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الحمــد هللا رب العــالمين الواحــد القهــار والصــالة والســالم علــي ســيدنا محمــد النبــي 
  .المختار صالًة وسالمًا دائمين ما تعاقب الليل والنهار

  ..وبعد 

كــان ثمــرة لمقــدمات قــدمت ولجهــود  الــذيقــه هــذا البحــث بعــون اهللا وتوفيفقــد تــم 
ومـا ضـنت فكانـت خيـر معـين بعـد  جـدت العـون مـن أيـاد مـا بخلـت علـيّ وقد و  ،بذلت 

اهللا عز وجل حتى خرج البحث بصورته الحالية وال أّدعي الكمـال بـل أقـول إن أصـبت 
  . فيه فمن اهللا وٕان أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان وكل ابن آدم خّطاء 

مـــن ال يشــــكر : (لقـــول المصـــطفي عليــــه أفضـــل الصـــالة وأتــــم التســـليم وامتثـــاًال 
فـــإني أبعـــث بفـــائق شـــكري وتقـــديري ألســـرة جامعـــة أم درمـــان  )1()النـــاس ال يشـــكر اهللا

الجليـــل محمـــد صـــالح حســـين الـــذي تـــولى  اإلســـالمية وأخـــص بالشـــكر الـــدكتور العـــالم
ــ اإلشــراف علــى ه التــي كانــت لــي هــذا البحــث الــذي مــا بخــل علــّي بإرشــاداته وتوجيهات

أم درمــان اإلسـالمية وأســرة مكتبــة جامعــة خيـر معــين وال يفـوتني أن أشــكر أســرة مكتبـة 
كمـا أتقـدم بالشـكر والتقـدير . ن قـدمتا لـي كـل عـون ومسـاعدة جامعة القران الكريم اللتي

  . ألخواتي وزميالتي وكل من وقف معي مساندًا شادًا من أزري 

  .والسداد إنه سميع مجيبوأساله سبحانه وتعالي التوفيق 
 

                                      
وســـنن  5/157/4811/بـــاب يف شـــكر املعـــروف / كنـــاب األدب / ت –د / ط –د / محـــص ســـوريا / دار احلـــديث /ســـنن أبـــو داؤد  )1(

ء يف الشــكر ملــن أحســن إليــك بــاب مــا جــا/ كتــاب الــرب والصــلة / م 1999 –هـــ 1416ط / القــاهرة/ دار احلــديث / للرتمــذي/الرتمــذي 
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علـــى أشـــرف المرســـلين ســـيدنا محمـــد  والســـالمُ  الحمـــد هللا رب العـــالمين والصـــالةُ  
� .  

لغـــة القـــرآن وأم المعـــارف فيهـــا  العربيـــةَ  اللغـــةَ  حمـــد اهللا وحســـن توفيقـــه أن جعـــلَ بف
يفســـر القـــرآن الكـــريم فـــتفهم معـــاني اآليـــات وبالتـــالي األحكـــام والمعـــامالت التـــي تتعلـــق 

وممـا ال شـك فيـه . مور ومصـالح الخلـق إذًا هـي لغـة الماضـي والحاضـر والمسـتقبل بأ
أن هذه اآلمة أمة دعوة كلفوا بالـدعوة إلـى اهللا سـبحانه وتعـالى وكـل ذلـك يـتم باسـتنباط 

عرفــة قواعــد اللغــة العربيــة التــي فتــتم م �القواعــد واألحكــام مــن كتــاب اهللا وســنة نبيــه 
  . يات تؤدي إلى فهم المقصود من اآل

بذاتـه فـي  اً قائمـ اً أهمية اللغة العربية بوصفها مادة أساسية أو علمـ تمن هنا نبع
ُكْنــُتْم �معنـى اآليــة  نجميـع مراحــل حيـاة طالــب المعرفـة مــن أجـل إخــراج طـالب يحققــو 

ــاْلَمْعُروِف َوَتْنَهــْوَن َعــِن اْلُمْنَكــِر َوُتؤْ  ــْأُمُروَن ِب ــٍة ُأْخِرَجــْت ِللنــاِس َت ــْو َخْيــَر ُأم ِمُنــوَن ِباللــِه َوَل
  . )1( �آَمَن َأْهُل اْلِكَتاِب َلَكاَن َخْيًرا َلُهْم ِمْنُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َوَأْكَثُرُهُم اْلَفاِسُقونَ 

وبذلك ينشأ جيل يرفـع رايـة اإلسـالم خفاقـة عاليـة فـي اآلخـرين كمـا حملهـا أمثالـه 
ظـــم آياتـــه تتحـــدث وتـــدعو إلـــى وعنـــد قراءتنـــا لكتـــاب اهللا الكـــريم نجـــد مع. فـــي األولـــين 

توحيــد اهللا وتصــفه بصــفات الكمــال والتنزيــه عــن النقــائص والنقــائض ووصــف مظــاهر 
مــن اآليـات مــا تؤكــد ي الكـون ومــن ثــم تعـدد نعمــه وفضـله علــى عبــاده وهنالـك قدرتـه فــ

قـــدرة اهللا فـــي هـــذا الكـــون لـــبعض ذوي العقـــول الضـــعيفة والقلـــوب المرتابـــة فـــي وجـــود 
ل فــي مظــاهر هــذا الكــون ن والتأّمـه فتــأتي اآليـات وتــدعو هــؤالء للــتمعّ كــرة لــنمالخـالق ال

  . مؤكدة ذلك باألدلة والبراهين 
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اهتم البحث بدراسة التوابع فـي الربـع األخيـر مـن القـرآن الكـريم موضـحًا دالالتهـا 
حيــزًا ن آلراء العلمــاء مــن المفســرين والنحــويي دفــر أالنحويــة بعــد إحصــائها وشــرحها كمــا 

وال  تنضـب وعجائبـه التـي ال ها بعض أسـرار الـنص القرآنـيفتتكشف عن ةتكتمل الرؤيل
    . تنقضي

                                      

  .110آل عمران اآلية  )1(
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ن التوحيــد فــإبمــا أن الغايــة مــن خلــق هــذا الكــون هــي عبــادة اهللا وحــده ال شــريك لــه  -
نعـت بصـفة خاصـة والدعوة إلى اهللا أهم ركن في اإلسالم وقد احتـوت التوابـع عامـة وال

فقـد كانـت . د األسـماء والصـفات موضـوع الدراسـةأحد ركائز هذا التوحيد أال وهو توحيـ
خصوصًا تدعو إلى توحيد اهللا بـذكر ) الربع األخير منه(في معظم آيات القرآن الكريم 

ه وصــفاته العلــى ممــا كــان دافعــًا الختيــار هــذا الموضــوع عســى أن يكــون وســيلة ئأســما
  . إلى اهللا وخدمة كتابه الكريم  من وسائل الدعوة

الرغبــة  فـي نفسـي كثـرة ورود التوابـع فـي كتـاب اهللا العزيـز متنـاثرة بـين ألفاظـه ولـدت -
لمعرفــة ماهيتهــا ومــدلوالتها وفائــدتها عليهــا فــي الكشــف عنهــا وٕالقــاء المزيــد مــن الضــوء 

  . بين ألفاظ القرآن الكريم

أكثـــر فهمـــًا لمعـــاني اآليـــات مســـلم ال ارتبـــاط هـــذا البحـــث بتفســـير القـــرآن ممـــا يجعـــل -
وبالتــالي يتــأتى لــه معرفــة أحكــام العبــادات والمعــامالت كــذلك يتــيح لــه فــرص اإلطــالع 

مســلم العلــى ســير وقصــص األنبيــاء والصــحابة ومناســبات اآليــات ممــا يزيــد فــي ثقافتــه 
  . اإلسالمية 

بحــث والتنقيــب شــمول كتــاب اهللا لكــل العلــوم الدنيويــة واألخرويــة فهــو خيــر مجــال لل -
   .التي ال تحصى وال تعدخلقه لمعرفة الخالق وأسرار 

�:��و����א�����−�3 �

فـــي  )التوابـــع(كثـــرة وجـــود المـــادة العلميـــة طالبـــة مـــن الصـــعوبات التـــي واجهـــت ال
الربع األخير من القرآن الكـريم فقـد تفـرد هـذا الربـع علـى غيـره مـن األربـاع بكثـرة وجـود 

علـى وجــه الخصــوص حتــى ال تكـاد توجــد آيــة إال وبهــا التوابـع عامــة والنعــت والعطــف 
  .نعت أو حرف عطف

ومــن تلــك الصــعوبات أيضــًا الجانــب اإلحصــائي لكــل تــابع بأنواعــه وأقســامه فقــد 
قصــــارى جهــــدها فــــي إحصــــائها مســــتعينة بــــبعض المراجــــع منهــــا مــــن  طالبــــةبــــذلت ال

جعل المفسـرين  الصعوبات أيضًا تشابه آيات القرآن الكريم في كثير من المواضع مما
التفاسـير واإلعـراب من تلك اآليات في األجزاء األولى من كتـب  اً يكتفون بتفسير بعض



ه 

بــأجزاء الربــع  إلــى الرجــوع إلــى كــل أجــزاء المراجــع بــدل االكتفــاء ممــا اضــطر الطالبــة
  .مما تطلب ذلك زمنًا كبيرًا ومجهودًا جبارًا في ذلك) موضع الدراسة(األخير 

4−������:��א�د�א����א� �

ن عــن التوابــع وتناولوهــا فــي البحــث والتحليــل بطــرق عــدة و تحــدث العلمــاء الســابق
مـــنهم مـــن تحـــدث عنهـــا مكتفيـــًا بـــذكر القواعـــد النحويـــة وتحليلهـــا مـــع ذكـــر شـــواهد مـــن 

فـي كتابـه الهمـع تنـاول التوابـع األربعـة الشعر وقليل مـن اآليـات عليهـا فنجـد السـيوطي 
الشــــواهد فيهــــا وغيــــره مــــن العلمــــاء كــــابن عقيــــل بالدراســــة النحويــــة معلقــــًا علــــى بعــــض 

ومــنهم مــن تحــدث عنهــا بالدراســة التطبيقيــة فــي القــرآن . والرضــي فــي الكافيــة وغيــرهم
البرهــان فــي "  لعبــد الخــالق عضــيمة و" دراســات ألســلوب القــرآن الكــريم " الكــريم مثــل 

ســة المتبعــة فكانــت طريقــة الدراللزجــاج " إعــراب القــرآن "  كالزركشــي و" علــوم القــرآن 
أخـذ القاعـدة النحويـة مـع ذكـر شـواهد عليهـا مـن آيـات القـرآن الكـريم مشـيرين إلــى  فيهـا
تختلـــف عـــن تلـــك فأمـــا هـــذه الدراســـة . كـــل اآليـــات الســـورة ورقـــم اآليـــة دون ذكـــر رقـــم 

وتناولهـا تطبيقيـًا فكـان القـرآن هـو منبــع ) موضـوع الدراسـة(الدراسـات بـذكر كـل اآليـات 
  .لتلك اآليات ةومفسر  ةومحلل ةعلى آياته معرب الدراسة العتماديومصب 

��א������−5��
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هــذا البحــث فقــد تنــاول فــي المــنهج الوصــفي التحليلــي االســتقرائي  الطالبــةاتبعــت 
ن فــــي نــــواحي التوابــــع اإلعرابيــــة وطــــرق و الجانــــب الوصــــفي مــــا أورده العلمــــاء النحويــــ

تنـــــاول المـــــادة نفســـــها فانـــــب التحليلـــــي أمـــــا الج. استخالصـــــها مـــــن المراجـــــع النحويـــــة
واستخلصها من القرآن الكريم وكتب التفاسير مع إيراد آراء العلماء وتحليـل اختالفـاتهم 

  .الطالبةبأسلوب سهل وٕاضافة وجهة نظر 

�:�	!ل�א������−6 �

فيهـا إلـى أهميـة اللغـة العربيـة وعالقتهـا بـالقرآن  تيتكون البحث من مقدمة تطرقـ
مـــن عقبــــات  لهـــا ومـــا واجهتنـــي بـــع ودافـــع دراســـتيى أهميـــة التواإلـــ تالكـــريم ثـــم أشـــر 

إلـى المـنهج المتبـع لتلـك  تكما أشـر . والدراسات السابقة لها ،وصعوبات لتلك الدراسة 
ـــ تطرقـــتوفـــي تمهيـــد الدراســـة . الدراســـة  تإلـــى توضـــيح التـــابع لغـــة واصـــطالحًا وتناول



و  

 ،لــى مباحـــث البحــث ألربعـــة فصــول أشـــتمل كــل فصـــل ع تثــم قســـم. بعــض أحكامـــه
أغراضـــه وأحكامـــه ومواضـــع  تُ واصـــطالحًا وعرفـــ لغـــةً  فتناولتـــهالنعـــت : األول بعنـــوان 

التوكيـد : أما الفصل الثـاني بعنـوان  .وده في الربع األخير وطريقة الدراسة التطبيقيةر و 
ي الربــــع وعــــدد مواضــــع وروده فــــ هوأقســــام هأحكامــــ توتناولــــواصــــطالحًا  لغــــةً  تــــهفعرف

 ه لغــــةً تــــفتناولالعطــــف : وكــــان الفصــــل الثالــــث بعنــــوان  ،لكــــريماألخيــــر مــــن القــــرآن ا
أغراضه وأحكامه ثم الدراسة التطبيقية في الربع األخيـر منـه على  توتعرف واصطالحاً 

ه تــالبــدل فعرف: بــذكر مواضــع وروده فيــه وٕاعرابهــا وتحليلهــا ثــم الفصــل األخيــر بعنــوان 
البحــث بخاتمــة  تثــم ختمــ. هامواضــع وروده وٕاعرابهــا وتفســير  تواصــطالحًا وذكــر  لغــةً 

إليهــا  تلــبعض النتــائج التــي توصــل ةفيهــا مــا جــاء فــي البحــث متعرضــ تقصــيرة لخصــ
آليات الربع األخير من القـرآن الكـريم بعـد إحصـاء التوابـع فيهـا ومـا  يمن خالل دراست

  .ثم الفهارس تطلبه البحث من توصيات



ز 
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في إعرابه سواء كـان مفـردًا أو جملـة يكثر في القرآن الكريم والشعر ما يتبع قبله 
يقـــال تبـــع الشـــيء تبعـــًا وتباعـــًا فـــي األفعـــال : "وهـــو مـــا يســـمى بالتـــابع وهـــو فـــي اللغـــة 
تبعـًا وتباعـًا بـالفتح إذا مشـيت  موتبعت القـو  )1(" وتبعت الشيء تبوعًا أي سرت في إثره

 )2(ادم وتبـاع وهـو اسـم جمـع ونظيـره خـخلفهم أو مروا بك فمضـيت معهـم والجمـع تبـع 
  .)3(وتابع الرجل عمله أي أحكمه وأتقنه 

هـو االسـم المشـارك لمـا قبلـه فـي إعرابـه وقـد فأما ما جاء في اصطالح اللغـويين 
  .)5("هو كل ثاٍن أعرب بإعراب سابقة من جهة واحدة: "بقوله  )4(عرفه ابن الحاجب

كيــد تو و نعــت : قســم النحويــون هــذا النــوع مــن الكــالم أو التــابع إلــى خمســة أقســام 
األشـياء : ما جاء في شرح التصـريح علـى التوضـيح منه. وبدل ،نسق و بيان و عطف و 

عطـــف و التوكيـــد و النعـــت : (التـــي تتبـــع مـــا قبلهـــا فـــي اإلعـــراب تقـــديرًا أو محـــًال خمســـة 
وانحصـــار التوابـــع فـــي هـــذه األنـــواع الخمســـة إمـــا أن يكـــون  )6( )النســـق والبـــدلو البيـــان 

يكــون لــه ألفــاظ محصــورة وهــو التوكيــد أو يكــون  بواســطة حــرف وهــو عطــف النســق أو
بالمشــتق وهــو النعــت أو يكــون بالجوامــد وهــو عطــف البيــان أو يكــون علــى نيــة تكــرار 

  )7(.العامل وهو البدل

اختلــف العلمــاء فــي التــابع فقــال الجمهــور أن العامــل فــي النعــت والتوكيــد والبيــان 
ذهبوا فـ )2(واألخفـش )1(مـا الخليـلأ )8(هو العامل في متبوعه وينسب هـذا القـول لسـيبويه

                                      
  ". مادة تبع" 8/  1990 – 1410/ط  -د  / بريوت / دار صادر / ابن منظور / لسان العرب  )1(
  ".ة تبعماد"إيران / دار الكتب العلمية إمساعيليات جتفى/ السالم هارون  تح عبد/ ألمحد بن فارس / معجم مقاييس اللغة  )2(
  "مادة تبع/ "ت  –د / ط  –د / القاهرة / املطبعة األمريية ببوالم / حملمد بن أيب بكر / خمتار الصحاح  )3(
أشـهر تصـانيفه , هــ 646وتـوىف عـام  -هــ 700ولـد عـام . هو عثمان بن عمـر بـن أيب بكـر بـن يـونس الكـردي املعـروف بـابن احلاجـب  )4(

 .2/366/ كحالة / ينظر معجم املؤلفني , صرف الشافية يف ال, الكافية يف النحو 

/  1998 – 1419/  1ط/ لبنـان/ بـريوت / دار الكتب العلميـة / منشورات حممد علي بيضون / للرضي / شرح كافية ابن احلاجب  )5(

2/307.  
عيسى البايب احلليب وشركاه / العربية  دار إحياء الكتب/ خلالد عبداهللا األزهري / ألفية بن مالك يف النحو / التوضيحشرح التصريح على  )6(

  .بتصرف 2/108/ ت  –د / ط  –د / 
 .املرجع السابق والصفحة بتصرف  )7(
بشر أشهر كان موىل بين احلارث بن كعب مـات بالبصـرة سـنة إحـدى  احلسن وأبو هو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنرب ويقال كنيته أبو )8(

  . 61 -60/ لباء ينظر نزهة األ. وستني ومائة للهجرة



ح 

أمــا . ذهبوا إلــى أن العامــل فــي كــل واحــد منهــا هــو تبعيتــه لمــا قبلــه وهــو أمــر معنــويفــ
البدل فمذهب الجمهـور أن العامـل فيـه محـذوف مماثـل للعامـل فـي المبـدل منـه وذهـب 

إلـــى أن عامـــل البـــدل هـــو العامـــل فـــي المبـــدل منـــه وينســـب هـــذا القـــول إلـــى  )3(المبـــرد
إلـى أن العامـل فـي  )6(وذهب ابن عصـفور )5(وابن خروف )4(ه ابن مالكسيبويه واختار 

نائـــب عـــن آخـــر محـــذوف ال علـــى  هالبـــدل هـــو العامـــل فـــي المبـــدل منـــه لكـــن علـــى أنـــ
أمـا . وفـي البـدل علـى سـبيل النيابـة اسـتقالالً منـه استقالله بذلك فهو عامل فـي المبـدل 

فــي المعطــوف عليــه لكنــه عطــف النســق فمــذهب الجمهــور أن العامــل فيــه هــو العامــل 
  . )7(طفابواسطة الحرف الع عمل في المعطوف

   

                                                                                                          
العـروض , كتـاب العـني : أشـهر تصـانيفه ,  175وتـويف عـام  100ولـد عـام , لغـوي , حنـوي , هو اخلليل بن أمحد الفراهيـدي األزدي  )1(

  .3/773/ ليوسف القفطي / هد ينظر إنباء الرواة على أنباء النحاة اوالشو 
كتــاب األوســط يف : أشــهر تصــانيفه , أخــذ عــن ســيبويه واخلليــل , غــوي ل, حنــوي , هــو ســعيد بــن مســعدة املعــروف بــاألخفش األوســط  )2(

  .1/59/للسيوطي / معاين القرآن ينظر بغية الوعاة , النحو 
: أشـهر تصـانيفه , األكرب بن عمري بن حسان األزدي املعروف باملربد أديـب حنـوي ولـد بالبصـرة وتـوىف ببغـداد  هو حممد بن يزيد بن عبد )3(

  .2/73/االشتقاق ينظر معجم املؤلفني ,  املقتضب يف النحو
تســهيل الفوائــد , األلفيــة يف النحــو : أشــهر تصــانيفه ,  672وتــويف عــام  600حنــوي ولــد بدمشــق عــام , هــو حممــد بــن مالــك الطــائي  )4(

  .133 – 1/130/ينظر بغية الوعاة . وتكميل املقاصد يف النحو
شـرح كتـاب سـيبويه ومسـاه تلقـيح األلبـاب يف : أشـهر تصـانيفه , أديـب حنـوي , مي هو علي بن حممـد بـن علـي بـن حممـد بـن علـي احلضـر  )5(

  .2/138/شرح اجلمل للزجاجي ينظر بغية الوعاة , شرح غوامض الكتاب 
: أشـهر تصـانيفه ,  663وتـوىف عـام  597فقيـه حنـوي ولـد عـام , هو علـي بـن مـؤمن بـن حممـد بـن علـي احلضـرمي عـرف بـابن عصـفور  )6(

  .2/537/شرح املغرب يف النحو مل يتم ينظر معجم املؤلفني , لتصريف املمتع يف ا
/ بريوت/ صيدا/ منشورات املكتبة العصرية/ مث حممد حمي الدين عبد احلميد/ البن هشام األنصاري/ أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك )7(

  .3/299 /ت –د / ط –د 
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النعــت فــي معنــاه اللغــوي الصــفة وهــو اللفــظ الجــاري علــى الموصــوف والمصــدر 
النعـت وصـفك الشـيء تنعتـه بمـا فيـه وتبـالغ فـي : ")1(منه الوصف قال صاحب اللسان

وقــال اســتنعته أي استوصــفه والنعــت مــن . وصــفه يقــال نعتــه ينعتــه نعتــًا وجمعــه نعوتــاً 
ون فـي غايـة العتـق والجـودة وفـرس منتعـت والفرس النعت هو الـذي يكـ هدكل شيء جيّ 

  .إذا كان موصوفًا بالسبق والجودة
الفيـروز )2(والنعت ال يقال للقبيح خالف الوصف فيقال فـي الحسـن والقبـيح وذكـر

أبادي ما ذكـره ابـن منظـور فـي اللسـان لكنـه أضـاف أن عبـدك وأمتـك نعتـه بالضـم أي 
اللغـوي لكلمـة  א���
	��متفقون في  يتضح من ذلك أن علماء اللغة العربية. في الرفعة

النعــت أو الصــفة فكــل المعــاجم اللغويــة موحــُدُ◌ فيهــا معنــى النعــت ممــا يــدل علــى قلــة 
  .معانيه في المعاجم

باالشـتقاق  المقصـود النعـت هـو التـابع: (حيان أبو )3(ً◌قال أما تعريفه اصطالحا
قصــود باالشــتقاق جــنس يشــمل التوابــع والم) تــابع(فــي شــرح التعريــف ). فصــًال وتــأويالً 

بقية التوابع وعدل عن مشتق احترازًا عما كان في األصل مشتقًا صفة ثـم  فصل يخرج
رب الصـديق غلب فصار التعيين به أكمل من العلم فمثًال الصديق تابع ألبي بكر فأع

تقســــيمًا للمقصــــود " شــــجاع"نحــــو مــــررت برجــــل أســــد أي : أمــــا تــــأويالً . عطــــف بيــــان
يكـــون ثابتــًا مصــاحبًا للمنعـــوت خالفــًا لمـــن ذهــب إلـــى  باالشــتقاق لــيس مـــن شــرطه أن

  .ذلك
)4(العكبـري :وقال

النعـت والوصـف بمعنـى أن النعـت بمعنـى  :عـن تعريـف النعـت 
)2(بـــن يعـــيشا وقـــال )1(غيـــر الصـــفة

وقـــد ذهـــب بعضـــهم إلـــى أن ( :فـــي شـــرح المفصـــل 
                                                 

  .مادة تبع 100-99/ 2/ لسان العرب  )1(
للعالمــة / غـة ومعجـم مـنت الل 1/1590/ 1938/ 4ط/ دار مـأمون / للفـريوز أبـادي جمـد الـدين حممــد بـن يعقـوب / القـاموس احملـيط  )2(

  .5/493/  1960 – 1937/ ط  -د/ بريوت / دار مكتبة احلياة / امحد رضا 
  .1987/2/579/ 1ط/ مصطفى أمحد النحاس . تح د/ أليب حيان األندلسي / ارتشاف الضرب من لسان العرب  )3(
ولد ببغداد سنة ست , دادي الضرير النحوي احلنبلي عبداهللا بن احلسن بن عبداهللا بن احلسن اإلمام حمب الدين أبو البقاء العكربي البغ )4(

  /.39/ بغية الوعاء : عشرة وستمائة للهجرة 
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 النعـت يكـون بالحليـة نحـو طويـل وقصــير والصـفة تكـون باألفعـال نحـو ضـارب وخــارج
وعرفـــــه ابـــــن  )3( )رئ ســـــجانه موصـــــوف وال يقـــــال لـــــه منعـــــوتفعلـــــى هـــــذا يقـــــال للبـــــا

أو فيمـا يتعلـق بـه  فيـه أنه هـو التـابع الـذي يكمـل متبوعـه بداللتـه علـى معنـى(:)4(هشام
  .)5()عطف النسق والبدل وبقيد الداللة عطف البيان والتوكيد لخرج بقيد التمكي :فقال

���
�:���אض�א� �

  :ًا أو سببيًا يهدف إلى عدة أغراض النعت إن كان حقيقي
توضــيح المنعــوت إن كــان معرفــة وهــو رفــع االشــتراك اللفظــي الواقــع فــي المعــارف  -1

لزيــد أي مخــرج لــه مــن ح نعــت موضــ فالعــالم علــى ســبيل االتفــاق نحــو جــاء زيــد العــالم
ن هنــاك مجموعــة ممـــن يطلــق علــيهم لفــظ زيــد ولــو لـــم إاإلبهــام ومظهــر للمــراد بــه إذ 

  .الوصف المذكور التبس بغيره ولم يتميز عما غيرهيوصف ب
تخصيص المنعوت إن كـان نكـرة وهـو رفـع أو تقليـل االشـتراك المعنـوي الواقـع فـي  -2

النكــرات علــى ســبيل الوضــع نحــو جــاء رجــل صــالح فصــالح نعــت مخصــص لــه ورجــل 
ح فرد من بين أفراد الذكور البالغين من بني آدم على سبيل الوضع فإذا وصـفته بصـال

  .فالنعت أخرج ما تناوله معنى المنعوت .أخرجت من ليس بصالح
رف والتخصـيص فــي قـد يخـرج النعـت إلـى معـاٍن أخــرى غيـر اإليضـاح فـي المعـا

  :النكرات فقد يأتي
�اْلَحْمُد ِللِه َرب اْلَعاَلِمينَ � :لمجرد المدح نحو/ أ

 )6(.  
  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم :لمجرد الذم نحو /ب
  ن اهللا يرزق عباده الطائعين والعاصينإ :للتعميم نحو / ج
  .مررت برجلين عربي وعجمي :للتفصيل نحو/ د

                                                                                                                                            
  .404/ م 1995/  1ط/ دمشق / ودار الفكر, بريوت / دار الفكر املعاصر / حملمد علي السراج /اللباب يف علل البناء واإلعراب  )1(
م وتـــويف عـــام 1161لـــدين املعـــروف بـــأيب يعـــيش مـــن كبـــار علمـــاء العربيـــة ولـــد عـــام يعـــيش بـــن أيب الســـرايا حممـــد علـــي أبوالبقـــاء موفـــق ا )2(

  .8/150/ اإلعالم للزركلي , شرح التصريف امللوكي البن جين, املفصل : أشهر تصانيفه , 1245
  .2/243/ ط  -د/ ت  -د/ إدارة الطباعة املنريية لصاحبها ومديرها حممد منري عبده الدمشقي / الين يعيش / شرح املفصل  )3(
هــ مـن 761وتـويف عـام  708مـن أئمـة العربيـة ولـد عـام , عبداهللا بن يوسف بن أمحد بن عبداهللا يوسف أبوأمحد مجـال الـدين بـن هشـام )4(

  .2/179/ للزركلي / ينظر األعالم , أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك , مغين اللبيب عن كتب األعاريب : أشهر تصانيفه 
  .3/229/ لك على ألفية ابن مالكأوضح املسا )5(
  .2سورة الفاحتة اآلية  )6(
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  .تصدق بصدقة قليلة أو كثيرة :لإلبهام نحو/ هـ
  .اللهم أنا عبدك المسكين: نحو للترحم/ و
وِر َنْفَخٌة َواِحَدةٌ  � :للتوكيد/ ح َفِإَذا ُنِفَخ ِفي الص�

 )1(.  
وهمــا األصــل فــي ) وضــيح والتخصــيصتال(هــذين الغرضــين النعــت عــن خــرج قــد

اســتعمال األصــل  بطريــق العــرض عــن زاً النعــت وجــيء بمكانهمــا بهــذه األغــراض مجــا
  .)2(في غير ما وضع له

الثـــة الث اإلعـــرابيوافـــق النعـــت منعوتـــه فـــي وجـــوه  )3( وجـــاء فـــي شـــرح التصـــريح
مــن ذلــك الوصــف  ســتثنىي .فــرادإلا مــن وواحــد مــن التعريــف وواحــد مــن التــذكير وواحــد

فــراد والتــذكير إليل إذا اســتعمل بمــن أو أضــيف إلــى نكــرة فيلــزم عنــد ذلــك اضــباســم التف
التأنيــث والتثنيــة والجمــع نحــو مــررت برجــل أفضــل مــن زيــد وبــامرأة أفضــل مــن فــي وينت

ويســتثنى مــن ذلــك أيضــًا الوصــف الــذي يســتوي فيــه . زيــد وغيرهمــا فــي التثنيــة والجمــع
من األوصـاف التـي تقـع علـى وزن فعـول بمعنـى فاعـل وفعيـل بمعنـى المذكر والمؤنث 

مفعـــول إذا كـــان جاريـــًا علـــى موصـــوفه نحـــو رجـــل صـــبور وامـــرأة صـــبور ورجـــل قتيـــل 
  .وامرأة قتيل

الفاعــــل والمفعــــول  يينعــــت بالمشــــتق وهــــو مــــا دل علــــى حــــدث وصــــاحبه كاســــم
بمعنــــى  ذيو  كاســــم اإلشــــارة المعنــــىوالجامــــد المشــــبه بالمشــــتق فــــي  هوالصــــفة المشــــبه

كمــا ينعــت بالجملــة شــريطة أن تكــون نكــرة وأن تكــون خبريــة . صــاحب وأســماء النســب
مشتملة على ضمير يربطها بالموصوف كما قد يكون النعت بالمصدر نحو هـذا رجـل 

  .عدل وزور

ن ُعلـم وكـان النعـت صـالحًا لمباشـرة العامـل مثـل قولـه إ )4(المنعـوت يجوز حذف
ـــْل َســـابِ �: تعـــالى �َغاتٍ َأِن اْعَم

أو كـــان بعـــض اســـم  ,أي أن أعمـــل دروعـــًا ســـابقات )1( 
                                                 

  .13سورة احلاقة  اآلية  )1(
  .301-3/300/ أوضح املسالك على ألفية ابن مالك  )2(
  .بتصرف 109-2/108/ خلالد عبداهللا األزهري / شرح التصريح على التوضيح على ألفية ابن مالك يف النحو )3(
  .7/8/ ومغين اللبيب عن كتب األعاريب. 320-3/318/ابن مالك  أوضح املسالك على ألفية )4(
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مقــدم مخفــوض بمــن أو فــي كقولــه منــا ظعــن ومنــا أقــام أي منــا فريــق ظعــن ومنــا فريــق 
�َوَلَداُر اْآلِخَرِة َخْيرٌ  � :وقوله تعالى, أقام

قال المبـرد  .أي ولدار الساعة اآلخرة خير )2( 
ومــا الحيــاة الــدنيا إال متــاع الغــرور فالحيــاة أي الحيــاة اآلخــرة بــدليل  )3( وابــن الشــجري

َيْأُخـُذ  � :حـذف النعـت إن علـم كقولـه تعـالىكمـا يجـوز  .)4(الدانية نقيض الحياة اآلخـرة
�ُكل َسِفيَنٍة َغْصًبا

  .أي سفينة صالحة  )5( 

                                                                                                                                            
  .11سورة سبأ اآلية  )1(
  . 32اآلية  سورة األنعام )2(
هــ و ت 450حنـوي صـريف ولـد ببغـداد عـام , أديـب , هو هبة اهللا بن علي بن حممد بن محزة احلسين البغـدادي املعـروف بـابن الشـجري  )3(

/ ينظـــر معجـــم األدبـــاء  –التصـــريف امللـــوكي البـــن جـــين , خمتـــارات أشـــعار العـــرب , األمـــايل يف النحـــو  أشـــهر تصـــانيفه, هــــ  542ـــا عـــام 
19/283-284 .  

  .193/1/291/ 1ط/ مطبعة األمانة شارع الفجالة / البن الشجري / أمايل ابن الشجري يف آداب اللغة  )4(
  79سورة الكهف اآلية  )5(
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أغراضــه وفيمــا علــى أنواعــه و  تُ علــى النعــت لغــة واصــطالحًا ووقفــ تُ هكــذا عرفــ
تناولـــه بالدراســـة التطبيقيـــة فـــي الربـــع األخيـــر مـــن القـــرآن الكـــريم وذلـــك بالدراســـة أيلـــي 

إذا كـان  مـا آراء النحـويين فيهـا ثـم بـينُ أاآليـات الواقعـة نعتـًا و  عربُ أاإلحصائية أوًال ثم 
هــا مــن ســياق حــال إن المعــاني التفســيرية لآليــات ومــا يتبع وردُ أهنــاك تعليــق عليهــا ثــم 

فصــل النعــت إلــى ثالثــة مباحــث أولهــا النعــت بــالمفرد وقــد وقــع فــي  وقــد قســمتُ . دوجــ
وشــــبهها ثــــم المبحــــث الثــــاني  النعــــت بالجملــــة  ,موضــــعاً أربعــــين و خمســــة و خمســــمائة 

ثـم المبحـث الثالـث واألخيـر  ً,االسمية والفعلية وقـد وقـع فـي مائـة وسـتة عشـر موضـعاو 
موضــعًا مــن  ثمانيــة وتســعين ع فــي وهــو حــذف المنعــوت وٕاقامــة النعــت مقامــه وقــد وقــ

  . الربع
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  الفصل األول 

  النعت دراسة تطبيقية يف الربع األخري من القرآن الكريم

� �

  النعت بالمفرد: المبحث ا�ول 

  النعت بالجملة: المبحث الثاني 

 حذف المنعوت وإقامة النعت مقامه: المبحث الثالث 
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الفاعـــــل والمفعــــول والصـــــفة المشــــبهة وأفعـــــل  ىاســــمكالنعــــت بالمشـــــتقات يكــــون 
بالمشــتق كــذو الطائيــة وذو بمعنــى صــاحب واســم اإلشــارة  ههالتفضــيل وبالجوامــد الشــبي

تنــاول أدراســة فــي هــذه الو  .والجملــة بــالمفرد يأ والمنســوب واســم الموصــول والمصــدر
يكـون هنالـك ال  حيـث مكـررًا فـي أكثـر مـن موضـع كـوني قـد هـوو . منهـا النعت بـالمفرد

أو التنكيــــر والتعريــــف أو التــــذكير  اإلعــــراباخــــتالف بــــين المواضــــع إال فــــي حركــــات 
النعــت فــي آيــة اســم فاعــل وفــي األخــرى اســم أو قــد يكــون  ,والجمــع اإلفــرادوالتأنيــث أو 

منـا لكثـرة قلفاختصـارًا لتكـرار ورود المواضـع وتفاديـًا  خـرىفي أ هول أو صفة مشبهفعم
فـي شـكل جـداول تحـوي اسـم السـورة ونـص بقيـة الشـواهد  بتحليل شـاهد واحـد ووضـعت

اآليـة ثـم  إعـرابأساسية هـي  محاور ةوقد تركزت هذه الدراسة على ثالث .اآلية ورقمها
  .معناها وأخيرًا سياق حالها إن وجدبيان 

 مـن الربـع األخيـر مـن القـرآن الكـريم في ثالثـين موضـعاً نعتًا  )مبين(ت كلمة ردو 
 مـرة وفـي اً مضـموم ,أخرى معرفة ، صفة مشـبهة وفـي أخـرى اسـم فاعـلفي تارة نكرة و 

  .  على النحو التالي اً مجرور  أخرى

  رقمها  اسم السورة  ةــــــــنص اآلي

  156  الصافات  )َأْم َلُكْم ُسْلَطاٌن ُمِبينٌ (

  70  ص   )َلي ِإال َأنَما َأَنا َنِذيٌر ُمِبينٌ ِإْن ُيوَحى إِ (

َفاْعُبـُدوا َمــا ِشــْئُتْم ِمــْن ُدوِنـِه ُقــْل ِإن اْلَخاِســِريَن الــِذيَن َخِســُروا (
  )َأْنُفَسُهْم َوَأْهِليِهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َأَال َذِلَك ُهَو اْلُخْسَراُن اْلُمِبينُ 

    الزمر
15  

ـــِه َأَفَمـــْن َشـــَرَح ال( ـــوٍر ِمـــْن َرب لـــُه َصـــْدَرُه ِلْإلِْســـَالِم َفُهـــَو َعَلـــى ُن
  )َفَوْيٌل ِلْلَقاِسَيِة ُقُلوُبُهْم ِمْن ِذْكِر اللِه ُأوَلِئَك ِفي َضَالٍل ُمِبينٍ 

    الزمر
22  

  23  غافر  )َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُموَسى ِبآَياِتَنا َوُسْلَطاٍن ُمِبينٍ (

  2  لزخرفا  )َواْلِكَتاِب اْلُمِبينِ (
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  رقمها  اسم السورة  ةــــــــنص اآلي

ْنَساَن َلَكُفوٌر ُمِبينٌ (   15  الزخرف  )َوَجَعُلوا َلُه ِمْن ِعَباِدِه ُجْزًءا ِإن اْإلِ

  29  الزخرف  )َبْل َمتْعُت َهؤَُالِء َوآَباَءُهْم َحتى َجاَءُهُم اْلَحق َوَرُسوٌل ُمِبينٌ (

ـم َأْو َتْهـِدي اْلُعْمـَي َوَمـْن َكـا( َن ِفـي َضـَالٍل َأَفَأْنَت ُتْسـِمُع الص
  )ُمِبينٍ 

  40  الزخرف

  62  الزخرف  )َوَال َيُصدنُكُم الشْيَطاُن ِإنُه َلُكْم َعُدو ُمِبينٌ (

  2  الدخان  )َواْلِكَتاِب اْلُمِبينِ (

  10  الدخان  )َفاْرَتِقْب َيْوَم َتْأِتي السَماُء ِبُدَخاٍن ُمِبينٍ (

  13  الدخان  )ُهْم َرُسوٌل ُمِبينٌ َأنى َلُهُم الذْكَرى َوَقْد َجاءَ (

  19  الدخان  )َوَأْن َال َتْعُلوا َعَلى اللِه ِإني آِتيُكْم ِبُسْلَطاٍن ُمِبينٍ (

  33  الدخان  )َوآَتْيَناُهْم ِمَن اْآلَياِت َما ِفيِه َبَالٌء ُمِبينٌ (

) ــــاِلَحاِت َفُيــــْدِخُلُهْم َرب ــــِذيَن آَمُنــــوا َوَعِمُلــــوا الصــــا ال ُهــــْم ِفــــي َفَأم
  )َرْحَمِتِه َذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلُمِبينُ 

  30  الجاثية

ــا ( َلم ــِذيَن َكَفــُروا ِلْلَحــقَنــاٍت َقــاَل الَوإَِذا تُْتَلــى َعَلــْيِهْم آَياتَُنــا َبي
  )َجاَءُهْم َهَذا ِسْحٌر ُمِبينٌ 

  7  األحقاف

ُســِل َوَمــا َأْدِري ( َمــا ُيْفَعــُل ِبــي َوَال ُقــْل َمــا ُكْنــُت ِبــْدًعا ِمــَن الر
  )ِبُكْم ِإْن َأتِبُع ِإال َما ُيوَحى ِإَلي َوَما َأَنا ِإال َنِذيٌر ُمِبينٌ 

  7  األحقاف

َوَمـْن َال ُيِجـْب َداِعــَي اللـِه َفَلـْيَس ِبُمْعِجــٍز ِفـي اْألَْرِض َوَلــْيَس (
  )َلُه ِمْن ُدوِنِه َأوِلَياُء ُأوَلِئَك ِفي َضَالٍل ُمِبينٍ 

  32  األحقاف

  1  الفتح  )ِإنا َفَتْحَنا َلَك َفْتًحا ُمِبيًنا(

  38  الذاريات  )َوِفي ُموَسى ِإْذ َأْرَسْلَناُه ِإَلى ِفْرَعْوَن ِبُسْلَطاٍن ُمِبينٍ (

وا ِإَلى اللِه ِإني َلُكْم ِمْنُه َنِذيٌر ُمِبينٌ ( 50  الذارات  )َفِفر  

  51  الذاريات  )ًها آَخَر ِإني َلُكْم ِمْنُه َنِذيٌر ُمِبينٌ َوَال َتْجَعُلوا َمَع اللِه ِإلَ (
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  رقمها  اسم السورة  ةــــــــنص اآلي

َوإِْذ َقــاَل ِعيَســى اْبــُن َمــْرَيَم َيــا َبِنــي ِإْســَراِئيَل ِإنــي َرُســوُل اللــِه (
ِإَلْيُكْم ُمَصـدًقا ِلَمـا َبـْيَن َيـَدي ِمـَن التـْوَراِة َوُمَبشـًرا ِبَرُسـوٍل َيـْأِتي 

َأْحَمُد َفَلما َجـاَءُهْم ِباْلَبيَنـاِت َقـاُلوا َهـَذا ِسـْحٌر ِمْن َبْعِدي اْسُمُه 
  )ُمِبينٌ 

  6  الصف

ــْيِهْم آَياِتــِه ( يــيَن َرُســوًال ِمــْنُهْم َيْتُلــو َعَل ــِذي َبَعــَث ِفــي اْألُمُهــَو ال
 َوُيــَزكيِهْم َوُيَعلُمهُــُم اْلِكتَــاَب َواْلِحْكَمــَة َوإِْن َكــاُنوا ِمــْن َقْبــُل َلِفــي

  )َضَالٍل ُمِبينٍ 

  2  الجمعة

َوَأِطيُعوا اللَه َوَأِطيُعوا الرُسوَل َفِإْن تَـَولْيُتْم َفِإنَمـا َعَلـى َرُسـوِلَنا (
  )اْلَبَالُغ اْلُمِبينُ 

  12  التغابن

  26  الملك  )ُقْل ِإنَما اْلِعْلُم ِعْنَد اللِه َوإِنَما َأَنا َنِذيٌر ُمِبينٌ (

) ــْل ُهــَو الــر ــْن ُهــَو ُق ــا َفَســَتْعَلُموَن َم ــِه َتَوكْلَن ــِه َوَعَلْي ــا ِب ْحَمُن آَمن
  )ِفي َضَالٍل ُمِبينٍ 

  29  الملك

  2  نوح  )َقاَل َيا َقْوِم ِإني َلُكْم َنِذيٌر ُمِبينٌ (

  23  التكوير  )َوَلَقْد َرآُه ِباْألُُفِق اْلُمِبينِ (

�:�א��و! �א�ول� �

�َطاٌن ُمِبينٌ َأْم َلُكْم ُسلْ �:في قوله تعالى
 )1( .  

�:�$�א#א" �

رفعــــه المــــة عو  مرفــــوع مــــؤخر مبتــــدأ:خبــــر مقدم،ســــلطان:لكــــم:لكــــم ســــلطان مبــــين
)2(مرفوع مثلهنعت لسلطان :ومبين آخرهالضمة الظاهرة على 

 .    
  .آخرهبالضمة الظاهرة على  اً لسلطان مرفوع اً حيث وقع نعت) مبين(:א�&�%د

  
                                                 

  . 156الصافات  اآلية  )1(
ــــــــــهإعــــــــــراب  )2( ــــــــــن كثــــــــــري للطباعــــــــــ/يــــــــــشو حملمــــــــــود در /القــــــــــرآن وبيان والنشــــــــــر  ةطباعــــــــــلل ةدار اليمامــــــــــ/بــــــــــريوت/والنشــــــــــر والتوزيــــــــــع ةدار اب

  8/23/314/م1988-ه2/1408ط/دمشق/والتوزيع



 10

�
�:�א��� �

تنكارًا لقــولهم الشــنيع أي ألكــم برهــان ظــاهر وحجــة أنــه جــاء اســ )1(ســىلو األأورد 
تعــالى عــن ذلــك علــوًا كبيــرًا فكــان ذمــًا  ! اهللا اتخــذ المالئكــة بنــات لــهأن واضــحة علــى 

  .  )2(الء المشركينؤ له
تعـالى عـن ذلـك  .تناولت اآلية الحـديث عـن أسـطورة نسـبة الولـد إلـى اهللا:����ق�א���ل

علـى والبرهـان الواضـح الظـاهر بأن طالبتهم بالدليل علوًا كبيرًا ثم فندت هذه األسطورة 
  . )3(اهللا ملتزم بطاعتهت أن المالئكة خلق ينصدق قولهم ثم نزهت اهللا عنها وب

(
�:�א��و! �א�(� �

 �َوَما ِمنا ِإال َلُه َمَقاٌم َمْعُلومٌ �: في قوله تعالى
)4( .    

فــي  ةنكــر  خــرىألمواضــع ا ةوفــي األربعــواحــد فــي موضــع  معرفــة ورد لفــظ معلــوم
  . الربع األخير من القرآن الكريم 

  رقمها  اسم السورة  نص اآلية

  164  الصافات  )َوَما ِمنا ِإال َلُه َمَقاٌم َمْعُلومٌ (
  81  ص  )ِإَلى َيْوِم اْلَوْقِت اْلَمْعُلومِ (
  50  الواقعة  )َلَمْجُموُعوَن ِإَلى ِميَقاِت َيْوٍم َمْعُلومٍ (
  24  المعارج  )ْمَواِلِهْم َحق َمْعُلومٌ َوالِذيَن ِفي أَ (
  22  المرسالت  )َوالِذيَن ِفي َأْمَواِلِهْم َحق َمْعُلومٌ (

� �

� �

                                                 
 :شـهاب الـدين ، نسـبه إىل قريـة ألوسـي بنهـر الفـرات ، مفسـر حنـوي  ببغـداد ، أشـهر تصـانيفه  يهو حممود بـن عبـد اهللا احلسـني األلوسـ )1(

/ لكحالـة / ينظـر معجـم املـؤلفني . روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، كشف الطره عن الغـرة يف شـرح درة الغـواص للحريـري
3 /815 – 816.  
 23)  ت –د ) . (ط –د / (لبنـان / بـريوت / إدارة الطباعـة املنرييـة /  يلأللـو سـ/ روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثـاين  )2(
 /436   .  
  .  331/ 1976/ ط–د / اهليئة املصرية العامة للكتاب / لعبد اهللا حممود شحاتة / أهداف كل سورة ومقاصدها يف القرآن  )3(
  .  164سورة  الصافات  اآلية  )4(
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متعلـق بمحـذوف خبــر :منــا نافيـة،:مـا الـواو اســتئنافية،:لـه مقــام معلـوم إال ومـا منـا
ملـة لـه مقـام وج )مقـام( خبـر مقـدم للمبتـدأ:حصـر،له أداة: إال مقدم للمبتدأ المقدر أحـد،

 نعت لمقام مرفوع مثله:محل نصب حال من المبتدأ المقدر أحد ومعلوم يف
)1(.  

