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة، وهو رب) 
ضمري بارز متصل  للمفرد املذكر، (الخطاب كاف) مضاف.

 فتح يف حمل جر مضاف إليه.مبين على ال
 ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. بكرةً 

 وأصياًل 
 ( حرف عطف مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب.الواو) 
( منصوب وعالمة نصبه الفتحة بكرةً ) ( معطوف علىأصياًل ) 

 الظاهرة.
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ُه َلي اًل  ُجد  َلُه َوَسبِّح  َن الل ي ل  فَاس   (24) و ياًل طَ  َوم 
 اإلعراب الكلمة

 ومن
 ( حرف عطف مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب.الواو) 
( حرف جر مبين على السكون املقدر اللتقاء الساكنني ال من) 

 حمل له من اإلعراب.
 ( وعالمة جره الكسرة الظاهرة.من) اسم جمرور حبرف اجلر الليل

 فاسجد
رف مبين على الفتح ال حمل له ححرف زائد للتوكيد، ( الفاء) 

( فعل أمر مبين على السكون، والفاعل اسجد) من اإلعراب.
 (.أنت) ضمري مسترت وجوبًا تقديره

 له
( الم الضمري حرف جر مبين على الفتح ال حمل له من الالم) 

( ضمري بارز متصل مبين على الضم يف هاء الغيبة) اإلعراب.
 (.مالال) حمل جر اسم جمرور حبرف اجلر

 وسبحه

 ( حرف عطف مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب.الواو) 
( فعل أمر مبين على السكون، والفاعل ضمري مسترت سبح) 

ضمري بارز متصل مبين على ( هاء الغيبة) (.أنت) وجوبًا تقديره
 الضم يف حمل نصب مفعول به.
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 راب.ال حمل هلا من اإلع معطوفة على ما قبلها ...{سبحه}ومجلة 
 ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. لياًل 

 ( منصوبة وعالمة نصبها الفتحة الظاهرة.لياًل ) صفة لـ طوياًل 
مً  َلَة َوَيَذُروَن َوراَءُهم  يـَو  بُّوَن ال عاج   (23) ثَق ياًل  اإ ن  هُؤالء  ُيح 

 اإلعراب الكلمة

 حمل له من حرف ناسخ ناصب للتوكيد مبين على الفتح ال إن  
 اإلعراب.

 (.إن  ) اسم إشارة مبين على الكسر يف حمل نصب اسم هؤالء

 يحبون
 ؛فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون نيابة عن الضمة

( ضمري بارز متصل مبين واو الجماعة) ألنه من األمثلة اخلمسة.
 على السكون يف حمل رفع فاعل.

 صبه الفتحة الظاهرة.مفعول به منصوب وعالمة ن العاجلة
 استئنافية ال حمل هلا من اإلعراب. }إن  ...{مجلة 

 ويذرون

 حرف عطف مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب. (الواو) 
( فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون نيابة عن يذرون)

( ضمري بارز واو الجماعة) ألنه من األمثلة اخلمسة. ؛الضمة
 السكون يف حمل رفع فاعل. متصل مبين على
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 وراءهم
( ظرف مكان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة، وراء) 

( ضمري بارز متصل هم) هاء الغيبة جلمع الذكور وهو مضاف.
 مبين على السكون يف حمل جر مضاف إليه.

 مفعول به مؤخر منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. يوًما
 ب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.( منصو يوًما) صفة لـ ثقياًل 

ال حمل هلا من  معطوفة على ما قبلها ...{يذرون}ومجلة  
 اإلعراب.

ل نا َأم ثاَلُهم  تـَب د ياًل  ئ نا َبد  َرُهم  َوإ ذا ش  ناُهم  َوَشَدد نا َأس  ُن َخَلق   (20)َنح 
 اإلعراب الكلمة
 ضمري بارز منفصل مبين على الضم يف حمل رفع مبتدأ. نحنُ 

 خلقناهم

 ( فعل ماٍض مبين على السكون التصاله بنا التعظيم.خلق) 
( ضمري بارز متصل مبين على السكون يف حمل رفع للتعظيم نا) 

( ضمري بارز متصل مبين هم) هاء الغيبة جلمع الذكور فاعل.
 على السكون يف حمل نصب مفعول به.