ــ" معلــوم" :א�&		�%د علــى  ةث وقــع نعتــا لمقــام مرفوعــا وعالمــة رفعــه الضــمه الظــاهر حي
  .آخره

��
�:�א��� �

أن كـل ملـك لـه مكـان  )2(أي مقام معلوم الخصائص والمميزات وذكر الزمخشري
ه وأن االنتهــاء إلــى أمــر اهللا مقصــور عليــه ال يتجــاوزه وال يتعــداه معلــوم واضــح ال يتعــدا

  . )3(وفيه إشارة إلى درجاتهم في طاعة اهللا
  :  )4(����ق�א���ل

��:�א��و! �א�(�� �

�ِإال ِعَباَد اللِه اْلُمْخَلِصينَ �: في قوله تعالى
)5(    

  .رآن الكريم في ثالثة مواضع من الربع األخير من الق نعتاً  ورد لفظ المخلصين
  رقمها  اسم السورة  نص اآلية 

  160  الصافات  )ِإال ِعَباَد اللِه اْلُمْخَلِصينَ (

  169  الصافات  )َلُكنا ِعَباَد اللِه اْلُمْخَلِصينَ (

  83  ص  )ِإال ِعَباَدَك ِمْنُهُم اْلُمْخَلِصينَ (
 

 

 

                                                 
-ه2/1409ط/م1986-ه1406م1ط/بـريوت/دمشـق ومؤسسـة اإلميـان/دار الرشـيد/حملمود صايف/اجلدول يف إعراب القرآن وصرفه )1(

  .23/74/م1988
ربيــع : أشــهر تصــانيفه. ولــد بزخمشــر وقــدم بغــداد ومســع احلــديث . هــو حممــود بــن عمــر بــن حممــد اخلــوارزمي أبــو القاســم ، مفســر لغــوي  )2(

  .  822/  3/ كحالة / معجم املؤلفني .األبرار ونصوص األخبار والكشاف من حقائق غوامص التنزيل 
 1415/ 1ط/ بريوت لبنان / دار الكتب العلمية / الزخمشري / قائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التنزيل الكشاف عن ح )3(
– 1995  /4  /63  .  
  ورد يف املوضع األول من هذا املبحث )4(
  . 160سورة الصافات اآلية  )5(

�:$�א#א"� �
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�:�$�א#א" �

منصـــــــوب بـــــــاال مســـــــتثنى  :اســـــــتثناء،عباد اهللا أداة:إال:عبـــــــاد اهللا المخلصـــــــينإال 
 ةوهــــو مضــــاف ولفــــظ الجاللــــ آخــــرهالفتحــــة الظــــاهرة علــــى باالســــتثناء وعالمــــة نصــــبه 

    )1(رمجرو  نعت له :المخلصين ،إليهمضاف 
ــ اً لعبــاد اهللا مجــرور  اً نعتــحيــث وقــع :المخلصــين:א�&		�%د   .اء ألنــه جمــع مــذكر ســالمبالي

 يسـاأللو  ذكرو  غيرنا من األمممن  به إيمانا وأعظمهم إخالصًا له هأكثر عباد كناأي 
     .)2(بإخالص غيرهم دأنهم كانوا شبيهين بالمنفردين باإلخالص لعدم االعتدا

   :)3(���ق�א���ل
�:�א��و! �א��א�  �

�َوَلَقْد َسَبَقْت َكِلَمتَُنا ِلِعَباِدَنا اْلُمْرَسِلينَ :في قوله تعالى
)4(   

 .مــــن القــــرآن الكــــريم راألخيــــالربــــع اً فــــي موضــــعين مــــن عتــــنورد لفــــظ المرســــلين 
  .مرة أخرى اومرفوعً  ,مرة اً مجرور 

  رقمها  اسم السورة  نص اآلية 

  171  الصافات  )َوَلَقْد َسَبَقْت َكِلَمتَُنا ِلِعَباِدَنا اْلُمْرَسِلين(

  31  الذاريات  )َقاَل َفَما َخْطُبُكْم َأيَها اْلُمْرَسُلونَ (

�:��$�א#א" �

ــــ ــــه  جــــروروم جــــار:لعبادنــــا:ا المرســــلينلعبادن ــــا أى مقول متعلــــق بحــــال مــــن كلمتن
   .) 5(نعت لعبادنا مجرور:المرسلين،لعبادنا
مـذكر  جمـعاء ألنـه يـالوعالمـة جـره  اً لعبادنـا مجـرور  اً حيث وقع نعت "المرسلين":א�&�%د

 . سالم 

                                                 
  . 8/23/302/ إعراب القرآن وبيانه  )5( 
  .  85/ 23/   ياأللو س/ روح املعاين  )2(
  .ورد يف املوضع السابق له )3(
  . 171سورة الصافات اآلية  )4(
  8/23/321/وإعراب القرآن وبيانه23/76/اجلدول يف إعراب القرآن وصرفه )5(
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�
�:�א��� �

بـأنهم منصـورون وهـم بدعوتنا ألممهـم  همأي لقد سبق وعدنا لعبادنا الذين أرسلنا
  .) 1(لرسل عليهم السالماألنبياء وا

  :�א��و! �א����س

�َواْلَحْمُد ِللِه َرب اْلَعاَلِمينَ �: في قوله تعالى
)2( .  

   .األخير من القرآن الكريم مواضع من الربع ةورد لفظ رب نعتًا في عشر 

  رقمها  اسم السورة  نص اآلية

  182  الصافات  )َواْلَحْمُد ِللِه َرب اْلَعاَلِمينَ (

َرب ()*نَمــــا َأَنــــا ُمنــــِذٌر َوَمــــا ِمــــْن ِإَلــــٍه ِإال اللــــُه اْلَواِحــــُد اْلَقهــــاُر ُقــــْل إِ (
  )السَماَواِت َواْألَْرِض َوَما َبْيَنُهَما اْلَعِزيُز اْلَغفارُ 

  66-65  ص

ِضـَي َوَتَرى اْلَمَالِئَكَة َحافيَن ِمْن َحْوِل اْلَعْرِش ُيَسـبُحوَن ِبَحْمـِد َربِهـْم َوقُ (
  )َبْيَنُهْم ِباْلَحق َوِقيَل اْلَحْمُد ِللِه َرب اْلَعاَلِمينَ 

  75  الزمر

َرُكْم َفَأْحَســـَن ( ـــَماَء ِبَنـــاًء َوَصـــو ـــِذي َجَعـــَل َلُكـــُم اْألَْرَض َقـــَراًرا َوالســـُه الالل
اَرَك اللـــــُه َرب ُصـــــَوَرُكْم َوَرَزَقُكـــــْم ِمـــــَن الطيَبـــــاِت َذِلُكـــــُم اللـــــُه َربُكـــــْم َفَتَبـــــ

  )اْلَعاَلِمينَ 

  64  غافر

) ــِه َربيَن اْلَحْمــُد ِللُهــَو َفــاْدُعوُه ُمْخِلِصــيَن َلــُه الــد َال ِإَلــَه ِإال ُهــَو اْلَحــي
  )اْلَعاَلِمينَ 

  65  غافر

  36  الجاثية  )َفِللِه اْلَحْمُد َرب السَماَواِت َوَرب اْألَْرِض َرب اْلَعاَلِمينَ (

  16  الحشر  )َقاَل ِإني َبِريٌء ِمْنَك ِإني َأَخاُف اللَه َرب اْلَعاَلِمينَ (
ـــْيِهْم ( ـــاَء ُتْلُقـــوَن ِإَل ُكْم َأْوِلَي ي َوَعـــُدوِخـــُذوا َعـــُدوـــِذيَن آَمُنـــوا َال َتتَهـــا الَيـــا َأي

ُسـولَ ِباْلَمَودِة َوَقْد َكَفُروا ِبَما َجاَءُكْم ِمَن اْلَحق ُيْخرِ  ـاُكْم       ُجـوَن الرَوإِي
ــــي َســــِبيِلي َواْبِتَغــــاَء  ــــُتْم َخــــَرْجُتْم ِجَهــــاًدا ِف ــــْم ِإْن ُكْن ــــوا ِباللــــِه َربُك َأْن ُتْؤِمُن

  1  الممتحنة

                                                 
  .332/ أهداف كل سورة ومقاصدها  )1(
  .  182سورة الصافات اآلية  )2(
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  رقمها  اسم السورة  نص اآلية

وَن ِإَلْيِهْم ِباْلَمَودِة َوَأَنـا َأْعَلـُم ِبَمـا َأْخَفْيـُتْم َوَمـا َأْعَلْنـُتْم َوَمـْن  َمْرَضاِتي ُتِسر
  )ُكْم َفَقْد َضل َسَواَء السِبيلِ َيْفَعْلُه ِمنْ 

َيــا َأيَهــا النِبــي ِإَذا َطلْقــُتُم النَســاَء َفَطلقُــوُهن ِلِعــدِتِهن َوَأْحُصــوا اْلِعــدَة (
ِتيَن َواتُقوا اللَه َربُكْم َال ُتْخِرُجوُهن ِمْن ُبُيـوِتِهن َوَال َيْخـُرْجَن ِإال َأْن َيـأْ 

ِبَفاِحَشـــٍة ُمَبيَنـــٍة َوِتْلـــَك ُحـــُدوُد اللـــِه َوَمـــْن َيَتَعـــد ُحـــُدوَد اللـــِه َفَقـــْد َظَلـــَم 
  )َنْفَسُه َال َتْدِري َلَعل اللَه ُيْحِدُث َبْعَد َذِلَك َأْمًرا

    الطالق

  29  -10  )َوَما َتَشاُءوَن ِإال َأْن َيَشاَء اللُه َرب اْلَعاَلِمينَ (

�:�$�א#א" �

للتعظــيم متعلــق  ومجــرور جــار: مرفــوع،هللا مبتــدأ:الحمــد :هللا رب العــالمينالحمــد 
مضـــاف إليـــه : العـــالمينو  ,اللـــة مجـــروراوقـــع نعتـــا للفـــظ الج مضـــاف:ربالمبتـــدأ،بخبـــر 

ورب اسـم فاعـل أصـله راب حـذفت ,  )1(ء ألنه ملحق بجمع المذكر السالمليامجرور با
ؤيده إضافته للمفعول وقيل وهو مصدر للفعل رب يـرب كما قالوا رجل بار وبر وي ألفه

ثم جعل صفة كعدل وخصم فقـرئ مجـرورًا علـى الصـفة ومنصـوبًا علـى إضـمار أعنـي 
)2( ومرفوعــًا علــى إضــمار هــو

إلــى أنــه صــفة مشــبهة مضــافة إلــى  )3(وذهــب أبوحيــان 
ربيــة المفعــول تطلــق علــى الخــالق والســيد والمعبــود فكانــت أنســب لمقامــه تعــالى ألن الت

  .)4(من أجل النعم بالنسبة للمنعم عليه وأدل على كمال قدرة المنعم
وعالمــة جــره الكســرة  باإلضــافة اً للفــظ الجاللــة مجــرور  اً وقــع نعتــ حيــث) رب(:א�&		�%د

   . آخرهالظاهرة على 
 

                                                 
  . 8/23/324/إعراب القرآن وبيانه  )1(
عيســى البــايب / دار إحيــاء الكتــب العربيــة / تــح علــي البيجــاوي / أليب البقــاء  عبــداهللا بــن احلســني العكــربي / عــراب القــرآن التبيــان يف إ )2(

  .5/  1/ ت  –د / ط  –د / القاهرة / احلليب وشركاه 
البحـر احملـيط يف : فه أشـهر تصـاني, هــ 654ولد يف شوال سنة , حنوي لغوي , هو حممد بن يوسف بن علي يوسف بن حيان القرناطي )3(

  . 3/734/ حتفة األديب مبا يف القرآن العجيب ينظر معجم املؤلفني , تفسري القرآن 
أليب حيــان األندلســي وامشــه تفســري النهــر املــارد مــن البحــر أليب حيــان نفســه وكتــاب الــدرر اللقــيط مــن البحــر احملــيط / البحــر احملــيط  )4(

  .493 – 7/447/ م 1983 -هـ  1403/  2ط / ار الكتب للطباعة والنشر د/ لإلمام تاج الدين احلنفي النحوي 
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  .)1( أي الثناء هللا خالق ومعبود اإلنس والمالئكة والجن وسيدهم
إلــــى تنزيــــه المـــولى عــــّز وجــــل  ةشـــار إ يلوســــذكــــر األ اآليـــة علــــى مـــا:��				��ق�א��				�ل

)2(واالعتراف بربوبيته ووصفه بصفاته الكريمة الثبوتية
   .  

�:א��و! �א���دس �

�ص َواْلُقْرآِن ِذي الذْكرِ  �:في قوله تعالى
 )3(

  . 

فـي ورد  الربـع األخيـر إال أنـه فيوعشرين موضعًا  اثنينفي  نعتاً  "ذي"لفظ  ردو  
  . ومذكر  اً مؤنث، ومثنى  اً ة ومنصوبة ومجرورة مفردمو صور مختلفة مضم

  رقمها  اسم السورة  نص اآلية

  1  ص  )ص َواْلُقْرآِن ِذي الذْكرِ (

  12  ص  )َكذَبْت َقْبَلُهْم َقْوُم ُنوٍح َوَعاٌد َوِفْرَعْوُن ُذو اْألَْوَتادِ (

  17  ص  )اْألَْيِد ِإنُه َأوابٌ اْصِبْر َعَلى َما َيُقوُلوَن َواْذُكْر َعْبَدَنا َداُوَد َذا (

  37  الزمر  )َوَمْن َيْهِد اللُه َفَما َلُه ِمْن ُمِضل َأَلْيَس اللُه ِبَعِزيٍز ِذي اْنِتَقامٍ (

ــَه ( ــاِب ِذي الطــْوِل َال ِإَل ــِل التــْوِب َشــِديِد اْلِعَق َغــاِفِر الــذْنِب َوَقاِب
  )ِإال ُهَو ِإَلْيِه اْلَمِصيرُ 

  3  غافر

وَح ِمـــْن َأْمـــِرِه َعَلـــى َمـــْن ( َرَجاِت ُذو اْلَعـــْرِش ُيْلِقـــي الـــرَرِفيـــُع الـــد
  )َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه ِلُيْنِذَر َيْوَم التَالقِ 

  15  غافر

  7  الذاريات  )َوالسَماِء َذاِت اْلُحُبكِ (
  6  النجم  )ُذو ِمرٍة َفاْسَتَوىَعلَمُه َشِديُد اْلُقَوى (
  11  الرحمن  )اِكَهٌة َوالنْخُل َذاُت اْألَْكَمامِ ِفيَها فَ (
ْيَحانُ ( ُذو اْلَعْصِف َوالر 12  الرحمن  )َواْلَحب  
َوَيْبَقـــى َوْجـــُه َربـــَك ُذو اْلَجـــَالِل  اَف َمَقـــاَم َربـــِه َجنتَــانِ َوِلَمــْن َخـــ(

ْكَرامِ    )َواْإلِ
  27  الرحمن

                                                 
  .  78/  23/ لألولسي  / روح املعاين  )1(
  .املرجع السابق والصفحة )2(
  . 1سورة ص اآلية  )3(

� �

�
�:�א��� �
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  رقمها  اسم السورة  نص اآلية

  48  الرحمن  )َذَواَتا َأْفَنانٍ (
ْكَرامِ  َتَباَركَ (   78  الرحمن  )اْسُم َربَك ِذي اْلَجَالِل َواْإلِ
  3  المعارج  )ِمَن اللِه ِذي اْلَمَعاِرجِ (
ٍة َوَعَذاًبا َأِليًما( 13  المزمل  )َوَطَعاًما َذا ُغص  
  30  المرسالت  )اْنَطِلُقوا ِإَلى ِظل ِذي َثَالِث ُشَعبٍ (
  20  التكوير  )ٍة ِعْنَد ِذي اْلَعْرِش َمِكينٍ ِذي ُقو ِإنُه َلَقْوُل َرُسوٍل َكِريٍم (
  1  البروج  )َوالسَماِء َذاِت اْلُبُروجِ (
  5  البروج  ).الناِر َذاِت اْلَوُقودِ (
  11  الطارق  )َوالسَماِء َذاِت الرْجعِ (
ْدعِ ( 12  الطارق  )َواْألَْرِض َذاِت الص  
  7  الفجر  )ِإَرَم َذاِت اْلِعَمادِ (

�:�$�א#א" �

اســـم مقســـم بـــه :، القـــرآنالـــواو للقســـم  إن )1(بـــن عطيـــةاذكـــر  :ذكرالقـــرآن ذي الـــو 
اســم مــن  هنعــت للقــرآن مجــرور وعالمــة جــره اليــاء ألنــ: ذيو اء المحذوفــة يــمجــرور بال

  .)2( ةالخمس األسماء
  . الياءوعالمة جره حيث وقع نعتًا للقرآن مجرورًا ) ذي(:א�&�%د
�
�:�א��� �

البيــان الشــامل لكــل مــا يحتــاج إليــه العبــاد فــي المعــاش أقسـم بــالقرآن ذي التــذكرة و 
 .)3(عة فوالمعاد وقيل ذي الشرف والر 

 

 

  
                                                 

احملــرر : ه فقيـه اشــهر تصـانيف –مفســر ,  1088وتـوىف  – 481ولــد عـام , هـو عبـداحلق بــن غالـب بــن عبـدالرمحن بـن عطيــة القرنـاطي  )1(
  .2/282/ للزركلي / خزانة الرباط يف ذكر مرويات أمساء شيوخه ينظر األعالم   -الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز 

/ تــح عبــداهللا بــن إبــراهيم األنصــاري والســيد عبــدالعال الســيد إبــراهيم /البــن عطيــة األنصــاري  / احملــرر الــوجيز يف تفســري الكتــاب العزيــز  )2(
  .13/22/ ت  –د /  1ط/ م الشرعية والشئون الدينية مطبوعات احملاك

  .  166/ 1/ روح املعاين  )3(
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�:�א��و! �א����  �

ـــِذٌر ِمـــْنُهْم َوَقـــاَل اْلَكـــاِفُروَن َهـــَذا َســـاِحٌر �: فـــي قولـــه تعـــالى َوَعِجُبـــوا َأْن َجـــاَءُهْم ُمْن
�َكذابٌ 

)1(
   .    

 :�$�א#א"

ن فــي محــل رفــع مبتــدأ ، نــي علــى الســكو هــذا اســم إشــارة مب: هــذا ســاحر كــذاب
وعالمـــة  مرفـــوع اإلشـــارةأو الســـم  نعـــت لســـاحر: ، كـــذاب المبتـــدأ مرفـــوع خبـــر :ســـاحر

جـــــاء فـــــي . وهـــــو علـــــى زنـــــة فعـــــال للمبالغـــــة . )2(آخـــــرهرفعـــــه الضـــــمة الظـــــاهرة علـــــى 
  .قد كثر عنهم مجيء الصفة على فعيل وفعال للتخفيف وفعال بالتشديد: )3(المحتسب
  .بالتشديد
  :قال الشاعر 

ــــــــــــــقَواْلَمــــــــــــــَرُء ُيلِحقــــــــــــــُه بِ  ــــــــــــــدىَ  ناْي◌ْ ِت   الّن
  

  )5()4(ءِ ّضــــاُخُلــــُق الكــــريِم ولــــيس بالوُ   *
ًا وعالمة رفعه الضـمة الظـاهرة علـى لساحر مرفوع اً فقد وقع نعت)كذاب:(א�&�%د  

كـان مبالغـًا فـي الكـذب غارقـًا وهو صيغة مبالغة من اسم الفاعل يوصـف بـه مـن  آخره
  . فيه

�
�:�א��� �

ن يكــون منــذرهم بشــر مــثلهم فوصــفوه بالســاحر والكــاذب المبــالغ فــي تعجبــوا مــن أ
  .الكذب

�:�א��و! �א�(��ن �

�َأَجَعَل اْآلِلَهَة ِإَلًها َواِحًدا ِإن َهَذا َلَشْيٌء ُعَجابٌ �: في قوله تعالى
)6(.  

  .من القرآن الكريم األخيرورد لفظ واحد نعتًا في أربعة عشر موضعًا من الربع 

                                                 
  .  4سورة ص اآلية   )1(
  .8/23/327/إعراب القرآن وبيانه  )2(
عبــدالفتاح . حتقيــق علــي النجــدي ناصــف ود/ أليب الفــتح عثمــان بــن جــين / القــراءات واإليضــاح عنهــا  شــواذ  احملتســب يف تبيــني وجــوه )3(

  .1969/2/230 – 1389/ ط  –د / القاهرة / اعيل شليب إمس
  . 2/230/احملتسب / البيت لصدقة الدبريي  )4(
  .  166/ 23/روح املعاين   )5(
  . 5سورة ص اآلية  )6(
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  رقمها  لسورةاسم ا  نص اآلية 

  5  ص  )َأَجَعَل اْآلِلَهَة ِإَلًها َواِحًدا ِإن َهَذا َلَشْيٌء ُعَجابٌ (

  15  ص  )َوَما َيْنُظُر َهؤَُالِء ِإال َصْيَحًة َواِحَدًة َما َلَها ِمْن َفَواقٍ (

ِإن َهـــَذا َأِخـــي َلـــُه ِتْســـٌع َوِتْســـُعوَن َنْعَجـــًة َوِلـــَي َنْعَجـــٌة َواِحـــَدٌة (
ِني ِفي اْلِخَطابِ َفَقاَل أَ  ْكِفْلِنيَها َوَعز(  

  23  ص

  65  ص  )ُقْل ِإنَما َأَنا ُمْنِذٌر َوَما ِمْن ِإَلٍه ِإال اللُه اْلَواِحُد اْلَقهارُ (

ــا َيْخُلــُق َمــا َيَشــاُء ( ــًدا َالْصــَطَفى ِمم َلــْو َأَراَد اللــُه َأْن َيتِخــَذ َوَل
  )ُد اْلَقهارُ ُسْبَحاَنُه ُهَو اللُه اْلَواحِ 

  4  الزمر

َخَلَقُكــْم ِمــْن َنْفــٍس َواِحــَدٍة ثُــم َجَعــَل ِمْنَهــا َزْوَجَهــا َوَأْنــَزَل َلُكــْم (
ــا  ــاِتُكْم َخْلًق َه ــْم ِفــي ُبُطــوِن ُأم ــَة َأْزَواٍج َيْخُلُقُك ــاِم َثَماِنَي ِمــَن اْألَْنَع

بُكْم َلـُه اْلُمْلـُك َال ِمْن َبْعِد َخْلٍق ِفي ُظُلَماٍت َثَالٍث َذِلُكُم اللُه رَ 
  )ِإَلَه ِإال ُهَو َفَأنى ُتْصَرُفونَ 

  6  الزمر

َيْوَم ُهْم َباِرُزوَن َال َيْخَفى َعَلى اللِه ِمْنُهْم َشْيٌء ِلَمـِن اْلُمْلـُك (
  )اْلَيْوَم ِللِه اْلَواِحِد اْلَقهارِ 

  16  غافر

ِإَلــي َأنَمــا ِإَلُهُكــْم ِإَلــٌه َواِحــٌد  ُقــْل ِإنَمــا َأَنــا َبَشــٌر ِمــْثُلُكْم ُيــوَحى(
  )َفاْسَتِقيُموا ِإَلْيِه َواْسَتْغِفُروُه َوَوْيٌل ِلْلُمْشِرِكينَ 

  6  فصلت

َوَلْو َشاَء اللُه َلَجَعَلُهْم ُأمًة َواِحَدًة َوَلِكْن ُيْدِخُل َمْن َيَشاُء ِفي (
 اِلُموَن َما َلُهْم ِمْن َوِليَوَال َنِصيرٍ  َرْحَمِتِه َوالظ(  

  8  الشورى

ـــــًة َواِحـــــَدًة َلَجَعْلَنـــــا ِلَمـــــْن َيْكفُـــــُر ( ـــــاُس ُأمـــــْوَال َأْن َيُكـــــوَن الن َوَل
ٍة َوَمَعاِرَج َعَلْيَها َيْظَهُرونَ  ْحَمِن ِلُبُيوِتِهْم ُسُقًفا ِمْن َفضِبالر(  

  33  الزخرف

  24  القمر  )ِإًذا َلِفي َضَالٍل َوُسُعرٍ  َفَقاُلوا َأَبَشًرا ِمنا َواِحًدا َنتِبُعُه ِإنا(

وِر َنْفَخٌة َواِحَدةٌ ( 13  الحاقة  )َفِإَذا ُنِفَخ ِفي الص  

  14  الحاقة  )َوُحِمَلِت اْألَْرُض َواْلِجَباُل َفُدكَتا َدكًة َواِحَدةً (
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  رقمها  لسورةاسم ا  نص اآلية 

  13  النازعات  )َفِإنَما ِهَي َزْجَرٌة َواِحَدةٌ (

�:��$�א#א" �

 مبنـي علـى الفـتح، مـاضٍ فعـل : ،جعـل لالستفهام ةالهمز  :واحداً اآللهة إلهًا أجعل 
: واحـداً ,منصـوب ثـاني مفعـول بـه:إلهـاً أول لجعـل منصـوب بالفتحـة ،مفعول بـه : اآللهة

فيـه معنـى التوكيـد أو ، )1(آخـرهنعت إلله منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظـاهرة علـى 
لول الصـفة اسـتفيد مـد إننـاه جـاء الوصـف للتوكيـد ومع: "يعـيش نبـايـد التوكيـد يقـول في

   . )2(فصار ذكره في الصفة كالتكرار إذ ليس فيه زيادة معنى "مما في الموصوف
 آخـرهحيث وقع نعتًا إلله منصوبًا وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على ) واحداً (:א�&�%د

.  
��
�א��� �

 خــالف فــاعتبرواآبــائهم مــن تعــدد اآللهــة  مــن واجبــوا مــن خــالف مــا اعتــادعإنهــم ت
شيء بليغ فـي العجـب علـى قـول  ذلك التوحيد إن شيئًا عجيبًا بل محاًال أو ذلك التعدد

  . )3( األلوسي
اآلية أشارت إلى إنكـار المشـركين لوحدانيـة المـولى عـز وجـل ومبـالغتهم :����ق�א���ل

  . )4(لهم إلى توحيد اهللا  �في العجب من دعوة الرسول 
� �

�:�א��و! �א����  �

�َسِمْعَنا ِبَهَذا ِفي اْلِملِة اْآلِخَرِة ِإْن َهَذا ِإال اْخِتَالقٌ  َما�: في قوله تعالى
)5(  

مـــن القـــرآن  الربـــع األخيـــر فـــي اً ضـــعاعشـــر مو  ىورد لفـــظ اآلخـــر نعتـــًا فـــي أحـــد
  .الكريم

                                                 
  23/81/اجلدول يف إعراب القرآن وصرفه )1(
  .  243/  2/ أليب يعيش / املفصل )2(
  .  166/ 23/ روح املعاين  )3(
  .  7/382/حمليط البحر ا )4(
  .   7سورة  ص اآلية  )5(
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  رقمها  اسم السورة  نص اآلية

  7  ص  )َما َسِمْعَنا ِبَهَذا ِفي اْلِملِة اْآلِخَرِة ِإْن َهَذا ِإال اْخِتَالقٌ (
  28  الدخان   )َكَذِلَك َوَأْوَرْثَناَها َقْوًما آَخِرينَ (
  26  ق  )الِذي َجَعَل َمَع اللِه ِإَلًها آَخَر َفَأْلِقَياُه ِفي اْلَعَذاِب الشِديدِ (
  51  الذاريات   )َوَال َتْجَعُلوا َمَع اللِه ِإَلًها آَخَر ِإني َلُكْم ِمْنُه َنِذيٌر ُمِبينٌ (
  13  النجم    )َقْد َرآُه َنْزَلًة ُأْخَرىَولَ (
  48  النجم   )َوَأن َعَلْيِه النْشَأَة اْألُْخَرى(
َال َتِجــــُد َقْوًمــــا ُيْؤِمُنــــوَن ِباللــــِه َواْلَيــــْوِم اْآلِخــــِر ُيــــَوادوَن َمــــْن َحــــاد اللــــَه (

اَنُهْم َأْو َعِشـيَرَتُهْم ُأوَلِئـَك َوَرُسوَلُه َوَلْو َكاُنوا آَباَءُهْم َأْو َأْبَناَءُهْم َأْو ِإْخـوَ 
ــاٍت َتْجــِري  ــْدِخُلُهْم َجن ــُه َوُي ــُروٍح ِمْن ــَدُهْم ِب ــاَن َوَأي يَم ــوِبِهُم اْإلِ ــَب ِفــي ُقُل َكَت
ِمْن َتْحِتَها اْألَْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َرِضَي اللُه َعْنُهْم َوَرُضـوا َعْنـُه ُأوَلِئـَك 

 ِه َأَال ِإنِه ُهُم اْلُمْفِلُحونَ  ِحْزُب اللِحْزَب الل(  

  22  لمجادلة ا

َلَقــْد َكــاَن َلُكــْم ِفــيِهْم ُأْســَوٌة َحَســَنٌة ِلَمــْن َكــاَن َيْرُجــو اللــَه َواْلَيــْوَم اْآلِخــَر (
  )َوَمْن َيَتَول َفِإن اللَه ُهَو اْلَغِني اْلَحِميدُ 

  6  لممتحنة ا

  13  الصف   )َن اللِه َوَفْتٌح َقِريٌب َوَبشِر اْلُمْؤِمِنينَ َوُأْخَرى ُتِحبوَنَها َنْصٌر مِ (
ـــــُروٍف ( ـــــاِرُقوُهن ِبَمْع ـــــُروٍف َأْو َف ـــــن َفَأْمِســـــُكوُهن ِبَمْع ـــــَن َأَجَلُه ـــــِإَذا َبَلْغ َف

َوَأْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل ِمْنُكْم َوَأِقيُموا الشَهاَدَة ِللِه َذِلُكْم ُيوَعُظ ِبِه َمْن َكـاَن 
  )ُيْؤِمُن ِباللِه َواْلَيْوِم اْآلِخِر َوَمْن َيتِق اللَه َيْجَعْل َلُه َمْخَرًجا

  2  الطالق  

�:�$�א#א" �

 أي كائنـًا فـي الملـة اآلخـرة ةجار ومجرور متعلـق بحـال محذوفـ :في الملة اآلخرة
  .)1(آخرهوهي نعت للملة مجرور وعالمة جره الكسره الظاهرة على 

   .آخرهالظاهرة على  الكسرةوعالمة جره  فهي نعت للملة مجرور) اآلخرة( :א�&�%د
�
���:א��� �

ا فــي الملــة نــكهنت مــن ســمع بــهن مأي مــا ســمعنا بهــذا التوحيــد فــي ديــن آبائنــا ولــ
  . )1(اآلخرة السالفة الماضية 

                                                 
ــــه الــــرمحن مــــن وجــــوه القــــراءات يف مجــــع القــــرآن )1( وإعــــراب القــــرآن  1/16/ط-د/ت-د/القــــاهرة/دار احلــــديث/للعكــــربى/إمــــالء مــــا مــــن ب

  8/23/330/وبيانه
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�:�א��و! �א���&� �

�َوهابِ َأْم ِعْنَدُهْم َخَزاِئُن َرْحَمِة َربَك اْلَعِزيِز الْ �: في قوله تعالى
)2( .  

 مـن القـرآن الكـريم األخيـر ربـعمـن ال اً عشر موضـع يثنافي  نعتاً  ورد لفظ العزيز
 .  

  رقمها  اسم السورة  ةـــــــــنص اآلي

  9  ص   )َأْم ِعْنَدُهْم َخَزاِئُن َرْحَمِة َربَك اْلَعِزيِز اْلَوهابِ (

  66  ص    )َعِزيُز اْلَغفارُ َرب السَماَواِت َواْألَْرِض َوَما َبْيَنُهَما الْ (

  1  الزمر  )َتْنِزيُل اْلِكَتاِب ِمَن اللِه اْلَعِزيِز اْلَحِكيمِ (

  2  غافر  )َتْنِزيُل اْلِكَتاِب ِمَن اللِه اْلَعِزيِز اْلَعِليمِ (

  41  فصلت    )ِإن الِذيَن َكَفُروا ِبالذْكِر َلما َجاَءُهْم َوإِنُه َلِكَتاٌب َعِزيزٌ (

  3  الشورى    )َكَذِلَك ُيوِحي ِإَلْيَك َوإَِلى الِذيَن ِمْن َقْبِلَك اللُه اْلَعِزيُز اْلَحِكيمُ (

  2  الجاثية    )َتْنِزيُل اْلِكَتاِب ِمَن اللِه اْلَعِزيِز اْلَحِكيمِ (

  2  االحقاف  )َتْنِزيُل اْلِكَتاِب ِمَن اللِه اْلَعِزيِز اْلَحِكيمِ (
  3  الفتح  )اللُه َنْصًرا َعِزيًزاَوَيْنُصَرَك (
ـــَالُم اْلُمـــْؤِمُن ( وُس السُهـــَو اْلَمِلـــُك اْلقُـــد ـــِذي َال ِإَلـــَه ِإالـــُه الُهــَو الل

  )اْلُمَهْيِمُن اْلَعِزيُز اْلَجباُر اْلُمَتَكبُر ُسْبَحاَن اللِه َعما ُيْشِرُكونَ 
  23  الحشر  

) ِه َما ِفي السَح ِلل1  الجمعة   )َماَواِت َواْألَْرِض َوُهَو اْلَعِزيُز اْلَحِكيمُ َسب  
  8  البروج    )َوَما َنَقُموا ِمْنُهْم ِإال َأْن ُيْؤِمُنوا ِباللِه اْلَعِزيِز اْلَحِميدِ (

�:�$�א#א"� �

نعـــت أول :، العزيـــزضـــاف إليـــه مجـــرورمضـــاف وم: ربـــك: ربـــك العزيـــز الوهـــاب
   . )3(مثله  مجرور لربكني ثانعت : الوهاب ربك مجرور ،ل

                                                                                                                                            
   23/168/لأللوسي/روح املعاين )1(
  .  9سورة ص اآلية  )2(
  8/23/331/إعراب القرآن وبيانه )3(
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  آخرهوعالمة جره الكسرة الظاهرة على  امجرور  كلرب اً نعت عزيز حيث وقعال :א�&�%د
�
�:א��� �

األلوســي أن مــن يملـــك خــزائن الرحمــة قــاهر علـــى خلقــه كثيــر المواهـــب  )1(ذكــر
هـــا وقـــد ناســـبت صـــفات العزيـــز الوهـــاب كلمـــة خـــزائن أي أنـــه يملـــك عيصـــيب بهـــا مواق

  . آن واحدالصفتين في 
�:א��و! �א���د,�$&� �

�ُجْنٌد َما ُهَناِلَك َمْهُزوٌم ِمَن اْألَْحَزابِ �: في قوله تعالى
 )2(.  

�:�$�א#א" �

 نعــــت:وهناك،ةأو خبــــر لمبتــــدأ محــــذوف تقــــديره هم،ومــــا زائــــد مبتــــدأ مرفــــوع:جنــــد
موصـوله مبتـدأ،وهنالك فـي موضـع الصـلة وجنـد  :خبر وذكر األلوسـي أن مـا :مهزومو 
   .)3(ةنعتان ألنهما مقصودان باإلفاد:ومهزوم ومن األحزاب خبر مقدم:

وعالمــة رفعــه الضــمة الظــاهرة علــى حيــث وقــع نعتــًا لجنــد مرفوعــًا ) مهــزوم(:א�&		�%د
   .آخره

�
�:�א��� �

 )بمـا(وعبـر عـنهم  ةمن اللذين أشركوا من أهل مكـمهزومون ذليلون هم جند أي 
)4( أضلألنهم كاألنعام بل هم 

.  
)5( نصرهم خرالبون وٕان تأغيات بيان للناس من أن جند اهللا هم الاآل�:���ق�א���ل

 

 

 

  

                                                 
  .23/168/ روح املعاين  )1(
  .  11سورة ص اآلية  )2(
)  ت –د (، ) ط –د / (تــونس/ اجلمهوريــة التونســية/ دار ســحنون للنشــر والتوزيــع /لإلمــام حممــد الطــاهر بــن عاشــور/ ر التحريــر والتنــوي )3(

  .   6/526/واحملرر الوجيز   224/  23/  11
  .  170/ 23/روح املعاين   )4(
دار الكتـاب  -هــ 1470 – 5885لإلمام برهـان الـدين أيب احلسـن إبـراهيم عمـر البقـاعي ت / تناسب اآليات والسور  نظم الدرر يف )5(

دائرة املعارف العثمانية مبساعدة وزارة املعارف والشئون الثقافية للحكومة العالية اهلندية / 1976 -هـ 1396/  1ط/ القاهرة / اإلسالمي 
  .  356/ م 1992 -هـ 1413/ 2ط/ 
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��&$�(
�:א��و! �א�(� �

ـــاِس �: فـــي قولـــه تعـــالى  ـــْيَن الن ـــاْحُكْم َب ـــًة ِفـــي اْألَْرِض َف ـــاَك َخِليَف ـــا َداُوُد ِإنـــا َجَعْلَن َي
ــِع اْلَهــَوى َفُيِضــلَك َعــْن َســِبيِل اللــِه ِإن ا ــاْلَحق َوَال َتتِب ــْم ِب لــِذيَن َيِضــلوَن َعــْن َســِبيِل اللــِه َلُه

   . )1( �َعَذاٌب َشِديٌد ِبَما َنُسوا َيْوَم اْلِحَسابِ 
  . من الربع األخير اً في خمسة عشر موضع نعتاً  ورد لفظ شديد

  رقمها  اسم السورة  نص اآلية

َن النـاِس ِبـاْلَحق َيا َداُوُد ِإنا َجَعْلَناَك َخِليَفـًة ِفـي اْألَْرِض َفـاْحُكْم َبـيْ (
َوَال َتتِبـــِع اْلَهـــَوى َفُيِضـــلَك َعـــْن َســـِبيِل اللـــِه ِإن الـــِذيَن َيِضـــلوَن َعـــْن 

  )َسِبيِل اللِه َلُهْم َعَذاٌب َشِديٌد ِبَما َنُسوا َيْوَم اْلِحَسابِ 

  26  ص

ــاِب ِذي الطــ( ــِل التــْوِب َشــِديِد اْلِعَق ْوِل َال ِإَلــَه ِإال َغــاِفِر الــذْنِب َوَقاِب
  )ُهَو ِإَلْيِه اْلَمِصيرُ 

  3  غافر

َفَلُنـــِذيَقن الـــِذيَن َكَفـــُروا َعـــَذاًبا َشـــِديًدا َوَلَنْجـــِزَينُهْم َأْســـَوَأ الـــِذي َكـــاُنوا (
  )َيْعَمُلونَ 

  27  فصلت
  

ــــُتهُ ( ــــِه ِمــــْن َبْعــــِد َمــــا اْســــُتِجيَب َلــــُه ُحجوَن ِفــــي الل ــــِذيَن ُيَحــــاجْم َوال
  )َداِحَضٌة ِعْنَد َربِهْم َوَعَلْيِهْم َغَضٌب َوَلُهْم َعَذاٌب َشِديدٌ 

    الشورى
16  

ـــاِلَحاِت َوَيِزيـــُدُهْم ِمـــْن َفْضـــِلِه ( ـــِذيَن آَمُنـــوا َوَعِمُلـــوا الصَوَيْســـَتِجيُب ال
  )َواْلَكاِفُروَن َلُهْم َعَذاٌب َشِديدٌ 

    الشورى
26  

َســُتْدَعْوَن ِإَلــى َقــْوٍم ُأوِلــي َبــْأٍس َشــِديٍد  إلعــراباُقــْل ِلْلُمَخلِفــيَن ِمــَن (
ــــْؤِتُكُم اللــــُه َأْجــــًرا َحَســــًنا َوإِْن  ــــِإْن ُتِطيُعــــوا ُي ــــاِتُلوَنُهْم َأْو ُيْســــِلُموَن َف تَُق

  )َتَتَولْوا َكَما َتَولْيُتْم ِمْن َقْبُل ُيَعذْبُكْم َعَذاًبا َأِليًما

  16  الفتح

  6  ق  )اللِه ِإَلًها آَخَر َفَأْلِقَياُه ِفي اْلَعَذاِب الشِديدِ  الِذي َجَعَل َمعَ (

اْعَلُموا َأنَما اْلَحَياُة الدْنَيا َلِعـٌب َوَلْهـٌو َوِزيَنـٌة َوَتَفـاُخٌر َبْيـَنُكْم َوَتَكـاُثٌر (
 ـــاَر َنَباتُـــُه ثُـــمَيِهـــيُج  ِفـــي اْألَْمـــَواِل َواْألَْوَالِد َكَمَثـــِل َغْيـــٍث َأْعَجـــَب اْلُكف

ــَرٌة  ــَراُه ُمْصــَفرا ثُــم َيُكــوُن ُحَطاًمــا َوِفــي اْآلِخــَرِة َعــَذاٌب َشــِديٌد َوَمْغِف َفَت
  )ِمَن اللِه َوِرْضَواٌن َوَما اْلَحَياُة الدْنَيا ِإال َمَتاُع اْلُغُرورِ 

  20  الحديد

                                                 
  .  26سورة ص اآلية  )1(
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  رقمها  اسم السورة  نص اآلية

ُم اْلِكتَــاَب َواْلِميــَزاَن ِلَيقُــوَم َلَقــْد َأْرَســْلَنا ُرُســَلَنا ِباْلَبيَنــاِت َوَأْنَزْلَنــا َمَعهُــ(
الناُس ِباْلِقْسِط َوَأْنَزْلَنا اْلَحِديَد ِفيِه َبْأٌس َشِديٌد َوَمَناِفُع ِللنـاِس َوِلـَيْعَلَم 

  )اللُه َمْن َيْنُصُرُه َوُرُسَلُه ِباْلَغْيِب ِإن اللَه َقِوي َعِزيزٌ 

  25  الحديد

اًبا َشِديًدا َفاتُقوا اللَه َيا ُأوِلي اْألَْلَباِب الِذيَن آَمُنوا َأَعد اللُه َلُهْم َعذَ (
  )َقْد َأْنَزَل اللُه ِإَلْيُكْم ِذْكًرا

  10  المجادلة

ــْت َعــْن َأْمــِر َربَهــا َوُرُســِلِه َفَحاَســْبَناَها ِحَســاًبا ( َوَكــَأيْن ِمــْن َقْرَيــٍة َعَت
  )ُنْكًراَشِديًدا َوَعذْبَناَها َعَذاًبا 

  8  الطالق

َأَعد اللُه َلُهْم َعَذاًبا َشِديًدا َفاتُقوا اللَه َيا ُأوِلي اْألَْلَباِب الِذيَن آَمُنوا (
  )َقْد َأْنَزَل اللُه ِإَلْيُكْم ِذْكًرا

  10  الطالق

ــــاًرا َوُقوُدَهــــا( ــــيُكْم َن النــــاُس  َيــــا َأيَهــــا الــــِذيَن آَمُنــــوا ُقــــوا َأْنُفَســــُكْم َوَأْهِل
َواْلِحَجــاَرُة َعَلْيَهــا َمَالِئَكــٌة ِغــَالٌظ ِشــَداٌد َال َيْعُصــوَن اللــَه َمــا َأَمــَرُهْم 

  )َوَيْفَعُلوَن َما ُيْؤَمُرونَ 

  6  التحريم

  8  الجن  )َوَأنا َلَمْسَنا السَماَء َفَوَجْدَناَها ُمِلَئْت َحَرًسا َشِديًدا َوُشُهًبا(

  12  النبأ  )َسْبًعا ِشَداًدا َوَبَنْيَنا َفْوَقُكمْ (

�:$�א#א" �

ضــمير الغــائبين فــي محــل جــر متعلــق :جــر،همرف حــ: الــالم: عــذاب شــديدلهــم 
 )1(نعـت لعـذاب مرفـوع مثلـه: شديد , مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة  :عذاب, بخبر مقدم 

فيكــون " أشـتدالفاعـل مـن الفعــل  باســم ههـي مـن الصــفات المشـبه: "أبـو حيــان  )2(يقـول
أي عــذاب ذا شــدة أمــا إذا كــان بمعنــى مشــتد فهــو اســم مفعــول  جــاء فــي  معنــىالبهــذا 

إذًا يبقـى الثبـوت والحـدوث همـا الفيصـل فـي . )3(لسان العرب شيء شديد وشيء مشـتد
  . التمييز بينهما

                                                 
  8/23/353/وإعراب القرآن وبيانه 23/90/اجلدول يف إعراب القرآن وصرفه )1(
  .  493 - 447/ 7/ /أليب حيان األندلسي/البحر احمليط  )2(
  . مادة شدد / ابن منظور / لسان العرب  )3(
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  .آخرهالظاهرة على  ةبالضم اً لعذاب مرفوع اً حيث وقع نعت) شديد( :א�&�%د
�
�:א��� �

شــدة قــوي مســلط  والهــوى لهــم عــذاب ذ تبــاعاب أي الــذين يضــلون عــن ســبيل اهللا
   )1(.عليهم بما نسوا يوم الحساب

بتذكر حال األنبياء مـن قبلـه ليتأسـى بمـا القـوا مـن أذى  �أمر اهللا نبيه :����ق�א���ل
قــومهم محتســبين آجــرهم علــى اهللا كمــا أنــه أشــار إلــى أهــل الضــالل لهــم عــذاب مشــدد 

   )2(.جزاء أعمالهم السيئة
��$&��א��و! �א���)�:� �

ِكتَـــــاٌب َأْنَزْلَنـــــاُه ِإَلْيـــــَك ُمَبـــــاَرٌك ِلَيـــــدبُروا آَياِتـــــِه َوِلَيتَـــــَذكَر ُأوُلـــــو � :فـــــي قولـــــه تعـــــالى 
   )3(.�اْألَْلَبابِ 

مــن الربــع مرفوعــًا ومجــرورًا ومنصــوبًا  مواضــع  ةفــي ثالثــ اً ورد لفــظ مبــارك نعتــ
  . األخير

  رقمها  اسم السورة  نص اآلية

  29  ص  )َزْلَناُه ِإَلْيَك ُمَباَرٌك ِلَيدبُروا آَياِتِه َوِلَيَتَذكَر ُأوُلو اْألَْلَبابِ ِكَتاٌب َأنْ (
  3  الدخان  )ِإنا َأْنَزْلَناُه ِفي َلْيَلٍة ُمَباَرَكٍة ِإنا ُكنا ُمْنِذِرينَ (
ْلَنا ِمَن السَماِء َماًء ُمَباَرًكا َفَأْنَبْتَنا ِبِه َجناٍت وَ ( اْلَحِصيدِ َوَنز 9  ق  )َحب  

� �

� �

�:$�א#א" �

نعـــت لكتـــاب : خبـــر مبتـــدأ محـــذوف تقـــديره هـــو ، مبـــارك : كتـــاب: كتـــاب مبـــارك
مرفـــوع أو خبـــر لمبتـــدأ محـــذوف تقـــديره هـــو  أنـــه خبـــر ثـــانٍ . )1(وأورده النســـفي )4(مرفـــوع

                                                 
   55/ 23/روح املعاين  )1(
ــــدة والشــــريعة و  )2( ــــة الزحيلــــي / املــــنهج التفســــري املنــــري يف العقي ــــان / بــــريوت / دار الفكــــر / لوهب /  1ط/ دمشــــق ســــوريا / دار الفكــــر / لبن

  . . بتصدق  279 – 273/  23/  1991 -هـ 1411
  . 29سورة ص اآلية  )3(
  7/395/البحر احمليط )4(
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ومبـارك علـى مفاعـل . )2(وقرئ مباركًا بالنصب في موضع حـال لكتـاب منصـوب مثلـه
روك خطـأ شـائع مـن بـرك إذا ول مـن الفعـل ُبـوَرَك وبـارك فهـو مبـارك ومبـفهو اسـم مفعـ

  .)3(ير في موضع لزمهأناخ البع
وعالمـــة رفعـــه الضـــمة الظـــاهرة علـــى  اً لكتـــاب مرفوعـــ اً حيـــث وقـــع نعتـــمبارك،:א�&			�%د

   .آخره
�
�:�א��� �

 كثير المنافع عظيم النعم لينتفع بـه النـاس وقيـل المبـارك هـو اً أي أنزلنا إليك كتاب
الخيــر الكثيــر المنبــث فيــه البركــة وكــل آيــات القــرآن مبــارك فيهــا ألنهــا إمــا مرشــدة إلــى 

  .)4(خير وٕاما صارفة عن شر وفساد وال بركة أعظم من ذلك
اآليــات فضــل القــرآن العظــيم بأنــه كثيــر المنــافع الدينيــة والدنيويــة  بينــت:��		��ق�א��		�ل

  .)5(عظيم المنفعة والبركة لمن يقرأه
�:� �$&��א��و! �א��א� �

اِفَناُت اْلِجَيادُ �: في قوله تعالى  الص ِإْذ ُعِرَض َعَلْيِه ِباْلَعِشي�
)6(.  

�:��$�א#א" �

نعــت للصــافنات : نائــب فاعــل مرفــوع ، الجيــاد : لصــافنات ل: الصــافنات الجيــاد 
   . )7(أو بدل من الصافنات أو عطف بيان عليهمرفوع مثله 

 .مثله فنات مرفوع فالجياد نعت لصا :الجياد  :�א�&�%د

 

 

  

                                                                                                                                            
الدقائق  –زيل يف تفسري القرآن الكرمي مدارك التن: أشهر مؤلفاته  –م 131ت. 710-و/ هو عبد اهللا بن حممود النسفي أبو الربكات  )1(

  .  68/ 8/ األعالم والزركلي  : يف الفقه 
   31/  4/ ت  –د / ط  –د / ميدان األزهر/مطبوعات حممد على صبيح وأوالده / للنسفي/تفسري النسفي  )2(
  . مادة برك / ابن منظور / لسان العرب  )3(
  .   395/  7/ البحر احمليط  )4(
  .  193/  23/ املنري التفسري  )5(
  .  31سورة ص اآلية  )6(
  23/96/اجلدول يف إعراب القرآن وصرفه )7(
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�
��:�א��� �

وقفت كانت ساكنة مطمئنة فـي مواقفهـا وٕاذا جـرت  إذاجيدة ًا أي أنها كانت جياد
  . )1(كانت سراعًا خفافًا في جريها 

اآليــة تعــداد الــنعم علــى ســيدنا ســليمان ليشــكر المحســن ويــتعظ المســيء :��		��ق�א��		�ل
ومــا مــنح مــن متــاع الــدنيا الــذي يــرى فــي قصصــها عظــة وعبــرة فإنــه رغــم ملكــه الكبيــر 

  .)2(عن ذكر اهللا وعبادته بها مثل الخيل الصافنة الجيدة لم ينشغل 
�:�א��و! �א����س�$&�� �

ِنيَن ِفي اْألَْصَفادِ �: في قوله تعالى  َوآَخِريَن ُمَقر��
)3( .  

�:�$�א#א" �

: قولــــه تعــــالى التــــي جــــاءت فــــي معطوفــــة بــــالواو علــــى كــــل: خــــرين مقــــرنين آو 
داخلـه فـي حكـم البـدل منصـوبة باليـاء ألنهـا ملحقـة . )4( )يَن ُكل َبناٍء َوَغواصٍ َوالشَياطِ (

  . )5(نعت آلخرين منصوب مثلها: بجمع المذكر السالم ، ومقرنين 
 .فهــــو نعــــت للشــــياطين منصـــوب باليــــاء ألنــــه جمــــع مــــذكر ســــالم: مقــــرنين  :א�&				�%د
�
�:�א��� �

بعـض فـي القيـود والسالسـل  أي وصف آخر مـن الشـياطين مقيـدين بعضـهم إلـى
  . لكف عن الفساد ل

�:�א��و! �א���دس�$&�� �

�اْرُكْض ِبِرْجِلَك َهَذا ُمْغَتَسٌل َباِرٌد َوَشَرابٌ �: في قوله تعالى 
)6(.  

 

� �

                                                 
  .23/160/ روح املعاين )1(
  .  199/  23/ التفسري املنري  )2(
  .  38سورة ص اآلية  )3(
  .  37سورة ص اآلية  )4(
  . 23/275/ ابن عاشور / التحرير والتنوير  )5(
  .  42سورة ص اآلية  )6(
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خبـر المبتـدأ مرفـوع مثلـه وبـارد تـدأ ومغتسـل بإشـارة م اسـمهذا : هذا مغتسل بارد 
   .)1(نعت له 
   .اإلشارة مرفوع مثله السمنعت  وفه: بارد  :�א�&�%د
��
�:����א��� �

أ جســـمك ر رض ينبـــع منهـــا عينـــان عـــين تغتســـل فيهـــا فيبـــأي أضـــرب برجلـــك األ
  . )2(وعين بارد تشرب منها

الشــكر علــى  يــةوردت قصــة مــن قصــص األنبيــاء التــي تعلــم كيفأاآليــة :��		��ق�א��		�ل�
 ناهللا مـن نعـم فـي عيـو  النعمة والصـبر علـى الـبالء متمثلـة فـي سـيدنا أيـوب ومـا منحـه

    .)3(وشرب منها  اغتسلالماء التي 
�:א��و! �א���� �$&�� �

ـــــِدي �: فـــــي قولـــــه تعـــــالى  ـــــي اْألَْي ـــــوَب ُأوِل ـــــَراِهيَم َوإِْســـــَحاَق َوَيْعُق ـــــا إْب َواْذُكـــــْر ِعَباَدَن
�َواْألَْبَصارِ 

)4( .  
�:��$�א#א" �

تـا لألسـماء وقـع نع أولى مضـافعبادنا مفعـول بـه منصـوب،:األيدي عبادنا أولى
وقـرأت أولـي األيـادي علـى جمـع الجمـع وأولـي  )5( واأليدي مضـاف إليـه منصوبا بالياء

   . )6(األيد على طرح الياء واالكتفاء بالكسرة 
وأعنـي بهـا إبـراهيم وٕاسـحاق ويعقـوب لألسـماء لعبادنـا أو  اً فقـد وقـع نعتـ":أولـي":א�&�%د
  .المذكر السالم بالياء ألنه ملحق بجمع اً منصوب

� �

 

� �

                                                 
  . 8/23/367/إعراب القرآن وبيانه )1(
  .23/99إعراب القرآن وبيانه  )2(
  .   207/  23/ التفسري املنري  )3(
  .  45سورة ص اآلية  )4(
  .23/103اجلدول يف إعراب القرآن وصرفه  )5(
   8/23/369/إعراب القرآن وبيانه )6(

�:��$�א#א" �
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�
�:�א��� �

مخشـــــري أولـــــى األعمـــــال والفكـــــر ز األبصـــــار علـــــى مـــــا ذكـــــر الو األيـــــادي أولـــــى 
 يمــن األيــدفــي ديــن اهللا وهــم أنبيــاء اهللا علــيهم الســالم وقيــل المقصــود والمستبصــرين 

  . )1(التأييد في الفكر والرأي 
هــذه إحــدى قصـــص األنبيــاء يــراد بهــا العظــة والعبــرة للتخلــق بـــأخالق �:�		��ق�א��		�ل��

  . )2(ء والصالحين والعمل بأعمالهم التي استحقوا بها ما أعد اهللا لهم من الثواباألنبيا
�:��א��و! �א�(��ن�$&� �

�َوإِنُهْم ِعْنَدَنا َلِمَن اْلُمْصَطَفْيَن اْألَْخَيارِ �:في قوله تعالى
)3( .  

�:�$�א#א" �

، رور فـي محــل رفـع خبــر إنجــار ومجـ:مـن المصـطفين:مـن المصـطفين األخيــار
  . )4(جرور م لمصطفيننعت ل:األخيار
  .مثله جرورم للمصطفين اً نعتفقد وقع :األخيار:א�&�%د
�
�:�א��� �

  . أي أن هؤالء الرسل ممن اصطفيناهم من عبادنا فهم من خيرة بني جنسهم 
  : )5( ���ق�א���ل

�:�א��و! �א���� �$&�� �

�ِثيَرٍة َوَشَرابٍ ُمتِكِئيَن ِفيَها َيْدُعوَن ِفيَها ِبَفاِكَهٍة كَ �: في قوله تعالى 
)6(.  

  .مواضع من الربع األخير  ثالثةفي  اً ورد لفظ كثيرة نعت
   

  رقمها  اسم السورة  نص اآلية

                                                 
  . 4/95/ للزخمشري / الكشاف  )1(
  . ظ 23/55/التفسري املنري )2(
  .  47سورة ص اآلية  )3(
  23/103/واجلدول يف إعراب القرآن وصرفه 211/  23روح املعاين   )4(
  .  23/211/روح املعاين  )5(
  .  51سورة ص اآلية  )6(
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  رقمها  اسم السورة  نص اآلية

  51  ص  )ُمتِكِئيَن ِفيَها َيْدُعوَن ِفيَها ِبَفاِكَهٍة َكِثيَرٍة َوَشَرابٍ (
  19  الفتح  )َوَمَغاِنَم َكِثيَرًة َيْأُخُذوَنَها َوَكاَن اللُه َعِزيًزا َحِكيًما(
  32  الواقعة  )َوَفاِكَهٍة َكِثيَرةٍ (

�:�$�א#א" �

ـــق بيـــجـــار  :بفاكهـــة :بفاكهـــة كثيـــرة دعون ، كثيـــرة ، نعـــت لفاكهـــة ومجـــرور متعل
وكثيــرة علــى وزن فعيلـــة مؤنــث كثيــر مــن الفعـــل كثــر مضــموم العــين وفعيـــل . مجــرور

  .بمعنى مفعل أي مكثر من الشيء 
عـــًا لتنـــوع الفاكهـــة واخـــتالف أشـــكالها ذكـــر األلوســـي أن الوصـــف جـــاء بـــالجمع تب

  .)1(وكثرة نوع كل منها ولما كان الشراب نوعًا واحدًا وهو الخمر أفرد الوصف فيه
  .اوعالمة جرها الكسرة الظاهرة على آخره فكثيرة نعت لفاكهة مجرور) ةكثير (:א�&�%د
�
�:��א��� �

عمــة وفواكــه ن يتنــاولون مــا فيهــا مــن الــنعم مــن أطو ن متكئــو أنهــم فــي الجنــة جالســ
  .)2(كثيرة متنوعة ومختلفة 
�:�א��و! �א��&�ون� �

�َوِعْنَدُهْم َقاِصَراُت الطْرِف َأْتَرابٌ �:في قوله تعالى
)3(.  

  .  في ثالثة مواضع من الربع األخير  نعتاً  ورد لفظ أتراب

  رقمها  اسم السورة  نص اآلية

  52  ص   )َوِعْنَدُهْم َقاِصَراُت الطْرِف َأْتَرابٌ (

  37  الواقعة   )ُرًبا َأْتَراًباعُ (

  33  النبأ    )َوَكَواِعَب َأْتَراًبا(

                                                 
    8/23/374/وإعراب القرآن وبيانه.213/  23/ روح املعاين  )1(
  .   378/  7/ البحر احمليط   )2(
  .  52سورة ص اآلية  )3(
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�:��$�א#א" �

 خبــــــر مقــــــدم مرفــــــوع:الــــــواو عاطفه،عنــــــدهم :قاصــــــرات الطــــــرف أتــــــرابوعنــــــدهم 
عــت ن:رات مضــاف والطــرف مضــاف إليــه مجرور،أتــراب، قاصــمــؤخرمبتــدأ :قاصــرات

  .)1(لقاصرات الطرف مرفوع 
   .ًا مثلهلقاصرات مرفوع اً نعتحيث وقع " أتراب":א�&�%د
��
�:�א��� �

 إلــىتراب التــي هــي ضــلوع الصــدر فــي المماثلــة وذهــب الزمخشــري شــبهوا بــاأل 
  .)2(أنهن قصرن أطرافهن على أزواجهن فهن أتراب لهن والتحاب بين األقران أثبت

�:�א��و! �א���د,�وא��&�ون� �

�َوآَخُر ِمْن َشْكِلِه َأْزَواجٌ �:في قوله تعالى
)3(.  

�:�א#$�א" �

مرفــوع بالضــمة ) مــيم وغســاقح(معطــوف بــالواو علــى مبتــدأ  :خــرآو :خــر أزواجآو 
ألنه اسم شائع فـي كـل مغـاير وقـرأ الجمهـور وآخـر بصـيغة اإلفـراد ممنوع من الصرف 

 :نعـت لـه وأزواج:،من شكلهالمنعوت ثوُأخر بضم الهمزة جمع أخرى على اعتبار تأني
  .)4(. نعت مرفوع مثله :وأزواج ولهم أخر، أييكون الخبر محذوفا  أوخبره 

  . مثله نعت آلخر مرفوع ) أزواج(:א�&�%د
�
�:��א��� �

مقترنــة اف كثيــرة ومتعــددة صــنوعــذاب آخــر مــن شــكل ذلــك العــذاب فهــو أزواج وأ
  .)5(بعضها ببعض

                                                 
  .   213/  23/ ح املعاينرو  )1(
  .  378/  7/ البحر احمليط )2(
  .  58سور ص اآلية  )3(
  8/23/375/وإعراب القرآن وبيانه 4/233/ الكشاف  )4(
  .3/61/ م1928 –هـ 1347/  2ط/ مصر / األزهر الشريف / املطبعة األزهرية / ألمحد الصاوي / حاشية الصاوي على اجلاللني  )5(
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بعد أن وصف تعالى ثـواب المتقـين ومـآل السـعداء وصـف بعـده عقـاب  :���ق�א���ل�
ومين ليــتم التقابـل والمقارنــة بــين الفـريقين ويقتــرن الوعــد الطـاغين وحــال األشـقياء المحــر 

  .)1(ن المعصية عفيتم اإلقبال على الطاعة واالجتناب بالوعيد 
�:�א��و! �א�(�
)�وא��&�ون �

�َهَذا َفْوٌج ُمْقَتِحٌم َمَعُكْم َال َمْرَحًبا ِبِهْم ِإنُهْم َصاُلوا النارِ �: في قوله تعالى
)2(.  

�:��$�א#א" �

ع مبتـدأ ، فـوج فـي محـل رفـمبنـي علـي السـكون  إشـارةهذا اسم : م حج مقتهذا فو 
واالقتحـام هـو ركـوب الشـدة والـدخول نعـت لفـوج مرفـوع مثلـه :محمقتخبر المبتـدأ مرفـوع،

   .)3(فيها
  . آخرهالظاهرة على م ، فهو نعت للفوج مرفوع بالضمة حمقت:א�&�%د
�
�:��א��� �

  . قاسي ما تقاسونه من العذاب والشدةيداخل معكم النار أي هذا فوج من القوم 

 مف آخـر مـن أهـل النـار مـن األشـقياء والمجـرمين فهـناآلية وصـف لصـ�:����ق�א���ل
  .)4(اقتحام الشدائد والدخول فيها ن في و مشترك

�:�א��و! �א�(����وא��&�ون� �

�ًفا ِفي النارِ َقاُلوا َربَنا َمْن َقدَم َلَنا َهَذا َفِزْدُه َعَذاًبا ِضعْ �:في قوله تعالى
)5( .  

�:�$�א#א" �

فعـل أمـر مبنـي علـى السـكون :الفـاء رابطـه لجـواب شـرط، زد :عذابًا ضـعفاً فزده  
نعــت :وضــعفاً ,مفعــول بــه منصــوب بالفتحــة :عــذاباً فاعلــه ضــمير مســتتر تقــديره أنــت ،

  .)6(لعذاب منصوب مثله 
                                                 

  .23/220/  التفسري املنري )1(
  .  59سورة ص  اآلية  )2(
  8/23/375/إعراب القرآن وبيانه )3(
  . 23/220/ التفسري املنري  )4(
  . 61سورة ص  اآلية  )5(
  .1/213/ للعكربي / إمالء ما من به الرمحن  )6(
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  .مثله اً لعذاب منصوب اً فقد وقع نعت" ضعفاً ":א�&�%د
�
�:�א��� �

مـــن دلنـــا علـــى هـــذا الضـــالل زده عـــذابًا مضـــاعفًا أو ذا ضـــعف يزيـــد علـــى  أي
  .)1(عذابه أو مثلين لعذاب غيره 
�:�א��و! �א��א� �وא��&�ون� �

��ُقْل ُهَو َنَبٌأ َعِظيمٌ �:في قوله تعالى
)2(.  

الربع األخير تـارة نكـرة وأخـرى  فيورد لفظ عظيم نعتًا في ستة وعشرين موضعًا 
  .معرفة 

  رقمها  اسم السورة  نص اآلية

  67  ص  )ُقْل ُهَو َنَبٌأ َعِظيمٌ (

  13  الزمر  )ُقْل ِإني َأَخاُف ِإْن َعَصْيُت َربي َعَذاَب َيْوٍم َعِظيمٍ (

َوِقِهــُم الســيَئاِت َوَمــْن تَــِق الســيَئاِت َيْوَمِئــٍذ َفَقــْد َرِحْمتَــُه َوَذِلــَك ُهــَو اْلَفــْوُز (
  )اْلَعِظيمُ 

  9  غافر

  35  فصلت  )ُيَلقاَها ِإال الِذيَن َصَبُروا َوَما ُيَلقاَها ِإال ُذو َحظ َعِظيمٍ  َوَما(

َل َهَذا اْلُقْرآُن َعَلى َرُجٍل ِمَن اْلَقْرَيَتْيِن َعِظيمٍ ( 31  الزخرف  )َوَقاُلوا َلْوَال ُنز  

  57  الدخان  )َفْضًال ِمْن َربَك َذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ (

ِمْن َوَراِئِهْم َجَهنُم َوَال ُيْغِني َعْنُهْم َما َكَسُبوا َشْيًئا َوَال َما اتَخـُذوا ِمـْن ُدوِن (
  )اللِه َأْوِلَياَء َوَلُهْم َعَذاٌب َعِظيمٌ 

  10  الجاثية

ِن َيَدْيـِه َواْذُكْر َأَخا َعاٍد ِإْذ َأْنَذَر َقْوَمُه ِباْألَْحَقاِف َوَقْد َخَلـِت النـُذُر ِمـْن َبـيْ (
  )َوِمْن َخْلِفِه َأال َتْعُبُدوا ِإال اللَه ِإني َأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب َيْوٍم َعِظيمٍ 

  21  اآلحقاف

ــِديَن (   5  الفتحِلُيــْدِخَل اْلُمــْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَنــاِت َجنــاٍت َتْجــِري ِمــْن َتْحِتَهــا اْألَْنَهــاُر َخاِل

                                                 
  .23/217/ روح املعاين  )1(
  .  67سورة ص  اآلية  )2(
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  رقمها  اسم السورة  نص اآلية

 َر َعْنُهْم َسيِه َفْوًزا َعِظيًماِفيَها َوُيَكفَئاِتِهْم َوَكاَن َذِلَك ِعْنَد الل(  

ــْن َنَكــَث ( ــِديِهْم َفَم ــْوَق َأْي ــُد اللــِه َف ــاِيُعوَن اللــَه َي ــا ُيَب ــَك ِإنَم ِإن الــِذيَن ُيَباِيُعوَن
َفَســُيْؤِتيِه َأْجــًرا  َفِإنَمــا َيْنُكــُث َعَلــى َنْفِســِه َوَمــْن َأْوَفــى ِبَمــا َعاَهــَد َعَلْيــُه اللــهَ 

  )َعِظيًما

  10  الفتح

ــٌد َرُســوُل اللــِه َوالــِذيَن َمَعــُه َأِشــداُء َعَلــى اْلُكفــاِر ُرَحَمــاُء َبْيــَنُهْم تَــَراُهْم ( ُمَحم
ًدا َيْبَتُغــوَن َفْضــًال ِمــَن اللــِه َوِرْضــَواًنا ِســيَماُهْم ِفــي ُوُجــوِهِهْم ِمــْن  ًعـا ُســجُرك

ـــ ْنِجيـــِل َكـــَزْرٍع َأْخـــَرَج َأثَـــِر الس ُجوِد َذِلـــَك َمـــَثُلُهْم ِفـــي التـــْوَراِة َوَمـــَثُلُهْم ِفـــي اْإلِ
راَع ِلَيِغـــيَظ ِبِهـــُم  َشـــْطَأُه َفـــآَزَرُه َفاْســـَتْغَلَظ َفاْســـَتَوى َعَلـــى ُســـوِقِه ُيْعِجـــُب الـــز

ــــاِلَحاِت  ــــِذيَن آَمُنــــوا َوَعِملُــــوا الصــــُه الـــاَر َوَعــــَد اللِمــــْنُهْم َمْغِفــــَرًة َوَأْجــــًرا اْلُكف
  )َعِظيًما

  29  الفتح

ــوَن َأْصــَواَتُهْم ِعْنــَد َرُســوِل اللــِه ُأوَلِئــَك الــِذيَن اْمــَتَحَن اللــُه ( ــِذيَن َيُغضال ِإن
  )ُقُلوَبُهْم ِللتْقَوى َلُهْم َمْغِفَرٌة َوَأْجٌر َعِظيمٌ 

  3  الحجرات

وَن َعَلى اْلحِ ( 46  الواقعة  )ْنِث اْلَعِظيمِ َوَكاُنوا ُيِصر  

  74  الواقعة  )َفَسبْح ِباْسِم َربَك اْلَعِظيمِ (

  76  الواقعة  )َوإِنُه َلَقَسٌم َلْو َتْعَلُموَن َعِظيمٌ (

  96  الواقعة  )َفَسبْح ِباْسِم َربَك اْلَعِظيمِ (

ْيَن َأْيــــِديِهْم َوِبَأْيَمــــاِنِهْم َيــــْوَم تَــــَرى اْلُمــــْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَنــــاِت َيْســــَعى ُنــــوُرُهْم َبــــ(
ُبْشــَراُكُم اْلَيـــْوَم َجنـــاٌت َتْجـــِري ِمـــْن َتْحِتَهــا اْألَْنَهـــاُر َخاِلـــِديَن ِفيَهـــا َذِلـــَك ُهـــَو 

  )اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ 

  12  الحديد

ـــْن َفْضـــِل اللـــِه وَ ( ـــى َشـــْيٍء ِم ـــِدُروَن َعَل ـــاِب َأال َيْق ـــَم َأْهـــُل اْلِكَت ـــَئال َيْعَل َأن ِل
  )اْلَفْضَل ِبَيِد اللِه ُيْؤِتيِه َمْن َيَشاُء َواللُه ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيمِ 

  29  الحديد

ــْدِخْلُكْم َجنــاٍت َتْجــِري ِمــْن َتْحِتَهــا اْألَْنَهــاُر َوَمَســاِكَن ( َيْغِفــْر َلُكــْم ُذُنــوَبُكْم َوُي
  )يمُ َطيَبًة ِفي َجناِت َعْدٍن َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعظِ 

  12  الصف
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  4  الجمعة  )َذِلَك َفْضُل اللِه ُيْؤِتيِه َمْن َيَشاُء َواللُه ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيمِ (

َيـــْوَم َيْجَمُعُكـــْم ِلَيـــْوِم اْلَجْمـــِع َذِلـــَك َيـــْوُم التَغـــاُبِن َوَمـــْن ُيـــْؤِمْن ِباللـــِه َوَيْعَمـــْل (
ـــاٍت َتْجـــِري ِمـــْن َتْحِتَهـــا اْألَْنَهـــاُر َصـــاِلًحا ُيَكفـــْر َعْنـــُه َســـيَئاِتِه َوُيْدخِ  ْلـــُه َجن

  )َخاِلِديَن ِفيَها َأَبًدا َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ 

  9  التغابن

  15  التغابن  )ِإنَما َأْمَواُلُكْم َوَأْوَالُدُكْم ِفْتَنٌة َواللُه ِعْنَدُه َأْجٌر َعِظيمٌ (

  4  القلم  )َوإِنَك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيمٍ (

  33  الحاقة  )ِإنُه َكاَن َال ُيْؤِمُن ِباللِه اْلَعِظيمِ (

  52  الحاقة  )َفَسبْح ِباْسِم َربَك اْلَعِظيمِ (

  2  النبأ  )َعِن النَبِإ اْلَعِظيمِ (

  5  المطففين  )ِلَيْوٍم َعِظيمٍ (
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�:��$�א#א" �

: ى السكون في محل رفـع مبتـدأ ، نبـأغائب مبني عل ضمير :هو :عظيمو نبأ ه
كتـاب الصـفة مشـبهة جـاء فـي  )1(نعت لنبأ مرفوع مثلـه: خبر المبتدأ مرفوع مثله،عظيم

  . )2(لى فعيلوالصفات عما كان حسنًا أو قبيحًا فإنه تجيء منه األسماء  لسيبويه
  .آخرهالظاهرة على عالمة رفعه الضمة و فعظيم نعت لنبأ مرفوع  :عظيم :א�&�%د

���
�:�א��� �

وقيـــل هـــو القيامـــة فهـــو أمـــر عظـــيم ال  رآنة وهـــو القـــأي هـــو نبـــأ وفائـــدة عظيمـــ
  .)3(غافل إال يعرض عنه 

�:א��و! �א����س�وא��&�ون� �

�َما َكاَن ِلَي ِمْن ِعْلٍم ِباْلَمَإلِ اْألَْعَلى ِإْذ َيْخَتِصُمونَ �:في قوله تعالى
)4(.  

  . في خمسة مواضع من الربع اً ورد لفظ األعلى نعت
  رقمها  اسم السورة  نص اآلية

  69  ص  )َما َكاَن ِلَي ِمْن ِعْلٍم ِباْلَمَإلِ اْألَْعَلى ِإْذ َيْخَتِصُمونَ (
  7  النجم  )َوُهَو ِباْألُُفِق اْألَْعَلى(
  24  النازعات  )َفَقاَل َأَنا َربُكُم اْألَْعَلى(
  1  األعلى  )َسبِح اْسَم َربَك اْألَْعَلى(
  29  الليل  )ِإال اْبِتَغاَء َوْجِه َربِه اْألَْعَلى(

�:�$�א#א" �

مجــرور لفظــا :متعلــق بخبــر كــان،علم:نافيــة ،لــي:بــالمأل األعلــىمــا كــان لــي علــم 
نعـت : اسم مجرور بحرف الجر متعلق بعلـم ، األعلـى : المألب مرفوع محال اسم كان،

  .)5( فلاألوعالمة جره الكسرة المقدرة على مجرور له 

                                                 
  .8/23/380إعراب القرآن وبيانه  )1(
/ ط. د/ القـــاهرة / مكتبــة اخلـــاجني / حتقيــق وشـــرح عبدالســالم حممـــد هـــارون / لســـيبويه أيب بشــر عمـــرو بـــن عثمــان بـــن قنـــرب / لكتــاب ا )2(

  . 4/28/ ط  –د / م 1988 -هـ  1408
  .  219/  23/ روح املعاين  )3(
  .  69سورة ص  اآلية  )4(
   23/111/اجلدول يف إعراب القرآن وصرفه )5(
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عالمـة جـره الكســرة المقـدرة علـى األلــف  اً لمــأل مجـرور ل اً وقـع نعتـفقــد : األعلـى:�א�&	�%د�
  .رذللتع

��
�:��א��� �

ومجــازي بمعنــى الشــرف وُعلـو لــو حقيقــي المـأل هــم الجماعــة مــن األشـراف لهــم عُ 
ـــيهم الســـالم دلـــ علـــى ســـمو  الً يووصـــفوا بـــاألعلى ألن المقصـــود بهـــم المالئكـــة وآدم عل

  . )1(مكانتهم ومنزلتهم 
السـورة تقـدير للتوحيـد ووعـد ووعيـد للملحـدين  ايـةبدفـي هذه اآليـات كمـا :����ق�א���ل�

البعــث وعقــاب لمــن أنكــر اإليمــان بو  �والمشــركين بســبب إعراضــهم عــن دعــوة محمــد 
  .)2(التوحيد والنبوة والمعاد 

�:�א��و! �א���دس�وא��&�ون� �

ُر اللْيـــَل َعَلـــى الن �: فـــي قولـــه تعـــالى  ُيَكـــو ـــاْلَحق ـــَماَواِت َواْألَْرَض ِب َهـــاِر َخَلـــَق الس
َر الشْمَس َواْلَقَمَر ُكل َيْجِري ِألََجٍل ُمَسمى َأَال ُهـَو اْلَعِزيـُز  ْيِل َوَسخَهاَر َعَلى اللُر الن َوُيَكو

�اْلَغفارُ 
)3(.  

  .ورد لفظ مسمى نعتًا في ستة مواضع من الربع األخير من القرآن الكريم 

  رقمها  اسم السورة   نص اآلية

ــ( ُر َخَلــَق الس َهــاِر َوُيَكــوْيــَل َعَلــى النُر الل ُيَكــو َماَواِت َواْألَْرَض ِبــاْلَحق
َر الشْمَس َواْلَقَمـَر ُكـل َيْجـِري ِألََجـٍل ُمَسـمى  ْيِل َوَسخَهاَر َعَلى اللالن

  )َأَال ُهَو اْلَعِزيُز اْلَغفارُ 

  5  الزمر

َمْوِتَها َوالِتي َلْم َتُمْت ِفـي َمَناِمَهـا َفُيْمِسـُك اللُه َيَتَوفى اْألَْنُفَس ِحيَن (
الِتي َقَضى َعَلْيَها اْلَمْوَت َوُيْرِسُل اْألُْخَرى ِإَلى َأَجٍل ُمَسـمى ِإن ِفـي 

  )َذِلَك َآلَياٍت ِلَقْوٍم َيَتَفكُرونَ 

  42  الزمر

  67  غافرم ِمـْن َعَلَقـٍة ثُـم ُيْخـِرُجُكْم ُهَو الِذي َخَلَقُكْم ِمْن ُتَراٍب ثُم ِمْن ُنْطَفـٍة ثُـ(

                                                 
     23/221/ روح املعاين)1(
  .   225/ 23/ التفسري املنري  )2(
  .  5سورة الزمر اآلية  )3(
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  رقمها  اسم السورة   نص اآلية

ــَوفى ِمــْن  ــْنُكْم َمــْن ُيَت ِطْفــًال ثُــم ِلَتْبُلُغــوا َأُشــدُكْم ثُــم ِلَتُكوُنــوا ُشــُيوًخا َوِم
  )َقْبُل َوِلَتْبُلُغوا َأَجًال ُمَسمى َوَلَعلُكْم َتْعِقُلونَ 

قُــوا ِإال ِمــْن َبْعــِد َمــا َجــا( َءُهُم اْلِعْلــُم َبْغًيــا َبْيــَنُهْم َوَلــْوَال َكِلَمــٌة َوَمــا َتَفر
َســَبَقْت ِمــْن َربــَك ِإَلــى َأَجــٍل ُمَســمى َلُقِضــَي َبْيــَنُهْم َوإِن الــِذيَن ُأوِرثُــوا 

  )اْلِكَتاَب ِمْن َبْعِدِهْم َلِفي َشك ِمْنُه ُمِريبٍ 

  14  الشورى 

َمـا َبْيَنُهَمـا ِإال ِبـاْلَحق َوَأَجـٍل ُمَسـمى َما َخَلْقَنا السـَماَواِت َواْألَْرَض وَ (
  )َوالِذيَن َكَفُروا َعما ُأْنِذُروا ُمْعِرُضونَ 

  3  اآلحقاف

ْرُكْم ِإَلى َأَجـٍل ُمَسـمى ِإن َأَجـَل اللـِه ِإَذا ( َيْغِفْر َلُكْم ِمْن ُذُنوِبُكْم َوُيَؤخ
ُر َلْو ُكْنُتْم َتْعَلمُ  ونَ َجاَء َال ُيَؤخ(  

  4  نوح  

�:$�א#א" �

نعـت مجـرور بالكسـرة المقـدرة : يجري،مسـمىجار ومجرور متعلق ب:مسمىآلجٍل 
  . )1(األلفعلى 

عالمـة جـره الكسـرة المقـدرة علـى األلـف و  اً آلجل مجرور  اً نعت قد وقعف: "مسمى":א�&�%د
  .للتعذر

��
�:�א��� �

معـين فـي علـم أي أن عوالم الكون بما فيها من شمس وقمـر كلهـا تجـري ألجـل  
  .)2(الذنوب الغفار للتأبين  عليين ر اهللا تعالى الغالب على عقاب المصّ 

علـى نفـي  الً يإن خلق السموات واألرض ومـا فـيهن مـن شـمس وقمـر دلـ:����ق�א���ل�
ل علــى قهــره وســلطانه فكــان القضــاء يــثبــات الكمــال المطلــق لــه ودلإ الشـريك هللا تعــالى و 

                                                 
  .23/123/اجلدول يف إعراب القرآن وصرفه  )1(
  .  109/  4/ الكشاف  )2( 
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ومنقطــع الحركــة أدل األشــياء علــى مــدى قهــره  بهمــا ألجــل مســمى وهــو منتهــى الــدور
  .)1(ته ووحدانيته ز وع

�:�א��و! �א���� �وא��&�ون� �

َخَلَقُكــْم ِمــْن َنْفــٍس َواِحــَدٍة ثُــم َجَعــَل ِمْنَهــا َزْوَجَهــا َوَأْنــَزَل َلُكــْم ِمــَن �: فــي قولــه تعــالى
َهـ اِتُكْم َخْلًقـا ِمـْن َبْعـِد َخْلـٍق ِفـي ُظُلَمـاٍت ثَـَالٍث اْألَْنَعاِم َثَماِنَيـَة َأْزَواٍج َيْخُلُقُكـْم ِفـي ُبطُـوِن ُأم

�َذِلُكُم اللُه َربُكْم َلُه اْلُمْلُك َال ِإَلَه ِإال ُهَو َفَأنى ُتْصَرُفونَ 
)2(.  

�:��$�א#א" �

بإعـادة الجـار  مـن فـي بطـونجار ومجرور بـدل : في ظلمات: في ظلمات ثالث
أنهـا  )4(أوردهـا الطبـري )3(مجرورلظلمات نعت :  ثالث متعلق بيخلقكم أو بخلق قبله،

   .)5( وهو من دالئل وحدانيته وقهرهتفيد التأكيد 
  .آخرهحيث وقعت نعتًا لظلمات مجرورًا بالكسرة الظاهرة على " ثالث" :א�&�%د
��
�:�א��� �

أي خلقكــم فــي بطــون أمهــاتكم فــي ظلمــات الــبطن والــرحم والمشــيمة خلقــًا متــدرجًا 
   . )6(من بعد علق ةلحمًا بعد عظام عارية من بعد مضغ من عظام مكسية

�:�א��و! �א�(��ن�وא��&�ون� �

َلِكــِن الــِذيَن اتَقــْوا َربُهــْم َلهُــْم ُغــَرٌف ِمــْن َفْوِقَهــا ُغــَرٌف َمْبِنيــٌة َتْجــِري (:فــي قولــه تعــالى
   .)7()ادَ ِمْن َتْحِتَها اْألَْنَهاُر َوْعَد اللِه َال ُيْخِلُف اللُه اْلِميعَ 

� �

� �

                                                 
  .   454/  16/ نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور   )1(
  .  6سورة الزمر اآلية   )2(
  .8/23/394/إعراب القرآن وبيانه )3(
: أشــهر تصــانيفه , مفســر , مــؤرخ , اســتوطن ببغــداد وتـوىف ــا,  224ولـد بآمــل طربســتان عــام ) أبــوجعفر(هـو حممــد بــن جريــر الطــربي  )4(

  . 3/190/ تاريخ األمم وامللوك ينظر معجم املؤلفني , جامع البيان يف تأويل القرآن 
  .9/23/124/ م 1988/ هـ 1408/ ط  –د / بريوت / فكر دار ال/ أليب جعفر الطربي / جامع البيان يف تأويل آي القرآن  )5(
  .املرجع السابق والصفحة )6(
  .  20سورة الزمر  اآلية  )7(
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�:��$�א#א" �

نعـت للغـرف مرفـوع :مبتـدأ مؤخر،مبنيـة: خبر مقـدم،غرف: غرف مبنيةمن فوقها 
مثلها باعتبار ما دل عليها لفظها من المبني المعتلي فيكـون الوصـف داًال علـى تمكـن 

  .)1(معنى الموصوف أي مبنية بناًء مبالغاً 
  .مرفوع مثلها فهي نعت للغرف" مبنية":א�&�%د

�
�:��א��� �

ذكر األلوسي أنها مبنية بناًء يتأتى معه جري األنهار من تحتهـا فأفـاد الوصـف  
  . )2(رفع درجة من الغرف العادية أأنها سويت تسوية البناء على األرض إال أنها 

أنهـا إشـارة و اآليات داللة على صدق اهللا وعده وملكه وقهره لكل شيء  :����ق�א���ل�
فـي  سـبحانهر اآلخـرة بمـا اسـتحقته أعمـالهم عـدًال منـه ين فـي الـدار إلى كل من المحشو 

  .)3(ية وفضًال على المتقين أهل الغرف النورية ر أهل الظلل النا
�א��و! �א���� �وא��&�ون� �

َأَلْم َتَر َأن اللَه َأْنَزَل ِمَن السـَماِء َمـاًء َفَسـَلَكُه َيَنـاِبيَع ِفـي اْألَْرِض �: في قوله تعالى
ــُه ُحَطاًمــا ِإن ِفــي َذِلــَك  ثُــم ُيْخــِرجُ  ِبــِه َزْرًعــا ُمْخَتِلًفــا َأْلَواُنــُه ثُــم َيِهــيُج َفَتــَراُه ُمْصــَفرا ثُــم َيْجَعُل

�َلِذْكَرى ِألُوِلي اْألَْلَبابِ 
)4( .  

�:��$�א#א" �

نعـــت ســببي لزرعـــًا :زرعــًا مفعــول بـــه منصــوب،مختلفًا ألوانــه:زرعــًا مختلفــًا ألوانـــه
جـاء فيمـا وقـع النعـت بـالمفرد وهـو مـا يجمـع بـالواو والنـون حيـث وقـد  )5(منصوب مثلـه

ان فــإن حســاعلــم أن مــا كــان يجمــع بغيــر الــواو والنــون نحــو حســن و ":أورده ســيبويه قــال
األجـــود فيـــه أن تقـــول مـــررت برجـــل حســـان قومـــه ومـــا كـــان يجمـــع بـــالواو والنـــون نحـــو 

                                                 
   23/135/اجلدول يف إعراب القرآن وصرفه )1(
  .   259/  23روح املعاين  )2(
  .   412/  6/ نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور  )3(
  . 21سورة الزمر   اآلية  )4(
  .8/23/407/إعراب القرآن وبيانه )5(
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قـدم فتقـول مـررت برجـل منطلق ومنطلقين فـإن األجـود فيـه أن يجعـل بمنزلـة الفعـل المت
  .)1(منطلق قومه فوقعت كلمة مختلف موقع منطلق فجعلت كالقول المتقدم

   .فمختلف نعت سببي لزرعًا منصوب بالفتحة: مختلفا" :א�&�%د
��
�:�א��� �

ــ ه ألولــي ر أي أن اهللا أنــزل المــاء فــأخرج بــه زرعــًا مختلــف األلــوان واألصــناف عب
ــ واخــتالف. البعــث والجــزاء  الــذين يؤمنــون بقــدرة اهللا علــى البصــيرة ل علــى األلــوان دلي
  .)2( وغيره أصناف النبات من بر وشعير اختالف

سـاعتها وسـرعة زوالهـا وضـربت مـثًال بهـا فـي حالـة  روصـفت اآليـات الـدنيا بقصـ:����ق�א���ل�
  . )3(وترغيبًا في اآلخرة هاحالها وسرعة نهايتها بالنبات والزروع تنفيرًا من ريغت

�:�(ون�א��و! �א�(- �

ــوُد �: قولــه تعــالى ــُه ُجُل ــاِنَي َتْقَشــِعر ِمْن ــا ُمَتَشــاِبًها َمَث َل َأْحَســَن اْلَحــِديِث ِكَتاًب ــُه َنــزالل
َمـْن  الِذيَن َيْخَشْوَن َربُهْم ثُم َتِليُن ُجُلوُدُهْم َوُقُلوُبُهْم ِإَلى ِذْكِر اللِه َذِلَك ُهَدى اللِه َيْهِدي ِبهِ 

�َمْن ُيْضِلِل اللُه َفَما َلُه ِمْن َهادٍ َيَشاُء وَ 
)4(.  

�:��$�א#א" �

ـــاني,كتابـــًا  ـــاً : مث  ,حـــال منـــه أو وقـــع موقـــع المنعـــوت الحـــديث بـــدل مـــن أحســـن: كتاب
إلى أن مثاني منصوب على النعت ولم ينصرف ألنه جمـع لـيس . )5(ذهب الزجاج :ىومثان

 ةمـــن متشـــابه التمييـــزيكـــون منصـــوبا علـــى  أنالزمخشـــري  وأجـــاز لـــيس علـــى مثـــال الواحـــد
  )6(أي يشبه بعضه بعضًا في الجودة والحسن هأي متشابهة مثانيفيكون منقوال عن الفاعل 

 ماًا لكتـــاب منصـــوبًا وعالمـــة نصـــبهتـــنع اوقعـــحيـــث ،مثاني" نياثـــممتشـــابهًا ":א�&			�%د
  . ماآخرهعلى  ةالفتحة الظاهر 

                                                 
  .    238/  1/ سيبويه / الكتاب  )1(
  . بتصرف 279 – 273/  23/ التفسري املنري يف العقيدة واملنهج  )2(
  . املرجع السابق  )3(
  .   23سورة الزمر اآلية  )4(
معـاين القـرآن وإعرابـه، : واللغـة أشـهر تصـانيفه  م ، عـامل بـالنحو855هو إبراهيم بن السري بـن سـهل أبـو اسـحق الزجـاج ، ولـد ببغـداد  )5(

  .  3/259/إنباء الرواه على أنباء النحاة للفاطمي ، وشذران الذهب . اإلشقاق وغريها 
.  352/  4/ م 1988 -هــــ  1408، / 1 -ط / دار الكتـــب/ عبـــد اجلليـــل عبـــده شـــليب . تـــح د/ معـــاين القـــرآن وإعرابـــه للزجـــاج  )6(

      8/23/410/وإعراب القرآن وبيانه
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مـــن كونـــه  ىالمعنـــل فـــي تأديـــة دكـــون مثـــاني صـــفه لكتـــاب أقــوى وأ طالبـــةتــرى ال
تمييز ألن غالب آيات القرآن مرددة ومكررة حتى تـؤدي الغـرض مـن نزولهـا واهللا أعلـم 

 .   
��
�:�א��� �

أورد النســـفي أن القـــرآن يشـــبه بعضـــه بعضـــًا فـــي الفصـــاحة والبالغـــة تثنـــى فيـــه 
    .)1(والعبر ترسيخًا لها والعمل بها  واألحكامالمواعظ 

�:�א��و! �א���د,�وא�(-(ون� �

َفــَأَذاَقُهُم اللـُه اْلِخــْزَي ِفــي اْلَحَيــاِة الـدْنَيا َوَلَعــَذاُب اْآلِخــَرِة َأْكَبــُر َلــْو �: تعــالىفـي قولــه 
�َكاُنوا َيْعَلُمونَ 

)2(.  
�:��$�א#א" �

نعــت للحيــاة  )أ(جــار ومجــرور متعلــق بــأذاقهم ،الــدنيا:فــي الحيــاة:فــي الحيــاة الــدنيا
  . )3(نع من ظهورها التعذرم األلفمجرور عالمة جرها الكسرة المقدرة على 

  ، فهي نعت للحياة مجرور " الدنيا" :א�&�%د
��
�:�א��� �

بــذلك  هاي والخــذالن فــي الحيــاة الدانيــة القريبــة ووصــفز أي أذاقهــم اهللا عــذاب الخــ
  . )4(ا وزوالها ئهلسرعان فنا

                                                 
   7/423/البحر احمليط )1(
  .   26سورة الزمر اآلية  )2(
قيــل اســم التفعيــل يف اآليــة مقــرتن بــأل . وأصــلها اســم تفضــيل مؤنــث األدىن مبعــىن األقــرب واأللــف للتأنيــث)أ(510/ 23/روح املعــاين  )3(

  : قال الشاعر . مطابقاً ما قبله يف التأنيث وال حيذف إال يف الشعر 
  *َكْم نَاهلَا من أناس مث َقْد َذهَبوا   *  ْعِجبنك دنيا أنت تَارُِكهاال تُـ 

والقيــاس الــدنيا ألــا صــفة يف األصــل لكــن الــدنيا تســتعمل تــارة صــفة تــارة تســتعمل اســتعمال األمســاء جــاء يف التصــريح " الــدنيا: "الشــاهد 

نيا هـذا هـو األصـل واسـتعماهلم هلـا غـري جاريـة علـى موصــوف والـدليل علـى صـحة أـا صـفة جـديا ـا علـى موصـوفها كمـا مثـل السـماء الـد"
حتقيق / البن عصفور / ينظر املمتع يف التصريف . وصفة القول أا صفة يف األصل مث استعملت استعمال األمساء . معامل معاملة األصل 
  .2/44/  1979/  4ط/ بريوت / دار اآلفاق اجلديدة / حممد فخرالدين قباوة 

  .1/81/ 1966 – 1386/  1ط / زدق ديوان الفر * 
  .  122/  23/ روح املعاين  )4(
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ُشــَرَكاُء ُمَتَشاِكُســوَن َوَرُجــًال َســَلًما  َضــَرَب اللــُه َمــَثًال َرُجــًال ِفيــهِ �: فــي قولــه تعــالى
�ِلَرُجٍل َهْل َيْسَتِوَياِن َمَثًال اْلَحْمُد ِللِه َبْل َأْكَثُرُهْم َال َيْعَلُمونَ 

)1( .  

�:��$�א#א" �

األلوسـي أنـه  )2(أورد  :اسـم معطـوف علـى رجـال األول وسـلماً :رجـالً :رجًال سـلماً و 
قــــرأ ابــــن  ةا ســــالمه وخلــــوص مــــن الشــــركذ أي ةنعــــت بالمصــــدر علــــى ســــبيل المبالغــــ

قـال َسـَلُم  همومـن نأو ِسـَلمًا أو ِسـْلمًا وهمـا مصـدرا اً رجًال سالمًا وقرأ الباقون سلمْ )3(كثير
  .)4(من االستسالم وقال آخرون الَسلُم خالف المحارب 

  .آخرهفقد وقع نعتًا لرجل منصوبًا بالفتحة الظاهرة على ) سلماً (:א�&�%د
�
�:�א��� �

ضرب اهللا مثًال لرجـل مختلفـون فيـه شـركاء كثيـرون ورجـل آخـر  )5(قرطبيذكر ال
سالمًا وحده لرجل فهم ال يتساويان فـي الراحـة وحسـن  ذا سالمة خالصًا من الشركة أو

   )6(البال
�:����ق�א���ل �

ة نـذكرت اآليات ضـالالت الشـرك ثـم دالئـل الوحدانيـة والفـرق الشاسـع بينهمـا مبي
  .)7(شرف التوحيد ومكانته 

�:�א��و! �א�(����وא�(-(ون� �

�َمْن َيْأِتيِه َعَذاٌب ُيْخِزيِه َوَيِحل َعَلْيِه َعَذاٌب ُمِقيمٌ �: في قوله تعالى
)8(. 

  

                                                 
  .  29سورة الزمر اآلية  )1(
  .23/135/روح املعاين )2(
تفســري بــن كثــري ، : ، أشــهر تصــانيفه 1373وتــويف  1301هــو إمساعيــل بــن كثــري بــن ضــوء بــن كثــري بــن زرع عمــاد الــدين ولــد بدمشــق  )3(

  . 2/373/ ، البداية والنهاية يف التاريخ ، معجم املؤلفنيخمتصر علوم احلديث البن الصالح 
 – 1421/  1ط/ بــريوت لبنــان / دار الكتــب العلميــة / منشــورات حممــد علــي بيضــون / أليب احلســن الفارســي /احلجــة للقــراء الســبعة  )4(

2001   /3  /341   .  
اجلـامع ألحكــام : أشـهر تصـانيفه, م1372-ه671ب وتـوىف ـا ولـد مبنيـة خصـي, هـو أبـو عبـد اهللا حممـد بـن أيب بكـر فـرح األنصـاري  )5(

  8/45/ينظر بغية الوعاة .الناسخ واملنسوخ , القرآن الكرمي 
  253-15/23/252/ ت  –ط ، د  –د / لبنان / بريوت / مؤسسة مناهل العرفان / للقرطيب/اجلامع ألحكام القرآن  )6(
  .املرجع السابق والصفحة  )7(
  .   40ية سورة الزمر اآل )8(

�:�א��و! �א�(�
)�وא�(-(ون� �
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�:��$�א#א" �

جــار ومجــرور متعلــق :فعــل مضــارع مرفوع،عليــه: يحــل :يحــل عليــه عــذاب مقــيم
و مـن الفعـل وهـ )1(نعت لعذاب مرفوع مثله: فاعل مرفوع بالضمة ومقيم :عذاب بيحل،

األسماء الجارية على األفعـال المعتلـة العينـات :()2(أقام حدث فيه إعالل قال أبو الفتح
العينــات يجــب إعاللهــا بتســكين الــواو واليــاء منهــا ونقــل حركتهــا إلــى مــا قبلهــا ال فصــل 

لت الكســرة قمــن ذلــك أن مقــيم أصــله ُمْقــوم اســت يتبــين )فــي هــذا واألفعــالبــين األســماء 
وهــو إعــالل القــاف وهــو إعــالل وســكنت الــواو القــاف  إلــىركــة علــى الــواو ونقلــت الح

  . )3(بالتسكين ثم قلبت الواو ياًء لسكونها وانكسار ما قبلها فصار ُمقيم
  .حيث وقع نعتًا لعذاب مرفوعاً " مقيم":א�&�%د
��
�:�א��� �

سـمي عـذاب الخـزي ألنـه ال  ومتواصـالً  اً دائمـ اً بن كثير أنـه لمـا كـان عـذاباذكر  
  .)4(   قٍ ًا فهو مقيم باينقطع أبد

�:�א��و! �א��א� �وא�(-(ون� �

�ُقْل َأَفَغْيَر اللِه َتْأُمُروني َأْعُبُد َأيَها اْلَجاِهُلونَ �: في قوله تعالى
)5(.  