  (.نحن) خرب املبتدأ يف حمل رفع...{ خلقناهم}لة مج
 ال حمل هلا من اإلعراب. استئنافية }نحن خلقناهم...{لة مجو 
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 وشددنا
 ( حرف عطف مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب.الواو) 
 .(نا التعظيم) ـ( فعل ماٍض مبين على السكون التصاله بشدد) 
 ضمري بارز متصل مبين على السكون يف حمل رفع فاعل.( نا للتعظيم) 

 أسرهم
  ه منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.( مفعول بأسر) 

( ضمري بارز متصل مبين على هم) هاء الغيبة جلمع الذكور
 السكون يف حمل جر مضاف إليه.

 ال حمل هلا من اإلعراب. معطوفة على ما قبلها ...{شددنا}ومجلة 

 وإذا
 على الفتح ال حمل له من اإلعراب.( حرف عطف مبين الواو) 

على السكون يف حمل نصب  جازم مبينشرط غري اسم ( إذا)
 على الظرفية.

 شئنا
 .(نا التعظيم) ـ( فعل ماٍض مبين على السكون التصاله بشاء) 
بين على السكون يف حمل رفع ( ضمري بارز متصل منا للتعظيم) 

 فاعل.
 يف حمل جر مضاف إليه. }شئنا...{ومجلة 

 بدلنا
 .(نا التعظيم) ـ( فعل ماٍض مبين على السكون التصاله ببدل) 
( ضمري بارز متصل مبين على السكون يف حمل رفع نا للتعظيم) 

 فاعل.
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 أمثالهم

( مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة، وهو أمثال) 
 مضاف.

( ضمري بارز متصل مبين على هم) هاء الغيبة جلمع الذكور
 السكون يف حمل جر مضاف إليه.

 عالمة نصبه الفتحة الظاهرة.مفعول مطلق منصوب و  تبدياًل 
 ال حمل هلا من اإلعراب. شرط غري جازمجواب  }بدلنا...{ومجلة 

 (29) إ ن  هذ ه  َتذ ك َرٌة َفَمن  شاَء ات َخَذ إ لى رَبِّه  َسب ياًل 
 اإلعراب الكلمة

 إن  
حرف ناسخ ناصب للتوكيد مبين على الفتح ال حمل له من 

 اإلعراب.
 (.إن  )  على الكسر يف حمل نصب اسماسم إشارة مبين هذه
 ( مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.إن  ) خرب تذكرة

 فمن
حرف مبين على الفتح ال حمل له ستئنافية االعاطفة أو ال( الفاء) 

( اسم شرط جازم مبين على السكون يف حمل من) من اإلعراب.
 رفع مبتدأ.
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 شاء
 فعل الشرط(.) فعل ماٍض مبين على الفتح الظاهر، وهو

 (.هو) وفاعله مسترت جوازًا تقديره
 استئنافية أو معطوفة على ما قبلها ال حمل هلا من اإلعراب. }من شاء...{ومجلة 

 اتخذ
 جواب الشرط(.) ، وهوفعل ماٍض مبين على الفتح الظاهر

 هو(.) والفاعل ضمري مسترت جواًزا تقديره
 ن اإلعراب.حرف جر مبين على السكون ال حمل له م إلى

 ربه
( وعالمة جره الكسرة إلى) ( اسم جمرور حبرف اجلررب) 

( ضمري بارز متصل مبين على هاء الغيبة) الظاهرة، وهو مضاف.
 الكسر يف حمل جر مضاف إليه.

 مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. سبياًل 
(فعل الشرط وجواب الشرطومجلتا )  .( يف حمل رفع خرب لـ )َمن 

 (74) اَحك يمً  اَأن  َيشاَء الل ُه إ ن  الل َه كاَن َعل يمً  َن إ ال  و َوما َتشاؤُ 
 اإلعراب الكلمة

 وما
 ( حرف استئناف مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب.الواو) 

 ( حرف نفي مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.ما) 
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 تشاؤون
ألنه  ؛ت النون نيابة عن الضمةفعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبو 

( ضمري بارز متصل مبين على واو الجماعة) من األمثلة اخلمسة.
 السكون يف حمل رفع فاعل.