  :  א"$�א#

أي منادي مبني على الضم في محل نصـب وأصـله أيهـا وحـذفت :أيها الجاهلون
نعــت ألي مرفــوع علــى : زائــدة للتنبيــه، الجــاهلون : الهــاء ،بالمنــادى  اكتفــاءً أداة النــداء 

عطــــف بيــــان  أوأي بــــدل مــــن  أواللفــــظ عالمــــة رفعــــه الــــواو ألنــــه جمــــع مــــذكر ســــالم 
  .)6(عليه

 .ًا بالواو ألنه جمع مذكر سالمألي مرفوع اً وقع نعت "الجاهلون:"א�&�%د

                                                 
  .8/23/424/إعراب القرآن وبيانه )1(
سـر صـناعة اإلعـراب ، احملتسـب ، املـنهج : ، أديب حنوي أشـهر تصـانيفه  5330هو عثمان بن جين أبو الفتح املوصلي األزري ، ولد  )2(

  .  132/  2/ بغية الوعاة . يف االشتقاق وغريها
م  1954 -هــ 1373/  1ط/ إدارة إحيـاء الـرتاث القـدمي / وزارة املعـارف /  أمني تح إبراهيم مصطفى عبد اهللا/ البن جين / املصنف )3(
 /1  /270  .  
  .  54/  2/  1983 -هـ 1403/ط  –د / لبنان/ بريوت/ دار املعرفة / تفسري القرآن العظيم البن كثري )4(
  .  64سورة الزمر اآلية  )5(
  8/23/442/إعراب القرآن وبيانه)6(
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�
  : א���

  . )1(ه وأمرهأيها الجاهلون بتوحيد اهللا وخلقأن تعبدوا أمركم يأي أغير اهللا 
�:�وא�(-(ون�����سא��و! �א� �

َوَقــاُلوا اْلَحْمــُد ِللــِه الــِذي َصــَدَقَنا َوْعــَدُه َوَأْوَرثََنــا اْألَْرَض َنَتَبــوُأ ِمــَن � :فــي قولــه تعــالى
�اْلَجنِة َحْيُث َنَشاُء َفِنْعَم َأْجُر اْلَعاِمِلينَ 

)2( .  
الربــع األخيــر فــي ين موضــعًا فــي ســتة وثالثــ )يالــذ( النعــت باســم الموصــولورد 

  . من القرآن الكريم

  رقمها  اسم السورة  نص اآلية

ــا اْألَْرَض َنَتَبــوُأ ِمــَن ( َوَقــاُلوا اْلَحْمــُد ِللــِه الــِذي َصــَدَقَنا َوْعــَدُه َوَأْوَرثََن
  )اْلَجنِة َحْيُث َنَشاُء َفِنْعَم َأْجُر اْلَعاِمِلينَ 

  74  الزمر  

اْسَتْكَبُروا ِفي اْألَْرِض ِبَغْيِر اْلَحق َوَقاُلوا َمـْن َأَشـد ِمنـا َفَأما َعاٌد فَ (
ـــْم َيـــَرْوا َأن اللـــَه الـــِذي َخَلَقُهـــْم ُهـــَو َأَشـــد ِمـــْنُهْم ُقـــوًة َوَكـــاُنوا  ُقـــوًة َأَوَل

  )ِبآَياِتَنا َيْجَحُدونَ 

  15  فصلت  

ــَم َشــِهْدُتْم َعَليْ ( ــوِدِهْم ِل ــا اللــُه الــِذي َأْنَطــَق َوَقــاُلوا ِلُجُل ــاُلوا َأْنَطَقَن ــا َق َن
َل َمرٍة َوإَِلْيِه ُتْرَجُعونَ  َشْيٍء َوُهَو َخَلَقُكْم َأو ُكل(  

  21  فصلت 

َوَذِلُكـــــــْم َظـــــــنُكُم الـــــــِذي َظَنْنـــــــُتْم ِبـــــــَربُكْم َأْرَداُكـــــــْم َفَأْصـــــــَبْحُتْم ِمـــــــَن (
  )اْلَخاِسِرينَ 

  23  فصلت 

اللْيــُل َوالنَهــاُر َوالشــْمُس َواْلَقَمــُر َال َتْســُجُدوا ِللشــْمِس  َوِمــْن آَياِتــهِ (
  )َوَال ِلْلَقَمِر َواْسُجُدوا ِللِه الِذي َخَلَقُهن ِإْن ُكْنُتْم ِإياُه َتْعُبُدونَ 

  37  فصلت 

ِإَلـى ِصَراِط اللِه الِذي َلُه َما ِفـي السـَماَواِت َوَمـا ِفـي اْألَْرِض َأَال (
  )اللِه َتِصيُر اْألُُمورُ 

  53  الشورى  

                                                 

  .  65/  4/ سفيتفسري الن  )2(
  .  74سورة الزمر اآلية  )3(
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  رقمها  اسم السورة  نص اآلية

  83  الزخرف  )َفَذْرُهْم َيُخوُضوا َوَيْلَعُبوا َحتى ُيَالُقوا َيْوَمُهُم الِذي ُيوَعُدونَ (

ُأوَلِئَك الِذيَن َنَتَقبُل َعْنُهْم َأْحَسَن َما َعِمُلوا َوَنَتجاَوُز َعْن َسـيَئاِتِهْم (
ْدِق الِذي َكاُنوا ُيوَعُدونَ ِفي َأْصَحاِب اْلجَ  ِة َوْعَد الصن(  

  16  اآلحقاف

ـــَي ( ـــْم َيْع ـــَق الســـَماَواِت َواْألَْرَض َوَل ـــَرْوا َأن اللـــَه الـــِذي َخَل ـــْم َي ِبَخْلِقِهـــن (َأَوَل
  )ِبَقاِدٍر َعَلى َأْن ُيْحِيَي اْلَمْوَتى َبَلى ِإنُه َعَلى ُكل َشْيٍء َقِديرٌ 

  33  ف اآلحقا 

  60  الذاريات    )َفَوْيٌل ِللِذيَن َكَفُروا ِمْن َيْوِمِهُم الِذي ُيوَعُدونَ (

  45  الطور    )َفَذْرُهْم َحتى ُيَالُقوا َيْوَمُهُم الِذي ِفيِه ُيْصَعُقونَ (

  37  النجم    )َوإِْبَراِهيَم الِذي َوفى(

  68  الواقعة    )َأَفَرَأْيُتُم اْلَماَء الِذي َتْشَرُبونَ (

ْثِم َواْلُعــْدَواِن َوَمْعِصـــَيِة ( َيــا َأيَهــا الـــِذيَن آَمُنــوا ِإَذا َتَنـــاَجْيُتْم َفــَال َتَتَنــاَجْوا ِبـــاْإلِ
  )الرُسوِل َوَتَناَجْوا ِباْلِبر َوالتْقَوى َواتُقوا اللَه الِذي ِإَلْيِه ُتْحَشُرونَ 

  9  المجادلة  

ي َال ِإَلَه ِإال ُهـَو َعـاِلُم اْلَغْيـِب َوالشـَهاَدِة ُهـَو الـرْحَمُن ُهَو اللُه الذِ (
  )الرِحيمُ 

  22  الحشر  

ـــْؤِمُن ( ـــَالُم اْلُم وُس الســـد ـــُك اْلُق ـــَه ِإال ُهـــَو اْلَمِل ُهـــَو اللـــُه الـــِذي َال ِإَل
 ُر ُسْبَحاَن اللاُر اْلُمَتَكبا ُيْشِرُكونَ اْلُمَهْيِمُن اْلَعِزيُز اْلَجبِه َعم(  

  23  الحشر 

ــآُتوا الــِذيَن ( ــاَقْبُتْم َف ــْم ِإَلــى اْلُكفــاِر َفَع ــْن َأْزَواِجُك ــاَتُكْم َشــْيٌء ِم َوإِْن َف
  )َذَهَبْت َأْزَواُجُهْم ِمْثَل َما َأْنَفُقوا َواتُقوا اللَه الِذي َأْنُتْم ِبِه ُمْؤِمُنونَ 

  11  الممتحنة 

وَن ِمْنــُه َفِإنــُه ُمَالِقــيُكْم ثُــم تُــَردوَن ِإَلــى ُقــْل ِإن الْ ( ــِذي َتِفــرَمــْوَت ال
  )َعاِلِم اْلَغْيِب َوالشَهاَدِة َفُيَنبُئُكْم ِبَما ُكْنُتْم َتْعَمُلونَ 

  8  الجمعة 

ــٌد َلُكــْم َيْنُصــُرُكْم ِمــْن ُدوِن الــرْحَمِن ِإِن ( ــْن َهــَذا الــِذي ُهــَو ُجْن َأْم َم
  )َكاِفُروَن ِإال ِفي ُغُرورٍ الْ 

  20  الملك 

) ـــوا ِفـــي ُعتُـــو ـــِذي َيـــْرُزُقُكْم ِإْن َأْمَســـَك ِرْزَقـــُه َبـــْل َلجَأْم َمـــْن َهـــَذا ال
  )َوُنُفورٍ 

  21  الملك 
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  42  المعارج     )َفَذْرُهْم َيُخوُضوا َوَيْلَعُبوا َحتى ُيَالُقوا َيْوَمُهُم الِذي ُيوَعُدونَ (

  44  المعارج    )ًة َأْبَصاُرُهْم َتْرَهُقُهْم ِذلٌة َذِلَك اْلَيْوُم الِذي َكاُنوا ُيوَعُدونَ َخاِشعَ (

  3  النبأ   )الِذي ُهْم ِفيِه ُمْخَتِلُفونَ (

  7  اإلنفطار   )الِذي َخَلَقَك َفَسواَك َفَعَدَلكَ (

  9  البروج   )ى ُكل َشْيٍء َشِهيدٌ الِذي َلُه ُمْلُك السَماَواِت َواْألَْرِض َواللُه َعلَ (

  2  األعلى   )الِذي َخَلَق َفَسوى(

  3  األعلى    )َوالِذي َقدَر َفَهَدى(

  4  األعلى   )َوالِذي َأْخَرَج اْلَمْرَعى(

  12  األعلى   )الِذي َيْصَلى الناَر اْلُكْبَرى(

  16  الليل   )الِذي َكذَب َوَتَولى(

  18  الليل   )ْؤِتي َماَلُه َيَتَزكىالِذي يُ (

  3  الشرح   )الِذي َأْنَقَض َظْهَركَ (

  1  العلق   )اْقَرْأ ِباْسِم َربَك الِذي َخَلقَ (

  4  العلق    )الِذي َعلَم ِباْلَقَلمِ (

  4  قريش   )الِذي َأْطَعَمُهْم ِمْن ُجوٍع َوآَمَنُهْم ِمْن َخْوفٍ (

  5  الناس  )ي ُصُدوِر الناسِ الِذي ُيَوْسِوُس فِ (

  :  א"$�א#

جرور للتعظيم متعلق بخبر جار وم :لفظ الجاللة الحمد مبتدأ مرفوع ،:هللا الذيالحمد 
  .)1( نعت للفظ الجاللة مجرورسم موصول مبني على السكون ا:المبتدأ،الذي

                                                 
   8/23/449/إعراب القرآن وبيانه )1(
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فالــذي اســم موصــول مبنــي علــى الســكون فــي محــل جــر نعــت للفــظ " الــذي":א�&		�%د
  .لة الجال

�
  : א���

أوجدنا ما وعـدنا مـن نعـيم الجنـة وخيراتهـا فـذلك أجـر كـل مـن الذي هللا أي الحمد 
  .)1(عمل صالحًا في الدنيا وهو مؤمن 

�:�وא�(-(ون��دسא��و! �א��� �

َغــاِفِر الــذْنِب َوَقاِبــِل التــْوِب َشــِديِد اْلِعَقــاِب ِذي الطــْوِل َال ِإَلــَه ِإال �:فــي قولــه تعــالى
�ِإَلْيِه اْلَمِصيرُ  ُهوَ 

)2(.  
  :  א"$�א#

 مضـاف ومضـاف إليـه مجـرورات فهـم: ، شـديد العقـاب، قابـل التـوبلـذنبغافر ا
للفاعـــل مضــافة حيــث ال تفيــد اإلضـــافة المشــتق تعريفــًا إال انـــه  أســماءهــم . باإلضــافة

ســيبويه علــى أن كــل مــا  فة اللفظيــة معنويــة فتتعــرف وقــد نــصيجــوز أن تجعــل اإلضــا
وتوصــــف بــــه المعــــارف إال الصــــفة  ةيجــــوز أن تجعــــل محضــــ ةر محضــــغيــــ إضــــافته
  . المشبه

أي قضــــاءه  ضــــيالفاعــــل هــــذه إذا قصــــد بهــــا الم أســــماءحيــــان أن  أبــــو)3(وذكــــر
علـــى المـــذنبين وقبـــول تـــوبتهم يجـــوز أن يكـــون غـــافر وقابـــل صـــفتان  تربـــالغفران والســـ

أن تـــتمحض  وذهـــب الكـــوفيين إلـــى أن الصـــفة المشـــبه يجـــوز. ألنهمـــا صـــارا معـــرفتين 
أمـــا الزجـــاج ذكـــر أن غـــافر وقابـــل نعتـــان وشـــديد . فتكـــون معرفـــة مثـــل حســـن الوجـــه 

  . العقاب بدل منه 
ــــ ذكــــر األلوســــي ــــدوام أي أن هــــذه  ةأن الثالثــــة صــــفات للفــــظ الجالل أريــــد بهــــا ال

الصـفات دائمـة لـه أثبتهـا هـو لنفسـه وأن األلـف والـالم حـذفت مـن شـديد العقـاب ليـزاوج 
كمــا أن التنكيــر جــاء فــي شــديد العقــاب للداللــة علــى فــرط شــدة لفظــًا  مــا قبلــه ومــا بعــده

  .العقاب لزيادة إنذاره جل وعال
                                                 

  .   425/  7/ البحر احمليط  )1(
  .  3سورة غافر اآلية  )2(
   . 42 – 23/40/وروح املعاين  8/23/458/إعراب القرآن وبيانه  )3(
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ــــة مجــــرورات: א�&				�%د علــــي رأي  غــــافر، قابــــل ، شــــديد الثالثــــة نعــــوت للفــــظ الجالل
  .الكوفيون واأللوسي والدرويش 

�
  : א���

عقابـه لمـن طغـى هم شـديد غافر ذنوب عباده التائبين وقابل تـوبتهم وٕانـابت هأي أن
  .)1(عليهم  واألفضالر ذو السعة وعصى وتكب
هــذه األوصــاف مســتلزمة لجميــع مــا يشــتمل عليــه القــرآن مــن المعــاني :  �		��ق�א��		�ل

ـــه وٕامـــا إخبـــار عـــن الغيـــوب الماضـــية  أســـماءفهـــو إمـــا إخبـــار عـــن  اهللا وصـــفاته وأقوال
ـــــى ال أولمســـــتقبلة وٕامـــــا إخبـــــار عـــــن نقمـــــة شـــــديدة او  توبـــــة واإلنابـــــة دعـــــوة المـــــذنبين إل

  .  )2(عليه القرآن  شتملاكله ما  اواالستغفار وهذ
�:�وא�(-(ون����� א��و! �א� �

َربَنا َوَأْدِخْلهُـْم َجنـاِت َعـْدٍن الِتـي َوَعـْدَتُهْم َوَمـْن َصـَلَح ِمـْن آَبـاِئِهْم � :في قوله تعالى
ياِتِهْم ِإنَك َأْنَت اْلَعِزيُز  اْلَحِكيمُ َوَأْزَواِجِهْم َوُذر�

)3( .  
  . ن الربع األخير من القرآن الكريمنعتًا في خمسة عشر موضعًا م )التي(ورد لفظ 
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ـــْن َصـــَلَح ِمـــْن ( ـــي َوَعـــْدَتُهْم َوَم ـــاِت َعـــْدٍن الِت ـــا َوَأْدِخْلهُـــْم َجن َربَن
ياِتِهْم ِإنَك َأنْ  َت اْلَعِزيُز اْلَحِكيمُ آَباِئِهْم َوَأْزَواِجِهْم َوُذر(  

  8  غافر  

َفَلْم َيُك َيْنَفُعُهْم ِإيَماُنُهْم َلما َرَأْوا َبْأَسَنا ُسنَة اللِه الِتي َقْد َخَلْت (
  )ِفي ِعَباِدِه َوَخِسَر ُهَناِلَك اْلَكاِفُرونَ 

  85  غافر 

ُل َعَلــْيِهُم اْلَمَالِئَكــُة ِإن الــِذيَن َقــاُلوا َربَنــا اللــُه ثُــم اْســَتَقاُموا ( َتَتَنــز
  )َأال َتَخاُفوا َوَال َتْحَزُنوا َوَأْبِشُروا ِباْلَجنِة الِتي ُكْنُتْم ُتوَعُدونَ 

  30  فصلت

  72  الزخرف   )َوِتْلَك اْلَجنُة الِتي ُأوِرْثُتُموَها ِبَما ُكْنُتْم َتْعَمُلونَ (

                                                 
  .   290/  15/ القرطيب / اجلامع ألحكام القرآن  )1(
/ م 2002 -هــ 1422/ 1ط/ القـاهرة / ث دار احلـدي/ لعبـد الـرمحن بـن ناصـر السـعدي / كرمي الرمحن يف تفسري كـالم املنـان تيسري ال )2(

806   .  
  .  8سورة غافر  اآلية  )3(
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ْنَســاَن ِبَواِلدَ ( ــْيَنا اْإلِ ــُه ُكْرًهــا َوَوَضــَعْتُه َوَوص ْيــِه ِإْحَســاًنا َحَمَلْتــُه ُأم
ــَغ  ُكْرًهــا َوَحْمُلــُه َوِفَصــاُلُه َثَالثُــوَن َشــْهًرا َحتــى ِإَذا َبَلــَغ َأُشــدُه َوَبَل
َأْرَبِعــيَن َســَنًة َقــاَل َرب َأْوِزْعِنــي َأْن َأْشــُكَر ِنْعَمتَــَك الِتــي َأْنَعْمــَت 

ي َوَأْن َأْعَمَل َصاِلًحا َتْرَضـاُه َوَأْصـِلْح ِلـي ِفـي َعَلي َوَعَلى َواِلدَ 
يِتي ِإني تُْبُت ِإَلْيَك َوإِني ِمَن اْلُمْسِلِمينَ  ُذر(  

  15  اآلحقاف 

ـــَك الِتـــي َأْخَرَجْتـــَك ( ـــوًة ِمـــْن َقْرَيِت ـــٍة ِهـــَي َأَشـــد ُق ـــَأيْن ِمـــْن َقْرَي َوَك
  )َأْهَلْكَناُهْم َفَال َناِصَر َلُهمْ 

  13  محمد  

َمَثُل اْلَجنِة الِتي ُوِعَد اْلُمتُقوَن ِفيَها َأْنَهاٌر ِمْن َماٍء َغْيـِر آِسـٍن (
َوَأْنَهــــاٌر ِمــــْن َلــــَبٍن َلــــْم َيَتَغيــــْر َطْعُمــــُه َوَأْنَهــــاٌر ِمــــْن َخْمــــٍر َلــــذٍة 

ــــاِرِبيَن َوَأْنَهــــاٌر ِمــــْن َعَســــٍل ُمَصـــــفى َوَلهُــــْم ِفيَهــــا ِمــــْن ُكـــــ ِللش ل
الثَمَراِت َوَمْغِفَرٌة ِمْن َربِهْم َكَمْن ُهَو َخاِلٌد ِفي الناِر َوُسـُقوا َمـاًء 

  )َحِميًما َفَقطَع َأْمَعاَءُهمْ 

  15  محمد 

  23  الفتح    )ُسنَة اللِه الِتي َقْد َخَلْت ِمْن َقْبُل َوَلْن َتِجَد ِلُسنِة اللِه َتْبِديًال (

  14  الطور    )ُر الِتي ُكْنُتْم ِبَها ُتَكذُبونَ َهِذِه النا(

  43  الرحمن   )َهِذِه َجَهنُم الِتي ُيَكذُب ِبَها اْلُمْجِرُمونَ (

  71  الواقعة    )َأَفَرَأْيُتُم الناَر الِتي ُتوُرونَ (

ِمـــْن َوَمــْرَيَم اْبَنـــَت ِعْمـــَراَن الِتـــي َأْحَصـــَنْت َفْرَجَهـــا َفَنَفْخَنـــا ِفيـــِه (
  )ُروِحَنا َوَصدَقْت ِبَكِلَماِت َربَها َوُكتُِبِه َوَكاَنْت ِمَن اْلَقاِنِتينَ 

  12  التحريم 

  13  المعارج    )َوَفِصيَلِتِه الِتي ُتْؤِويهِ (

  8 – 7  الفجر  )الِتي َلْم ُيْخَلْق ِمْثُلَها ِفي اْلِبَالدِ *ِإَرَم َذاِت اْلِعَمادِ (

  7 - 6  الهمزة    )الِتي َتطِلُع َعَلى اْألَْفِئَدةِ *َقَدةُ َناُر اللِه اْلُمو (
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  :  א"$�א#

جملـــة :وأدخلهممنـــادى مضـــاف،: ربنـــا :جنـــات عـــدن التـــي وعـــدتهم وأدخلهـــمربنـــا 
 ةنيابـــة عـــن الفتحـــ ةفعـــول بـــه منصـــوب بالكســـر م :جنـــاتغفـــر ،اعلـــى جملـــة  ةمعطوفـــ
علـــى الســـكون فـــي  مبنـــياســـم موصـــول ":مضـــاف إليـــه مجـــرور باإلضـــافة،التيوعـــدن 

   .)1(محل نصب نعت للجنات
  . قد وقعت نعتًا لجنات في محل نصبف" التي: "א�&�%د
�
  : א���

أي ربنــا أدخلهــم جنــات عــدن مكــان اإلقامــة التــي وعــدتهم إنــك أنــت العزيــز فــي 
  . )2(ملكه الحكيم في خلقه

�:وא�(-(ون(��ن�א��و! �א� �

ْن آِل ِفْرَعـْوَن َيْكـُتُم ِإيَماَنـُه َأَتْقُتلُـوَن َرُجـًال َأْن َوَقاَل َرُجـٌل ُمـْؤِمٌن ِمـ�: في قوله تعالى
َصـاِدًقا َيُقوَل َربَي اللُه َوَقْد َجاَءُكْم ِباْلَبيَناِت ِمْن َربُكْم َوإِْن َيُك َكاِذًبـا َفَعَلْيـِه َكِذُبـُه َوإِْن َيـُك 

�ْهِدي َمْن ُهَو ُمْسِرٌف َكذابٌ ُيِصْبُكْم َبْعُض الِذي َيِعُدُكْم ِإن اللَه َال يَ 
)3(  .  

  :א"$�א#

فاعـــل مرفــــوع : رجـــلقـــال فعـــل ماضــــي مبنـــي علـــي الفــــتح ، : رجـــل مــــؤمنقـــال 
  .)4(عالمة رفعه الضمةنعت لرجل مرفوع : ، مؤمنآخرهبالضمة الظاهرة على 

   .ةمؤمن حيث وقع نعتا لرجل مرفوعا بالضم:א�&�%د
�
  :א���

جـــاء بـــه مـــن أهـــل فرعـــون وأقاربـــه أو منســـوب أي قـــال رجـــل آمـــن بموســـى ومـــا 
  . )5( لفرعون أتقتلون رجًال آمن باهللا وأتاكم بالحجة على صدق دعوته

                                                 
   23/183/اجلدول يف إعراب القرآن وصرفه )1(
  . 7/190/ البحر احمليط  )2(
  . 28سورة غافر اآلية  )3(
  .8/23/478/نهإعراب القرآن وبيا )4(
  .   15/307/تفسري القرطيب  )5(
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ض اهللا لموسى عليه السالم رجـًال مـن آل فرعـون يـدافع عنـه أي مـن يق :���ق�א���ل
    .  )1( اهللا في الدنيا واآلخرة  سكما حذرت من بأ ئهأعدا

�:א���� �وא�(-(ون�א��و!  �

الِذيَن ُيَجاِدُلوَن ِفي آَياِت اللِه ِبَغْيِر ُسْلَطاٍن َأَتاُهْم َكُبَر َمْقًتا ِعْنـَد �: في قوله تعالى
�اللِه َوِعْنَد الِذيَن آَمُنوا َكَذِلَك َيْطَبُع اللُه َعَلى ُكل َقْلِب ُمَتَكبٍر َجبارٍ 

)2(  .  
  :א"$�א#

 :قلــبو  ,جــار ومجــرور متعلــق بيطبــع:  كــلعلــى : جبــاركــل قلــب متكبــر علــى 
  .)3(مجرور لمتكبر تنع: جبار، وهو مضاف ةمجرور باإلضاف إليهمضاف 
ـــفقـــد وقـــع فجبـــار : "جبـــار:"א�&			�%د وجبـــار مضـــاف إليـــه مجـــرور  اً مجـــرور قلـــب ل انعت
  .باإلضافة 

�
  : א���

أورد الزمخشــري أن اهللا يخــتم علــى كــل قلــب معانــد فــي تعظــيم اهللا متســلط علــى 
    .)4(بالقساوة والعصيان يهفهو مختوم علخلقه 

�:א��و! �א����ون �

�َتْنِزيٌل ِمَن الرْحَمِن الرِحيمِ �: في قوله تعالى 
 )5( .  

  في موضعين من الربع األخير من القرآن الكريم نعتاً ) رحيمال(ورد لفظ 

  رقمها  اسم السورة  نص اآليـة

  2  فصلت  )مَتْنِزيٌل ِمَن الرْحَمِن الرِحي(

  32  فصلت  )ُنُزًال ِمْن َغُفوٍر َرِحيمٍ (

                                                 
  .  24/113/التفسري املنري يف العقيدة واملنهج  )1(
  .  35سورة غافر اآلية  )2(
/ هــــ1418 –م 1998/ 2ط/ االردن/ دار الفكـــر للطباعـــة والنشـــر/ لبهجـــت صـــاحل عبـــد الواحـــد/اإلعـــراب املفصـــل لكتـــاب اهللا املرتـــل )3(

11/23/486.  
  .  4/62/الزخمشري / شاف تفسري الك )4(
  .  2سورة فصلت اآلية  )5(
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  : א"$�א#

فســاغ  ةتنزيــل تخصــص بالصــف أن إلــىذكــر الزجــاج  :مــن الــرحمن الــرحيمتنزيــل 
: الــرحيمعــت لتنزيــل نب متعلــقجــار ومجــرور : مــن الــرحمن خبــره،: وقوعــه مبتــدأ،وكتاب

ظمــة مشــتقان مــن الرحمــة فــالرحمن علــى وزن فعــالن بمعنــى ع وهمــا .)1(نعــت مجــرور
وجـاء فـي روح المعـاني أن فعيـل  .الشـيءبمعنـى كثـرة  فعيـل الشيء والـرحيم علـى وزن

لما كثر من الفعل وفعالن لمن كثر منه الفعل وتكـرر وقيـل الـرحمن لمـن سـئل أعطـى 
   .)2(وعظمته المعنىة البناء تدل على زيادة دوالرحيم إذا لم ُيسئل غضب وزيا

  مثله اً مجرور  وقع نعتا للرحمن" الرحيم " : א�&�%د
�
  : א���

فـي الشـدة  هأي هذا القرآن منـزل مـن اهللا العظـيم الرحمـة الـدائم إنزالهـا علـى عبـاد
   .)3(والرخاء

قت اآلية لبيان أن هذا القرآن رحمة لمن كان له علم ولـه قـوة توجـب يس: ���ق�א���ل
مـة مرحـوم له القيام بما ينفعه وجاء تكرار الوصف بالرحمة إشارة إلى أن أكثـر هـذه األ

  .)4(أفرادها من قبل ربهم عّز وجل 
�:�وא����ون���د,א��و! �א� �

�َبِشيًرا َوَنِذيًرا َفَأْعَرَض َأْكَثُرُهْم َفُهْم َال َيْسَمُعونَ �: في قوله تعالى
 )5( .  

  : א"$�א#

لـه مثنعـت لقـرآن منصـوب ونـذيرًا نعـت معطـوف علـى بشـير : بشيراً : بشيرًا ونذيراً 
   .)6(من آياته أوحال من كتاب نعتان لكتاب مرفوعان أو  أما بالرفع فهما

فهمــا نعتــان لقــرآن منصــوبان أمــا بــالرفع فهمــا نعتــان لكتــاب " بشــيرًا ونــذيراً : "א�&		�%د
   .مرفوعان أو خبر مبتدأ محذوف 

                                                 
  61/  1/ روح املعاين  )1(
  . 8/24/530/إعراب القرآن وبيانه )2(
  .املرجع السابق )3(
  .   135/  17/ نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور  )4(
  . 4سورة فصلت اآلية   )5(
  .24/236/اجلدول يف إعراب القرآن وصرفه )6(
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�
  : א���

يئًا وظلـم سـأي هذا القرآن يبشر بالجنة من عمل صالحًا وينـذر بالنـار مـن عمـل 
  . )1(نفسه

  : א���ل���ق�

إشـــارة إلـــى أن اهللا محـــيط بكـــل شـــيء قـــدرة وعلمـــًا مـــن ذلـــك علمـــه وكتابـــه : اآليـــة
فوا لون بطاعتــه والنــذارة لمــن خــاملــالمفصــل لقــوم يعلمــون بمــا فيــه مــن البشــارة للــذين يع

  .)2(أوامره وعصوه 
�:وא����ون�
)א��و! �א�(� �

الِ �:تعالىقوله في  ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصال َحاِت َلُهْم َأْجٌر َغْيُر َمْمُنونٍ ِإن�
)3(.  

  :א"$�א#

 مبتــدأ مــؤخر،غير: متعلــق بخبــر مقــدم للمبتــدأ، أجــر: لهــم:غيــر ممنــون أجــرلهــم 
   .)4(منون مضاف إليهومغير مضاف و غير نعت ألجر مرفوع :منون

  .جر مرفوع فغير نعت أل" غير: "א�&�%د
�
  : א���

ر مغــاير جــأوامــره ومخالفــة نواهيــه لهــم أ تبــاعابأي الــذين آمنــوا بــربهم وعملــوا صــالحًا 
  . )5(على خالف أجر الدنيا ألنه ينقطع إذن هو أجر دائم متواصل لالنقطاع منافٍ 

�:وא����ون�(���א��و! �א� �

َفَأْرَسـْلَنا َعَلـْيِهْم ِريًحـا َصْرَصـًرا ِفـي َأيـاٍم َنِحَسـاٍت ِلُنـِذيَقُهْم َعـَذاَب �: في قولـه تعـالى
�ي اْلَحَياِة الدْنَيا َوَلَعَذاُب اْآلِخَرِة َأْخَزى َوُهْم َال ُيْنَصُرونَ اْلِخْزِي فِ 

)6( .  

                                                 
  .  78/  13/ الوجيز  احملرر )1(
  .  547/  6/ نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور  )2(
  .  8سورة فصلت اآلية  )3(
  .8/24/34/إعراب القرآن وبيانه )4(
  . 464/  7/ البحر احمليط  )5(
  .  16سورة فصلت اآلية  )6(



 55

نعــــت لــــريح :  اً ريحــــًا مفعـــول بــــه منصــــوب بالفتحـــة ، صرصــــر : ًا ريحـــًا صرصــــر 
)1(يـام مجـرورألجار ومجرور ونحسات نعت : في أيام منصوب 

وأصـل صرصـر مـن  
بـــن كثيـــر نحســـات ا، أمـــا نحســـات قـــرأ  قـــبضيو  جمـــعالضـــر وهـــو البـــرد الشـــديد الـــذي ي

ســـم ، انحســـات بالحـــاء المكســـورة والـــنحس علـــى ضـــربين . بالحـــاء الموقوفـــة واليـــاقوت 
فعـل ال يضـاف ألن ال الشـاهدفألسم منـه مـا كـان مضـافًا مثـل مـا جـاء فـي هـذا : وفعل
وقيـل . )2(وصفًا بالمصدر مثل رجل عدل وزور الشاهدكما يجوز أن يكون هذا .  إليه
صــفة علــى وزن الفعــل كضــخم وذكرهــا األلوســي أنهــا جمعــت بــاأللف والتــاء ألنهــا  هــو

  .)3(عقلي صفة لما ال
ونحســـات نعـــت أليـــام .فصرصـــر نعـــت لـــريح منصـــوباً " صرصـــر ، نحســـات: "א�&			�%د
  مجرور
�
  : א���

أي أرســل اهللا علــيهم ريحــًا عاصــفة شــديدة البــرودة فــي أيــام مشــائيم بــاردة ليــذوقوا 
  .)4( عاقبة تكذيبهم
�:�وא����ون��א� א��و! �א� �

ـــا َثُمـــوُد َفَهـــَدْيَناُهْم َفاْســـَتَحبوا اْلَعَمـــى َعَلـــى اْلُهـــَدى َفَأَخـــَذْتُهْم �: فـــي قولـــه تعـــالى َوَأم
�َصاِعَقُة اْلَعَذاِب اْلُهوِن ِبَما َكاُنوا َيْكِسُبونَ 

 )5(.  
ـــًا  ورد لفـــظ الهـــون بـــع مواضـــع مـــن الر  خمســـةمهـــين فـــي فـــي موضـــع واحـــد و نعت

  .األخير من القرآن الكريم 
  
 

  
  

                                                 
  8/24/542/إعراب القرآن وبيانه )1(
  .   354/  3/ احلجة يف القراءات السبعة  )2(
  . 112/  24/ روح املعاين  )3(
  .املرجع السابق )4(
  .  17سورة فصلت اآلية  )5(

  :א"$�א#
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  رقمها  اسم السورة  ةـنص اآلي

ــــا َثُمــــوُد َفَهــــَدْيَناُهْم َفاْســــَتَحبوا اْلَعَمــــى َعَلــــى اْلهُــــَدى َفَأَخــــَذْتُهْم ( َوَأم
  )َصاِعَقُة اْلَعَذاِب اْلُهوِن ِبَما َكاُنوا َيْكِسُبونَ 

  71  فصلت
  

ْيَنا َبِني ِإْسَراِئيَل مِ ( 30  الدخان  )َن اْلَعَذاِب اْلُمِهينِ َوَلَقْد َنج  
  9  الجاثية    )َوإَِذا َعِلَم ِمْن آَياِتَنا َشْيًئا اتَخَذَها ُهُزًوا ُأوَلِئَك َلُهْم َعَذاٌب ُمِهينٌ (
ِإن الِذيَن ُيَحـادوَن اللـَه َوَرُسـوَلُه ُكِبتُـوا َكَمـا ُكِبـَت الـِذيَن ِمـْن َقـْبِلِهْم (

  )َنا آَياٍت َبيَناٍت َوِلْلَكاِفِريَن َعَذاٌب ُمِهينٌ َوَقْد َأْنَزلْ 
  5  المجادلة 

ٍف َمِهينٍ ( َحال 10  القلم   )َوَال ُتِطْع ُكل  
  20  المرسالت  )َأَلْم َنْخُلْقُكْم ِمْن َماٍء َمِهينٍ (

  :א"$�א#

مبنـــى علـــى  مـــاضٍ فعـــل  :،أخـــذةعاطف:الفـــاء  :صـــاعقة العـــذاب الهـــون فأخـــذتهم
والهـاء ضـمير خطـاب متصـل فـي محـل  اإلعـرابء للتأنيث ال محل لها مـن الفتح والتا

العــذاب مضــاف إليــه و مضــاف صــاعقة  وفاعــل مرفــوع  :صــاعقة ،نصــب مفعــول بــه
وأصل الهـون مـن الهـوان يـأتي  .نعت للعذاب مجرور مثله: الهون. مجرور باإلضافة 

نـا وقـع مصـدرًا نعـت الفعل منه مزيدًا ثالثيًا علـى وزن أفعـل أهـات بهـين فهـو مهـين وه
  .)1(للمبالغة في توضيح نوع العذاب

  .لصاعقة العذاب مجرور مثلهفهو نعت " الهون: "א�&�%د
�
  :א���

ـــوا مـــن الســـيئات وتفضـــيلهم عـــذاب  أي أخـــذتهم صـــاعقة ـــذل واإلهانـــة بمـــا عمل ال
  . )2(الضالل على الهدى 

�:�وא����ون����سא��و! �א� �

اْلَحَســَنُة َوَال الســيَئُة اْدَفــْع ِبــالِتي ِهــَي َأْحَســُن َفــِإَذا  َوَال َتْســَتِوي�: فــي قولــه تعــالى  
�الِذي َبْيَنَك َوَبْيَنُه َعَداَوٌة َكَأنُه َوِلي َحِميمٌ 

 )3(.   
� �

                                                 
  8/24/546/إعراب القرآن وبيانه )1(
  . 114/  24/ روح املعاين )2(
  .  34سورة فصلت اآلية  )3(
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  :א"$�א#

حـــرف توكيـــد ونصـــب والهـــاء فـــي محـــل : الكـــاف للتشـــبيه، أن: كأنـــه ولـــي حمـــيم
)1(ت لولي مرفوع مثلهنع: حميم. خبر إن مرفوع : نصب اسمها ، ولي

.  
  .  آخرهفحميم نعت لولي مرفوع بالضمة الظاهرة على " حميم: "א�&�%د
�
  : א���

ك فــإن الــذي بينــك مــدفــع بحلاأن الحمــيم هــو الصــديق القريــب أي  ذكــر القرطبــي
  .)2(وبين عدوك من العداوة ما بينك وبين صديقك من القرب

�:�وא����ون�دسא��و! �א��� �

ُسـِل ِمـْن َقْبِلـَك ِإن َربـَك َلـُذو َمْغِفـَرٍة �: في قوله تعالى َما َقـْد ِقيـَل ِللر َما ُيَقاُل َلَك ِإال
�َوُذو ِعَقاٍب َأِليمٍ 

 )3(.  
  . ورد لفظ أليم نعتًا في عشرين موضعًا من الربع األخير من القرآن الكريم 

  رقمها  اسم السورة  ةـنص اآلي

ــا َقــْد ( ــاُل َلــَك ِإال َم ــا ُيَق ــُذو َمْغِفــَرٍة َم ــَك ِإن َربــَك َل ُســِل ِمــْن َقْبِل ِقيــَل ِللر
  )َوُذو ِعَقاٍب َأِليمٍ 

  43  فصلت 
  

َأْم َلُهْم ُشَرَكاُء َشَرُعوا َلُهْم ِمَن الديِن َما َلْم َيْأَذْن ِبِه اللـُه َوَلـْوَال َكِلَمـُة (
  )َعَذاٌب َأِليمٌ  اْلَفْصِل َلُقِضَي َبْيَنُهْم َوإِن الظاِلِميَن َلُهمْ 

  21  الشورى 

ِإنَما السِبيُل َعَلـى الـِذيَن َيْظِلُمـوَن النـاَس َوَيْبُغـوَن ِفـي اْألَْرِض ِبَغْيـِر (
  )اْلَحق ُأوَلِئَك َلُهْم َعَذاٌب َأِليمٌ 

  42  الشورى  

َعـــَذاِب َيـــْوٍم َفـــاْخَتَلَف اْألَْحـــَزاُب ِمـــْن َبْيـــِنِهْم َفَوْيـــٌل ِللـــِذيَن َظَلُمـــوا ِمـــْن (
  )َأِليمٍ 

  65  الزخرف  

  11  الدخان  )َيْغَشى الناَس َهَذا َعَذاٌب َأِليمٌ (

َيْســـَمُع آَيـــاِت اللـــِه تُْتَلـــى َعَلْيـــِه ثُـــم ُيِصـــر ُمْســـَتْكِبًرا َكـــَأْن َلـــْم َيْســـَمْعَها (
  )َفَبشْرُه ِبَعَذاٍب َأِليمٍ 

  8  الجاثية  

                                                 
   8/24/562/إعراب القرآن وبيانه )1(
  .  36/  23/  15اجلامع ألحكام القرآن الكرمي  )2(
  .   43فصلت اآلية  سورة  )3(
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  رقمها  اسم السورة  ةـنص اآلي

  11  الجاثية   )ُروا ِبآَياِت َربِهْم َلُهْم َعَذاٌب ِمْن ِرْجٍز َأِليمٌ َهَذا ُهًدى َوالِذيَن َكفَ (

ــْل ( ــا َب ــاُلوا َهــَذا َعــاِرٌض ُمْمِطُرَن ــِتِهْم َق ــا َرَأْوُه َعاِرًضــا ُمْســَتْقِبَل َأْوِدَي َفَلم
  )ُهَو َما اْسَتْعَجْلُتْم ِبِه ِريٌح ِفيَها َعَذاٌب َأِليمٌ 

  24  اآلحقاف  

َأِجيُبوا َداِعَي اللِه َوآِمُنوا ِبِه َيْغِفْر َلُكـْم ِمـْن ُذُنـوِبُكْم َوُيِجـْرُكْم  َيا َقْوَمَنا(
  )ِمْن َعَذاٍب َأِليمٍ 

  31  اآلحقاف 

َســـُتْدَعْوَن ِإَلـــى َقـــْوٍم ُأوِلـــي َبـــْأٍس َشـــِديٍد  اإلعـــرابُقـــْل ِلْلُمَخلِفـــيَن ِمـــَن (
ا ُيــْؤِتُكُم اللـُه َأْجـًرا َحَسـًنا َوإِْن َتَتَولــْوا تَُقـاِتُلوَنُهْم َأْو ُيْسـِلُموَن َفـِإْن ُتِطيُعـو 

  )َكَما َتَولْيُتْم ِمْن َقْبُل ُيَعذْبُكْم َعَذاًبا َأِليًما

  16  الفتح  

َلْيَس َعَلى اْألَْعَمى َحـَرٌج َوَال َعَلـى اْألَْعـَرِج َحـَرٌج َوَال َعَلـى اْلَمـِريِض (
َلُه ُيْدِخْلُه َجناٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَهـا اْألَْنَهـاُر َحَرٌج َوَمْن ُيِطِع اللَه َوَرُسو 

  )َوَمْن َيَتَول ُيَعذْبُه َعَذاًبا َأِليًما

  17  الفتح 

  37  الذاريات   )َوَتَرْكَنا ِفيَها آَيًة ِللِذيَن َيَخاُفوَن اْلَعَذاَب اْألَِليمَ (

  15  الحشر   )ا َوَباَل َأْمِرِهْم َوَلُهْم َعَذاٌب َأِليمٌ َكَمَثِل الِذيَن ِمْن َقْبِلِهْم َقِريًبا َذاُقو (

  10  الصف  )َيا َأيَها الِذيَن آَمُنوا َهْل َأُدلُكْم َعَلى ِتَجاَرٍة تُْنِجيُكْم ِمْن َعَذاٍب َأِليمٍ (

هُـْم َعـَذاٌب َأَلْم َيْأِتُكْم َنَبـُأ الـِذيَن َكَفـُروا ِمـْن َقْبـُل َفـَذاُقوا َوَبـاَل َأْمـِرِهْم َولَ (
  )َأِليمٌ 

  5  التغابن 

ُقْل َأَرَأْيُتْم ِإْن َأْهَلَكِنَي اللُه َوَمْن َمِعَي َأْو َرِحَمَنا َفَمْن ُيِجيُر اْلَكـاِفِريَن (
  )ِمْن َعَذاٍب َأِليمٍ 

  28  الملك  

ِتَيُهْم ِإنــــا َأْرَســــْلَنا ُنوًحــــا ِإَلــــى َقْوِمــــِه َأْن َأْنــــِذْر َقْوَمــــَك ِمــــْن َقْبــــِل َأْن َيــــأْ (
  )َعَذاٌب َأِليمٌ 

  1  نوح 

ٍة َوَعَذاًبا َأِليًما( 13  المزمل   )َوَطَعاًما َذا ُغص  

  31  اإلنسان   )ُيْدِخُل َمْن َيَشاُء ِفي َرْحَمِتِه َوالظاِلِميَن َأَعد َلُهْم َعَذاًبا َأِليًما(

  24  االنشقاق   )َفَبشْرُهْم ِبَعَذاٍب َأِليمٍ (

� �
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  : א"$�א#

نعـت : مضاف إليه مجرور باإلضافة وأليم: مضاف وعقاب: ذو: قاب أليمذو ع
وألــيم علــى وزن فعيــل بمعنــى مفعــل مــن قولــك آلــم فهــو مــؤلم وجمعــه . لعقــاب مجــرور 

  .)1(وشراف اءألماء وٕاالم مثل شرف
  .فأليم نعت لعقاب مجرور " أليم :א�&�%د
�
  : א���

ذاب ووصف به إليصـال األلـم ذكر أبو حيان أن أصل أليم استمرار العقاب والع
ن ربــك لــذو مغفــرة ورحمــة واســعة وذو عقــاب مــؤلم إللحــي مــع الهــوان فــي العقــاب أي 

  . )2(موجع
�:وא����ون���� א��و! �א� �

ـــَلْت آَياتُـــُه َأَأْعَجِمـــي �: فـــي قولـــه تعـــالى ـــا َلَقـــاُلوا َلـــْوَال ُفصَوَلـــْو َجَعْلَنـــاُه ُقْرآًنـــا َأْعَجِمي
َلـْيِهْم عَ ُهَو ِللـِذيَن آَمُنـوا ُهـًدى َوِشـَفاٌء َوالـِذيَن َال ُيْؤِمُنـوَن ِفـي آَذاِنِهـْم َوْقـٌر َوُهـَو َوَعَرِبي ُقْل 

�َعًمى ُأوَلِئَك ُيَناَدْوَن ِمْن َمَكاٍن َبِعيدٍ 
 )3( .  

  . من القرآن الكريم  األخيرمواضع من الربع  ةورد لفظ بعيد نعتًا في أربع
  قمهار   اسم السورة  ةـنص اآلي

) ـــَلْت آَياتُــــُه َأَأْعَجِمــــي ـــا َلَقــــاُلوا َلــــْوَال ُفصَوَلـــْو َجَعْلَنــــاُه ُقْرآًنــــا َأْعَجِمي
َوَعَرِبــي ُقــْل ُهــَو ِللــِذيَن آَمُنــوا ُهــًدى َوِشــَفاٌء َوالــِذيَن َال ُيْؤِمُنــوَن ِفــي 

  )َمَكاٍن َبِعيدٍ  آَذاِنِهْم َوْقٌر َوُهَو َعَلْيِهْم َعًمى ُأوَلِئَك ُيَناَدْوَن ِمنْ 

  44  فصلت 

ُقْل َأَرَأْيُتْم ِإْن َكاَن ِمْن ِعْنِد اللِه ثُم َكَفْرُتْم ِبِه َمْن َأَضل ِممْن ُهـَو (
  )ِفي ِشَقاٍق َبِعيدٍ 

  52  فصلت  

َيْســَتْعِجُل ِبَهــا الــِذيَن َال ُيْؤِمُنــوَن ِبَهــا َوالــِذيَن آَمُنــوا ُمْشــِفُقوَن ِمْنَهــا (
ــــاَعِة َلِفــــي َوَيعْ  ــــي الس ــــاُروَن ِف ــــا اْلَحــــق َأَال ِإن الــــِذيَن ُيَم ــــوَن َأنَه َلُم

  )َضَالٍل َبِعيدٍ 

  18  الشورى

  27  ق  )َقاَل َقِريُنُه َربَنا َما َأْطَغْيُتُه َوَلِكْن َكاَن ِفي َضَالٍل َبِعيدٍ (

                                                 
   8/24/571/وإعراب القرآن وبيانه/  17/  1/ العكربي / إمالء ما من به الرمحن   )1(
  .   28/  24روح املعاين  )2(
  .  44سورة فصلت اآلية  )3(
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  : א"$�א#

نائـب فاعـل،من  : ةواو الجماعـ فعل مضارع مبنـي للمجهـول ،:كانممن ينادون 
  .)1(جار ومجرور متعلق بينادون، بعيد نعت لمكان مجرور  مكان

  . آخرهفبعيد نعت لمكان مجرور بالكسرة الظاهرة على " بعيد: "א�&�%د
�
  : א���

يجعــل بعضــه للعــرب والــبعض اآلخــر للعجــم  أي يقولــون لــوال فصــلت آياتــه بــأن
  .)2(بيغير قر  كان بعيدٍ مفهؤالء ليؤمنون به وينادون من 

�:�وא����ون�(��نא��و! �א� �

َوَلِئْن َأَذْقَناُه َرْحَمًة ِمنا ِمْن َبْعِد َضراَء َمسْتُه َلَيُقوَلن َهـَذا ِلـي َوَمـا �: في قوله تعالى
 ال َئنِلي ِعْنَدُه َلْلُحْسَنى َفَلُنَنب ي ِإناَعَة َقاِئَمًة َوَلِئْن ُرِجْعُت ِإَلى َربالس ِذيَن َكَفُروا ِبَمـا َأُظن

�َعِمُلوا َوَلُنِذيَقنُهْم ِمْن َعَذاٍب َغِليظٍ 
 )3( .  

  :א"$�א#

نعـت لعـذاب : هم وغلـيظنمن عذاب جار ومجرور متعلق بنذيق: من عذاب غليظ
  .)4(مجرور
  .فغليظ نعت لعذاب مجرور" غليظ: "א�&�%د
�
  : א���

الوثـاق المتـين ال يمكـن أي عذاب قوي شديد ال يمكـن الخـروج عنـه لشـدته فهـو ك
  . )5(قطعه

�:�א���� �وא����ون�א��و! � �

ْنَساِن َأْعَرَض َوَنـَأى ِبَجاِنِبـِه َوإَِذا َمسـُه الشـر �: في قوله تعالى َوإَِذا َأْنَعْمَنا َعَلى اْإلِ
�َفُذو ُدَعاٍء َعِريضٍ 

 )6(.  

                                                 
  . 24/260/اجلدول يف إعراب القرآن وصرفه )1(
  .  197/  43/ الزخمشري / الكشاف )2(
  .  50سورة فصلت اآلية  )3(
  9/25/7/وإعراب القرآن وبيانه 4/ 25/روح املعاين  )4(
  .  504/  7/ البحر احمليط  )5(
  .   51سورة فصلت اآلية  )6(
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الواو نيابـــة عـــن ذو خبـــر مبتـــدأ محـــذوف تقـــديره هـــو مرفـــوع بـــ: ذو دعـــاء عـــريض
ودعــــــاء مضــــــاف إليــــــه مجــــــرور  الضــــــمة ألنــــــه مــــــن األســــــماء الخمســــــة وذو مضــــــاف

ـــــدعاء مجـــــرور:باإلضـــــافة،عريض ـــــى شـــــدته  نعـــــت ل ـــــة عل ـــــدعاء للدالل وصـــــف بهـــــا ال
  .)1(واستمرارية اإللحاح فيه

  .فعريض نعت لدعاء مجرور " عريض: "א�&�%د
�
  : א���

ًا كثيـــرًا متضـــرعًا ملحـــًا فيـــه ن اإلنســـان إذا أصـــابه الشـــر يـــدعو دعـــاًء متســـعإأي 
  .)2(في طلبهومساس الشر له وقد نعت بالطول والعرض مبالغة  رًا من الفقعجز 

�:�א��و! �א����ون �

ــاِدي الــِذيَن آَمُنــوا اتُقــوا َربُكــْم ِللــِذيَن َأْحَســُنوا ِفــي َهــِذِه �: فــي قولــه تعــالى ــْل َيــا ِعَب ُق
اِبُروَن َأْجَرُهْم ِبَغْيِر ِحَسابٍ الدْنَيا َحَسَنٌة َوَأْرُض اللِه  ى الصَما ُيَوفَواِسَعٌة ِإن�

 )3(.   
موضـــعًا مـــن الربـــع األخيـــر مـــن القـــرآن  اثنـــين وأربعـــينورد لفـــظ الـــذين نعتـــًا فـــي 

  الكريم 

  رقمها  اسم السورة  ةـنص اآلي

ُنوا ِفــي َهــِذِه الــدْنَيا َحَســَنٌة ُقــْل َيــا ِعَبــاِدي الــِذيَن آَمُنــوا اتُقــوا َربُكــْم ِللــِذيَن َأْحَســ(
اِبُروَن َأْجَرُهْم ِبَغْيِر ِحَسابٍ  ى الصَما ُيَوفِه َواِسَعٌة ِإنَوَأْرُض الل(  

  10  الزمر

ـــُدوَها َوَأَنـــاُبوا ِإَلـــى اللـــِه َلهُـــُم اْلُبْشـــَرى ( َوالـــِذيَن اْجَتَنُبـــوا الطـــاُغوَت َأْن َيْعُب
يَن َيْسـَتِمُعوَن اْلَقـْوَل َفَيتِبُعـوَن َأْحَسـَنُه ُأوَلِئـَك الـِذيَن َهـَداُهُم الـذِ َفَبشْر ِعَباِد 

  )اللُه َوُأوَلِئَك ُهْم ُأوُلو اْألَْلَبابِ 

  18،  17  الزمر 

) ـِه ِإنـِذيَن َأْسـَرُفوا َعَلـى َأْنُفِسـِهْم َال َتْقَنطُـوا ِمـْن َرْحَمـِة الل53  الزمر ُقْل َيا ِعَباِدَي ال  

                                                 
  9/25/8/وإعراب القرآن وبيانه 5/  25/ روح املعاين  )1(
/ ت–د/هليئــة املصــرية العامــة للكتــابا/لــدكتور عبــدالفتاح إمساعيــل شــليبحتقيــق ا/ أليب زكريــا حيــي بــن زيــاد الفــراء / معــاين القــرآن الكــرمي  )2(

1972 /3/51  .  
  .  10سورة الزمر اآلية  )3(
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  )َيْغِفُر الذُنوَب َجِميًعا ِإنُه ُهَو اْلَغُفوُر الرِحيمُ  اللهَ 
ُقــْل ِإنَمــا َأَنــا َبَشــٌر ِمــْثُلُكْم ُيــوَحى ِإَلــي َأنَمــا ِإَلُهُكــْم ِإَلــٌه َواِحــٌد َفاْســَتِقيُموا ِإَلْيــِه (

َكاَة َوُهْم ِباْآلِخَرِة ُهْم َكاِفُرونَ  الِذيَن َال ُيْؤُتونَ  َواْسَتْغِفُروُه َوَوْيٌل ِلْلُمْشِرِكينَ  الز(  
  7،  6  فصلت 

ـــْل َال ( ـــاِلَحاِت ُق ـــوا َوَعِمُلـــوا الص ـــاَدُه الـــِذيَن آَمُن ـــُر اللـــُه ِعَب ـــِذي ُيَبشَذِلـــَك ال
َلـُه ِفيَهـا  َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجًرا ِإال اْلَمَودَة ِفي اْلُقْرَبى َوَمْن َيْقَتِرْف َحَسَنًة َنـِزدْ 

  )ُحْسًنا ِإن اللَه َغُفوٌر َشُكورٌ 

  23  الشورى 

الـــِذيَن آَمُنـــوا ِبآَياِتَنـــا *َيـــا ِعَبـــاِد َال َخـــْوٌف َعَلـــْيُكُم اْلَيـــْوَم َوَال َأْنـــُتْم َتْحَزُنـــونَ (
  )َوَكاُنوا ُمْسِلِمينَ 

  69-68  الزخرف  

) ِذيَن آَمُنوا ِإْن َتْنُصُروا اللَها الْت َأْقَداَمُكمْ َيا َأي7  محمد  )َه َيْنُصْرُكْم َوُيثَب  
  33  محمد    )َيا َأيَها الِذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اللَه َوَأِطيُعوا الرُسوَل َوَال تُْبِطُلوا َأْعَماَلُكمْ (

  23  الفتح    )يًال ُسنَة اللِه الِتي َقْد َخَلْت ِمْن َقْبُل َوَلْن َتِجَد ِلُسنِة اللِه َتْبدِ (

َيا َأيَها الِذيَن آَمُنوا َال تَُقدُموا َبْيَن َيَدِي اللـِه َوَرُسـوِلِه َواتقُـوا اللـَه ِإن اللـَه (
  )َسِميٌع َعِليمٌ 

  1   الحجرات 

ْجَهــُروا َلــُه َيــا َأيَهــا الــِذيَن آَمُنــوا َال َتْرَفُعــوا َأْصــَواَتُكْم َفــْوَق َصــْوِت النِبــي َوَال تَ (
  )ِباْلَقْوِل َكَجْهِر َبْعِضُكْم ِلَبْعٍض َأْن َتْحَبَط َأْعَماُلُكْم َوَأْنُتْم َال َتْشُعُرونَ 

  2  الحجرات 

ـــٍإ َفَتَبيُنـــوا َأْن ُتِصـــيُبوا َقْوًمـــا ( ـــوا ِإْن َجـــاَءُكْم َفاِســـٌق ِبَنَب ـــا َأيَهـــا الـــِذيَن آَمُن َي
  )َما َفَعْلُتْم َناِدِمينَ ِبَجَهاَلٍة َفُتْصِبُحوا َعَلى 

  6  الحجرات 

َيا َأيَها الِذيَن آَمُنوا َال َيْسَخْر َقوٌم ِمـْن َقـْوٍم َعَسـى َأْن َيُكوُنـوا َخْيـًرا ِمـْنُهْم (
َوَال ِنَســـاٌء ِمـــْن ِنَســـاٍء َعَســـى َأْن َيُكـــن َخْيـــًرا ِمـــْنُهن َوَال َتْلِمـــُزوا َأْنُفَســـُكْم َوَال 

يَمـاِن َوَمـْن َلـْم َيتُـْب َفُأوَلِئـَك َتَناَبُزوا ِباْألَ  ْلَقاِب ِبْئَس اِالْسـُم اْلُفُسـوُق َبْعـَد اْإلِ
  )ُهُم الظاِلُمونَ 

  11  الحجرات 

ــا َأيَهــا الــِذيَن آَمُنــوا اْجَتِنُبــوا َكِثيــًرا ِمــَن الظــن ِإن َبْعــَض الظــن ِإثْــٌم َوَال ( َي
ُكْم َبْعًضـــا َأُيِحـــب َأَحـــُدُكْم َأْن َيْأُكـــَل َلْحـــَم َأِخيـــِه َتَجسُســـوا َوَال َيْغَتـــْب َبْعُضـــ

  )َمْيًتا َفَكِرْهُتُموُه َواتُقوا اللَه ِإن اللَه َتواٌب َرِحيمٌ 

  12  الحجرات
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  11، 10  الذاريات   )الِذيَن ُهْم ِفي َغْمَرٍة َساُهونَ *  ُقِتَل اْلَخراُصونَ (

  12-11  الطور   )الِذيَن ُهْم ِفي َخْوٍض َيْلَعُبونَ *ُمَكذِبينَ َفَوْيٌل َيْوَمِئٍذ ِللْ (
َيا َأيَها الِذيَن آَمُنوا اتُقوا اللَه َوآِمُنوا ِبَرُسوِلِه ُيْؤِتُكْم ِكْفَلْيِن ِمْن َرْحَمِتِه َوَيْجَعْل (

  )مٌ َلُكْم ُنوًرا َتْمُشوَن ِبِه َوَيْغِفْر َلُكْم َواللُه َغُفوٌر َرِحي
  28  الحديد 

ْثِم َواْلُعــْدَواِن َوَمْعِصــَيِة ( َيــا َأيَهــا الــِذيَن آَمُنــوا ِإَذا َتَنــاَجْيُتْم َفــَال َتَتَنــاَجْوا ِبــاْإلِ
  ).الرُسوِل َوَتَناَجْوا ِباْلِبر َوالتْقَوى َواتُقوا اللَه الِذي ِإَلْيِه ُتْحَشُرونَ 

  9  المجادلة  

ِذيَن آَمُنـوا ِإَذا ِقيــَل َلُكــْم َتَفســُحوا ِفـي اْلَمَجــاِلِس َفاْفَســُحوا َيْفَســِح َيـا َأيَهــا الــ(
ــْنُكْم َوالــِذيَن  ــوا ِم ــِع اللــُه الــِذيَن آَمُن اللــُه َلُكــْم َوإَِذا ِقيــَل اْنُشــُزوا َفاْنُشــُزوا َيْرَف

  )ُأوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت َواللُه ِبَما َتْعَمُلوَن َخِبيرٌ 

  11  المجادلة

َيا َأيَها الِذيَن آَمُنوا ِإَذا َناَجْيُتُم الرُسوَل َفَقـدُموا َبـْيَن َيـَدْي َنْجـَواُكْم َصـَدَقًة (
  )َذِلَك َخْيٌر َلُكْم َوَأْطَهُر َفِإْن َلْم َتِجُدوا َفِإن اللَه َغُفوٌر َرِحيمٌ 

  12  المجادلة

ــاِجِريَن الــذِ ( ــَراِء اْلُمَه ــَواِلِهْم َيْبَتُغــوَن َفْضــًال ِلْلُفَق يَن ُأْخِرُجــوا ِمــْن ِديــاِرِهْم َوَأْم
اِدُقونَ  َه َوَرُسوَلُه ُأوَلِئَك ُهُم الصِه َوِرْضَواًنا َوَيْنُصُروَن اللِمَن الل(  

  8  الحشر  

ْخَواِنَنـا( الـِذيَن َسـَبُقوَنا  َوالِذيَن َجاُءوا ِمْن َبْعِدِهْم َيُقولُـوَن َربَنـا اْغِفـْر َلَنـا َوِإلِ
يَماِن َوَال َتْجَعْل ِفي ُقُلوِبَنا ِغال ِللِذيَن آَمُنوا َربَنا ِإنَك َرُءوٌف َرِحيمٌ    )ِباْإلِ

  10  الحشر 

ْخَواِنِهُم الِذيَن َكَفُروا ِمْن َأْهـِل اْلِكتَـاِب ( َأَلْم َتَر ِإَلى الِذيَن َناَفُقوا َيُقوُلوَن ِإلِ
ِرْجُتْم َلَنْخـــــُرَجن َمَعُكـــــْم َوَال ُنِطيـــــُع ِفـــــيُكْم َأَحـــــًدا َأَبـــــًدا َوإِْن ُقـــــوِتْلُتْم َلـــــِئْن ُأْخـــــ

  )َلَنْنُصَرنُكْم َواللُه َيْشَهُد ِإنُهْم َلَكاِذُبونَ 

  11  الحشر  

) َمْت ِلَغٍد َواتَه َوْلَتْنُظْر َنْفٌس َما َقدُقوا اللِذيَن آَمُنوا اتَها الَيا َأي ـَه ِإنُقوا الل
  )اللَه َخِبيٌر ِبَما َتْعَمُلونَ 

  

  18  الحشر  

ُكْم َأْوِلَيــــاَء ُتْلُقــــوَن ِإَلــــْيِهْم ( ي َوَعــــُدوِخــــُذوا َعــــُدوــــِذيَن آَمُنــــوا َال َتتَهــــا الَيــــا َأي
ُســولَ  ُيْخِرُجــوَن الر ــا َجــاَءُكْم ِمــَن اْلَحــق ــُروا ِبَم ــْد َكَف ــاْلَمَودِة َوَق ــاُكْم َأْن  ِب َوإِي

  1  الممتحنة 
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ُتْؤِمُنــوا ِباللــِه َربُكــْم ِإْن ُكْنــُتْم َخــَرْجُتْم ِجَهــاًدا ِفــي َســِبيِلي َواْبِتَغــاَء َمْرَضــاِتي 
وَن ِإَلْيِهْم ِباْلَمَودِة َوَأَنا َأْعَلُم ِبَما َأْخَفْيُتْم َوَمـا َأْعَلْنـُتْم َوَمـْن َيْفَعْلـُه ِمـْنُكْم  ُتِسر

  )اَء السِبيلِ َفَقْد َضل َسوَ 
َيــا َأيَهـــا الـــِذيَن آَمُنــوا ِإَذا َجـــاَءُكُم اْلُمْؤِمَنـــاُت ُمَهــاِجَراٍت َفـــاْمَتِحُنوُهن اللـــُه (

َأْعَلــُم ِبِإيَمــاِنِهن َفــِإْن َعِلْمُتُمــوُهن ُمْؤِمَنـــاٍت َفــَال َتْرِجُعــوُهن ِإَلــى اْلُكفـــاِر َال 
َال ُهــْم َيِحلــوَن َلُهــن َوآتُــوُهْم َمــا َأْنَفُقــوا َوَال ُجَنــاَح َعَلــْيُكْم َأْن ُهــن ِحــل َلُهــْم وَ 

َتْنِكُحــوُهن ِإَذا آَتْيُتُمــوُهن ُأُجــوَرُهن َوَال ُتْمِســُكوا ِبِعَصــِم اْلَكــَواِفِر َواْســَأُلوا َمــا 
  )َيْحُكُم َبْيَنُكْم َواللُه َعِليٌم َحِكيمٌ  َأْنَفْقُتْم َوْلَيْسَأُلوا َما َأْنَفُقوا َذِلُكْم ُحْكُم اللهِ 

  10  الممتحنة 

  2  الصف   )َيا َأيَها الِذيَن آَمُنوا ِلَم َتُقوُلوَن َما َال َتْفَعُلونَ (
  10  الصف   )َيا َأيَها الِذيَن آَمُنوا َهْل َأُدلُكْم َعَلى ِتَجاَرٍة تُْنِجيُكْم ِمْن َعَذاٍب َأِليمٍ (
ـــا أَ ( ـــْرَيَم َي ـــُن َم ـــاَل ِعيَســـى اْب ـــا َق ـــوا َأْنَصـــاَر اللـــِه َكَم ـــوا ُكوُن ـــا الـــِذيَن آَمُن يَه

ِلْلَحـــَواِرييَن َمـــْن َأْنَصـــاِري ِإَلـــى اللـــِه َقـــاَل اْلَحَواِريـــوَن َنْحـــُن َأْنَصـــاُر اللـــِه 
ا الــِذيَن آَمُنـوا َعَلــى َفآَمَنـْت َطاِئَفـٌة ِمــْن َبِنـي ِإْسـَراِئيَل َوَكَفــَرْت َطاِئَفـٌة َفَأيـْدنَ 

  )َعُدوِهْم َفَأْصَبُحوا َظاِهِرينَ 

  14  الصف 

ــِل اْلِحَمــاِر َيْحِمــُل َأْســَفاًرا ( ــْم َيْحِمُلوَهــا َكَمَث ــوا التــْوَراَة ثُــم َل ُل ــِذيَن ُحمــُل ال َمَث
  )ْهِدي اْلَقْوَم الظاِلِمينَ ِبْئَس َمَثُل اْلَقْوِم الِذيَن َكذُبوا ِبآَياِت اللِه َواللُه َال يَ 

  5  الجمعة  
  

ُقـــْل َيـــا َأيَهـــا الـــِذيَن َهـــاُدوا ِإْن َزَعْمـــُتْم َأنُكـــْم َأْوِلَيـــاُء ِللـــِه ِمـــْن ُدوِن النـــاِس (
  )َفَتَمنُوا اْلَمْوَت ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقينَ 

  6  الجمعة 

ْمــَواُلُكْم َوَال َأْوَالُدُكــْم َعــْن ِذْكــِر اللــِه َوَمــْن َيــا َأيَهــا الــِذيَن آَمُنــوا َال ُتْلِهُكــْم أَ (
  )َيْفَعْل َذِلَك َفُأوَلِئَك ُهُم اْلَخاِسُرونَ 

  9  المنافقون  

َيا َأيَها الِذيَن آَمُنوا ِإن ِمـْن َأْزَواِجُكـْم َوَأْوَالِدُكـْم َعـُدوا َلُكـْم َفاْحـَذُروُهْم َوإِْن (
  )َتْغِفُروا َفِإن اللَه َغُفوٌر َرِحيمٌ َتْعُفوا َوَتْصَفُحوا وَ 

  14  التغابن 

َأَعد اللـُه َلهُـْم َعـَذاًبا َشـِديًدا َفـاتُقوا اللـَه َيـا ُأوِلـي اْألَْلَبـاِب الـِذيَن آَمُنـوا َقـْد (
  )َأْنَزَل اللُه ِإَلْيُكْم ِذْكًرا

  10  الطالق  

ــيُكْم َنــاًرا َوُقوُدَهــا النــاُس َواْلِحَجــاَرُة َيــا َأيَهــا الــِذيَن آَمُنــوا ُقــوا َأنْ (   6  التحريمُفَســُكْم َوَأْهِل
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َعَلْيَهــــا َمَالِئَكــــٌة ِغــــَالٌظ ِشــــَداٌد َال َيْعُصــــوَن اللــــَه َمــــا َأَمــــَرُهْم َوَيْفَعلُــــوَن َمــــا 
  )ُيْؤَمُرونَ 

  7  التحريم  )َزْوَن َما ُكْنُتْم َتْعَمُلونَ َيا َأيَها الِذيَن َكَفُروا َال َتْعَتِذُروا اْلَيْوَم ِإنَما ُتجْ (
  23-22  المعارج  الِذيَن ُهْم َعَلى َصَالِتِهْم َداِئُمونَ  *ِإال اْلُمَصلينَ (
  2-1  المطففين   )الِذيَن ِإَذا اْكَتاُلوا َعَلى الناِس َيْسَتْوُفونَ  *َوْيٌل ِلْلُمَطفِفينَ (
  11-10  المطففين   )الِذيَن ُيَكذُبوَن ِبَيْوِم الدينِ  *ينَ َوْيٌل َيْوَمِئٍذ ِلْلُمَكذبِ (
ْخَر ِباْلَواِدي( ِذيَن َجاُبوا الص9  الفجر  )َوَثُموَد ال  
  11-10  الفجر   )الِذيَن َطَغْوا ِفي اْلِبَالدِ  * َوِفْرَعْوَن ِذي اْألَْوَتادِ (
  5-4  الماعون   ِتِهْم َساُهونَ الِذيَن ُهْم َعْن َصَال  *َوْيٌل ِلْلُمَصلينَ ف(

  :א"$�א#

قل فعل أمر مبني على السكون فاعله ضـمير مسـتتر : الذين آمنوا يقل يا عباد
مضاف والياء في محـل  منصوب ىمناد: ي عباد: أداة نداء: ، الياءتقديره أنتوجوبًا 

 فـي محـل جـر نعـت لعبـاد موصـول مبنـي علـى السـكون اسـمالـذين : جر مضاف إليـه 
ـــة صـــلة الموصـــل وفعـــل مضـــارع ووا: آمنـــوا ال محـــل لهـــا مـــن  الجماعـــة فاعـــل والجمل

  .)1(اإلعراب
  .موصول مبني على السكون في محل جر نعت لعباد اسمفالذين " الذين: "א�&�%د
�
  : א���

حسـنات  يجـزيكمأي يا عباد اهللا المؤمنين بـه وبمـا خلـق وأنـزل اتقـوا ربكـم وخـافوه 
   .)2(غير محسوب وال معدود أجركم في اآلخرة في الدنيا ول

                                                 
  .23/399/إعراب القرآن وبيانه  )1(
  . 4/56/ تفسري القرآن العظيم البن كثري )2(
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�:وא����ون��د,�א��و! �א� �

ــِرِه ِإن ِفــي َذِلــَك �: فــي قولــه تعــالى ــَد َعَلــى َظْه ــَيْظَلْلَن َرَواِك يَح َف ِإْن َيَشــْأ ُيْســِكِن الــر
�َآلَياٍت ِلُكل َصباٍر َشُكورٍ 

 )1( .  
  : א"$�א#

ضــــاف وكــــل ممتعلــــق بنعــــت آليـــات جــــار ومجـــرور : لكــــل :لكـــل صــــبار شـــكور
نعــت لصــبار : وصــبار مضــاف إليــه مجــرور باإلضــافة عالمــة جــره الكســرة، وشــكور 

   . )2( آخرهجره الكسرة الظاهرة على وعالمة مجرور 
  .مجرور وعالمة جره الكسرة  فشكور نعت لصبار" شكور: "א�&�%د

 �
  : א���

أي خلـق اهللا السـفن والبحـار عالمـات واضــحات علـى عظمتـه تعـالى وقدرتـه فــي 
اهللا لـه شـكور علـى نعمـه  ابـتالءاتن وهي خير دليل لكل عبد مؤمن صبور على الكو 

  . )3(عليه 
�:�وא����ون�
)א��و! �א�(� �

َوَكـَذِلَك َأْوَحْيَنـا ِإَلْيـَك ُروًحـا ِمـْن َأْمِرَنـا َمـا ُكْنـَت تَـْدِري َمـا اْلِكتَـاُب �: في قوله تعـالى
يَمـاُن َوَلِكـْن َجَعْلَنـاُه ُنـوًرا نَ  ْهــِدي ِبـِه َمـْن َنَشـاُء ِمـْن ِعَباِدَنــا َوإِنـَك َلَتْهـِدي ِإَلـى ِصــَراٍط َوَال اْإلِ

�ُمْسَتِقيمٍ 
 )4( .  

  ورد لفظ مستقيم نعتًا في ستة مواضع من الربع األخير من القرآن الكريم 
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ْدِري َمــا اْلِكتَــاُب َوَكــَذِلَك َأْوَحْيَنــا ِإَلْيــَك ُروًحــا ِمــْن َأْمِرَنــا َمــا ُكْنــَت تَــ(
يَمــاُن َوَلِكـــْن َجَعْلَنــاُه ُنـــوًرا َنْهـــِدي ِبــِه َمـــْن َنَشــاُء ِمـــْن ِعَباِدَنـــا  َوَال اْإلِ

  )َوإِنَك َلَتْهِدي ِإَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍ 

  52  الشورى

  43  الزخرف  )َفاْسَتْمِسْك ِبالِذي ُأوِحَي ِإَلْيَك ِإنَك َعَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍ (

                                                 
  . 33سورة الشورى اآلية  )1(
  .24/301/اجلدول يف إعراب القرآن وصرف  )2(
  . 520/  7 /أليب حيان األندلسي / البحر احمليط  )3(
  .52سورة الشورى اآلية  )4(
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  61  الزخرف   )َوإِنُه َلِعْلٌم ِللساَعِة َفَال َتْمَتُرن ِبَها َواتِبُعوِن َهَذا ِصَراٌط ُمْسَتِقيمٌ (
  64  الزخرف   )ِإن اللَه ُهَو َربي َوَربُكْم َفاْعُبُدوُه َهَذا ِصَراٌط ُمْسَتِقيمٌ (
ــَل َلُكــْم َهــِذِه َوَكــف َأْيــِدَي َوَعــَدُكُم اللــُه َمَغــاِنَم َكِثيــَرًة َتْأُخــُذوَنَها فَ ( َعج

  )الناِس َعْنُكْم َوِلَتُكوَن آَيًة ِلْلُمْؤِمِنيَن َوَيْهِدَيُكْم ِصَراًطا ُمْسَتِقيًما
  20  الفتح 

َأَفَمــْن َيْمِشــي ُمِكبــا َعَلــى َوْجِهــِه َأْهــَدى َأْم َمــْن َيْمِشــي َســِويا َعَلــى (
  )ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍ 

  22  الملك 

  : א"$�א#

نعــت : جــار ومجــرور متعلــق بتهــدي ومســتقيم: إلــى صــراط: إلــى صــراط مســتقيم
  .  آخرهعالمة جره الكسرة الظاهرة على  لصراط مجرور

قلوا الكســرة علــى ثُمْســَتْقِوِم بكســر الــواو فاســتوهــو اســم فاعــل مــن الفعــل اســتقام أصــله 
  .)1(أتي بمعنى الفعيل أو الفاعلالواو فانقلبت ياًء لسكونها وانكسار ما قبلها والمستفعل ي

  فهو نعت لصراط مجرور بالكسرة" مستقيم: "א�&�%د
�
  : א���

إلـــى صـــراط قـــويم ال  وهـــدى لعبادنـــا المتقـــين وٕانـــك لتـــدعوأي إنـــا جعلنـــا القـــرآن نـــورًا 
يكــون إلــى صــراط قــائم ثابــت ال رجــوع وال انكســار  هيجــوز أنــ:(العكبــري وقــال اعوجــاج فيــه 

) فيه
)2(.  

�سيقت اآلية للداللة على االجتماع على أمر الدين الذي هو أساس اإليمـان : �ل���ق�א�
ن الشــورى هــي أســواء كمــا أنهــم فــي العبوديــة هللا ســواء و  أهــل الــدين كلهــمه وأن مــوأهــم دعائ

  . )3(روح الدين كله
�:�وא����ون(����א��و! �א� �

�ُكْنُتْم َقْوًما ُمْسِرِفينَ َأَفَنْضِرُب َعْنُكُم الذْكَر َصْفًحا َأْن �: في قوله تعالى
 )4( .  

                                                 
  .29/ البن خالوية / وإعراب ثالثني سورة  481/  2/ ابن عصفور / املمتع يف التصريف  )1(
  . 118/  1/ العكربي / إمالء ما من به الرمحن  )2(
  .  549/  6/ نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور  )3(
  .  5سورة الزخرف اآلية  )4(
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  :א"$�א#

:  قومــاً واســمها مرفــوع و نــاقص  فعــل مــاضٍ كــان : كنــتم قومــا: كنــتم قومــًا مســرفين
منصـوب عالمـة نصـبه اليـاء ألنـه جمـع مـذكر  نعـت لقـوم: خبرها منصوب ، مسرفين 

  .)1( سالم
  .فمسرفين نعت لقوم منصوب" مسرفين: "א�&�%د

�
  :  א���

وشـــأنكم جانبـــًا عـــن تنزيـــل الـــذكر ألنكـــم قـــوم مفرطـــون فـــي التكـــذيب أي أنتـــرككم 
  . )2(والعصيان

قت اآليــة لتنزيــل المخــاطبين المعلــوم إســرافهم منزلــة مــن يشــك فــي يســ: �		��ق�א��		�ل�
ألن توفر األدلة على صدق القرآن الكريم من شأنه أن يزيـل إسـرافهم فكـان فـي  إسرافه

   .)3(اإلعراض عنهلى إمعانهم في ة القرآن وضرب من التوبيخ عقاآلية حقي
�:�وא����ون��א� א��و! �א� �

ــَماِء َمــاًء ِبَقــَدٍر َفَأْنَشــْرَنا ِبــِه َبْلــَدًة َمْيتًــا َكــَذِلَك �: فــي قولــه تعــالى َل ِمــَن الس ــِذي َنــزَوال
�ُتْخَرُجونَ 

 )4(.  
  من القرآن الكريم  األخيرورد لفظ ميتًا نعتًا في موضعين من الربع 

  رقمها  اسم السورة  ةـنص اآلي

ـــَماِء َمـــاًء ِبَقـــَدٍر َفَأْنَشـــْرَنا ِبـــِه َبْلـــَدًة َمْيًتـــا ( َل ِمـــَن الس ـــِذي َنـــزَوال
  )َكَذِلَك ُتْخَرُجونَ 

  11  الزخرف

  11  ق   )ِرْزًقا ِلْلِعَباِد َوَأْحَيْيَنا ِبِه َبْلَدًة َمْيًتا َكَذِلَك اْلُخُروجُ (

  : א"$�א#

    .)5(به منصوب بالفتحة وميتًا نعت لبلده منصوب بلدة مفعول: بلدة ميتاً 
� �

                                                 
  .24/308/يف إعراب القرآن وصرفه اجلدول  )1(
  .   231/  4/ تفسري الكشاف  )2(
  .   164/  25/ التحرير والتنوير  )3(
  .  11سورة الزخرف اآلية  )4(
  .  123 - 122/ 25/التفسري املنري  )5(
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  .ن المنعوت في معنى البلد والمكانوذكر النعت أل اً منصوب دةلبل اً فقد وقع نعت" ميتاً " :א�&�%د
�
  : א���

أي أعـدنا حيـاة تلــك  )المــاء ، النبـات(عـن الحيـاة  ميـت علـى معنـى اسـم الفاعــل خـالٍ 
   .)1(كليةالبلدة الخالية عن الماء والنبات بال

�:وא����ون�א����سא��و! � �

   .)2( �َوَجَعَلَها َكِلَمًة َباِقَيًة ِفي َعِقِبِه َلَعلُهْم َيْرِجُعونَ �: في قوله تعالى
  : א"$�א#

   .)3( كلمة مفعول به منصوب وباقية نعت لكلمة منصوب مثلها: كلمة باقية
   .لظاهرة علي أخره بالفتحة ا اً لكلمة منصوب اُ حيث وقعت نعت" باقية" :א�&�%د
�
  : א���

وهـــي قـــولهم ال إلـــه إال اهللا هـــي كلمـــة التوحيـــد  أن الكلمـــة الباقيـــة )4(الســـمينأورد 
   .)5(في ذريته إلى يوم القيامة  ةفهي كلمة باقية متواصل

�:�وא����ون�دسא��و! �א��� �

�ًما َفاِسِقينَ َفاْسَتَخف َقْوَمُه َفَأَطاُعوُه ِإنُهْم َكاُنوا َقوْ �: في قوله تعالى 
 )6(.  

  . نكرة األخيرورد لفظ فاسقين نعتًا في خمسة مواضع من الربع 
  رقمها  اسم السورة  ةـنص اآلي

  54  الزخرف  )َفاْسَتَخف َقْوَمُه َفَأَطاُعوُه ِإنُهْم َكاُنوا َقْوًما َفاِسِقينَ (

ُســـِل َوَال تَ ( ْســـَتْعِجْل َلُهـــْم َفاْصـــِبْر َكَمـــا َصـــَبَر ُأوُلـــو اْلَعـــْزِم ِمـــَن الر
َكَأنُهْم َيْوَم َيَرْوَن َما ُيوَعُدوَن َلْم َيْلَبُثوا ِإال َساَعًة ِمْن َنَهـاٍر َبـَالٌغ 

  )َفَهْل ُيْهَلُك ِإال اْلَقْوُم اْلَفاِسُقونَ 

  35  األحقاف 

                                                 
  .   67/  25/ روح املعاين  )1(
  .  28سورة الزخرف اآلية  )2(
  .املرجع السابق   )3(
الــدر املصــون يف إعــراب : أشــهر تصــانيفه , م  756ولــد حبلــب عــام , يوســف بــن عبــد الــدائم احللــيب املعــروف بالســمني  هــو أمحــد بــن )4(

  .274/ ينظر كتاب األعالم للزركلي , عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ , القرآن الكرمي 
زكريـا عبـد ايـد . جـاد خملـق جـاد ، د. د/د عبـد املوجـود عادل أمح/علي حممد معوض/ للسمني/علوم الكتاب املكنون  الدر املصون يف )5(

  . 6/113/م1994-هـ1414/ 6ط/لبنان/ بريوت/دار الكتب العلمية/ النويت
  .   54سورة الزخرف اآلية  )6(
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  46  الذاريات   )َوَقْوَم ُنوٍح ِمْن َقْبُل ِإنُهْم َكاُنوا َقْوًما َفاِسِقينَ (

إِْذ َقاَل ُموَسى ِلَقْوِمِه َيا َقْوِم ِلَم تُـْؤُذوَنِني َوَقـْد َتْعَلُمـوَن َأنـي وَ (
َرُسوُل اللِه ِإَلْيُكْم َفَلما َزاُغوا َأَزاَغ اللـُه ُقلُـوَبُهْم َواللـُه َال َيْهـِدي 

  )اْلَقْوَم اْلَفاِسِقينَ 

  5  الصف 

َأْم َلــْم َتْســَتْغِفْر َلهُــْم َلــْن َيْغِفــَر  َســَواٌء َعَلــْيِهْم َأَأْســَتْغَفْرَت َلهُــمْ (
  )اللُه َلُهْم ِإن اللَه َال َيْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقينَ 

  6  المنافقون 

�:$�א#"א �

 :فاسـقين خبـر كـان منصـوب بالفتحـة،:  قومـاً , سـمها اكـان و  :قومـًا فاسـقين كانوا
  .)1(وعالمة نصبه الياء  نعت للخبر منصوب

  . بالياء ألنه جمع مذكر سالم اً لقوم منصوب اً فقد وقع نعت" سقينفا: "א�&�%د
�
  : א���

خلقـًا مـن  خفجـاء فـي البحـر أن فرعـون اسـتأصل الفسـوق الخـروج عـن الشـيء 
وه ألنهـم كـانوا قومـًا خـارجين عـن طاعـة اهللا بعصـيانهم وخـذالنهم ألنفســهم اعقومـه فأطـ

)2(.   
�:�وא����ون�א��و! �א����  �

َوَقاُلوا َأآِلَهتَُنا َخْيٌر َأْم ُهـَو َمـا َضـَرُبوُه َلـَك ِإال َجـَدًال َبـْل ُهـْم َقـْوٌم �: في قوله تعالى 
�َخِصُمونَ 

 )3(.   
  : א"$�א#

، بني على السكون فـي محـل رفـع مبتـدأضمير منفصل م: هم: قوم خصمونم ه
  . )4(نعت لقوم مرفوع مثله : خبر المبتدأ مرفوع ، خصمون: قوم

  .وعالمة رفعه الواو ألنه جمع مذكر سالم فهو نعت لقوم مرفوع " خصمون: "א�&�%د

  
                                                 

  .9/25/95/ إعراب القرآن وبيانه )1(
  .25/233/التحرير والتنوير  )2(
  .   58سورة الزخرف اآلية  )3(
  . 9/25/25/ وبيانه إعراب القرآن )4(
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�
  : א���

  .)1(المكابرة والمغالبة في الجدال واللجاج  وأي هم قوم شداد الخصومة محب
�:�وא����ون�(��نא��و! �א� �

�اْلَحِكيمُ  َكَذِلَك ُيوِحي ِإَلْيَك َوإَِلى الِذيَن ِمْن َقْبِلَك اللُه اْلَعِزيزُ �: في قوله تعالى
)2(.  

مواضـــع مـــن الربـــع  أربعـــةومعرفـــة فـــي فـــي موضـــع واحـــد ورد لفـــظ الحكـــيم نكـــرة 
  . األخير من القرآن الكريم 

  رقمها  اسم السورة  ةـنص اآلي

  3  الشورى  )َكَذِلَك ُيوِحي ِإَلْيَك َوإَِلى الِذيَن ِمْن َقْبِلَك اللُه اْلَعِزيُز اْلَحِكيمُ (

) 4  الدخان   )َأْمٍر َحِكيمٍ  ِفيَها ُيْفَرُق ُكل  

  2  الجاثية   )َتْنِزيُل اْلِكَتاِب ِمَن اللِه اْلَعِزيِز اْلَحِكيمِ (

  2  اآلحقاف  )َتْنِزيُل اْلِكَتاِب ِمَن اللِه اْلَعِزيِز اْلَحِكيمِ (

ــَماَواِت َوَمــا ِفــي اْألَْرِض اْلَمِلــِك اْلُقــدوِس ( ــِه َمــا ِفــي السُح ِللُيَســب
  )ِزيِز اْلَحِكيمِ اْلعَ 

  1  الجمعة 

  : א"$�א#

تقـديره كـذلك الكاف نعـت لمصـدر محـذوف : كذلك يوحى إليك اهللا العزيز الحكيم
وذا اســـم إشـــارة مبنـــي علـــى الســـكون فـــي محـــل جـــر ك اإليحـــاء أأوحينـــا أو يـــوحي إليـــ

فعـل مضـارع مرفـوع بالضـمة المقـدرة : يـوحى , باإلضافة والالم للبعد والكـاف للخطـاب
مــن قبلــك جــار ومجــرور متعلــق ، ىومجــرور متعلــق بيــوح رإليــك جــا, اليــاء للثقــلعلــى 

نعتـــان هللا مرفوعـــان : العزيـــز الحكـــيم , فاعـــل مرفـــوع للتعظـــيم : اهللا , بصـــلة الموصـــول
)3(.  

 .فحكيم نعت للفظ الجاللة مرفوع مثله " الحكيم: "א�&�%د

  
� �

                                                 
  .    93/ 25/ روح املعاين  )1(
  .   3سورة الشورى  اآلية  )2(
  .25/99/إعراب القرآن وبيانه  )3(
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�
  : א���

ن األقـدار واألرزاق واآلجـال أي في تلك الليلـة يفصـل كـل مـا فـي العـام المقبـل مـ
  . )1(فهو أمٌر مبهم ذو حكمة 

�:���� �وא����ونא��و! �א� �

ِلينَ �: في قوله تعالى  آَباِئُكُم اْألَو ُكْم َوَربُهَو ُيْحِيي َوُيِميُت َرب َال ِإَلَه ِإال�
 )2(.   

تـــارة  اً مـــذكر , مـــرة أخـــرى  اً مـــرة ومنصـــوب اً مرفوعـــ ,ًا وجمعـــ اً ورد لفـــظ األول مفـــرد
   .ن الكريمآفي ثمان مواضع من الربع األخير من القر  , تارة أخرى اً ومؤنث

  رقمها  اسم السورة  ةـنص اآلي

ِلينَ بُكْم َوَرب آَباِئُكُم األَ  ُهَو ُيْحِيي َوُيِميُت رَ ال ِإَلَه ِإال( 8  الدخان   )و  
  35  الدخان  )ِرينَ ِإْن ِهَي ِإال َمْوَتتَُنا اْألُوَلى َوَما َنْحُن ِبُمْنشَ (
  56  الدخان )َال َيُذوُقوَن ِفيَها اْلَمْوَت ِإال اْلَمْوَتَة اْألُوَلى َوَوَقاُهْم َعَذاَب اْلَجِحيمِ (
ِل َبْل ُهْم ِفي َلْبٍس ِمْن َخْلٍق َجِديدٍ ( 15  ق   )َأَفَعِييَنا ِباْلَخْلِق اْألَو  
  50  النجم  )َوَأنُه َأْهَلَك َعاًدا اْألُوَلى(
  56  النجم    )َهَذا َنِذيٌر ِمَن النُذِر اْألُوَلى(
ُلونَ ( 48  الواقعة   )َأَوآَباُؤَنا اْألَو  
  62  الواقعة   )َوَلَقْد َعِلْمُتُم النْشَأَة اْألُوَلى َفَلْوَال َتَذكُرونَ (

  : א"$�א#

ضـمر على ربكم خبـر المبتـدأ الم عطوفرب م,الواو عاطفة: رب آبائكم األولينو 
نعـــت آلبـــاء مجـــرور باليـــاء ألنـــه ملحـــق : األولـــين , إليـــه ومضـــاف وآبـــائكم مضـــاف , 

اختلفــوا فــي  وهــو جمــع أول اســم مشــتق علــى صــيغة التفضــيل )3(بجمــع المــذكر الســالم
واو فأبـدلت الـواو أحدهما مذهب سيبويه أنه أفعـل وأن فـاءه وعينـه :تصريفه على أقوال 

مـن أل يئـل ثـم  لالكـوفيين أو وقـال بعـض  .)4( عل لههمزه وعلى مذهب البصريين أنه ال ف

                                                 
مكتبـة احلسـينة املصـرية / أليب السـعود حممـد بـن حممـد العمـاري  /تفسري أيب السعود املسـمى إرشـاد العقـل السـليم إىل مزايـا القـران الكـرمي )1(

  .  5/28/م 1928 -هـ 1347/  1ط/ األزهر الشريف / مصر /عبد اللطيف  لصاحبها حممد حممد
  . 8سورة الدخان اآلية  )2(
  .24/351/اجلدول يف إعراب القرآن وصرفه  )3(
 -هــــ 1400/ ط  –د / اهليئـــة املصـــرية العامـــة للكتـــاب / طـــه عبداحلميـــد . تـــح د/ البـــن األنبـــاري / البيـــان يف غريـــب إعـــراب القـــرآن  )4(

  .78/ 1/  م1980
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وقيل هذا لـيس قيـاس بـل القيـاس فـي بان أبدلت واوًا ثم أدغمت األولى فيها  ةخففت الهمز 
  .)1(حركتها على الساكن قبلها وتحذف ىأن تلق ةتخفيف مثل هذه الهمز 

جمـــع األولــين حيــث وقــع نعتــًا لـــرب الســموات مجــرور باليــاء ألنــه ملحــق ب:  א�&		�%د�
  .المذكر السالم

�
  : א���

  .)2(أي اهللا ربكم ورب آبائكم السابقين آلبائكم وهم األنبياء عليهم السالم
�:א���ون��א��و!  �

�َيْوَم َنْبِطُش اْلَبْطَشَة اْلُكْبَرى ِإنا ُمْنَتِقُمونَ �: في قوله تعالى
 )3(.  

ـــ ـــًا ف ـــًا فـــي خمســـة مواضـــع مـــن الربـــع األخيـــر مؤنث ة ي أربعـــورد لفـــظ الكبـــرى نعت
  .مواضع ومذكرًا في موضع واحد فقط

  رقمها  اسم السورة  ةـنص اآلي

  16  الدخان   )َيْوَم َنْبِطُش اْلَبْطَشَة اْلُكْبَرى ِإنا ُمْنَتِقُمونَ (
  18  النجم   )َلَقْد َرَأى ِمْن آَياِت َربِه اْلُكْبَرى(
  20  النازعات  )َفَأَراُه اْآلَيَة اْلُكْبَرى(
) ُه اْلَعَذاَب اْألَْكَبرَ َفُيَعذ24  الغاشية   )ُبُه الل  

  : א"$�א#

 فعـــل: نـــبطش ،  ظـــرف زمـــان متعلـــق بمحـــذوف: نـــبطش البطشـــة الكبـــرى يـــوم 
مفعــول مطلــق : البطشــة ,  ضــمير مســتتر تقــديره نحــن وفاعــلمرفــوع بالضــمة  مضــارع

  .)4(الكبرى نعت للبطشة منصوب, منصوب 
  .للبطشة منصوبًا مثلها الكبرى فقد وقعت نعتاً :  א�&�%د
�
  : א���

هـي القيامـة وقيـل هـي يـوم بـدر أي إنـا سـننتقم مـنهم : جاء في البحر البطشة الكبرى 
  .)5(يوم القيامة أجمعين

                                                 
  . 11/58العكربي / التبيان يف إعراب القرآن )1(
  . 6/113/ السمني/ الدر املصون يف إعراب القرآن الكرمي  )2(
  . 16سورة الدخان اآلية  )3(
  . 6/114للسمني / الدر املصون  )4(
  . 25/120/ روح املعاين )5(
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�:وא���ون����د,א��و! �א� �

�َوَلَقْد َفَتنا َقْبَلُهْم َقْوَم ِفْرَعْوَن َوَجاَءُهْم َرُسوٌل َكِريمٌ �: في قوله تعالى 
 )1(.  

  .أحد عشر موضعًا من الربع األخير مفردًا وجمعًا فيالنعت بلفظ كريم ورد 

  رقمها  اسم السورة  ةـنص اآلي

  17  الدخان   )َوَلَقْد َفَتنا َقْبَلُهْم َقْوَم ِفْرَعْوَن َوَجاَءُهْم َرُسوٌل َكِريمٌ (

  26  الدخان  )َوُزُروٍع َوَمَقاٍم َكِريمٍ (

  44-43  الواقعة   )ٍد َوَال َكِريمٍ َال َبارِ  َوِظل ِمْن َيْحُمومٍ (

  77  الواقعة   )ِإنُه َلُقْرآٌن َكِريمٌ (

َفُه َلُه َمن َذا الِذي ُيْقِرُض اللَه َقْرضًا َحَسنًا َفُيَضاعِ (
 )َوَلُه َأْجٌر َكِريمٌ 

  11  الحديد

دَقاِت َوَأْقَرُضوا اللَه َقْرًضا َحسَ ( ِقيَن َواْلُمصد اْلُمص ًنا ِإن
  )ُيَضاَعُف َلُهْم َوَلُهْم َأْجٌر َكِريمٌ 

  18  الحديد 

  40  الحاقة  )ِإنُه َلَقْوُل َرُسوٍل َكِريمٍ (

َمةٍ ( 13  عبس  )ِفي ُصُحٍف ُمَكر  

  16-15  عبس  )ِكَراٍم َبَرَرةٍ  ِبَأْيِدي َسَفَرةٍ (

َك ِبَربَك اْلَكِريمِ ( ْنَساُن َما َغر   6  فطار االن  )َيا َأيَها اْإلِ

  11-10  االنفطار  )ِكَراًما َكاِتِبينَ  َوإِن َعَلْيُكْم َلَحاِفِظينَ (

  : א"$�א#

هـم , مبنـي علـى الفـتح  مـاضٍ فعـل : جـاء, عاطفـة : الـواو : رسول كـريموجاءهم 
فاعـــل : رســـول, ضـــمير للغـــائبين مبنـــي علـــى الســـكون فـــي محـــل نصـــب مفعـــول بـــه : 

  .)2(ع مثلهنعت لرسول مرفو :كريم, مرفوع بالضمة

                                                 
  . 17سورة الدخان اآلية  )1(
  .25/124/ إعراب القرآن وبيانه  )2(
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  .فكريم نعت لرسول مرفوع بالضمة : كريم :  א�&�%د
�
  :  א���

جاء في روح المعاني أن الكرم إذا وصف به إنسان فهو اسـم لألخـالق واألفعـال 
  .)1(المحمودة أي جاءهم رسول كريم جامع المحامد والمنافع بين يديه

�:وא���ون��(�
)א��و! �א� �

�َأن َهؤَُالِء َقْوٌم ُمْجِرُمونَ  َفَدَعا َربهُ �: في قوله تعالى
 )2(.  

ورد لفـــظ مجـــرم نعتـــًا علـــى صـــيغة الجمـــع فـــي أربعـــة مواضـــع مـــن الربـــع األخيـــر 
  .مرفوعًا مرة وفي الثالثة األخرى منصوباً 

  رقمها  اسم السورة  ةـنص اآلي

  22  الدخان  )َفَدَعا َربُه َأن َهؤَُالِء َقْوٌم ُمْجِرُمونَ (

ـــــا الــــــِذي( َن َكَفــــــُروا َأَفَلــــــْم َتُكـــــْن آَيــــــاِتي تُْتَلــــــى َعَلــــــْيُكْم َوَأم
 )َفاْسَتْكَبْرُتْم َوُكْنُتْم َقْوًما ُمْجِرِمينَ 

  31  الجاثية

) َهــــا َفَأْصــــَبُحوا َال ُيــــَرى ِإالَشــــْيٍء ِبــــَأْمِر َرب ُر ُكــــل تُــــَدم
 )َمَساِكُنُهْم َكَذِلَك َنْجِزي اْلَقْوَم اْلُمْجِرِمينَ 

  25  األحقاف

  32  الزاريات )َقاُلوا ِإنا ُأْرِسْلَنا ِإَلى َقْوٍم ُمْجِرِمينَ (

  : א"$�א#

اســم إشــارة مبنــي : هــؤالء , حــرف توكيــد ونصـب : ن أ: إن هـؤالء قــوم مجرمــون 
 ممجرمـــون نعـــت لقـــو , خبرهـــا مرفـــوع  :قـــوم, علـــى الســـكون فـــي محـــل نصـــب اســـم إن 
  .)3(مرفوع مثلها وقع بالجمع ليناسب المنعوت 

مرفـوع عالمـة رفعـه الـواو ألنـه جمـع مـذكر  مفمجرمون نعـت لقـو : مجرمون :  �&�%دא
  .سالم
� �

                                                 
  .23/264/روح املعاين  )1(
  . 22سورة الدخان اآلية  )2(
  . 11/232/ للطربي/ جامع البيان يف تأويل أي القرآن )3(
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�
  : א���

همــا فـــي  ذينلـــإن موســى شــكا قـــوم فرعــون لربـــه واصــفًا إيــاهم بـــالكفر والشــرك ال
  .)1(محيط اإلجرام 

�:وא���ون��(���א��و! �א� �

�ُمْغَرُقونَ  َواْتُرِك اْلَبْحَر َرْهًوا ِإنُهْم ُجْندٌ �: في قوله تعالى
 )2(.  