 استئنافية ال حمل هلا من اإلعراب. }تشاؤون...{ومجلة 
 حرف حصر مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب. إال  
 له من اإلعراب. حرف مصدري ونصب مبين على السكون ال حمل أن

 ( وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.أن) فعل مضارع منصوب بـ يشاء
يف حمل جر مضاف إليه لظرف حمذوف  أن والفعل يشاء() واملصدر املؤول من

 إالَّ وقت مشيئة اهلل(.) والتقدير:
 اسم اجلالل فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. اهلل
 ( ال حمل هلا من اإلعراب.أن) صلة املوصول احلريف مجلة }يشاء اهلل...{ومجلة 

حرف ناسخ ناصب للتوكيد مبين على الفتح ال حمل له من  إن  
 اإلعراب.

 ( منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.إن  ) اسم اهلل

 كان
وامسها ضمري  فعل ماٍض ناقص ناسخ مبين على الفتح الظاهر.

 (.هو) مسترت جوازًا تقديره
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 خرب كان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. عليًما
 ( منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.كان) خرب ثاٍن لـ حكيًما

 (.إن  ) يف حمل خرب }كان عليًما...{ومجلة 
 مجلة تعليلية ال حمل هلا من اإلعراب. }إن  اهلل....{ومجلة 

َمت ه  َوالظ ال م ينَ يُ  ُل َمن  َيشاُء ف ي رَح  خ   (71) اأَل يمً  اَأَعد  َلُهم  َعذابً  د 
 اإلعراب الكلمة

 يدخل
فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، والفاعل ضمري 

 (.هو) مسترت جوازًا تقديره
ال حمل هلا من  استئنافيةأو مجلة ، يف حمل نصب حال ...{يدخل}ومجلة 

 (.إن  ) أو يف حمل رفع خرب ثاٍن لـ اإلعراب.

مبين على السكون يف حمل نصب  الذيموصول مبعىن  اسم ن  مَ 
 مفعول به.

 يشاء
 فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.

 (.هو) والفاعل ضمري مسترت جواًزا تقديره
 ال حمل هلا من اإلعراب.من( ) صلة املوصولمجلة  }يشاء...{ومجلة 

 حرف جر مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب. في
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 رحمته

( وعالمة جره الكسرة في) ( اسم جمرور حبرف اجلررحمة) 
( ضمري بارز متصل مبين هاء الغيبة) الظاهرة، وهو مضاف.

 على الكسر يف حمل جر مضاف إليه.

 والظالمين
 حرف عطف مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب. (الواو) 
 ( منصوبيعذب) ( مفعول به لفعل حمذوف تقديرهالظالمين) 

 ألنه مجع مذكر سامل.نيابة عن الفتحة؛ وعالمة نصبه الياء 
 معطوفة على ما قبلها ال حمل هلا من اإلعراب.يعذب( الظالمين...{ )}ومجلة 

 أعد  
 فعل ماٍض مبين على الفتح الظاهر.

 (.هو) والفاعل ضمري مسترت جواًزا تقديره

 
 لهم

ل له من ( الم الضمري حرف جر مبين على الفتح ال حمالالم) 
( ضمري بارز متصل مبين هم) هاء الغيبة جلمع الذكور اإلعراب.

 (.الالم) على السكون يف حمل جر اسم جمرور حبرف اجلر
 مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. عذابًا
 صفة منصوبة وعالمة نصبها الفتحة الظاهرة. أليًما

 هلا من اإلعراب.مجلة تفسريية ال حمل  لهم...{ }أعد  ومجلة 
   

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

 
 رقم واتساب 

00201065416156  

64 
 

 لخاتمةا
 حبمد اهلل تعاىل وعونه وتوفيقه، فإن  كان من صواب فمن مت

الكتاب أقرب للكمال، أن خيرج قدر املستطاع اهلل، وقد اجتهدنا 
 فالكمال هلل وحده.

رأيت سهًوا أو نقًصا فال ترتد من التواصل معنا من خالل فإذا 
 هذا اإلمييل:

mekkawyschool@gmail.com 
 ادمة إن شاء اهلل.وسنحاول جرب هذا السهو يف الطبعات الق
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