  : א"$�א#
: جنــد , وضــمير الغــائبين اســمها  حــرف توكيــد ونصــبإن : إنهــم جنــد مغرقــون 
  .)3( وعالمة رفعه الواو نعت لجند مرفوع: خبرها مرفوع ومغرقون 

  .حيث وقع نعتًا لجند مرفوعًا بالواو ألنه جمع مذكر سالم: مغرقون :  א�&�%د
�
  : א���

ُأمر بترك البحر منفتحًا ساكنًا يابسًا ألنه سيغرقون عنـد ذكر األلوسي أن موسى 
  .)4(عبورهم 

�:وא���ون���א� א��و! �א� �

�َكَذِلَك َوَزوْجَناُهْم ِبُحوٍر ِعينٍ �: في قوله تعالى
 )5(.  

  : א"$�א#

نعـــت بحـــور : عـــين , جـــار ومجـــرور متعلـــق بزوجنـــاهم : بحـــور : بحـــور عـــين 
  .)6(مجرور مثله

�
  : א���

ظيمــــة العينــــين أي أن اهللا يــــزوج المتقــــين بــــالحور المتصــــفات بتلــــك عــــين هــــي ع
  .)7(الصفات جزاًء لهم بما عملوا في الدنيا

� �

                                                 
  . 25/125/إعراب القرآن وبيانه  )1(
  . 24سورة الدخان اآلية  )2(
  . 6/115الدر املصون  )3(
  .25/123روح املعاين  )4(
  . 54سورة الدخان اآلية  )5(
  . 25/135اين روح املع )6(
  . املرجع السابق  )7(
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�:وא���ون����س�א��و! �א� �

�َوْيٌل ِلُكل َأفاٍك َأِثيمٍ �: في قوله تعالى
 )1(.  

  .ورد لفظ أثيم نعتًا في موضعين من الربع األخير
  رقمها  اسم السورة  ةـنص اآلي

  7  الجاثية   )ٌل ِلُكل َأفاٍك َأِثيمٍ َويْ (
  12  المطففين  )َوَما ُيَكذُب ِبِه ِإال ُكل ُمْعَتٍد َأِثيمٍ (

  : א"$�א#

جـــار : كــل ل, خبــر مرفـــوع : أفـــاك , مبتـــدأ مرفــوع : ويــل : لكـــل أفــاك أثـــيم ويــل 
فـاك نعـت أل: أثـيم , مضاف إليـه : وأفاك مضاف : وجرور متعلق بخبر أفاك ، وكل 

  .)2(آخرهمجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على 
  .آخرهفأثيم نعت ألفاك مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على  :أثيم :א����د

�
  : א���

  .)3(اقترافهما والكذب مبالغ في  اإلثمأي الويل والعذاب لكل إنسان كثير 
�:وא���ون����دسא��و! �א� �

ِإْن َكــاَن ِمــْن ِعْنــِد اللــِه َوَكَفــْرُتْم ِبــِه َوَشــِهَد َشــاِهٌد ِمــْن  ُقــْل َأَرَأْيــُتمْ �: فــي قولــه تعــالى 
�َبِني ِإْسَراِئيَل َعَلى ِمْثِلِه َفآَمَن َواْسَتْكَبْرُتْم ِإن اللَه َال َيْهِدي اْلَقْوَم الظاِلِمينَ 

 )4(.  
  .ورد لفظ الظالمين نعتًا في أربعة مواضع من الربع األخير 

  رقمها  سم السورةا  ةـنص اآلي

ُقْل َأَرَأْيُتْم ِإْن َكاَن ِمْن ِعْنِد اللِه َوَكَفْرُتْم ِبِه َوَشِهَد َشـاِهٌد ِمـْن (
ــى ِمْثِلــِه َفــآَمَن َواْســَتْكَبْرُتْم ِإن اللــَه َال َيْهــِدي  ــي ِإْســَراِئيَل َعَل َبِن

  )اْلَقْوَم الظاِلِمينَ 

  10  األحقاف 

ــِن ( ــِه اْلَكــِذَب َوُهــَو ُيــْدَعى ِإَلــى َوَمــْن َأْظَلــُم ِمماْفَتــَرى َعَلــى الل
ْسَالِم َواللُه َال َيْهِدي اْلَقْوَم الظاِلِمينَ   )اْإلِ

  7  الصف 

                                                 
  . 7سورة اجلاثية اآلية  )1(
  .25/144/ إعراب القرآن وبيانه )2(
  .  4/278 /للزخمشري /الكشاف )3(
  .10سورة األحقاف اآلية  )4(
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لُـــوا التـــْوَراَة ثُـــم َلـــْم َيْحِمُلوَهـــا َكَمثَـــِل اْلِحَمــــاِر ( ـــِذيَن ُحمَمثَـــُل ال
ِذيَن َكــذُبوا ِبآَيــاِت اللــِه َواللــُه َيْحِمــُل َأْســَفاًرا ِبــْئَس َمثَــُل اْلَقــْوِم الــ

  )َال َيْهِدي اْلَقْوَم الظاِلِمينَ 

  5  الجمعة  

) ــْت َرب ــوا ِاْمــَرَأَة ِفْرَعــْوَن ِإْذ َقاَل َوَضــَرَب اللــُه َمــَثًال ِللــِذيَن آَمُن
ِنـــي ِمـــْن ِفْرَعـــْوَن َوَعَمِلـــهِ  ـــِة َوَنجاْبـــِن ِلـــي ِعْنـــَدَك َبْيتًـــا ِفـــي اْلَجن 

ِني ِمَن اْلَقْوِم الظاِلِمينَ  َوَنج(  

  11  التحريم

  : א"$�א#

لفـظ الجاللـة : اهللا , حرف توكيد ونصب : إن : ن يإن اهللا ال يهدي القوم الظالم
فعــل مضــارع مرفــوع بضــمة مقــدرة علــى اليــاء : يهــدي , نافيــة : ال , اســمها منصــوب 

: الظــالمين , مفعــول بــه منصــوب  :القــوم , والفاعــل ضــمير مســتتر بجــوازًا تقــديره هــو 
  . جملة ال يهدي القوم الظالمين في محل رفع خبر إن .)1(نعت للقوم منصوب

  .حيث وقع نعتًا للقوم منصوبًا بالياء ألنه جمع مذكر سالم: الظالمين : א�&�%د
�
  : א���

وجـــاء الوصـــف . أي أن اهللا ال يهـــدي مـــن كـــان كـــافرًا بســـبب ضـــالله عـــن الحـــق
  .)2(هم بأن ضاللهم كان مسببًا عن ظلمهم أنفسهمدهبالظلم ليش

سيقت اآلية إلنذار الكافرين للداللة على صدق الوعد في قيام الساعة  : ���ق�א���ل
هــو ال شــريك لــه مســتحق لإلفــراد بالعبــادة مبــين ضــالل مــن ال و  .الالزمــة للعــزة الحكمــة

  .)3(يتبع الحق 
�:وא���ون����� א��و! �א� �

َقاَل الِذيَن َكَفُروا ِللِذيَن آَمُنوا َلْو َكاَن َخْيـًرا َمـا َسـَبُقوَنا ِإَلْيـِه َوإِْذ وَ �: في قوله تعالى 
�َلْم َيْهَتُدوا ِبِه َفَسَيُقوُلوَن َهَذا ِإْفٌك َقِديمٌ 

 )4(.  
� �

� �

                                                 
  . 26/12إعراب القرآن وبيانه  )1(
  .26/12/روح املعاين  )2(
  . 7/114نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور  )3(
  . 11سورة األحقاف اآلية  )4(
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  : א"$�א#

: إفـك, في محـل رفـع مبتـدأ ني على السكون مباسم إشارة : هذا : هذا إفك قديم 
  .)1(نعت إلفك مرفوع مثله: قديم , ع خبر المبتدأ مرفو 

  .آخرهوعالمة رفعه الضمة الظاهرة على  اً قديم فقد وقع نعتًا إلفك مرفوع:  א�&�%د
�
  : א���

القرآن دجل وكذب قديم متوارث من الرسـل األوائـل هذا ن إأي يقول الذين كفروا 
  .)2(ألنهم لم يهتدوا به ولم ينتفعوا به

�:�(��ن�وא���ونא��و! �א� �

َوِمْن َقْبِلِه ِكَتاُب ُموَسى ِإَماًما َوَرْحَمًة َوَهـَذا ِكتَـاٌب ُمَصـدٌق ِلَسـاًنا �: ي قوله تعالىف
�َعَرِبيا ِلُيْنِذَر الِذيَن َظَلُموا َوُبْشَرى ِلْلُمْحِسِنينَ 

 )3(.  
  .ورد لفظ مصدق نعتًا في موضعين من الربع األخير

  رقمها  اسم السورة  ةـنص اآلي

ـــاٌب ُمَصـــدٌق َوِمـــْن ( ـــاُب ُموَســـى ِإَماًمـــا َوَرْحَمـــًة َوَهـــَذا ِكَت ـــِه ِكَت َقْبِل
  )ِلَساًنا َعَرِبيا ِلُيْنِذَر الِذيَن َظَلُموا َوُبْشَرى ِلْلُمْحِسِنينَ 

  12  األحقاف 

َقــاُلوا َيــا َقْوَمَنــا ِإنــا َســِمْعَنا ِكَتاًبــا ُأْنــِزَل ِمــْن َبْعــِد ُموَســى ُمَصــدًقا (
 )ْيَن َيَدْيِه َيْهِدي ِإَلى اْلَحق َوإَِلى َطِريٍق ُمْسَتِقيمٍ ِلَما بَ 

  30  األحقاف 

  : א"$�א#

, اسـم إشـارة مبنـي علـى السـكون فـي محـل رفـع مبتـدأ: هـذا : هذا كتـاب مصـدق 
نعــت لكتــاب مرفــوع وعالمــة رفعــه الضــمة : مصــدق , خبــر هــذا مرفــوع مثلــه : كتــاب 

  .)4(وع أو خبر ثاٍن مرف آخرهالظاهرة على 
� �

                                                 
  .25/173/إعراب القرآن وبيانه  )1(
  . 4/236/الكشاف  )2(
  . 12سورة األحقاف اآلية  )3(
  . 3/51/ معاين القرآن للقراء ,  26/174/ إعراب القرآن وبيانه  )4(
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  .آخرهنعت لكتاب مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على  : مصدق :א�&�%د
�
  :  א���

أي هــذا القــرآن مصــدق لكتــاب موســى الــذي هــو إمــام ورحمــة لمــا بــين يديــه مــن 
  .)1(المعنىالكتب اإللهية فهو متحد معه في 

�:�א���� �وא���ونא��و! � �

ــا َرَأْوُه َعاِرًضــا ُمْســَتْقِبَل َأْوِدَيــِتِهْم َقــاُلوا َهــَذا َعــاِرٌض ُمْمِطُرَنــا �: فــي قولــه تعــالى  َفَلم
�َبْل ُهَو َما اْسَتْعَجْلُتْم ِبِه ِريٌح ِفيَها َعَذاٌب َأِليمٌ 

 )2( .  
  : א"$�א#

, هــذا اســم إشــارة مبنــي علــى الســكون فــي محــل رفــع مبتــدأ: هــذا عــارض ممطرنــا
  . )3(نعت لعارض مرفوع: ممطرنا , فوع خبر المبتدأ مر : عارض 
  .نصوبًا مثلهلعارض مًا نعت ممطرنا فقد وقع:  א�&�%د
�
  : א���

عالقًا في أفق السماء متوجهًا نحو أوديـتهم قـالوا هـذا سـحاب خيـر  لما رأو سحاباً 
  .)4(لكنه ريح فيها عذاب مؤلم جزاء أعمالهم السيئة. يمطرنا

ل األشـقياء أعقــبهم بـذكر حـال الكفــار الفجـار فــي لمــا ذكـر تعـالى أحــوا: �	��ق�א��		�ل�
اآلخـــرة ثـــم ذكـــر قصـــة عـــاد الـــذين أهلكهـــم اهللا بطغيـــانهم مـــع مـــا كـــانوا عليـــه مـــن القـــوة 

  .)5(والشدة تذكيرًا لكفار قريش بعاقبة التكذيب والطغيان
�:א����ون��א��و!  �

َهــا َأْنَهــاٌر ِمــْن َمــاٍء َغْيــِر آِســٍن َمَثــُل اْلَجنــِة الِتــي ُوِعــَد اْلُمتُقــوَن ِفي�: فــي قولــه تعــالى
ـــاِرِبيَن َوَأْنَهـــاٌر ِمـــْن َعَســـٍل  ٍة ِللشـــذ ـــْم َيَتَغيـــْر َطْعُمـــُه َوَأْنَهـــاٌر ِمـــْن َخْمـــٍر َل ـــَبٍن َل َوَأْنَهـــاٌر ِمـــْن َل

                                                 
  . 26/15روح املعاين لآللوسي  )1(
  .24سورة األحقاف اآلية  )2(
  ..26/25/وصرفه اجلدول يف إعراب القرآن  )3(
  . 6/14/ السمني/ الدر املصون  )4(
  . 4/229الكشاف  )5(
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ِفي الناِر َوُسـُقوا َمـاًء ُمَصفى َوَلُهْم ِفيَها ِمْن ُكل الثَمَراِت َوَمْغِفَرٌة ِمْن َربِهْم َكَمْن ُهَو َخاِلٌد 
�َحِميًما َفَقطَع َأْمَعاَءُهمْ 

 )1(.  
  : א"$�א#

نعـــت : ومصـــفى , مـــن عســـل جـــار ومجـــرور متعلـــق بأنهـــار :مـــن عســـل مصـــفى
  .)2(مجرور عالمة جره الكسرة المقدرة على األلفلعسل 
  .وقع نعتًا لعسل مجرورًا بالكسرة المقدرة على األلف للتعذر : مصفى :א�&�%د
�
  : א���

أي ال يستوي المتقون الذين ُوعـدوا بالجنـة ومـا فيهـا مـن خمـر لـيس كخمـر الـدنيا 
مـــن مـــاٍء حـــاٍر  ونفـــي النـــار يســـق ونخالـــد ميـــذهب بـــالعقول وال كعســـل الـــدنيا وممـــن هـــ

  .)3(يقطع أمعاءهم
�:وא����ون����د,א��و! �א� �

َلــتْ �: فــي قولــه تعــالى ــِذيَن آَمُنــوا َلــْوَال ُنزُســوَرٌة َفــِإَذا ُأْنِزَلــْت ُســوَرٌة ُمْحَكَمــٌة  َوَيُقــوُل ال
َوُذِكَر ِفيَها اْلِقَتاُل َرَأْيَت الِذيَن ِفي ُقلُـوِبِهْم َمـَرٌض َيْنظُـُروَن ِإَلْيـَك َنَظـَر اْلَمْغِشـي َعَلْيـِه ِمـَن 

�اْلَمْوِت َفَأْوَلى َلُهمْ 
 )4( .  

  : א"$�א#

تــاء التأنيــث ال محــل , مجهــولمبنــي لل مــاضٍ أنزلــت فعــل  : ســورة محكمــةأنزلــت 
 :محكمــة,  آخــرهالضــمة الظــاهرة علــى ســورة نائــب فاعــل مرفــوع ب,  اإلعــرابلهــا مــن 

  .)5(نعت لسورة مرفوع مثلها
وعالمــة رفعــه الضــمة الظــاهرة علــى  اً فقــد وقــع نعتــًا لســورة مرفوعــ :محكمــة :א�&		�%د

  .آخره
� �

                                                 
  . 15سورة حممد اآلية  )1(
  . 4/229/كشاف ال )2(
  . 77 – 8/76/ أليب حيان األندلسي/ البحر احمليط )3(
  . 20سورة حممد اآلية  )4(
  .26/217/إعراب القرآن وبيانه  )5(
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�
  : א���

القتــال وقيــل كــل ســورة فيهــا أي ســورة واضــحة مبينــة ال تحتمــل وجهــًا إال وجــوب 
  .)1(ذكر القتال فهي محكمة ال تحتمل النسخ

الــداهم علــى اإلســالم  رتحــدثت اآليــة عــن المنــافقين باعتبــارهم الخطــ : �		��ق�א��		�ل�
  .)2(والمسلمين كما تحدثت عن الجهاد وموقف المنافقين منه

�:وא����ون��(�
)א��و! �א� �

وٌف َفــِإَذا َعــَزَم اْألَْمــُر َفَلــْو َصــَدُقوا اللــَه َلَكــاَن َطاَعــٌة َوَقــْوٌل َمْعــرُ �: فــي قولــه تعــالى 
�َخْيًرا َلُهمْ 

 )3(.  
  : א"$�א#

معطـــوف علـــى  :وقـــول) أولـــى لهـــم(عـــة خبـــر للمبتـــدأ طا :طاعـــة وقـــول معـــروف
  .)4(آخرهومعروف نعت لقول مرفوع بالضمة الظاهرة على , الخبر األول 

  .آخرهالضمة الظاهرة على فمعروف نعت لقول مرفوع ب: معروف :א�&�%د
�
  :א���

أي يقولـون طاعــة وقــول معــروف قبــل نــزول القتـال فــإذا عــزم األمــر تراجعــوا عــن 
  .)5(ولو صدقوا لكان خير لهم. قولهم

�:وא����ون��(���א��و! �א� �

ُســـوُل َواْلُمْؤِمُنـــوَن ِإَلـــى َأْهِلـــيِهمْ �:فـــي قولـــه تعـــالى َأَبـــًدا  َبـــْل َظَنْنـــُتْم َأْن َلـــْن َيْنَقِلـــَب الر
�َوُزيَن َذِلَك ِفي ُقُلوِبُكْم َوَظَنْنُتْم َظن السْوِء َوُكْنُتْم َقْوًما ُبوًرا

 )6(.  
  :  א"$�א#

 :بــوراً , خبرهـا منصــوب : وقومــًا , ا كــان ناسـخة والضــمير اسـمه :كنـتم قومــًا بـوراً 
  .)1(منصوبم نعت لقو 

                                                 
  . 16/243/ للقرطيب/ اجلامع ألحكام القرآن )1(
  املرجع السابق والصفحة )2(
  .21سورة حممد اآلية )3(
  .8/8/البحر احمليط )4(
  .4/45/تفسري النسفي )5(
  . 12سورة الفتح اآلية  )6(
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  .تحة الظاهرةمنصوب وعالمة نصبه الف مفهو نعت لقو  :بوراً  :א�&�%د
�
  : א���

هم ينهـم لـن يرجعـوا إلـى أهلـأوصـحابته وهـو  �أي ظننتم ظن السـوء برسـول اهللا 
  .)2(فكنتم قومًا خاسرين بقولكم هذا

�:وא����ون��א� �א��و! �א� �

ا َلَقْد َرِضَي اللُه َعِن اْلُمْؤِمِنيَن ِإْذ ُيَباِيُعوَنَك َتْحـَت الشـَجَرِة َفَعِلـَم َمـ�:في قوله تعالى
�ِفي ُقُلوِبِهْم َفَأْنَزَل السِكيَنَة َعَلْيِهْم َوَأثَاَبُهْم َفْتًحا َقِريًبا

 )3(.  
ورد لفــظ قريــب نعتــًا فــي خمســة مواضــع مــن الربــع األخيــر ثالثــة منهــا منصــوبًا 

  .واثنين مجروراً 

  رقمها  اسم السورة  ةـنص اآلي

ِيُعوَنـَك َتْحـَت الشـَجَرِة َفَعِلـَم َمـا َلَقْد َرِضَي اللُه َعِن اْلُمْؤِمِنيَن ِإْذ ُيَبا(
  )ِفي ُقُلوِبِهْم َفَأْنَزَل السِكيَنَة َعَلْيِهْم َوَأثَاَبُهْم َفْتًحا َقِريًبا

  18  الفتح 

ْؤَيــا ِبــاْلَحق َلتَــْدُخُلن اْلَمْســِجَد اْلَحــَراَم ِإْن ( ــُه َرُســوَلُه الرَلَقــْد َصــَدَق الل
ــِريَن َال َتَخــاُفوَن َفَعِلــَم َمــا َشــاَء اللــُه آِمِنــيَن  ِقــيَن ُرُءوَســُكْم َوُمَقصُمَحل

 )َلْم َتْعَلُموا َفَجَعَل ِمْن ُدوِن َذِلَك َفْتًحا َقِريًبا

  27  الفتح 

  41  ق    )َواْسَتِمْع َيْوَم ُيَناِدي اْلُمَناِدي ِمْن َمَكاٍن َقِريبٍ (

ــ( ــاُكْم ِمــْن َقْب ــْن َمــا َرَزْقَن ــوا ِم ــْوُت َفَيقُــوَل َوَأْنِفُق ــْأِتَي َأَحــَدُكُم اْلَم ِل َأْن َي
اِلِحينَ  َق َوَأُكْن ِمَن الصد ْرَتِني ِإَلى َأَجٍل َقِريٍب َفَأص َلْوَال َأخ َرب(  

  10  المنافقون 

ِإنــا َأْنــَذْرَناُكْم َعــَذاًبا َقِريًبــا َيــْوَم َيْنُظــُر اْلَمــْرُء َمــا َقــدَمْت َيــَداُه َوَيُقــوُل (
  )َكاِفُر َيا َلْيَتِني ُكْنُت ُتَراًباالْ 

  40  النبأ 

� �

� �
                                                                                                                                            

  . 26/237/إعراب القرآن وبيانه  )1(
  .  9/111/ ت –د / ط -د/ سوق الشربازي/ ظهران / مكتبة العلمية اإلسالمية/ أليب علي الفضل احلسن الطربسي/جممع البيان  )2(
  . 18سورة الفتح اآلية  )3(
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  :  א"$�א#

اعــل مبنــي علــى الفــتح والف فعــل مــاضٍ  :أثــاب ,الــواو عاطفــة :وأثــابهم فتحــًا قريبــاً 
مفعـول :أول فتحـاً في محل نصب مفعول به : والهاء ،  ضمير مستتر جوازًا تقديره هو

  .)1(نعت لفتح منصوب: به ثان وقريب
  .آخرهعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على و ب فقد وقع نعتًا لفتحًا منصوبًا قري :א����د
�
  :  א���

ـــيهم  �أي رضـــي اهللا علـــى المـــؤمنين الـــذين بـــايعوا رســـول اهللا  وأنـــزل رحمتـــه عل
جـــزاء إيمـــانهم وثبـــاتهم مـــع , وكافـــأهم علـــى تلـــك األعمـــال بفـــتح خيبـــر وقيـــل فـــتح مكـــة 

  .)2( �رسول اهللا 
ـــالفتح والنصـــر القريـــب بعـــد الـــذي ســـيقت اآل : �			��ق�א��			�ل� يـــة لتبشـــير المـــؤمنين ب

من األجـر العظـيم والغنـائم والثـواب  مأصابهم من المشركين وتصديق ما وعده اهللا إياه
  .)3(الجزيل

�:وא����ون����س�א��و! �א� �

�ق َواْلُقْرآِن اْلَمِجيدِ �: في قوله تعالى
 )4(.  

  .ورد لفظ مجيد نعتًا في موضعين من الربع األخير
  رقمها  اسم السورة  ةـنص اآلي

  1  ق  )ق َواْلُقْرآِن اْلَمِجيدِ (
  21  البروج )َبْل ُهَو ُقْرآٌن َمِجيدٌ (

  : א"$�א#

نعــت : المجيــد , مجــرور مقســم بــه اســم : القــرآن , الــواو للقســم : والقــرآن المجيــد 
  .)5(آخرهللقرآن مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على 

نعــت للقــرآن مجــرور وعالمــة جــره الكســرة الظــاهرة علــى  :مجيــدفال :المجيــد :א�&		�%د
  .آخره

                                                 
  .26/244/إعراب القرآن وبيانه  )1(
  .9/116/ للطربسي/ جممع البيان  )2(
  . 7/183/ نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور )3(
  . 1سورة ق اآلية  )4(
  .26/281/إعراب القرآن وبيانه  )5(
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�
  : א���

أصــل المجـــد الســـعة فـــي الكــرم يقـــال مجـــُدت اإلبـــل إذا وقعــت فـــي مرعـــى كثيـــف 
وقيـــل ألنـــه أخرويـــة و واســـع فوصـــف بـــه القـــرآن لكثـــرة مـــا يتضـــمن مـــن مكـــارم دنيويـــة 

  .)1(وصُفُ◌ لقائله سبحانه وتعالى
�:وא����ون����دسא��و! �א� �

َبـــْل َعِجُبـــوا َأْن َجـــاَءُهْم ُمْنـــِذٌر ِمـــْنُهْم َفَقـــاَل اْلَكـــاِفُروَن َهـــَذا َشـــْيٌء �:فـــي قولـــه تعـــالى
�َعِجيبٌ 

 )2(.  
  : א"$�א#

, تــدأ هــذا اســم إشــارة مبنــي علــى الســكون فــي محــل رفــع مب :هــذا شــيء عجيــب
  .)3(نعت لشيء مرفوع مثله: عجيب, خبر المبتدأ  :شيء

  .تًا لشيء مرفوعًا مثلهعجيب فقد وقع نع:א�&�%د
�
  : א���

أي أنهــم تعجبــوا مــن بعــثهم بعــد المــوت حيــث دل الوصــف علــى تعجــبهم وشــدة 
  .)4(على استقصارهم لقدرته تعالى على بعثهم وٕايجادهم من العدم ةإنكارهم له دالل

�:�وא����ون����� א��و! �א� �

�ْم َوِعْنَدَنا ِكَتاٌب َحِفيظٌ َقْد َعِلْمَنا َما َتْنُقُص اْألَْرُض ِمْنهُ �:في قوله تعالى
 )5(.  

  .ورد لفظ حفيظ نعتًا في ثالثة مواضع من الربع األخير
  رقمها  اسم السورة  نص اآليـة

  4  ق  )َقْد َعِلْمَنا َما َتْنُقُص اْألَْرُض ِمْنُهْم َوِعْنَدَنا ِكَتاٌب َحِفيظٌ (

  32  ق )َهَذا َما ُتوَعُدوَن ِلُكل َأواٍب َحِفيظٍ (

  22  البروج  )َلْوٍح َمْحُفوظٍ  ِفي(

� �

                                                 
  . 26/171/روح املعاين  )1(
  . 2ة سورة ق اآلي )2(
  .26/281/إعراب القرآن وبيانه  )3(
  . 26/172/ روح املعاين  )4(
  . 4سورة ق اآلية  )5(
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  : א"$�א#

نعـت لكتـاب  :حفـيظ ,كتاب مبتدأ مـؤخرخبر مقدم : وعندنا  :كتاب حفيظوعندنا 
  .)1(مرفوع

  .نعت لكتاب مرفوع عالمة رفعه الضمةفهو  :حفيظ :א�&�%د
�
  :  א���

ذكر الطبرسي أنه كتاب محفوظ من تغيير الشياطين ومساسـهم لـه أو أنـه حـافظ 
  .)2(دع فيه وكتب من علم وتفاصيل األشياء كلهالما أو 

�:�א�(��ن�وא����ونא��و! � �

�َبْل َكذُبوا ِباْلَحق َلما َجاَءُهْم َفُهْم ِفي َأْمٍر َمِريجٍ �:في قوله تعالى
 )3(.  

  : א"$�א#

 فـي أمـر جـار ومجـرور, مبتدأ مرفـوع : هم, عاطفة : الفاء : في أمر مريج فهم 
نعـت ألمـر مجـرور وعالمـة جـره الكسـرة الظــاهرة : مـريج ,  مبتـدأفـي محـل رفـع خبـر ال

  .)4(وهو من صيغ المبالغة للفعل مرج للداللة على فظاعة حالهم  آخرهعلى 
  .آخرهمريج فقد وقع نعتًا ألمر مجرورًا وعالمة جره الكسرة الظاهرة على  : א�&�%د
�
  :א���

إنـه كـاهن وتـارة سـاحر  أي أنهم في حال مضطرب من أمر الحق والنبوة يقولون
  .)5(وأخرى شاعر فهم غير ثابتين على شيء واحد

�:��א���� �وא����ونא��و! � �

َواْألَْرَض َمــَدْدَناَها َوَأْلَقْيَنــا ِفيَهــا َرَواِســَي َوَأْنَبْتَنــا ِفيَهــا ِمــْن ُكــل َزْوٍج �:فــي قولــه تعــالى
�َبِهيجٍ 

 )6(. 

 

                                                 
  .26/281/إعراب القرآن وبيانه  )1(
  . 6/102/ للطربسي/ جممع البيان )2(
  . 5سورة ق اآلية  )3(
  .26/111/اجلدول يف إعراب القرآن وصرفه  )4(
  .26/175/روح املعاين  )5(
  . 7ية سورة ق اآل )6(
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  : א"$�א#

نعــــت لــــزوج مجــــرور : بهــــيج, ليــــهكــــل مضــــاف وزوج مضــــاف إ :كــــل زوج بهــــيج
  .)1(آخرهوعالمة جره الكسرة الظاهرة على 

  .آخرهفهو نعت لزوج مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على  :بهيج :א�&�%د
�
  : א���

البهـيج الـذي إذا رآه الرائـي بهـج وُسـر فهـو بمعنـى المبهـوج أي أنبتنـا فــي األرض 
  .)2(ألشجار النضرةمن كل زوج من النبات حسن المنظر كالزهر وا

�:א��و! �א�(��
ون� �

�َتْبِصَرًة َوِذْكَرى ِلُكل َعْبٍد ُمِنيبٍ �:في قوله تعالى
 )3(.  

  .ورد لفظ منيب نعتًا في موضعين من الربع األخير من القرآن الكريم
  رقمها  اسم السورة  ةـنص اآلي

  8  ق  )َتْبِصَرًة َوِذْكَرى ِلُكل َعْبٍد ُمِنيبٍ (
  33  ق )الرْحَمَن ِباْلَغْيِب َوَجاَء ِبَقْلٍب ُمِنيبٍ َمْن َخِشَي (
  : א"$�א#

, وكـــــل مضـــــاف وعبـــــد مضـــــاف إليـــــه  ,لكـــــل جـــــار ومجـــــرور:لكـــــل عبـــــد منيـــــب
  .)4(آخرهنعت لعبد مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على :منيب

  .آخرهفهو نعت لعبد مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على : منيب :א�&�%د
�
  : א���

أي أن األرض ومــا فيهــا تــذكرة لكــل عبــد راجــٍع إلــى ربــه متفكــٍر فــي بــدائع خلقــه 
  .)5(ألن التفكير في المصنوعات بمثابة الرجوع إلى صانعها

�:�وא�(��
ون����د,א��و! �א� �

�َوالنْخَل َباِسَقاٍت َلَها َطْلٌع َنِضيدٌ �:في قوله تعالى
 )6(.  

� �

                                                 
  .26/292/إعراب القرآن وبيانه  )1(
  . 6/103/ جممع البيان )2(
  . 8سورة ق اآلية  )3(
  .26/282/إعراب القرآن وبيانه  )4(
  . 26/176روح املعاين  )5(
  .10سورة ق اآلية  )6(
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� �

  : א"$�א#

نعـــت لطلـــع مرفـــوع :نضـــيد, طلـــع مبتـــدأ مـــؤخر,لهـــا خبـــر مقـــدم :نضـــيد لهـــا طلـــع
  .)1(مثلها

  .نعت لطلع مرفوع مثلهافهو  :نضيد :א�&�%د
�
  : א���

النضــيد إذا تــراكم بعضــه فــوق بعــض صــار منضوضــًا وذهــب أبوحيــان إلــى أنــه 
ـــع وتراكمـــه دام ملتصـــقًا بعضـــه بـــبعض فهـــو نضـــيد أمـــا إذا خـــرج مـــن  يريـــد كثـــرة الطل

  .)2(أكمامه فليس بنضيد
�:وא�(��
ون��(�
) �א�א��و! �

ِل َبْل ُهْم ِفي َلْبٍس ِمْن َخْلٍق َجِديدٍ �:في قوله تعالى َأَفَعِييَنا ِباْلَخْلِق اْألَو�
 )3(.  

  : א"$�א#
  .)4(نعت لخلق مجرور:جديد,من خلق جار ومجرور متعلق بلبس :من خلق جديد

  .آخرهلى جديد فجديد نعت لخلق مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة ع :א�&�%د
�
  : א���

جاء وصـف الخلـق بالجديـد تنبيهـًا علـى اسـتبعادهم لـه ألنهـم فـي خلـٍط ولبـٍث مـن 
  . )5(البعث بعد الموت تارة أخرى

�:وא�(��
ون��(���א��و! �א� �

�َهْل َأَتاَك َحِديُث َضْيِف ِإْبَراِهيَم اْلُمْكَرِمينَ  �:قوله تعالى يف
 )6(.  

  :א"$�א#
فعــل : أتــاك , حــرف اســتفهام: هــل  :المكــرمين ضــيف إبــراهيمهــل أتــاك حــديث 

 :ضـيف, فاعـل مرفـوع: حـديث , ضمير في محل نصـب مفعـول بـه: والكاف ,  ماضٍ 

                                                 
  . 26/114/اجلدول يف إعراب القرآن وصرفه  )1(
  . 8/122البحر احمليط  )2(
  . 15سورة ق اآلية  )3(
  . 4/372/ الكشاف للزخمشري )4(
  . 26/178روح املعاين  )5(
  . 24سورة الذاريات اآلية  )6(
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نعــت لضــيف إبــراهيم مجــرور باليــاء ألنــه :  والمكــرمين, مضــاف وٕابــراهيم مضــاف إليــه
  .)1(جمع مذكر سالم

  .نه جمع مذكر سالمألالمكرمين حيث وقع نعتًا لضيف إبراهيم مجرورًا بالياء  :א�&�%د
�
  :  א���

هل أتاك نبأ حديث ضيف إبراهيم المكرمين في أنفسهم من اهللا تعـالى والـذين أكـرمهم 
  .)2(إبراهيم نفسه
لم أرسل اهللا رسله إلى قوم لوط نكرهم سيدنا إبـراهيم فسـأل عـن شـأنهم  : ���ق�א���ل

 �لـب رسـول اهللا لق ةيفأخبروه إنهم أرسلوا إلى إهالك قوم لوط فكانت تلك القصـة تسـل
  .)3(من ما كان يلقاه من أذى المشركين له

�:وא�(��
ون���א� א��و! �א� �

�ِإْذ َدَخُلوا َعَلْيِه َفَقاُلوا َسَالًما َقاَل َسَالٌم َقْوٌم ُمْنَكُرونَ �:في قوله تعالى
 )4(.  

  : א"$�א#
ـــى الفـــتح قـــال فعـــل مـــاضٍ : قـــال ســـالم قـــوم منكـــرون ـــدأ  :وســـالم ,مبنـــي عل ره خبـــمبت

نعـت لقـوم  :منكـرون, مرفـوعالمحـذوف تقـديره أنـتم وقوم خبر المبتدأ , محذوف تقديره عليكم 
  .)5(مرفوع بالواو ألنه جمع مذكر سالم

  .مفمنكرون نعت لقوم مرفوع بالواو ألنه جمع مذكر سال :منكرون :א�&�%د
�
  :א���

جــنس  مــنتم م ليســكــمجهولــون غيــر معــروفين ألنعلــيكم أنــتم قــوم أي قــال ســالم 
  .)6(هم تالبشر الذين عهد

�:وא�(��
ون�����سא��و! �א� �

�َفَراَغ ِإَلى َأْهِلِه َفَجاَء ِبِعْجٍل َسِمينٍ �:في قوله تعالى
 )7(. 

  
                                                 

لسليمان بن عمر البجيلي وباهلامش تفسـري اجلاللـني مشـكول اآليـات وكتـاب / الفتوحات اإلهلية بتوضيح تفسري اجلاللني للدقائق اخلفية )1(
شـــــركة ومطبعـــــة مصـــــطفى البـــــايب احللـــــيب /  مجـــــع القـــــرآن ألي البقـــــاء العكـــــربيإمـــــالء مـــــا مـــــن بـــــه الـــــرمحن مـــــن وجـــــوه اإلعـــــراب والقـــــراءات يف

  .4/225/ ط-د/ م1959 -هـ1379/مصر/وأوالده
  .4/35/ النسفي )2(
  . 27/12/ روح املعاين )3(
  . 25سورة الذاريات اآلية  )4(
  . 27/12روح املعاين  )5(
  8/137/البحر احمليط )6(
  .26سورة الذاريات اآلية )7(
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  : א"$�א#
مير مبني على الفتح والفاعل ض فعل ماضٍ  :جاء, عاطفة الفاء رابطة  :مينفجاء بعجل س

  .)1(سمين نعت للعجل مجرور , ق بجاءجار ومجرور متعل :مستتر جوازًا تقديره هو بعجل
  .آخرهنعت لعجل مجرور عالمة جره الكسرة الظاهرة على  :سمين فسمين :א�&�%د
�
  : א���

  .)2(أي ذهب إلى أهله وجاء بعجل مشوي ذي شحم ولحم معد ومهيأ لألكل
�:وא�(��
ون����دسא��و! �א� �

�َصكْت َوْجَهَها َوَقاَلْت َعُجوٌز َعِقيمٌ َفَأْقَبَلِت اْمَرَأُتُه ِفي َصرٍة فَ �:في قوله تعالى
)3(.   

�َعِقيمٌ 
)3(.   

  ورد لفظ عقيم نعتًا في موضعين من الربع األخير من القرآن الكريم
  رقمها  اسم السورة  ةـنص اآلي

  29  ارياتذال   )َفَأْقَبَلِت اْمَرَأُتُه ِفي َصرٍة َفَصكْت َوْجَهَها َوَقاَلْت َعُجوٌز َعِقيمٌ (
يَح اْلَعِقيمَ  َوِفي َعاٍد ِإذْ ( 41  ارياتذال  )َأْرَسْلَنا َعَلْيِهُم الر  

  : א"$�א#

: والتــاء للتأنيــث عجــوز مــاضٍ فعــل  :قالــت,  عاطفــة الــواو :معقــي وقالــت عجــوز
  .)4( وعقيم نعت لعجوز مرفوع خبر مبتدأ محذوف تقديره أنا

  .خرهآفعقيم نعت لعجوز مرفوع عالمة رفعه الضمة الظاهرة على  :عقيم :א����د
�
  : א���

س مـن أن يبـرأ كـذلك اإلنســان ئأصـل العقـم الشـد يقــال داء عقـام إذا اشـتد حتـى يــ
اإلنجـــاب أي جـــاءت امرأتـــه فلطمـــت وجههـــا وقالـــت عجـــوز يائســـة مـــن إذا يـــئس مـــن 

  .)5(اإلنجاب مستنكرة أمر الغالم بعد هذه السن المتقدمة 
�:وא�(��
ون����� א��و! �א� �

�ا ِبِه َبْل ُهْم َقْوٌم َطاُغونَ َأَتَواَصوْ �:في قوله تعالى
 )1(.  

                                                 
  .27/313/ راب القرآن وبيانه إع )1(
  .8/137/البحر احمليط )2(
  . 29سورة الذاريات اآلية  )3(
  . 3/87/ للفراء/ معاين القرآن )4(
  . 27/15/ جممع البيان )5(



 91

  .ورد لفظ طاغون نعتًا في موضعين من الربع األخير من القرآن الكريم
  

  رقمها  اسم السورة  ةـنص اآلي

  53  الزاريات  )َأَتَواَصْوا ِبِه َبْل ُهْم َقْوٌم َطاُغونَ (
  32  الطور  )َأْم َتْأُمُرُهْم َأْحَالُمُهْم ِبَهَذا َأْم ُهْم َقْوٌم َطاُغونَ (

  : א"$�א#

, منفصــل مبنــي علــى الســكون فــي محــل رفــع مبتــدأ هــم ضــمير: هــم قــوم طــاغون
  .)2(نعت لقوم مرفوع عالمة رفعه الواو :طاغون, أ مرفوع قوم خبر المبتد

  .نعت لقوم مرفوع عالمة رفعه الواو :طاغون فطاغون:א�&�%د
�
  : א���

ـــــي الفســـــاد والعصـــــيان أو م تجـــــاوزون الحـــــد فـــــي الكفـــــر أي هـــــم قـــــوم زائـــــدون ف
  .)3(والمعصية

بينــت اآليــة أن كــل رســول كــذب مــن قبــل قومــه وكــأن التكــذيب شــيء  : �		��ق�א��		�ل
أمروا بتصديق الرسل وعبادة اهللا لذلك أمر رسـول اهللا متواصي به بين األمم رغم أنهم 

  .)4(باإلعراض عنهم ألنهم تجاوزا الحد في الفسوق والعصيان ولن تنفعهم دعوتهم �
�:�א�(��ن�وא�(��
ونא��و! � �

�َوِكَتاٍب َمْسُطورٍ �:في قوله تعالى
 )5(.  

  : א"$�א#

مسـطور نعـت لكتـاب مجـرور ,اسم مقسم بـه :كتاب ,الواو للقسم :وكتاب مسطور
وأصـل الســطر هـو ترتيـب الحـروف المكتوبــة . آخـرهوعالمـة جـره الكسـرة الظــاهرة علـى 

  .)6(تميزه عن سائر الكتب السماويةوجاء النعت به للداللة على تخصيص القرآن و 
المــة جــره الكســرة الظــاهرة علــى مســطور فمســطور نعــت لكتــاب مجــرور وع :א�&		�%د

  .آخره
� �
 

                                                                                                                                            
  . 53سورة الذاريات اآلية  )1(
  .27/323/إعراب القرآن وبيانه  )2(
  . 4/315/تفسري الكشاف )3(
  .27/47/ التفسري املنري )4(
  . 2سورة الطور اآلية  )5(
  . 27/27/روح املعاين )6(
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� �

�
  : א���

مميــز أي أقســم بــالقرآن المكتــوب علــى وجــه االنتظــام والترتيــب ألنــه بهــذا الســطر 
  .)1(واإلنجيل وقال آخرون هو اللوح المحفوظ عن سائر الكتب وقيل هو التوراة

�:�א���� �وא�(��
ونא��و! � �

�ِفي َرق َمْنُشورٍ �:في قوله تعالى
 )2(.  

  : א"$�א#

مـة نعـت لكتـاب مجـرور عال:منشو,متعلق بكتاب  جار ومجرور :في رق منشور
جــاء النعــت بالمنشــور لصــحة الكتــاب وســالمته مــن . آخــرهجــره الكســرة الظــاهرة علــى 

  .)3(ظرحيث جعل معرضًا لنظر كل نا الخطأ واالعتراض
  .آخرهفهو نعت لكتاب مجرور عالمة جره الكسرة الظاهرة على  :منشور :א�&�%د
�
  : א���

ـــد رقيـــق يكتـــب فيـــه وجمعـــه رقـــوق وهـــو مـــن  الـــرق بقـــراءة الفـــتح والكســـر هـــو جل
ذكـر الفـراء هـي . اللمعان يقال ترقرق الشيء إذا لمع أي مكتوب على صحيفة أو جلـد

  .)4(كتابه بيمينه وآخذ بشمالهالصحائف التي تخرج البن آدم فآخذ 
�:א��و! �א����ون� �

�َواْلَبْيِت اْلَمْعُمورِ �:في قوله تعالى
 )5(.  

  : א"$�א#

نعـــت : المعمـــور, جـــروراســـم مقســـم بـــه م :البيـــت ,الـــواو للقســـم :والبيـــت المعمـــور
  .)6(آخرهللبيت مجرور عالمة جره الكسرة الظاهرة على 

عالمــة جــره الكســرة الظــاهرة علــى  مجــرورفــالمعمور نعــت للبيــت  :المعمــور :א�&		�%د
 .آخره

\ 

  

                                                 
  . 4/408/الكشاف )1(
  . 3سورة الطور اآلية  )2(
  .27/328/إعراب القرآن وبيانه )3(
  . 3/91/ للفراء/ معاين القرآن  )4(
  . 4سورة الطور اآلية  )5(
  .27/328/إعراب القرآن وبيانه  )6(
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� �

� �

�
  : א���

أي البيـــت الملـــيء بالحركـــة عكـــس المهجـــور أو معمـــور بالمالئكـــة فـــي الســــماء 
  .)1(الرابعة وقيل هو الكعبة معمورة بالحجاج والعمار والمجاورين

�:�وא����ون���د,�א��و! �א� �

�َوالسْقِف اْلَمْرُفوعِ �:في قوله تعالى
 )2(.  

  .ظ مرفوع نعتًا في أربعة مواضع من الربع األخير من القرآن الكريمورد لف
  رقمها  اسم السورة  ةـنص اآلي

  5  الطور  )َوالسْقِف اْلَمْرُفوعِ (
  34  الواقعة )َوُفُرٍش َمْرُفوَعةٍ (
َمةٍ ( َرةٍ * ِفي ُصُحٍف ُمَكر14-13  عبسى  )َمْرُفوَعٍة ُمَطه  
  13  شيةالغا  )ِفيَها ُسُرٌر َمْرُفوَعةٌ (

                        : א"$�א#

, جرور عالمة جره الكسـرة اسم مقسم به م:السقف ,الواو للقسم :والسقف المرفوع
  .)3(آخرهنعت لسقف مجرور عالمة جره الكسرة الظاهرة على  :المرفوع
فــالمرفوع نعــت لســقف مجــرور عالمــة جــره الكســرة الظــاهرة علــى  :المرفــوع :א�&		�%د

  .آخره
�
  : א���

البيــت والمقصــود بــه هنــا الســماء التــي رفعــت بــال عمــد فهــي  الســقف هــو مــا عــال
  .)4(معمرة بالمالئكة حتى ال يوجد مكان إال وعليه ملك ساجد

�:وא����ون��(�
)א��و! �א� �

�َواْلَبْحِر اْلَمْسُجورِ �:في قوله تعالى
 )1(.  

                                                 
/ ت-د/ط/القـــــاهرة/عيســـــى البـــــايب احللـــــيب وشـــــركاه/دار إحيـــــاء الكتـــــب العربيـــــة/القـــــامسي لإلمـــــام حممـــــد مجـــــال الـــــدين/ حماســـــن التأويـــــل  )1(

15/1/554 .  
  . 5سورة الطور اآلية  )2(
  .27/328/إعراب القرآن وبيانه  )3(
  . 3/91/ معاين القرآن للفراء  )4(
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� �

  : א"$�א#

المســجور نعــت للبحــر  , هاســم مقســم بــ: البحــر , للقســم: الــواو :والبحــر المســجور
  .)2(المختلط مجرور وعالمة جره الكسرة وهو المملوء أو

  .فالمسجور نعت للبحر مجرور وعالمة جره الكسرة :رجو المس:א�&�%د
�
  : א���

أي البحــر الموقــد بنــار جهــنم أو البحــر المخــتلط فهــو مــن تالقــي الميــاه واخــتالط 
  )3(بعضها ببعض عذبها وملحها

�:����ون�وא�(���א��و! �א� �

�َوَيُطوُف َعَلْيِهْم ِغْلَماٌن َلُهْم َكَأنُهْم ُلْؤُلٌؤ َمْكُنونٌ �:في قوله تعالى
 )4(.  

  .ورد لفظ مكنون نعتًا في موضعين من الربع األخير من القرآن الكريم 
  رقمها  اسم السورة  ةـنص اآلي

  24  الطور   )ُنونٌ َوَيُطوُف َعَلْيِهْم ِغْلَماٌن َلُهْم َكَأنُهْم ُلْؤُلٌؤ َمكْ (
  78  الواقعة   )ِفي ِكَتاٍب َمْكُنونٍ (

  : א"$�א#

ولؤلـؤ , ن اسمها ناصبة وضمير الغائبي :أن,  الكاف للتشبيه: كأنهم لؤلؤ مكنون
  .)5(آخرهنعت للؤلؤ مرفوع عالمة رفعه الضمة الظاهرة على : المكنون, خبرها 
  .آخرهعه الضمة الظاهرة على فمكنون نعت للؤلؤ مرفوع عالمة رف : مكنون :א�&�%د
�
  :א���

ـــؤ مخـــزون مصـــون فـــي صـــدفه  أي يطـــوف علـــيهم غلمـــان فـــي الجنـــة كـــأنهم لؤل
  .)6(يدنسهلقيمته صفاًء ونقاًء عما 

                                                                                                                                            
  . 6سورة الطور اآلية  )1(
  .27/328/إعراب القرآن وبيانه  )2(
  . 3/91/ اءللفر / معاين القرآن )3(
  . 24اآلية / سورة الطور  )4(
  .27/328/إعراب القرآن وبيانه  )5(
  . 4/402/، وتفسري الكشاف 15/5545/حماسن التأويل )6(
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�:وא����ون���א� א��و! �א� �

�َوإِْن َيَرْوا ِكْسًفا ِمَن السَماِء َساِقًطا َيُقوُلوا َسَحاٌب َمْرُكومٌ �:في قوله تعالى
 )1(.  

  :  #א"$�א

سـحاب , واو الجماعـة فاعـل ، فعل مضارع مرفوع : يقولوا :يقولوا سحاب مركوم
نعــت لســحاب مرفــوع عالمــة رفعــه الضــمة :مركــوم , بتــدأ محــذوف تقــديره هــذا خبــر م

  .)2(آخرهالظاهرة على 
الظــاهرة علــى فقــد وقــع نعتــًا لســحاب مرفوعــًا عالمــة رفعــه الضــمة : مركــوم: א�&		�%د

  .آخره
�
  : א���

ا رأو قطعــًا مــن الســحاب ســاقطًا يقولــوا هــذا ســحاب مــاطر متــراكم بعضــه أي إذ
  .)3(فوق بعض

سـيقت اآليـة لتبـين أن اهللا تعـالى أجـاب عـن بعـض مقترحـاتهم بإسـقاط  : ���ق�א���ل
مــن الســحاب بعضــًا فــوق بعــض تعــذيبًا لهــم كمــا أشــارت إلــى مــدى مكــابرتهم فــي  قطــعٍ 

  .)4(المعقوالت نإنكار المحسوسات فضًال ع
�:وא����ون�����سא��و! �א� �

�ِتْلَك ِإًذا ِقْسَمٌة ِضيَزى �:في قوله تعالى
 )5(.  

  : א"$�א#

: قســمة , حــرف جــواب : إذًا , مبتــدأ اســم إشــارة : تلــك: ضــيزى قســمة تلــك إذًا 
ذكـــر الســـمين أن ابـــن كثيـــر قـــرأ , نعـــت لقســـمة مرفـــوع: ضـــيزى , خبـــر المبتـــدأ مرفـــوع 

يـاء مكانهــا وقـرأ آخـرون ضـيزى بفـتح الضـاض واليــاء بهمـزة سـاكنة والبـاقون بالضـئزى 
الســاكنة فأمــا قــراءة العامــة فتحتمــل أن تكــون مــن ضــازه يضــيزه إذا ضــامه وجــار عليــه 

  :وعلى هذه تحتمل وجهين 
                                                 

  . 44سورة الطور اآلية  )1(
  .26/344/إعراب القرآن وبيانه  )2(
  . 27/39/ روح املعاين  )3(
  . 27/58التفسري املنري  )4(
  . 22سورة النجم اآلية  )5(
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فـإن قيـل . كسـرت لتصـح اليـاءأحدهما أن تكون صـفة فعلـى بضـم الفـاء إال أنهـا 
قيــل فعلــى بالكســر فــالجواب أن ا ال وأي ضــرورة إلــى أن يقــدر أصــلها ضــم الفــاء ولّمــ

بكسر الفاء وٕانما ورد بضمها نحـو حبلـى ) فعلى(سيبويه حكى أنه لم يرد في الصفات 
يكــى ح, وأنثــى وربــى ومــا أشــبه ذلــك إال أن غيــره حكــى فــي الصــفات ذلــك مثــل مشــيى 

وهـذا ال يـنقض علـى سـيبويه ألنـه يقـول فـي حيكـى . ورجل كيسى وامرأة عزهى وسعلى
  .ي ضيزى لتصح الياءوكيسى كقوله ف

أن تكـــون مصـــدرًا كـــذكرى قـــال الكســـائي يقـــال ضـــازى يضـــيز ضـــيزى : الوجـــه الثـــاني
بـــن كثيـــر إال أنـــه خفـــف اويحتمـــل أن يكـــون مـــن ضـــازه بـــالهمزة لقـــراءة . كـــذكر يـــذكر ذكـــرى

  .)1(همزتها ومعناها بالهمزة نقصه ظلمًا وجورًا وهي مصدر وصف به
مـة رفعهـا الضـمة المقـدرة علـى مرفوعـة عالضـيزى حيـث وقعـت نعتـًا لقسـمة  :א�&�%د

  .األلف للتعذر 
�
  :א���

م لـه اإلنـاث ولهـ : أي أن قسمتكم التي قسمتموها قسمة جائرة ظالمـة وهـي قـولهم
  .)2(الذكور

�:وא����ون����دسא��و! �א� �

�ثُم ُيْجَزاُه اْلَجَزاَء اْألَْوَفى�:في قوله تعالى
 )3(.  

  : א"$�א#

 لو هــجفعــل مضــارع مبنــي للم: يجــزحــرف عطــف : ثــم: فــىيجــزاه الجــزاء األو ثــم 
: األوفـــى, منصـــوب مطلـــقمفعـــول  :لجـــزاءا, نائـــب الفاعـــل ضـــمير مســـتتر تقـــديره هـــو 

وأصــل األوفـــى اســـم تفضـــيل وٕاذا اقتــرن اســـم التفضـــيل بـــأل  .)4(نعــت للجـــزاء منصـــوب
. لجمــعوحينئـذ تجـب مطابقتـه لمـا قبلـه فـي اإلفـراد والتثنيـة وا) بمـن(امتنـع جـر مـا بعـده 

  ) .هذا يوم الحج األكبر: ( �رسول اهللا  )5(والتذكير والتأنيث مثل قول
 .فهو نعت لجزاء منصوب: األوفى: א�&�%د

                                                 
  .27/353/ إعراب القرآن وبيانه  )1(
  . 3/98/ للفراء/ معاين القرآن  )2(
  . 41سورة النجم اآلية  )3(
  .27/194/اجلدول يف إعراب القرآن وصرفه  )4(
  .2/483/ 1945حديث / باب يوم احلج األكرب/ كتاب املناسك/ سنن أبوداود  )5(
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�
  : א���

أي يجزيه على عمله جزاًء وافرًا وافيًا ال يبخس منه شيء وهـذا يكـون فـي مقابلـة 
  .)1(دونها أو العفو بالكلية أما السيئة فيكون بمثلها أو  .الحسنة

�:وא����ون����� א��و! �א� �

�َوإِْن َيَرْوا آَيًة ُيْعِرُضوا َوَيُقوُلوا ِسْحٌر ُمْسَتِمر � :في قوله تعالى
 )2(.  

  .ورد لفظ مستمر نعتًا في موضعين من الربع األخير من القرآن الكريم
  رقمها  اسم السورة  ةـنص اآلي

  2  القمر   )ْسَتِمر َوإِْن َيَرْوا آَيًة ُيْعِرُضوا َوَيُقوُلوا ِسْحٌر مُ (

) ا َأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم ِريًحا َصْرَصًرا ِفي َيْوِم َنْحٍس ُمْسَتِمر19  القمر  )ِإن  

  : א"$�א#

يقولــوا فعــل مضــارع مرفــوع واو الجماعــة , الــواو عاطفــة : ويقولــوا ســحر مســتمر
مـة مرفـوع عال لسـحرنعـت : مسـتمر , خبـر مبتـدأ محـذوف  تقـديره هـو  :سحر, فاعل 

  .)3(وقيل ليوم آخرهرفعه الضمة الظاهرة على 
فمســـتمر نعـــت لســـحر مرفـــوع عالمـــة رفعـــه الضـــمة الظـــاهرة علـــى : مســـتمر: א�&			�%د

  .آخره
�
  : א���

إن يــرو آيــة تــدل علــى قــرب الســاعة يقولــوا هــذا ســحر دائــم مطــرد أو هــذا ســحر 
  .)4(ذاهب سرعان ما يزول وال يبقى

�:�(��ن�وא����ونא��و! �א� �

�ِحْكَمٌة َباِلَغٌة َفَما ُتْغِن النُذرُ �: تعالى في قوله
 )5(. 

                                                 
  . 15/5585/ للقامسي/ حماسن التأويل )1(
  . 2ة القمر اآلية سور  )2(
  .2/1194/للعكربي/ التبيان يف إعراب القرآن )3(
  . 3/104/ للفراء/معاين القرآن  )4(
  . 5اآلية  /سورة القمر  )5(
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  : א"$�א#

,  محـــذوف وهـــو فاعـــل جـــاءهم أو خبـــر مبتـــدأ مـــاحكمـــة بـــدل مـــن : حكمـــة بالغـــة
ألنهـا  ًا وقعت نعتـ. آخرهنعت لحكمة مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على : بالغة

حـاًال موصـولة فنصـبتها حاًال من ما وهـي وقال آخرون بالنصب تخصصت بالتعريف 
  .)1(أو بتقدير أعني

  .آخرهفبالغة نعت لحكمة مرفوعة بالضمة الظاهرة على  :بالغة: א�&�%د
�
  : א���

أي حكمــة واصــلة غايــة اإلحكــام ال خلــل فيهــا وال غمــوض فهــي واضــحة واصــلة 
  .)2(ر من انصرف عنهاذفال تفيد الن

�:�א���� �وא����ونא��و! �� �

  .)3( �َول َعْنُهْم َيْوَم َيْدُعو الداِعي ِإَلى َشْيٍء ُنُكرٍ َفتَ �: في قوله تعالى 
  : א"$�א#

نعــت لشــيء : نكــر , علــق بيــدع رور متار ومجــجــ: إلــى شــيء : إلــى شــيء نكــر 
ونكــر وصــف علــى الفعــل بضــمتين وقــرأ ابــن كثيــر بإســكان الكــاف كمــا قــال , مجــرور

  .)4(نكرمبمعنى  مبني للمجهول ُشْغل وُعْسر وقال آخرون هي فعل ماضٍ 
  .فنكر نعت لشيء مرفوع مثله) نكر: ( א�&�%د
�
  : א���

أي يوم ينادي المنادي إلى شيء منكر تنكره النفوس مـن هـول يـوم القيامـة وقيـل 
  .)5(شيء أنكر

                                                 
  .27/373/إعراب القرآن وبيانه  )1(
  . 27/79/ روح املعاين )2(
  . 6سورة القمر اآلية  )3(
  .27/373/إعراب القرآن وبيانه  )4(
  . ق املرجع الساب )5(
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�ْنَتِشرٌ ُخشًعا َأْبَصاُرُهْم َيْخُرُجوَن ِمَن اْألَْجَداِث َكَأنُهْم َجَراٌد مُ �: في قوله تعالى
)1(. 

 

  
  :  א"$�א#

ناصـبة وهـم ضـمير الغـائبين فـي محـل  أن, الكـاف للتشـبيه : كأنهم جراد منتشر 
حـال مـن جـراد أو .  نعت لجراد مرفوع: منتشر , خبرها مرفوع : جراد , نصب اسمها 

  .)2(وجملة كأنهم جراد منتشر حال  على قراءة النصب
  . آخرهًا بالضمة الظاهرة على حيث وقع نعتًا لجراد مرفوعمنتشر : א�&�%د
�
  : א���

  .)3(أي يخرجون من قبورهم كأنهم جراد متفرق من كثرته وتموجه
�:��د�א���.�����د,א��و! �א� �

�ُمْهِطِعيَن ِإَلى الداِعي َيُقوُل اْلَكاِفُروَن َهَذا َيْوٌم َعِسرٌ �: في قوله تعالى 
 )4(.  

  : א"$�א#

: يـوم, ي علـى السـكون فـي محـل رفـع مبتـدأ هـذا اسـم إشـارة مبنـ: هذا يوم عسـر 
نعــــت ليــــوم مرفــــوع عالمــــة رفعــــه الضــــمة الظــــاهرة علــــى : عســــر, مرفــــوعخبــــر المبتــــدأ 

  .)5(آخره
  .فعسر نعت ليوم مرفوع مثله: عسر :  א�&�%د
�
  : א���

  .أي يقولوا هذا يوم صعب لعظمة أهواله وما يتوقعون فيه من سوء منقلبهم فيه
�:�.����د�א���(�
)א��و! �א� �

�َفَفَتْحَنا َأْبَواَب السَماِء ِبَماٍء ُمْنَهِمرٍ �: في قوله تعالى 
 )6(.  

                                                 
  . 7اآلية  /سورة القمر  )1(
  .27/373/إعراب القرآن وبيانه  )2(
  .23/233/روح املعاين  )3(
  . 8سورة القمر اآلية  )4(
  .27/374/إعراب القرآن وبيانه  )5(
  . 11سورة القمر اآلية  )6(

�:א��و! �א���.�� �
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  .)1(نعت للماء مجرور: منهمر,بماء جار ومجرور متعلق بفتحنا: بماء منهمر
  .فمنهمر نعت لماء مجرور مثله: منهمر :  א�&�%د
�
  : א���

اصـل وتتـابع دون انقطـاع قيـل أي فتحنا أبواب السماء بماء منصب فـي كثـرة وتو 
  .)2(لم ينقطع عنهم أربعين يوماً 

�:��د�א���.���(���א��و! �א� �

�ِإنا َأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم ِريًحا َصْرَصًرا ِفي َيْوِم َنْحٍس ُمْسَتِمر �: في قوله تعالى
 )3( .  

  .)4( א"$�א#
  .جرور عالمة جره الكسرةميوم لنعت  تمرسمف:  مستمر :א�&�%د


�א��� )5(.  
�:��د�א���.����א� א��و! �א� �

�َتْنِزُع الناَس َكَأنُهْم َأْعَجاُز َنْخٍل ُمْنَقِعرٍ �: في قوله تعالى
 )6(.  

  :  א"$�א#

, أن ناصـبة وضـمير الغـائبين اسـم , الكـاف للتشـبيه : كأنهم أعجاز نخل منقعر 
ل مجــرور نعــت لنخــ: منقعــر , وأعجــاز مضــاف ونخــل مضــاف إليــه , وأعجــاز خبرهــا 

  .)7(آخرهوعالمة جره الكسرة الظاهرة على 
  .فمنقعر نعت لنخل مجرور مثله: منقعر :  א�&�%د
�
  .)8( א���

�:��د�א���.������سא��و! �א� �

�َوَلَقْد َصبَحُهْم ُبْكَرًة َعَذاٌب ُمْسَتِقر �: في قوله تعالى
 )1(.  

                                                 
  .27/377/إعراب القرآن وبيانه  )1(
  . 5/118/تفسر أيب السعود )2(
  . 19سورة القمر اآلية  )3(
  . ورد إعراب هذا الشاهد يف املوضع الثالث واألربعون من هذا املبحث )4(
  . ورد يف نفس الصفحة  )5(
  . 20سورة القمر اآلية  )6(
  .27/381/ إعراب القرآن وبيانه  )7(
  . 27/87/روح املعاين )8(

  : א"$�א#
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� �

  : א"$�א#

حــرف : قـد , للتوكيـد: الـالم , عاطفـة : الـواو: عـذاب مسـتقر ولقـد صـبحهم بكـرة 
عـذاب , ضـمير الغـائبين مفعـول بـه, مبنـي علـى الفـتح  مـاضٍ فعل : صبحهم , تحقيق 

  .نعت لعذاب : مستقر ,  آخرهفاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على : 
فمسـتقر نعـت لعـذاب مرفـوع علـى مـا ذكـر الصـاوي وقـد وصـف بـه : مستقر : א�&�%د

  .)2(ًا عليهم فهم خالدون فيهالعذاب ألنه سيكون ثابتًا ودائم
�
  :  א���

أي صــبحهم أول النهــار وآخــره عــذاب ثابــت يســتمر فيــه إلــى أن يفضــي بهــم إلــى 
  .)3(عذاب اآلخرة فهم من عذاب البرزخ إلى عذاب جهنم

�:��د�א���.�����دسא��و! �א� �

�ٍز ُمْقَتِدرٍ َكذُبوا ِبآَياِتَنا ُكلَها َفَأَخْذَناُهْم َأْخَذ َعِزي�: في قوله تعالى 
 )4(.  

  ورد لفظ مقتدر نعتًا في موضعين من الربع األخير من القرآن الكريم
  رقمها  اسم السورة  ةـنص اآلي

  42  القمر   )َكذُبوا ِبآَياِتَنا ُكلَها َفَأَخْذَناُهْم َأْخَذ َعِزيٍز ُمْقَتِدرٍ (
  55  القمر  )ِفي َمْقَعِد ِصْدٍق ِعْنَد َمِليٍك ُمْقَتِدرٍ (

  : א"$�א#

وأخـــذ مضـــاف , أخـــذ مفعـــول مطلـــق مبـــين للنـــوع منصـــوب : أخـــذ عزيـــز مقتـــدر 
  .)5(نعت لعزيز مجرور مثله: مقتدر , وعزيز مضاف إليه 

  .نعت لعزيز مجرور مثله: فمقتدر : مقتدر : א�&�%د

                                                                                                                                            
  .38سورة القمر اآلية  )1(
  . 4/150حاشية الصاوي على اجلاللني  )2(
  . 19/127رر يف تناسب اآليات والسور نظم الد )3(
  . 42سورة القمر اآلية  )4(
  .27/388إعراب القرآن وبيانه  )5(
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بآياتنــــا أخــــذناهم أخــــذ عزيــــز قــــوي ال يغالــــب وقــــادر ال يعجــــزه بهم ذأي جــــزاء كــــ
  .)1(شيء
اآليــات بيــان وتــذكير للكفــرة والمشــركين بانتقــام اهللا مــن أعدائــه وبيــان :  ق�א��		�ل�		��

  .)2(لسنة اهللا في عقاب الكفرة المجرمين المشركين
�:��د�א���.������ א��و! �א� �

�َأْم َيُقوُلوَن َنْحُن َجِميٌع ُمْنَتِصرٌ �: في قوله تعالى
 )3(.  

  : א"$�א#

خبـــر المبتـــدأ : جميـــع , مبتـــدأ ل نحـــن ضـــمير رفـــع منفصـــ: نحـــن جميـــع منتصـــر
جــاءت الكلمــة مفـردة علــى لفــظ جميــع ال  .نعــت لجميـع مرفــوع: منتصــر , مرفـوع مثلــه 

  .)4(معناها
  .مثله لجميع مرفوع بالضمةنعت فهو : منتصر :  א�&�%د
�
  : א���

  .)5(أي أننا جميعنا منتصرون ممتنعون فأمورنا كلها محمية مصونة
�:��د�א���.���(��نא��و! �א� �

   .)6( َوَلُه اْلَجَواِري اْلُمْنَشآُت ِفي اْلَبْحِر َكاْألَْعَالمِ �: في قوله تعالى
  :  א"$�א#

: المنشـــآت, خرؤ مبتـــدأ مـــ: الجـــواري, خبـــر مقـــدم : لـــه :  ولـــه الجـــواري المنشـــآت
  .)7(نعت لجواري مرفوع 

ة ظــاهر الرفعــه الضــمة للجــواري مرفوعــًا وعالمــة حيــث وقــع نعتــًا :  منشــآت: א�&		�%د
   . آخرهعلي 

                                                 
       78/   27روح املعاين  )1(
  .19/127/نظم الدرر يف تناسب اآليات والصور  )2(
  . 44سورة القمر اآلية  )3(
  .27/390/إعراب القرآن وبيانه  )4(
  . 27/92/روح املعاين )5(
  . 31سورة الرمحن اآلية  )6(
  .27/403/إعراب القرآن وبيانه  )7(

�
  : א���
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  .)1(أي خلق السفن الضخام التي تجري في البحار 
� �

�:��د�א���.������ א��و! �א� �

�َيُطوُفوَن َبْيَنَها َوَبْيَن َحِميٍم آنٍ �: في قوله تعالى
 )2(.  

  :  א"$�א#

وبــــين مضــــاف وحمــــيم , ظــــرف معطــــوف علــــى الظــــرف قبلــــه : بــــين حمــــيم آن 
  .)3(الكسرة عالمة جرهو حميم مجرور نعت ل: آن , مضاف إليه مجرور 

  .الكسرة عالمة جرهو فآن نعت لحميم مجرور : آن : א�&�%د
�
  :  א���

أي أن الكــافرين يعــذبون يــوم القيامــة فيطوفــون بــين نــار جهــنم ومــاٍء حــاٍر متنــاٍه 
  .وبالغ في الحرارة والغليان

�:��د�א���.�����&�א��و! �א� �

�ُمْدَهامَتانِ * ... * ا َجنَتانِ َوِمْن ُدوِنِهمَ  �: في قوله تعالى 
 )4(.  

  : א"$�א#

  .)5(مرفوع باأللف ننعت لجنتا: مدهامتان 
فهما نعـت لجنتـان مرفـوع بـاأللف ألنـه مثنـى والنـون عـوض عـن : مدهامتان:  א�&�%د

  .التنوين في المفرد
�
  : א���

  .)6(ا إلى السواد من كثرة الري مأي جنتان شديدتا الخضرة حتى مال لونه

                                                 
  .8/192/البحر احمليط  )1(
  . 44سورة الرمحن اآلية  )2(
  . 27/115/روح املعاين )3(
  . 64اآلية  /سورة الرمحن  )4(
  .27/420/إعراب القرآن وبيانه  )5(
  .27/121/روح املعاين  )6(

�
  : א���



 104

�:��د�א���.��$&����د,�א��و! �א� �

اَخَتانِ �: في قوله تعالى ِفيِهَما َعْيَناِن َنض�
 )1(.  

  : א"$�א#

عينــــان مبتــــدأ , فيهمــــا جــــار ومجــــرور متعلــــق بجنتــــان : فيهمـــا عينــــان نضــــاختان
نعــت لعينــان : نضــاختان , فــي محــل رفــع خبــر مقــدم مــؤخر مرفــوع والجــار والمجــرور 

  .)2(مرفوع 
  .حيث وقع نعتًا لعينان مرفوعًا باأللف ألنه مثنى: ختان نضا:  א�&�%د
�
  : א���

  .)3(تان فياضتان للماءو أي في الجنة عينان فورا
�:��د�א���.��$&���(�
)א��و! �א� �

�ُحوٌر َمْقُصوَراٌت ِفي اْلِخَيامِ �: في قوله تعالى 
 )4( .  

  :  א"$�א#

عــت لحــور مرفــوع مقصــورات ن, حــور بــدل مــن خيــرات مرفــوع : مقصــورات حــور 
  .)5(ألنه جمع مؤنث سالم ضمةبال

  .ألنه جمع مؤنث سالم ضمةفمقصورات نعت لحور مرفوع بال: مقصورات : א�&�%د
�
  : א���

فهــن مالزمــات لبيــوتهن داللــة علــى  هانيأي حــور قصــرن علــى خيــامهن ال يتعــد
  .)6( صيانتهن

                                                 
  . 66سورة الرمحن اآلية  )1(
  .27/420/القرآن وبيانه  إعراب )2(
  . 27/122روح املعاين  )3(
  . 72سورة الرمحن اآلية  )4(
  . 27/420/ إعراب القرآن وبيانه  )5(
  .8/198البحر احمليط  )6(
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  .)1( �يَن َعَلى َرْفَرٍف ُخْضٍر َوَعْبَقِري ِحَسانٍ ُمتِكئِ  �:في قوله تعالى 
  :  א"$�א#

ــــى رفــــرف خضــــر وعبقــــري حســــان  ــــى رفــــرف : عل جــــار ومجــــرور متعلــــق : عل
وعبقــــري حســــان معطــــوف علــــى خضــــر , نعــــت لرفــــرف مجــــرور : خضــــر , بمتكئــــين 

  .)2(مجرور مثله
  .ت لرفرف مجرور عالمة جرها الكسرهفخضر نع: خضر : א�&�%د
�
علـى وسـائد ذات أغطيـة خضـر وقيـل بسـط خضـراء كاملـة مـن أي متكئـين :  א���

  .)3(الجن نسبة لبلدهم ) من عمل(كل شيء 
�:��د�א���.��$&����א� א��و! �א� �

�َفَكاَنْت َهَباًء ُمْنَبثا�: في قوله تعالى 
 )4(.  

  :  א"$�א#

التــاء , صنــاق مــاضٍ فعــل : كــان , عاطفــة : الفــاء : هبــاًء : هبــاًء منبثــًا فكانــت 
نعـت : منبثـًا , منصـوب خبرهـا : هبـاء , ضـمير مسـتتر تقـديره هـي : اسمها , للتأنيث 

  . )5(لهباًء منصوبًا وعالمة نصبه الفتحة
  . فقد وقع نعتًا لهباًء منصوبًا مثله: منبثًا :  א�&�%د
�
   : א���

أي صارت الجبال كالغبار المتفرق الذي يثـور مـع شـعاع الشـمس أو مـا يتطـاير 
  .)6(ذا أضرمت النار إ

�:��د�א���.��$&������سא��و! �א� �

�َعَلى ُسُرٍر َمْوُضوَنةٍ �: في قوله تعالى 
 )7(.  

                                                 
  .76سورة الرمحن اآلية  )1(
  . 19/192/ نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور )2(
  .3/120/ للفراء/ معاين القرآن  )3(
  . 6عة اآلية سورة الواق )4(
  .27/425/إعراب القرآن وبيانه  )5(
  .19/197/نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور  )6(
  . 15سورة الواقعة اآلية  )7(

�:��د�א���.��$&���(���א��و! �א� �
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نعـــت لســـرر : موضـــونة , جـــار ومجـــرور : علـــى ســـرر : علـــى ســـرر موضـــونة 
  .)1(مجرورة عالمة جرها الكسرة

  .فموضونة نعت لسرر مجرورة عالمة جرها الكسرة: موضونة:  א�&�%د
�
  :  א���

أي أن حــال المتقـــين فــي ســـرر مرمولـــة بالــذهب واليـــاقوت قـــد دخــل بعضـــها فـــي 
  .)2(بعض أو نسج بعضها في بعض 

�:��د�א���.��$&�����دسא��و! �א� �

�َيُطوُف َعَلْيِهْم ِوْلَداٌن ُمَخلُدونَ �: في قوله تعالى
 )3(.  

  .لكريممن الربع األخير من القرآن اورد لفظ مخلدون نعتًا في موضعين 
  رقمها  اسم السورة  ةـنص اآلي

  17  الواقعة   )َيُطوُف َعَلْيِهْم ِوْلَداٌن ُمَخلُدونَ (

َوَيطُــــــوُف َعَلــــــْيِهْم ِوْلــــــَداٌن ُمَخلــــــُدوَن ِإَذا َرَأْيــــــَتُهْم (
 )َحِسْبَتُهْم ُلْؤُلًؤا َمْنُثوًرا

  19  اإلنسان 

  : א"$�א#

جـــار : علـــيهم , مرفـــوع فعـــل مضـــارع : يطـــوف: ولـــدان مخلـــدون يطـــوف علـــيهم 
 :مخلــدون جمــع مــذكر ســالم ألنــه واوالــ هفاعــل مرفــوع عالمــة رفعــ : ولــدان, ومجــرور 

  .)4(نعت لولدان مرفوع مثله
  .فمخلدون نعت لولدان مرفوع بالواو ألنه جمع مذكر سالم: مخلدون  :א�&�%د
�
  : א���

واحــدة ال يقــوم بخدمــة أهــل الجنــة أوالد مبقــون علــى عمــر وســن القيامــة أي يــوم 
  .)5(يزيد وال ينقص 

                                                 
  .27/427/إعراب القرآن وبيانه  )1(
  .3/122/ للفراء / معاين القرآن )2(
  .17سورة الواقعة اآلية  )3(
  . 8/205البحر احمليط  )4(
  .3/132/ الكرمي للفراءمعاين القرآن  )5(

  : א"$�א#
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�ِفي ِسْدٍر َمْخُضودٍ �: في قوله تعالى 
 )1(.  

 

� �

  :  א"$�א#

نعــت لســدر مجــرور : مخضــود , فــي ســدر جــار ومجــرور : فــي ســدر مخضــود 
  .)2(آخرهعالمة جره الكسرة الظاهرة على 

  .عالمة جره الكسرةو رًا نعتًا لسدر مجرو وقع فمخضود : مخضود :  א�&�%د
�
  : א���

فهـو مـن . المخضود الذي ال شوك فيه أو الذي تثنى أغصانه كثـرة حملـه للثمـار
  .)3(خض الغصن إذا ثناه وهو رطب أي شجر نبق ثنيت أغصانه

��:��د�א���.���א�(��ن�$&�א��و! � �

�َوَطْلٍح َمْنُضودٍ �: في قوله تعالى 
 )4(.  

  : א"$�א#

نعــت للطلــح مجــرور عالمــة : ف علــى ســدر ومنضــود معطــو : وطلــح منضــود  
  .)5(جره الكسرة
  .فمنضود نعت للطلح مجرور عالمة جره الكسرة: منضود : א�&�%د
�
  : א���

أي في الجنة شجر مـوز متـراص الثمـر بعضـه فـوق بعـض ومتـراكم بعضـه فـوق 
  .)6( بعض

�:��د�א���.������ �$&�א��و! �א� �

�َوِظل َمْمُدودٍ �: في قوله تعالى
 )7(.  

                                                 
  . 28سورة الواقعة اآلية  )1(
  .27/431/ إعراب القرآن وبيانه  )2(
  . 27/140/روح املعاين  )3(
  . 29سورة الواقعة اآلية  )4(
  . 19/207/نظم الدرر يف تناسب االيات والسور )5(
  .16/5651حماسن التأويل  )6(
  .30سورة الواقعة اآلية  )7(

�:���د�א���.���$&������ א��و! �א� �
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نعـت لظـل : ممـدود , اسـم معطـوف علـى سـدر مخضـود :  ظـلو : ظل ممـدود و 
  .)1(آخرهمجرور عالمة جره الكسرة الظاهرة على 

  .آخرهفممدود نعت لظل مجرور عالمة جره الكسرة الظاهرة على : ممدود :  א�&�%د
�
  : א���

طلــوع الفجــر  أي أن أصــحاب اليمــين فــي ظــل ممتــد ومنبســط ال يــتقلص مــا بــين
  .)2(وطلوع الشمس كظل الدنيا بل هو ممتد دائمًا أبداً 

�:��د�א���.��א��و! �א��&�ون� �

�َوَماٍء َمْسُكوبٍ �: في قوله تعالى 
 )3(.  

  :  א"$�א#

نعــت : مســكوب , اســم معطــوف علــى ســدر مخضــود : ومــاء : مســكوب ومــاٍء 
  .)4(آخرهلماء مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على 

فمسـكوب نعـت لمـاء مجـرور وعالمـة جـره الكسـرة الظـاهرة علـى : مسـكوب :  %دא�&�
  .آخره

�
  : א���

  .)5(أي أن أصحاب اليمين لهم في الجنة ماء دائم الجريان يجري في غير أخدود
�:��د�א���.��وא��&�ون����د,א��و! �א� �

ُر َلـهُ  �: فـي قولــه تعــالى  ـُه اْلَخــاِلُق اْلَبــاِرُئ اْلُمَصــوُح  ُهــَو اللاْألَْســَماء اْلُحْســَنى ُيَســب
� َلُه َما ِفي السَماَواِت َواْألَْرِض َوُهَو اْلَعِزيُز اْلَحِكيمُ 

 )6(.  
  : א"$�א#

نعــــت : مبتــــدأ مؤخر،الحســــنى: خبــــر مقــــدم ،األســــماء:لــــه: لــــه األســــماء الحســــنى
  .)7( لألسماء مرفوع بضمه مقدره على األلف

                                                 
  .27/140/روح املعاين  )1(
  .16/5651/حماسن التأويل  )2(
  . 31سورة الواقعة اآلية  )3(
  .27/140روح املعاين  )4(
  .16/5951حماسن التأويل  )4(
  .24سورة احلشر اآلية  )6(
  28/55/إعراب القرآن وبيانه )7(

  : א"$�א#
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  . على األلف ةمقدر  ةرفوع بضمنعت لألسماء م يفه: الحسنى:א�&�%د
�
  : א���

يســبح لــه العلــى الخــالق لكــل المخلوقــات لــه األســماء الحســنى والصــفات  هــو اهللا
  .)1(وينزهه كل من في السموات واألرض من مخلوقات

�:��د�א���.��وא��&�ون��(�
)א��و! �א� �

ِبيِلِه َصـــفا َكـــَأنُهْم ُبْنَيـــاٌن ِإن اللـــَه ُيِحـــب الـــِذيَن ُيَقـــاِتُلوَن ِفـــي َســـ�: فـــي قولـــه تعـــالى 
�َمْرُصوٌص 

 )2(.  
  : א"$�א#

, خبــر إن مرفــوع: بنيــان , أن اســمها , الكــاف للتشــبيه : ان مرصــوصنيــكــأنهم ب
  .)3(آخرهنعت لبنيان مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على : مرصوص 
الظــاهرة  حيــث وقــع نعتــًا لبنيــان مرفوعــًا عالمــة رفعــه الضــمة: مرصــوص : א�&		�%د

  .آخرهعلى 
�
  : א���

أي أن اهللا يحـب الــذين يقــاتلون فــي سـبيله مصــطفين كالبنيــان الــذي رص بعضــه 
  .)4(فوق بعض

لما تصدى اليهود لدعوة سيدنا موسى عليه السالم وأصـابوه بـأنواع مـن : ���ق�א���ل
داء حثـت اآليـة المـؤمنين لقتـال أعـ. األذى ألنهم رفضوا دعوة التوحيد من أجل أهوائهم

اهللا ببســالة وشــجاعة ألنهــم يقــاتلون مــن أجــل رفــع رايــة الحــق وٕاعــالء كلمــة اهللا تعــالى 
  .)5(وترتيب الصفوف وتنظيمها كٍ وذلك ال يأتي إال بتكتي

� �
 

                                                 
  5/155/تفسري ايب السعود )1(
  4سورة الصف اآلية  )2(
  28/77/إعراب القرآن وبيانه )3(
  8/259 /ر احمليطالبح )4(
  .18/35/ للقرطيب/ اجلامع ألحكام القرآن  )5(
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� �

�:��د�א���.��ون��وא��&�(���א��و! �א� �

ــَتُهْم ُتْعِجُبــَك َأْجَســاُمُهْم َوإِْن َيُقوُلــوا َتْســمَ �: فــي قولــه تعــالى  ــْوِلِهْم َكــَأنُهْم َوإَِذا َرَأْي ْع ِلَق
ُخُشـــــٌب ُمَســـــنَدٌة َيْحَســـــُبوَن ُكـــــل َصـــــْيَحٍة َعَلـــــْيِهْم ُهـــــُم اْلَعـــــُدو َفاْحـــــَذْرُهْم َقـــــاَتَلُهُم اللـــــُه َأنـــــى 

�ُيْؤَفُكونَ 
)1(.  
  :  א"$�א#

, خبرهــــا مرفــــوع : خشــــب , الكــــاف للتشــــبيه وٕان اســــمها : خشــــب مســــندة  مكــــأنه
  .)2( ع مثلهنعت لخشب مرفو : مسندة 
نعـت لخشـب مرفـوع وعالمـة رفعـه الضـمة الظـاهرة علـى : فمسـندة : مسندة :  א�&�%د

  .آخره
�
  :  א���

أي أن هــــؤالء المنــــافقين فــــي أشــــكالهم كــــأنهم خشــــب مهملــــة ال نفــــع لهــــا مســــندة 
فنعتــوا بالخشــب المســندة إلــى . صــبحت ذات فائــدةللحــائط فلــو أســندت لســقف البيــت أل

  .)3( قلوبهم من اإليمان وفساد بواطنها نها لفراغ الحائط الال فائدة م
�:�.����د�א���وא��&�ون��א� א��و! �א� �

َعَســى َربــُه ِإْن َطلَقُكــن َأْن ُيْبِدَلــُه َأْزَواًجــا َخْيــًرا ِمــْنُكن ُمْســِلَماٍت �: فــي قولــه تعــالى 
�َوَأْبَكاًرا ُمْؤِمَناٍت َقاِنَتاٍت َتاِئَباٍت َعاِبَداٍت َساِئَحاٍت ثَيَباتٍ 

 )4(.  
  : א"$�א#

: وخيــرًا , بــه منصــوبوأزواجــًا مفعــول : وأبكــارًا ... أزواجــًا خيــر مــنكن مســلمات 
: مســلمات وأبكــارًا , مضــاف ومضــاف إليــه : مــنكن , بــدل مــن أزواجــًا منصــوب مثلــه 

  .)5( نعوت ألزواج منصوبة عالمة نصبها الكسرة الظاهرة على أخرها

                                                 
  .4سورة املنافقون اآلية  )1(
  28/98/إعراب القرآن وبيانه )2(
  260/   8/ البحر احمليط  )3(
  . 5سورة التحرمي اآلية  )4(
  .28/134/إعراب القرآن وبيانه )5(
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فقــد وقعــت نعوتــًا ألزواج منصــوبة بالكســرة نيابــة عــن : بكــارًا وأ... مســلمات : א�&		�%د
ن األنهمــــا صــــفت" ثيبــــات وأبكــــار"ن االفتحــــة ألنهــــا جمــــع مؤنــــث ســــالم وعطفــــت الصــــفت

 .ان جتمعتن ال امتناقضت

  
�
  : א���

طائعــات , مخلصــات , مــنكن مقتــدرات  اً أي إن طلقكــن ســيبدله اهللا زوجــات خيــر 
  .)1(وأبكار, ثيبات , عابدات , تائبات , هللا 

�:��د�א���.��وא��&�ون�����سא��و! �א� �

َضَرَب اللُه َمَثًال ِللِذيَن َكَفُروا ِاْمَرَأَة ُنوٍح َواْمَرَأَة ُلوٍط َكاَنتَـا َتْحـَت �: في قوله تعالى 
ًئا َوِقيـَل اْدُخـَال النـاَر َعْبَدْيِن ِمْن ِعَباِدَنا َصاِلَحْيِن َفَخاَنَتاُهَما َفَلْم ُيْغِنَيا َعْنُهَما ِمَن اللـِه َشـيْ 

�َمَع الداِخِلينَ 
 )2(.  

  : א"$�א#

ظـــرف مكـــان مبنـــي علـــى الفـــتح : تحـــت : تحـــت عبـــدين مـــن عبادنـــا صـــالحين 
جـــار ومجـــرور متعلـــق : مـــن عبادنـــا , وتحـــت مضـــاف وعبـــدين مضـــاف إليـــه مجـــرور 

  .)3(نعت لعبدين مجرور عالمة جره الياء ألنه مثنى: صالحين , بعبدين 
  .فصالحين نعت لعبدين مجرور عالمة جره الياء ألنه مثنى: صالحين :  &�%دא�

�
  : א���

مـــا عـــن أي عبـــدين مـــؤمنين طـــائعين وهمـــا نـــوح ولـــوط عليهمـــا الســـالم فلـــم يغنياه
بالمظــاهرة عليهمــا والكفــر والعصــيان مــع تمكنهمــا مــن  دخــول النــار بعــد خيــانتهن لهمــا

  .)4(الطاعة واإليمان
�:��د�א���.���&�ون�وא���دس�א��و! �א� �

�ُقْل َأَرَأْيُتْم ِإْن َأْصَبَح َماُؤُكْم َغْوًرا َفَمْن َيْأِتيُكْم ِبَماٍء َمِعينٍ �: في قوله تعالى 
)5(.  

                                                 
  . 7/57/ تفسري القرآن العظيم البن كثري )1(
  . 10لتحرمي اآلية سورة ا )2(
  28/142/إعراب القرآن وبيانه )3(
  .7/63/ تفسري القرآن العظيم البن كثري )4(
  .30سورة امللك اآلية  )5(
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نعــت لمــاء مجــرور : معــين , بمــاء جــار ومجــرور متعلــق بيــأتيكم : بمــاٍء معــين 
  .)1(وهو من عين الماء إذا قرب منبعه

 .معين نعت لماء مجرورف: معين :  א�&�%د

  
�
  : א���

أي إن أصــبح مــاؤكم غــائرًا فــي بطــن األرض فمــن غيــر اهللا يــأتيكم بمــاء ظــاهر 
  .)2(معين قريب من سطح األرض

�:א���.���د�وא��&�ون����� א��و! �א� �

�َهماٍز َمشاٍء ِبَنِميمٍ �: في قوله تعالى
 )3(.  

  : א"$�א#

مجـــرورة كـــل حـــالف أو للمكـــذبين نعتـــان ل: همـــاز ومشـــاء: همـــاز مشـــاء بنمـــيم 
  .)4(وبنميم متعلق بهماز ومشاء

  .فهما نعتان لكل حالف أو للمكذبين مجرورة : هماز مشاء :  א�&�%د
�
  : א���

أي ال تطــــع المكــــذب الكثيــــر الحلــــف وكثيــــر الطعــــن فــــي أعــــراض النــــاس ونقــــل 
  .)5(الحديث بينهم مما يتسبب عنه إشاعة الفتنة بينهم

�:��د�א���.����&�ونא�(��ن�وא�א��و! � �

�َمناٍع ِلْلَخْيِر ُمْعَتٍد َأِثيمٍ �: في قوله تعالى
 )6(.  

                                                 
  29/171/إعراب القرآن وبيانه )1(
  .8/304/البحر احمليط  )2(
  .11سورة القلم اآلية  )3(
  29/171/إعراب القرآن وبيانه )4(
  .7/83تفسري القرآن العظيم  )5(
  .12سورة القلم اآلية  )6(

  :  א"$�א#
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, جــار ومجــرور : للخيــر , نعــت لكــل حــالف : منــاع : منــاع للخيــر معتــد أثــيم 
لحالف وأثيم نعت ثالث لحالف مجـرور عالمـة جـره الكسـرة الظـاهرة  نعت ثانٍ : معتد 
  .)1(آخرهعلى 

  .نعوت لحالف مجرورة بالكسرة يفه: أثيم , معتد , مناع :  א�&�%د
� �

� �
 
� �

�
  :  א���

فـــال تطيعـــوا الـــذي يمنـــع النـــاس الخيـــر المجـــاوز الحـــد فـــي الظلـــم الكثيـــر اقتـــراف 
  .)2(الذنوب واآلثاب 

��:��د�א���.����� �وא��&�ون�א��و! �א� �

�َوَأما َعاٌد َفُأْهِلُكوا ِبِريٍح َصْرَصٍر َعاِتَيةٍ �: في قوله تعالى 
 )3(.  

  :  א"$�א#

نعــــت أول لــــريح : صرصــــر , جــــار ومجــــرور : بــــريح : بــــريح صرصــــر عاتيــــة 
مجــرور : نعــت ثــاني لــريح : عاتيــة ,  آخــرهمجــرور عالمــة جــره الكســرة الظــاهرة علــى 

  .)4(آخرهعالمة جره الكسرة الظاهرة على 
  .فهما نعتان لريح مجروران : عاتية , صرصر : א�&�%د
�
  : א���

  .)5(اد أهلكوا بريح شديدة العصف والعتو متجاوزة الحد في الشدةأي أن قوم ع
�:��د�א���.��א�(-(ون��א��و! � �

َرَها َعَلْيِهْم َسْبَع َلَياٍل َوَثَماِنَيـَة َأيـاٍم ُحُسـوًما َفتَـَرى اْلَقـْوَم ِفيَهـا �: في قوله تعالى  َسخ
�َصْرَعى َكَأنُهْم َأْعَجاُز َنْخٍل َخاِوَيةٍ 

 )6(.  

                                                 
  29/191/إعراب القرآن وبيانه )1(
  . 7/83تفسري القرآن العظيم  )2(
  . 6سورة احلاقة اآلية  )3(
  . 4/587/الكشاف  )4(
  .8/316البحر احمليط  )5(
  . 7سورة احلاقة اآلية  )6(

  :  א"$�א#
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  : $�א#א"

, معطوفـة علـى سـبع بـالواو: وثمانيـة: أعجـاز نخـل خاويـة , وثمانية أياٍم حسومًا 
نعــت أليــام منصــوب عالمــة : حســومًا , وثمانيــة مضــاف وأيــام مضــاف إليــه مجــرور 

أو مصدر لمفعول مطلـق منصـوب بفعـل مضـمر تقـديره تحسـم حسـومًا , نصبه الفتحة 
نعــت لنخــل : خاويــة , ألجــل االستئصــال  أو تكــون مفعــول ألجلــه تقــديره ســخرها علــيهم

  .)1(عالمة جرها الكسرة و مجرورة 
ويـة حيـث وقعـت نعتـًا ألعجـاز مجـرورا وعالمـة جـره الكسـرة الظـاهرة علـى خا: א�&�%د

  .آخره
�
  : א���

أي أن قــــوم عــــاد أهلكــــوا بــــالريح البــــاردة الحاســــمة اســــتمرت علــــيهم ثمانيــــة أيــــام 
  .)2(نخل الساقطة المتآكلةفقضت على كل شيء وتركتهم كأعجاز ال

�:��د�א���.��وא�(-(ون����د,א��و! �א� �

�َفَعَصْوا َرُسوَل َربِهْم َفَأَخَذُهْم َأْخَذًة َراِبَيةً �: قوله تعالى يف
 )3(.  

  :א"$�א#
مفعـول  :أخـذة, معطـوف علـى عصـو ,للسـببية  ةعاطفـ:الفاء:هم أخذة رابيةفأخذ 

  .)4(منصوب ةنعت ألخذ:،رابيةآخرهمطلق منصوب بالفتحة الظاهرة على 
الفتحــة الظــاهرة علــى  حيــث وقــع نعتــًا ألخــذة منصــوبا وعالمــة نصــبه: رابيــة: א�&		�%د

  .آخره
�
  : א���

  .)5(أي أخذهم أخذة زائدة في الشدة بسبب عصيانهم رسول ربهم 
�:��د�א���.��وא�(-(ون��(�
)א��و! �א� �

�َوَتِعَيَها ُأُذٌن َواِعَيةٌ  ِلَنْجَعَلَها َلُكْم َتْذِكَرةً �: في قوله تعالى 
 )6(.  

                                                 
  29/190/إعراب القرآن وبيانه )1(
  .7/100البن كثري / تفسري القرآن العظيم  )2(
  . 10سورة احلاقة اآلية  )3(
  29/193/إعراب القرآن وبيانه )4(
  . 4/240حاشية الصاوي على اجلاللني )5(
  .12سورة احلاقة اآلية  )6(
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  : א"$�א#

الهـــاء , فعـــل مضـــارع مرفـــوع بضـــمة مقـــدرة علـــى اليـــاء : تعـــي: تعيهـــا ُأذن واعيـــة
أذن فاعــل مرفــوع بالضــمة الظــاهرة علــى , ضــمير متصــل فــي محــل نصــب مفعــول بــه 

   .)1(آخرهنعت ألذن مرفوع بالضمة الظاهرة على : واعية ,  آخره

� �

� �

  .فهي نعت ألذن مرفوع بالضمة الظاهرة على أخرها:  واعية:  א�&�%د
�
  :  א���

ورحمـة منـا  مـن الغـرق ونعمـةً  ةً اد الماء فـارتفع حملنـاكم فـي السـفينة نجـاز أي لما 
  .)2(لتكون تذكرة معبرة تعقلها أذن من شأنها أن تعي وتحفظ ما سمعت

�:��د�א���.��وא�(-(ون��(���א��و! �א� �

�ِفي ِعيَشٍة َراِضَيةٍ  َفُهوَ �: في قوله تعالى 
 )3(.  

  وردت راضية نعتًا في موضعين من الربع األخير من القرآن الكريم 
  رقمها  اسم السورة  ةـنص اآلي

  21  الحاقة   )َفُهَو ِفي ِعيَشٍة َراِضَيةٍ (
  7  القارعة  )َفُهَو ِفي ِعيَشٍة َراِضَيةٍ (

  : א"$�א#

: فــي عيشــة , مبتــدأ مرفــوع :  هــو, اســتئنافية : الفــاء : فــي عيشــة راضــية فهــو 
نعـت لعيشـة مجـرور مثلهـا وفيهـا : راضـية ,  في محـل رفـع خبـر المبتـدأ جار ومجرور

أنها على النسب أي عيشة ذات رضا نحو البن وتـامر لصـاحب اللـبن والتمـر : أقوال 
أي ثابت ودائم لها الرضـا ألنهـا فـي غايـة الحسـن والجمـال والعـرب تعبـر عـن السـعادة 

وقيل إنها على إظهار جعل المعيشة راضية لمحلهـا وحصـولها فـي . لراضية بالعيشة ا
  .مستحقها ولو كان للمعيشة عقل لرضيت لنفسها بحالتها فهي من باب المجاز

                                                 
  .29/194/إعراب القرآن وبيانه )1(
  .7/101/ البن كثري/ تفسري القرآن العظيم  )2(
  . 21سورة احلاقة اآلية  )3(
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 قوذهـــب الفـــراء إلـــى أنهـــا مـــن مـــا جـــاء فيـــه فاعـــل بمعنـــى مفعـــول نحـــو مـــاء دافـــ
ل بمعنـــى بمعنـــى مـــدفوق أي أن صـــاحبها يرضـــى عنهـــا وال يســـخطها كمـــا جـــاء مفعـــو 

  . )2(أي ساتراً  )1( �ِحَجاًبا َمْسُتوًرا�فاعل
حيــث وقعــت نعتــًا لعيشــة مجــرورة وعالمــة جرهــا الكســرة الظــاهرة : راضــية :  א�&		�%د

 .على أخرها

  
�
  : א���

أي هـــــو فـــــي عيشـــــة ذات رضـــــا أو فـــــي عيشـــــة راٍض عنهـــــا صـــــاحبها فـــــي دار 
  .)3(الخلود

�:��د�א���.��وא�(-(ون���א� א��و! �א� �

�ِفي َجنٍة َعاِلَيةٍ �: ه تعالى في قول
 )4(.  

  ورد لفظ عالية نعتًا في موضعين من الربع األخير من القرآن الكريم 
  رقمها  اسم السورة  ةـنص اآلي

  22  الحاقة  )ِفي َجنٍة َعاِلَيةٍ (
  10  الغاشية  )ِفي َجنٍة َعاِلَيةٍ (

  : א"$�א#

نعـــت لجنـــة مجـــرور مثلهـــا : عاليـــة , فـــي جنـــة جـــار ومجـــرور : فـــي جنـــة عاليـــة 
  .عالمة جرها الكسرة

حيـث وقعـت نعتـًا لجنـة مجـرورًا عالمـة جرهـا الكسـرة الظـاهرة علـى : عاليـة :  א�&�%د
  .آخره

�
  : א���

  .)5(أي أن ذلك المؤمن يقيم في جنة رفيعة الدرجات أو رفيعة المباني والقصور

                                                 
  . 45سورة اإلسراء اآلية  )1(
  .28/200/وإعراب القرآن وبيانه  )2(
  . 4/143ت  –د / ط-د/ املنعم اليونسي وإبراهيم عطوة عوض، دار الكتب احلديثة تح حممد عبد/ للكليب /التسهيل لعلوم التنزيل )3(
  . 22سورة احلاقة اآلية  )4(
  .28/201/ إعراب القرآن وبيانه  )5(
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�ُقُطوُفَها َداِنَيةٌ �: في قوله تعالى 
 )1(.  

  :  א"$�א#
, وقطــوف مضــاف والهــاء مضــاف إليــه, مبتــدأ مرفــوع : قطــوف : قطوفهــا دانيــة 

  .)2(من الدنو وهو القرب نعت لقطوف مجرور وهو مؤنث دانٍ : دانية 
 .نعت ثالث لجنة مجرور عالمة جره الكسرة: قطوفها دانية :  א�&�%د

  
�
  : א���

  .)3(وثمار دانية وقريبة لمن يتناولهاجنة ذات أي أن المؤمن يقيم في 
�:��د�א���.��وא�(-(ون����دسא��و! �א� �

�ُكُلوا َواْشَرُبوا َهِنيًئا ِبَما َأْسَلْفُتْم ِفي اْألَياِم اْلَخاِلَيةِ �: في قوله تعالى 
 )4(.  

  : א"$�א#
: ليـــة الخا, جـــار ومجـــرور متعلــق بمـــا أســـلفتم : فــي األيـــام : فــي األيـــام الخاليـــة 

  .)5( نعت لأليام مجرورة
  .فالخالية نعت أليام مجرور عالمة جره الكسرة: الخالية:  א�&�%د
�
  : א���

الصالحات في األيام الماضية شربوا هنيئًا لكم بما عملتم من األعمال اأي كلوا و 
  .)6(من أيام الدنيا 

�:��د�א���.��وא�(-(ون����� א��و! �א� �

�َصْبًرا َجِميًال  َفاْصِبْر �: في قوله تعالى 
 )7(.  

  ورد لفظ جميل نعتًا في موضعين من الربع األخير من القرآن الكريم
  رقمها  اسم السورة  ةـنص اآلي

  5  المعارج   )َفاْصِبْر َصْبًرا َجِميًال (

                                                 
  23سورة احلاقة اآلية  )1(
  . 4/143لتنزيل التسهيل لعلوم ا )2(
  . 29/201/ إعراب القرآن وبيانه  )3(
  . 24سورة احلاقة اآلية  )4(
  . 6/336/ احملرر الوجيز )5(
  . 29/201/إعراب القرآن وبيانه  )6(
  . 5سورة املعارج اآلية  )7(

�:��د�א���.��وא�(-(ون�����سא��و! �א� �
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  10  المزمل  )َواْصِبْر َعَلى َما َيُقوُلوَن َواْهُجْرُهْم َهْجًرا َجِميًال (

  : א"$�א#

, فعــل أمــر فاعلــه ضــمير مســتتر تقــديره أنــت : صــبر اف: يًال صــبر صــبرًا جمــاف
جمـــيًال نعـــت لصـــبرًا منصـــوب عالمـــة نصـــبه الفتحـــة , صـــبرًا مفعـــول مطلـــق منصـــوب 

  .)1(آخرهالظاهرة على 
فجمــيًال نعــت لصــبرًا منصــوب عالمــة نصــبه الفتحــة الظــاهرة علــى : جمــيًال : א�&		�%د

  .آخره
�
  : א���

  .)2(أو ملل  صبر صبرًا حسنًا دون ضجراأي ف
�:��د�א���.���(��ن�وא�(-(ونא��و! �א� �

�ِلَتْسُلُكوا ِمْنَها ُسُبًال ِفَجاًجا�: في قوله تعالى 
 )3(.  

  : א"$�א#

واو الجماعــــة , لتســــلكوا فعـــل مضـــارع , للتعليـــل : الـــالم : ســـبًال فجاجــــاً لتســـلكوا 
  .)4(نعت لسبل منصوب مثل: فجاجا , مفعول به منصوب  :سبالً , فاعل 

  .آخرهنعت لسبل منصوب بالفتحة الظاهرة على : فجاجا :  فجاجًا : �&�%دא
�
  : א���

أي أن اهللا بســـط لكـــم األرض لتســـلكوا منهـــا طرقـــًا واســـعة كثيـــرة للمشـــي والســـير 
  .)5(عليها

�:��د�א���.������ �وא�(-(ونא��و! �א� �

�َوَمَكُروا َمْكًرا ُكباًرا�: في قوله تعالى
 )6(.  

                                                 
  .29/210/إعراب القرآن وبيانه  )1(
  . 8/331البحر احمليط  )2(
  . 20سورة نوح اآلية  )3(
  .29/228/ القرآن وبيانه  إعراب )4(
  . 5/198/تفسري أيب السعود  )5(
  . 22سورة نوح اآلية  )6(
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وواو مبنــي علــي الضــم  مـاضٍ فعــل : مكــروا , الـواو عاطفــة : وا مكــرًا كبــارا ومكـر 
نعـــت لمكـــًر منصـــوب وهـــو : كبـــارا , الجماعـــة فاعـــل ومكـــرًا مفعـــول مطلـــق منصـــوب 

  .)1(صيغة مبالغة يدل على فرط الصفة
عالمـة نصـبه الفتحـة الظـاهرة علـى و حيـث وقـع نعتـًا لمكـًر منصـوبًا : كبـارا :  א�&	�%د�

  .آخره
�
  : א���

ومهم ال تتركـوا عبـادة آلهـتكم لقـأي أن قوم نوح مكروا مكرًا مبالغًا فيه وهو قـولهم 
  .)2(إلى عبادة إله نوح
�:��د�א���.��א��و! �א����ون� �

�ِإنَك ِإْن َتَذْرُهْم ُيِضلوا ِعَباَدَك َوَال َيِلُدوا ِإال َفاِجًرا َكفاًرا�: في قوله تعالى 
)3(.   

  :  א"$�א#

, حصـــرأداة : إال جملـــة معطوفـــة بـــالواو علـــى يضـــل : إال فـــاجرًا كفـــارا لـــدوا وال ي
  .)4(نعت لفاجر منصوب مثله: كفارا , منصوب  مفعول به: فاجرًا 
  .حيث وقع نعتًا لفاجر منصوبًا بالفتحة: كفارا : א�&�%د
�
  : א���

 أي إن تـركتهم علــى األرض دون أن تهلكهــم يضــلوا عبــادك وال يلــدوا إال مــن هــو
  .)5(كثير الفجور والكفر

�:��د�א���.��وא����ون����د,א��و! �א� �

ُقْل ُأوِحَي ِإَلي َأنُه اْسَتَمَع َنَفٌر ِمَن اْلِجـن َفَقـاُلوا ِإنـا َسـِمْعَنا ُقْرآًنـا �: في قوله تعالى 
�َعَجًبا

 )6(.  

                                                 
  . 4/607/ للزخمشري/ الكشاف  )1(
  . 8/341 /البحر احمليط )2(
  . 27سورة نوح اآلية  )3(
  .29/234/إعراب القرآن وبيانه )4(
  . 4/607الكشاف  )5(
  . 1اآلية  /سورة اجلن  )6(

  : א"$�א#
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 )نــا(لضــمير وا, مبنــي علــى الســكون  مــاضٍ فعــل : ســمعنا : قرآنــًا عجبــًا ســمعنا 
نعــــت لقــــرآن منصــــوب : عجبــــًا , قرآنــــًا مفعــــول بــــه منصــــوب , فاعــــل فــــي محــــل رفــــع 

  .)1(مثله
  .آخرهنعت لقرآن منصوب عالمة نصبه الفتحة الظاهرة على فعجبًا : عجبًا : א�&�%د

 

� �

�
  : א���

أي إنــا ســـمعنا قرآنـــًا عجيبـــًا بـــديعًا مباينـــًا لســـائر الكتـــب فـــي حســـن نظمـــه وحســـن 
  .)2(معانيه
�:��د�א���.��وא����ون��(�
)و! �א�א�� �

ــُه �: فــي قولــه تعــالى  ــْمِع َفَمــْن َيْســَتِمِع اْآلَن َيِجــْد َل ــا َنْقُعــُد ِمْنَهــا َمَقاِعــَد ِللس ــا ُكن َوَأن
�ِشَهاًبا َرَصًدا

 )3(.  
  : א"$�א#

شــهابًا , لــه جــار ومجــرور, فعــل مضــارع مجــذوم : يجــد : شــهابًا رصــدا يجــد لــه 
نعــت لشــهاب منصــوب وعالمــة نصــبه الفتحــة الظــاهرة : رصــدا ,  مفعــول بــه منصــوب

  .)4(آخرهعلى 
نعـــت لشـــهاب منصـــوب وعالمـــة نصـــبه الفتحـــة الظـــاهرة : فرصـــدا : رصـــدا : א�&			�%د

  .آخرهعلى 
�
  : א���

أي من يسترق السـمع مـن الشـياطين تـرجمهم المالئكـة فهـم ذوو شـهاب راصـدين 
  .)5(كل من يسترق السمع

�:��د�א���.�����ون�وא��(���א��و! �א� �

اِلُحوَن َوِمنا ُدوَن َذِلَك ُكنا َطَراِئَق ِقَدًدا�: في قوله تعالى  ا الصا ِمنَوَأن�
 )6( .  

                                                 
  .29/236/يانه إعراب القرآن وب )1(
  . 4/610الكشاف  )2(
  . 9سورة اجلن اآلية  )3(
  .29/238/إعراب القرآن وبيانه  )4(
  . 6/392/ احملرر الوجيز  )5(
  . 11سورة اجلن اآلية  )6(

  : א"$�א#
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  : א"$�א#
, خبرهـــا منصـــوب : طرائـــق , كـــان ناســخة ونـــا اســـمها : كنـــا : كنــا طرائـــق قـــددًا 

  .)1( هآخر نعت لطرائق منصوب عالمة نصبه الفتحة الظاهرة على : قددا 
 .آخرهمة نصبه الفتحة الظاهرة على فقددا نعت لطرائق منصوب عال: قددا : א�&�%د

 

 

  
�
  : א���

أي إننـــا كنـــا طوائـــف مثـــل البشـــر منـــا الصـــالحون ومنـــا غيـــر ذلـــك فكنـــا طوائـــف 
  .)2(مختلفة ومتفرقة

�:��د�א���.��وא����ون���א� א��و! �א� �

�ى الطِريَقِة َألَْسَقْيَناُهْم َماًء َغَدًقاَوَأْن َلِو اْسَتَقاُموا َعلَ �: في قوله تعالى 
 )3(.  

  : א"$�א#

والفاعــل ضــمير  مــاضٍ فعــل :  واقامتســا, للتوكيــد : الــالم : ألســقيناهم مــاًء غــدقا 
, تمييــز منصــوب: مــاًء , وضــمير الغــائبين مفعــول بــه منصــوب , مســتتر تقــديره نحــن 

  .)4(نعت لما منصوب مثله: غدقًا 
  .آخرهنعت لماء منصوب بالفتحة الظاهرة على : غدقًا ف: غدقًا : א�&�%د
�
  : א���

ـــا الغـــدق هـــو المـــاء الكثيـــر الـــوافر أي لـــو اســـتقام علـــى الطريـــق المســـتقيم ألن عمن
  .)5(عليهم بالماء الكثير البركة ولوسعنا عليهم في أرزاقهم بالمال الكثير

�:��د�א���.��وא����ون�����سא��و! �א� �

ْفِتـــــَنُهْم ِفيــــِه َوَمـــــْن ُيْعـــــِرْض َعـــــْن ِذْكــــِر َربـــــِه َيْســـــُلْكُه َعـــــَذاًبا ِلنَ �: فــــي قولـــــه تعـــــالى 
�َصَعًدا

)1(.  
                                                 

  .29/242/إعراب القرآن وبيانه  )1(
  . 6/393احملرر الوجيز  )2(
  . 16سورة اجلن اآلية  )3(
   6/436/ م 200 -هـ 1/1421ط/ بريوت/دار الكتب العلمية ، لبنان/ منشورات حممد علي بيضون /للسيوطي/ الدرر املنثور،  )4(
  . 4/216الكشاف  )5(
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  : א"$�א#

فعـــل مضـــارع فاعلـــه ضــمير مســـتتر تقـــديره هـــو : يســلك : يســلكه عـــذاب صـــعدا 
, مفعـــول بـــه ثـــاٍن : عـــذابًا , والهـــاء ضـــمير متصـــل فـــي محـــل نصـــب مفعـــول بـــه أول 

  .)2(آخرهة الظاهرة على نعت لعذاب منصوب بالفتح: صعدًا 
  .آخرهفصعدًا نعت لعذاب منصوب بالفتحة الظاهرة على : صعدًا : א�&�%د
�
  : א���

أي من يعرض عـن ذكـر ربـه يتبعـه عـذابًا متصـعدًا إليـه مـن تحتـه فيعلـوه ويغلبـه 
  .)3(هقوال يطي

�:��د�א���.��وא����ون����دسא��و! �א� �

�ملُ َيا َأيَها اْلُمز �: في قوله تعالى 
 )4(.  

  : א"$�א#

منادي مبني علي الضم فـي محـل نصـب : أي , أداة نداء : يا : يا أيها المزمل 
ــــه  ــــى األصــــل والمزمــــل : المزمــــل , والهــــاء للتنبي نعــــت ألي مرفــــوع وقــــرئ المزمــــل عل

  .)5(بتخفيف الزاي وفتح الميم وكسرها على أنه اسم فاعل من زمله غيره
  .ألي مرفوع بالضمة إتباعًا للفظ أي فالمزمل نعت : المزمل : א�&�%د
�
  : א���

  .)6(أي يا أيها المزمل المتلفف في ثيابه
�:���د�א���.���وא����ون���� א��و! �א� �

�ِإنا َسُنْلِقي َعَلْيَك َقْوًال ثَِقيًال �: في قوله تعالى 
 )7(.  

  ورد لفظ ثقيًال نعتًا في موضعين من الربع األخير من القرآن الكريم
                                                                                                                                            

  . 17سورة اجلن ، اآلية  )1(
  .29/344/إعراب القرآن وبيانه  )2(
  .29/143/م1938 -هـ 1357/ 1ط/األزهر الشريف / املطبعة البهية / للفخر الرازي/ التفسري الكبري )3(
  .1سورة املزمل اآلية  )4(
  .29/258/إعراب القرآن وبيانه  )5(
  . 4/621الكشاف  )6(
  . 5سورة املزمل اآلية  )7(
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  رقمها  اسم السورة  ةـينص اآل

  5  المزمل   )ِإنا َسُنْلِقي َعَلْيَك َقْوًال ثَِقيًال (

  27  اإلنسان  )ِإن َهؤَُالِء ُيِحبوَن اْلَعاِجَلَة َوَيَذُروَن َوَراَءُهْم َيْوًما َثِقيًال (

� �

� �

� �

  : א"$�א#

فعـــل : يحـــرف اســـتقبال ، نلقـــ: الســـين ســـنلقي , إن واســـمها : قـــوًال ثقـــيًال إنـــا ســـنلقي 
مضــارع مرفــوع بضــمة مقــدرة علــي اليــاء للثقــل والفاعــل ضــمير مســتتر تقــديره نحــن وجملــة 

مفعول به منصوب عالمـة نصـبه الفتحـة الظـاهرة علـى : قوًال , في محل رفع خبرها سنلقي 
  .)1(آخرهنعت لقول منصوب بالفتحة الظاهرة على : وثقيًال  آخره

  .آخرهوب بالفتحة الظاهرة على فثقيًال نعت لقول منص: ثقيًال : א�&�%د
�
  :  א���

أي إنا سنلقي أو نوحي إليك قوًال ثقيًال وهو القـرآن بمـا فيـه مـن النـواهي واألوامـر ومـا 
فيـــه مـــن تكـــاليف شـــاقة علـــى المكلفـــين مـــن قيـــام الليـــل وغيـــره والـــذي يكـــون فـــي وقـــت راحـــة 

  .)2(اإلنسان
�:��د�א���.���א�(��ن�وא����ون�א��و!  �

�ِإن َلَك ِفي َالنَهاِر َسْبًحا َطِويًال �: لىفي قوله تعا
 )3(.  

  ورد لفظ طويًال نعتًا في موضعين من الربع األخير من القرآن الكريم 
  رقمها  اسم السورة  ةـنص اآلي

  7  المزمل   )ِإن َلَك ِفي َالنَهاِر َسْبًحا َطِويًال (
  26  اإلنسان  ) َطِويًال َوِمَن اللْيِل َفاْسُجْد َلُه َوَسبْحُه َلْيًال (

  :  א"$�א#

, اســم إن منصــوب: ســبحاً , فــي النهــار جــار ومجــرور:  فــي النهــار ســبحًا طــويالً 
  .)1(آخرهنعت لسبحًا منصوب عالمة نصبه الفتحة الظاهرة على : طويالً 

                                                 
  .29/261/إعراب القرآن وبيانه  )1(
  . 16/5959/ للقامسي/ حماسن التأويل )2(
  .7سورة املزمل اآلية  )3(
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  .آخرهفطويًال نعت لسبحًا منصوب عالمة نصبه الفتحة الظاهرة على : طويًال  :א�&�%د
�
  :  א���

ن لــك فــي النهــار فراغــًا وراحــة لنومــك أو لــك تصــرفًا فــي مهماتــك وشــواغلك إأي 
  .)2(أمور الدنيا من

�:��د�א���.������ �وא����ونא��و! �א� �

�َيْوَم َتْرُجُف اْألَْرُض َواْلِجَباُل َوَكاَنِت اْلِجَباُل َكِثيًبا َمِهيًال �:في قوله تعالى
 )3(.  

  : א"$�א#
تــاء التأنيــث ال ,  مــاضٍ فعــل : كــان , الــواو عاطفــة  :يالً الجبــال كثيبــًا مهــوكانــت 
 :مهــيال, مرفــوع وكثيــب خبرهــا منصــوب  كــاناســم : الجبــال ,  اإلعــرابمحــل لهــا مــن 

  .)4( آخرهنعت لكثيب منصوب بالفتحة الظاهرة على 
  .آخرهفمهيًال نعت لكثيب منصوب بالفتحة الظاهرة على  :مهيالً  :א�&�%د
�
  :א���

  .)5(ة ترجف األرض وتصير الجبال مثل الرمل المتجمعأي يوم القيام
�:��د�א���.��א��و! �א����ون� �

�َفَعَصى ِفْرَعْوُن الرُسوَل َفَأَخْذَناُه َأْخًذا َوِبيًال �: في قوله تعالى
 )6( .  

  : א"$�א#

مبنـي علـى الفـتح والفاعـل  مـاضٍ أخذناه فعـل , الفاء للسببية  :فأخذناه أخذًا وبيالً 
أخــذًا , ر تقــديره  نحــن والهــاء ضــمير متصــل فــي محــل نصــب مفعــول بــه ضــمير مســتت

نعــت ألخــذًا منصــوب عالمــة نصــبه الفتحــة الظــاهرة : وبــيًال , مفعــول مطلــق منصــوب 
  .)7(آخرهعلى 

  .آخرهفوبيًال نعت ألخذًا منصوب عالمة نصبه الفتحة الظاهرة على  :وبيالً : א�&�%د

                                                                                                                                            
/ امشــه تفســري اجلاللــني تــأليف اإلمــام جــالل الــدين حممــد بــن أمحــد الشــافعيالتنزيــل وأســرار التأويــل و  حتفســري البيضــاوي املســمى أنــوار  )1(

  .7/157/ت -د /ط –د /املطبعة العثمانية/للقاضي البيضاوي
  . 16/5960حماسن التأويل  )2(
  . 14سورة املزمل اآلية  )3(
  .29/262/إعراب القرآن وبيانه  )4(
  . 7/157تفسري البيضاوي  )5(
  . 16ة سورة املزمل اآلي )6(
  .16/5962/ حماسن التأويل  )7(
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�
  : א���

وحاســـبناه حســـابًا ثقـــيال عظيمـــًا جـــراء كفـــره  لمـــا عصـــى فرعـــون الرســـول أخـــذناه
 .)1(من قولهم طعام وبيل ال يستمرأ لثقله ومنه الوابل للمطر الغزير ووعصيانه وه

  
� �

�:��د�א���.��وא����ون����د,א��و! �א� �

�َيا َأيَها اْلُمدثرُ �:في قوله تعالى
 )2(.  

  :  א"$�א#

المـدثر , والهـاء للتنبيـه ب مبني علي الضم في محـل نصـأي منادى :أيها المدثر
  .)3(نعت ألي مرفوع وهو اسم فاعل من دثره أو دثرت هذا األمر: 

  .فالمدثر نعت ألي مرفوع بالضمة إتباعًا للفظ أي:المدثر:א�&�%د
�
  :א���

المــدثر هــو البــس الــدثار وهــو الثــوب الــذي يلــي الجســد أي يــا أيهــا المتــدثر فــي 
  .)4(ثيابه

قــريش مــا يكــره اغــتم فتغطــى بثوبــه مفكــرا كمــا يفعــل  مــن �لمــا ســمع  :�		��ق�א��		�ل
  .)5(المغموم فأمر أن ال يدع إنذارهم وٕان أسمعوه وأساءوا إليه وآذوه

�:א���.���د�وא����ون��(�
)א��و! �א� �

�َفَذِلَك َيْوَمِئٍذ َيْوٌم َعِسيرٌ  �:في قوله تعالى
 )6(.  

  :א"$�א#

 ,خبــر مبتــدأ مرفــوع :يــوم, وع مبتــدأ مرفــ: ذلــك , الفــاء رابطــة  :ريــوم عســيفــذلك 
  .)7(آخرهنعت ليوم مرفوع وعالمة رفعه الضمه الظاهرة على  :عسير
  .آخرهحيث وقع نعتا ليوم مرفوعا عالمة رفعه الضمة الظاهرة على  عسير :א�&�%د

                                                 
  . 7/157/ تفسري البيضاوي )1(
  . 1سورة املدثر اآلية  )2(
  . 29/275/إعراب القرآن وبيانه  )3(
  .30/200/روح املعاين  )4(
  .4/632الكشاف  )5(
  . 9سورة املدثر اآلية  )6(
  .29/276/إعراب القرآن وبيانه )7(
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�
  : א���

والجـزاء الناقور يوم صعب ومخٍز للكافرين لما فيـه مـن صـنوف العـذاب  يوم نقر
   .والعقاب
�:��د�א���.��وא����ون��(���א�א��و! � �

�َوَجَعْلُت َلُه َماًال َمْمُدوًدا�:في قوله تعالى
 )1(.  

  : א"$�א#

مبني علـى السـكون  ماضٍ فعل : جعل , الواو عاطفة  :ماًالَ◌ ممدوداً وجعلت له 
, عـول بـه منصـوب وعالمـة نصـبه الفتحـةمف: مـاالً , جـار ومجـرور : لـه ,  فاعـل: التاء

  .)2( آخرهمنصوب عالمة نصبه الفتحة الظاهرة على  نعت لمال: ممدودًا 
نعــت لمــال منصــوب عالمــة نصــبه الفتحــة الظــاهرة علــى : فممــدوداً : ممــدوداً  :א�&		�%د

  .آخره
�
  : א���

أي جعلــت لــه مــاًال مبســوطًا كثيــرًا متناميــًا ال ينقطــع وال يــنقص مــن زرع وتجــارة 
  .)3(وغيرها مما يعود بالمال الوفير 

�:��د�א���.��وא����ون���א� א��و! �א� �

�َوَبِنيَن ُشُهوًدا�:في قوله تعالى
 )4(.  

  : א"$�א#

نعـت لبنـين منصـوب : شـهودًا , وبنين معطوف على ماًال السابق  :وبنين شهودا
  .)5(آخرهبالفتحة الظاهرة على 

حيــث وقــع نعتــًا لبنــين منصــوبًا وعالمــة نصــبه الفتحــة الظــاهرة علــى  :شــهودا: א�&		�%د
  .آخره

                                                 
  .12سورة املدثر اآلية  )1(
  .29/277/عراب القرآن وبيانه إ )2(
  . 7/159/ تفسري البيضاوي  )3(
  . 13سورة املدثر اآلية  )4(
  .29/277/إعراب القرآن وبيانه  )5(
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معه ال يفارقونه للتصـرف فـي عمـل أو  اً أي جعلنا له مع كثرة المال بنين حضور 
  .)1(س بهم تجارة لكثرة نعم والدهم فهو مستأن

��:��د�א���.��وא����ون�����سא��و! �א� �

�َكَأنُهْم ُحُمٌر ُمْسَتْنِفَرةٌ �:في قوله تعالى
 )2(.  

� �

  :א"$�א#

حــرف توكيــد ونصــب وهــم ضــمير :  أن, الكــاف للتشــبيه : كــأنهم حمــر مســتنفرة 
نعــت لحمــر : مســتنفرة , خبــر إن مرفــوع : المخــاطبين فــي محــل نصــب اســمها وحمــر 

  .)3( آخرهمرفوع عالمة رفع الضمة الظاهرة على 
الضــمة الظــاهرة علــى  هعالمــة رفعــو فمســتنفرة نعــت لحمــر مرفــوع  :مســتنفرة :א�&		�%د

  .آخره
�
  :א���

يكـــون حـــالهم كـــالحمر التـــي تطلـــب النفـــار  ن يـــوم القيامـــةين هـــؤالء المجـــرمإأي 
  .)4(لنفوسها من هول ذلك اليوم 

�:��د�א���.��وא����ون����دسא��و! �א� �

�َبْل ُيِريُد ُكل اْمِرٍئ ِمْنُهْم َأْن ُيْؤَتى ُصُحًفا ُمَنشَرةً �:في قوله تعالى
 )5(.  

  : א"$�א#

نائـب : لمجهـولفعـل مضـارع مبنـي ل: يـؤتى, أن ناصـبة : صحفًا منشـرةأن يؤتى 
نعـــت : منشـــرة ,مفعـــول بـــه منصـــوب: صـــحفًا , ضـــمير مســـتتر تقـــديره هـــو : الفاعـــل 

  .)6(آخرهعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على و لصحف منصوب 
 ىعالمـة نصـبه الفتحـة الظـاهرة علـو فمنشـرة نعـت لصـحف منصـوب  :منشـره :א�&�%د

  .آخره

                                                 
  . املرجع السابق  )1(
  . 50سورة املدثر اآلية  )2(
  . 8/380/البحر احمليط )3(
  . 52سورة املدثر اآلية  )4(
  . 7/161/تفسري البيضاوي )5(
  .29/292/قرآن وبيانه إعراب ال )6(

�
  :א���
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�
  :א���

طيس تنشــر وتقــرأ كالكتــب كــل مــنهم قــراإنهــم معرضــون عــن التــذكرة حتــى يــؤتى 
  .)1(التي يتكاتب بها

�:��د�א���.��وא����ون����� א��و! �א� �

�َوَال ُأْقِسُم ِبالنْفِس اللواَمةِ �في قوله تعالى
 )2(.  

� �

  : א"$�א#

ـــنفس  ةاللوامـــ,  قســـمجـــار ومجـــرور متعلـــق بأ: س بـــالنف :بـــالنفس اللوامـــة نعـــت لل
  .)3(رهآخمجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على 

  .آخرهفاللوامة نعت للنفس مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على  :اللوامة א�&�%د
�
  :א���

  .)4(نبه دائما عند المعاصيؤ أي أقسم بالنفس الكثيرة اللوم لصاحبها فهي تلومه وت
�:��د�א���.���א�(��ن�وא����ونא��و! � �

�ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ َناِضَرةٌ �: في قوله تعالى
 )5(.  

  : "$�א#א

ظـــرف  :يومئـــذ ,خبـــره محـــذوف تقـــديره هـــي مبتـــدأ مرفـــوع  هوجـــو  :وجـــوه يومئـــٍذ ناضـــرة
  .)6(نعت لوجوه مرفوع :ناضرة متعلق بالخبر مضاف ومضاف إليه مجرور

  .آخرهفناضرة نعت لوجوه مرفوع بالضمة الظاهرة على  :ناضرة :א�&�%د
�
  : א���

نعـيم الجنـة جـزاء مـا عملـوه فـي  أي وجوه يوم القيامة عليها نضـارة مـا وجـدوا مـن
  .)7(الدنيا من أعمال صالحات

�:��د�א���.������ �وא����ونא��و! �א� �

  .)1( �َوُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ َباِسَرةٌ �:في قوله تعالى
                                                 

  87/للسمني/الدر املصون )1(
  .2سورة القيامة اآلية  )2(
  .29/296/إعراب القرآن وبيانه  )3(
  . 16/5988حماسن التأويل  )4(
  . 22سورة القيامة اآلية  )5(
  .29/304/إعراب القرآن وبيانه  )6(
  .1/274/إمالء ما منا به الرمحن  )7(
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  : א"$�א#

ظــرف  :يومئــذ,  خبــره محــذوف تقــديره هــو وعمرفــ وجــوه مبتــدأ :وجــوه يومئــذ باســرة
نعـــت لوجـــوه مرفـــوع بالضـــمة  :باســـرة, ر مضـــاف ومضـــاف إليـــه مجـــرور متعلـــق بـــالخب

  .)2(آخرهالظاهرة على 
  .آخرهفباسرة نعت لوجوه مرفوع بالضمة الظاهرة على  :باسر :א�&�%د
�
  :א���

الباســر الشــديد العبــوس يقــال فــالن باســر الوجــه إذا كــان عبوســًا أي يــوم القيامــة 
  .)3(ابتصير وجوه الذين كفروا عبوسة حزينة مما رأوا ما أعد لهم من عذ

�:��د�א���.��א���ون��א��و!  �

�ِإنا َنَخاُف ِمْن َربَنا َيْوًما َعُبوًسا َقْمَطِريًرا�:في قوله تعالى
 )4(  .  

  :  א"$�א#

فعــل مضــارع : نخــاف , واســمها : إنــا  :قمطريــرا يومــًا عبوســاً إنــا نخــاف مــن ربنــا 
مفعـول بـه  يومـاً  ,جـار ومجـرور متعلـق بنخـاف : من ربنا , مرفوع في محل رفع خبره 

عتـــان ليـــوم منصـــوبان وعالمـــة نصـــبهما الفتحـــة الظـــاهرة ن :عبوســـًا قمطريـــرا ,منصـــوب
  .)5(على أخرهما

فهمـا نعتـان ليـوم منصـوبان وعالمـة نصـبها الفتحـة الظـاهرة  :قمطريـراعبوسًا  :א�&�%د
  .على أخرهما

�
  :א���

  .)6(هوالهأي أن المؤمنين يخافون ربهم من شر ذلك اليوم العبوس الشديد أ
�:��د�א���.��وא���ون����د,א��و! �א� �

ــٍة �:فــي قولــه تعــالى ــوا َأَســاِوَر ِمــْن ِفضَعــاِلَيُهْم ِثَيــاُب ُســْنُدٍس ُخْضــٌر َوإِْســَتْبَرٌق َوُحل
�َوَسَقاُهْم َربُهْم َشَراًبا َطُهوًرا

 )1(.  

                                                                                                                                            
  .24سورة القيامة اآلية  )1(
  . 16/5966حماسن التأويل  )2(
  .7/163/ تفسري البيضاوي  )3(
  . 10سورة اإلنسان اآلية  )4(
  .29/317/إعراب القرآن وبيانه  )5(
  .17/6012 /حماسن التأويل )6(
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ورد لفــظ طهــورًا فــي موضــع واحــد فقــط ومطهــرة فــي موضــعين مــن الربــع األخيــر 
  .ن القرآن الكريمم
  
 

  
  

  رقمها  اسم السورة  ةـنص اآلي

َعــاِلَيُهْم ِثَيــاُب ُســْنُدٍس ُخْضــٌر َوإِْســَتْبَرٌق َوُحلــوا َأَســاِوَر ِمــْن (
ٍة َوَسَقاُهْم َربُهْم َشَراًبا َطُهوًرا ِفض(  

  21  اإلنسان

  14  عبسى )َمْرُفوَعٍة ُمَطهَرةٍ (
  2  البينة  )ا ُمَطهَرةً َرُسوٌل ِمَن اللِه َيْتُلو ُصُحفً (

  : א"$�א#

مبنـــي علـــى  مـــاضٍ فعـــل : وســـقاهم , الـــواو عاطفـــة  :شـــرابًا طهـــوراوســـقاهم ربهـــم 
فاعــل مرفــوع : ربهــم , والضــمير هــم للغــائبين فــي محــل نصــب مفعــول بــه أول الفــتح 

منصــوب  ثــانمفعــول بــه :  شــراباً , والضــمير هــم للغــائبين فــي محــل جــر مضــاف إليــه 
  .)2(آخرهشراب منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على نعت ل :طهوراً 

فطهــورًا نعــت لشــراب منصــوب وعالمــة نصــبه الفتحــة الظــاهرة علــى  :طهــورا :א�&		�%د
  .آخره

�
  : א���

مــن الغــل م أي يشــربون فــي الجنــة شــرابًا طــاهرًا لــيس كشــراب الــدنيا ألنــه يطهــره
  .)3(والحسد واألخالق الرديئة 

�:��د�א���.���وא���ون�(�
)א��و! �א� �

�َفَجَعْلَناُه ِفي َقَراٍر َمِكينٍ �:في قوله تعالى
 )4(.  

                                                                                                                                            
  .21اإلنسان اآلية  )1(
  .29/325/إعراب القرآن وبيانه  )2(
  . 29/299/ التفسري املنري )3(
  . 21سورة املرسالت اآلية  )4(
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  .ورد لفظ مكين نعتًا في موضعين من الربع األخير من القرآن الكريم 
  رقمها  اسم السورة  ةـنص اآلي

  21  المرسالت  )َفَجَعْلَناُه ِفي َقَراٍر َمِكينٍ (
  20  كويرالت )ِذي ُقوٍة ِعْنَد ِذي اْلَعْرِش َمِكينٍ (
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  : א"$�א#

نعــــت لقــــرار :مكــــين ,جــــار ومجــــرور متعلــــق بجعلنـــاهفــــي قـــرار : فـــي قــــرار مكــــين
  .)1(آخرهمجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على 

  .آخرهفمكين نعت لقرار مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على : مكين: א�&�%د
�
  :א���

مـــتمكن فيــه وهـــو رحـــم  أي جعلنــا هـــذه النطفــة مـــن المــاء الهـــوان فــي مكـــان آمــن
  .)2(األم

�:��د�א���.��وא���ون��(���א��و! �א� �

�َكَأنُه ِجَماَلٌة ُصْفرٌ �:في قوله تعالى
 )3(.  

  : א"$�א#

خبـر : جمالـة , ها أن ناسـخة والضـمير اسـمكـ, لتشـبيهالكـاف لكأنه جمالـة صـفر 
  .)4(آخرهنعت لجمالة مرفوع عالمة رفعه الضمة الظاهرة على  :صفر, إن مرفوع
  .آخرهفصفر نعت لجمالة مرفوع عالمة رفعه الضمة الظاهرة على : صفر: א�&�%د
�
  :א���

حجمهـا وجمالـة جهـنم وهـو متطـاير جمالـة صـفراء شـبهت بهـا فـي  رأي كأن شـر 
  .)5(جمع جمل وهي اإلبل العظيمة لعظمة خلقها وتتابعها واختالطها ببعض

�:��د�א���.��وא���ون���א� א��و! �א� �

�َوَجَعْلَنا ِسَراًجا َوهاًجا�:الىفي قوله تع
 )6(.  

                                                 
  . 7/165 /تفسري البيضاوي )1(
  .17/167/ للقامسي/ حماسن التأويل  )2(
  . 33سورة املرسالت اآلية  )3(
  . 29/339/إعراب القرآن وبيانه  )4(
  .7/168 /تفسري البيضاوي )5(
  . 13سورة النبأ اآلية  )6(
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  : א"$�א#

, مبنـــي علـــى الســـكون مـــاضٍ فعـــل : جعـــل, الـــواو عاطفـــة  :ســـراجًا وهاجـــاً وجعلنـــا 
نعـت لسـراجًا منصـوب  :وهاجاً  ,سراجًا مفعول به منصوب, فاعل مرفوع : الضمير نا 

  .)1(آخرهعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على 
مـة نصـبه الفتحـة الظـاهرة علـى نعتـًا لسـراج منصـوبًا وعالحيـث وقـع  :وهاجـا :א�&�%د

  آخره
�
  :א���

  .)2(وقادًاَ◌ وهي الشمس بشدة ضوئها وحرها ئاً أي جعلنا في السماء ضوًء متألل
�:��د�א���.��وא���ون�����سא��و! �א� �

اًجا�:في قوله تعالى َوَأْنَزْلَنا ِمَن اْلُمْعِصَراِت َماًء َثج�
 )3(.  

  : א"$�א#

مبنـــي  مـــاضٍ فعـــل : أنزلنـــا ، الـــواو عاطفـــة  :مـــاًء ثجاجـــاً  عصـــراتلنـــا مـــن الموأنز 
مـن المعصـرات جـار ومجـرور متعلـق , والضمير فـي محـل رفـع فاعـل , على السكون 

نعــت لمــاء منصــوب وعالمــة نصــبه الفتحــة  :ثجاجــاً  ,مفعــول بــه منصــوب :مــاء, بأنــذلنا
  .)4(آخرهالظاهرة على 

لمــاء منصــوب وعالمــة نصــبه الفتحــة الظــاهرة علــى  نعــت: فثجاجــاً : ثجاجــًا : א�&		�%د
  .آخره

�
  :א���

للمطر أو السحاب ماًء منصبًا بكثرة وغزارة منهمـرًا بشـدة  أي أنزلنا من المغيثات
  .)5(وتتابع

�:��د�א���.��وא���ون����دسא��و! �א� �

�َوَجناٍت َأْلَفاًفا�في قوله تعالى
 )6(. 

  

                                                 
  .30/352/إعراب القرآن وبيانه  )1(
  . 7/169تفسري البيضاوي  )2(
  .14بأ اآلية سورة الن )3(
  .30/352/إعراب  القرآن وبيانه  )4(
  . 17/6034 /حماسن التأويل )5(
  . 16سورة النبأ اآلية  )6(
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  :  א"$�א#

معطوف علـى حبـًا منصـوب بالكسـرة نيابـة عـن الفتحـة وجنات اسم  وجناٍت ألفافا
ألفافــًا نعــت لجنــات منصــوب عالمــة نصــبه الفتحــة الظــاهرة , ألنــه جمــع مؤنــث ســالم 

  .آخرهعلى 
فألفافـــًا نعـــت لجنـــات منصـــوب عالمـــة نصـــبه الفتحـــة الظـــاهرة علـــى  :ألفافـــا :א�&			�%د

  .آخره
�
  :א���

صــــان داللــــة علــــى غــــزارة ن للمتقــــين فــــي اآلخــــرة جنــــات ناضــــرة ملتفــــة األغإأي 
  .)1(األشجار وكثرتها

�:��د�א���.��وא���ون����� א��و! �א� �

�َجَزاًء ِوَفاًقا�:في قوله تعالى
 )2(.  

  : א"$�א#

نعـــت لجـــزاًء منصـــوبًا عالمـــة : وفاقـــا مفعـــول ألجلـــه منصـــوب :جـــزاء:جـــزاًء وفاقـــاً 
  .)3(آخرهنصبه الفتحة الظاهرة على 

  .آخرهبًا عالمة نصبه الفتحة الظاهرة على نعت لجزاًء منصو  :وفاقاً  :א�&�%د
�
  : א���

أي أن جهنم وما فيها من صنوف العـذاب جـزاًء موافقـًا مكافئـًا للكـافرين علـى مـا 
  .)4( عملوا في الدنيا من أعمال سيئة

�:��د�א���.���א�(��ن�وא���ون�א��و!  �

�َوَكَواِعَب َأْتَراًبا�: في قوله تعالى
 )5(.  

  : א"$�א#

نعـــت لكواعـــب : أترابـــًا , وكواعـــب اســـم معطـــوف علـــى حـــدائق  :رابـــاً وكواعـــب أت
  .)6(آخرهمنصوب عالمة نصبه الفتحة الظاهرة على 

                                                 
  . 7/169 /تفسر البيضاوي )1(
  .26سورة النبأ اآلية  )2(
  .30/357/إعراب القرآن وبيانه  )3(
  .17/6037 /حماسن التأويل )4(
  .33سورة النبأ اآلية  )5(
  .4/676 /الكشاف )6(
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فأترابــًا نعــت لكواعــب منصــوبًا وعالمــة نصــبه الفتحــة الظــاهرة علــى  :أترابــاً : א�&		�%د
  .آخره

�
  : א���

  .)1(همن المتقين في الجنة أترابًا متساويات في السن من الحور معدة لإأي 
�:��د�א���.������ �وא���ونא��و! �א� �

�َوَكْأًسا ِدَهاًقا�في قوله تعالى
 )2(.  

  :  א"$�א#

نعـــت : دهاقـــا, وكأســـًا اســـم معطـــوف علـــى حـــدائق منصـــوب مثلـــه :وكأســـًا دهاقـــا
  .)3(آخرهلكأس منصوب عالمة نصبه الفتحة الظاهرة على 

  .آخرهالفتحة الظاهرة على فدهاقًا نعت لكأس منصوب عالمة نصبه  :دهاقاً : א�&�%د
�
  :א���

  .)4(من الخمر ونعيم الجنة وخيراتها ةأي أن للمتقين في الجنة كأسًا مملوء
�:��د�א���.��א��و! �א����ون� �

�َأِئَذا ُكنا ِعَظاًما َنِخَرةً �:في قوله تعالى
 )5(.  

  : א"$�א#

 ,عظامــــًا خبرهــــا منصـــــوب , مها كــــان ناســـــخة الضــــمير اســــ كنــــا عظامــــًا نخــــرة
يقـال نخـر العظـم  آخـرهنعت لعظـام منصـوب عالمـة نصـبه الفتحـة الظـاهرة علـى :نخرة

  .)6(فهو ناخر كقولك طمع وطامع وهي أبلغ 
 .آخرهنعت لعظام منصوب عالمة نصبه الفتحة الظاهرة على  فنخرة :نخر :א�&�%د

  
                                                 

  . 4/676/الكشاف  )1(
  .34سورة النبأ اآلية  )2(
  .30/358/إعراب القرآن وبيانه  )3(
  . 17/6034/حماسن التأويل )4(
  . 11سورة النازعات اآلية  )5(
  . 4/681 /الكشاف )6(
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�
  :א���

ًا باليــة إنهــم يقولــون إنــا لمــردودون إلــى ســيرتنا وخلقتنــا األولــى بعــد أن كنــا عظامــ
  .)1( جوفاء

�:��د�א���.��وא����ون����د,א��و! �א� �

�َقاُلوا ِتْلَك ِإًذا َكرٌة َخاِسَرةٌ �: ىتعالفي قوله 
 )2(.  

  :א"$�א#

واو الجماعــة , مبنــي علــى الفــتح  مــاضٍ فعــل : قــالوا  :كــرة خاســرةقــالوا تلــك إذٍا 
عـت لكـرة مرفـوع عالمـة ن: خاسـرة , كرة خبر المبتـدأ مرفـوع , تلك مبتدأ مرفوع , فاعل 

  .)3(آخرهرفعه الضمة الظاهرة على 
  .آخرهفخاسرة نعت لكرة مرفوع عالمة رفعه الضمة الظاهرة على  :خاسرة: א�&�%د
�
  :א���

فــذلك رجــوع خاســر أي أن رجوعنــا إلــى ســيرتنا األولــى بعــد أن كنــا عظامــًا باليــة 
  .)4(ألننا خسرنا أنفسنا بتكذيبنا بالبعث

�:��د�א���.��א����ون�و�(�
)א��و! �א� �

�ِإْذ َناَداُه َربُه ِباْلَواِدي اْلُمَقدِس ُطًوى�:في قوله تعالى
 )5(.  

  : א"$�א#

نعـــت للـــواٍد : المقـــدس,بنـــاداه  جـــار ومجـــرور متعلـــق:بـــالوادي  :بـــالوادي المقـــدس
  .)6(آخرهمجرور عالمة جره الكسرة الظاهرة على 

  .آخرهور عالمة جره الكسرة الظاهرة على فالمقدس نعت للواٍد مجر  :المقدس: א�&�%د
�
  :א���

  .)1(أي ناداه ربه بالواد المطهر المبارك من جبل طور سيناء

                                                 
  . 7/172 /تفسري البيضاوي )1(
  .12سورة النازعات اآلية  )2(
  . 30/364إعراب القرآن وبيانه  )3(
  . 19/193/ /ع ألحكام القرآناجلام )4(
  . 16سورة النازعات اآلية  )5(
  .30/366/إعراب القرآن وبيانه  )6(
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�:��د�א���.��وא����ون��(���א��و! �א� �

�َوَحَداِئَق ُغْلًبا�:الىفي قوله تع
 )2( .  

  : א"$�א#

نعــت لحــدائق منصــوب : وغلبــًا ,  اً حــدائق اســم معطــوف علــى حبــ :وحــدائق غلبــا
  .)3(آخرهوعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على 

  .آخرهفغلبًا نعت لحدائق منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على  :غلباً :א�&�%د
�
  :א���

  .)4(أي أنبتنا بالماء حدائق وبساتين غليظة األغصان كثيفة األشجار 
�:��د�א���.��وא����ون���א� א��و! �א� �

�ُمَطاٍع َثم َأِمينٍ  �*�َرُسوٍل َكِريمٍ ِإنُه َلَقْوُل  �:في قوله تعالى
 )5(.  

  : א"$�א#

نعـت لرسـول مجـرور وعالمـة جـره الكسـرة الظـاهرة علـى  مطـاع :ثم أمين  مطاع
  .)6(نعت لرسول: أمين , ظرف بمعنى هناك متعلق بمطاع : ثم , آخره

ة الكسـر  ماوعالمة جره انلرسول مجرور ان نعت: أمين , فمطاع  :أمين مطاع: א�&�%د
  .ا خرهأالظاهرة على 

�
  :א���

ن هـــذا الرســـول مطـــاع عنـــد اهللا فـــي مالئكتـــه المقـــربين وأمـــين عنـــدهم علـــى إأي 
  .)7(الوحي

�:��د�א���.��وא����ون�����سא��و! �א� �

�َوَما ُهَو ِبَقْوِل َشْيَطاٍن َرِجيمٍ �:في قوله تعالى
 )1(.  

                                                                                                                                            
  . 17/6065/ للقامسي/ حماسن التأويل )1(
  . 30اآلية  /سورة عبس )2(
  .30/386/إعراب القرآن وبيانه  )3(
  . 7/174تفسري البيضاوي  )4(
  . 21، 19سورة التكوير اآلية  )5(
  .30/396/قرآن وبيانه إعراب ال )6(
  . 17/6078/للقامسي/حماسن التأويل  )7(
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  : א"$�א#

لشــيطان مجــرور وعالمــة نعــت : رجــيم , مبتــدأ  خبــرشــيطان فــي  :شــيطان رجــيم
  .)2(آخرهجره الكسرة الظاهرة على 

  .آخرهفرجيم نعت لشيطان مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على  :رجيم: א�&�%د
�
  :א���

لجبريـل مـا هـي بقـول شـيطان مرجـوم مطـرود مـن رحمـة  �أي أن رؤية الرسول 
  .)3(ال حق له في ذلك اهللا

�:��د�א���.��وא����ون����دسא��و! �א� �

�ِكَتاٌب َمْرُقومٌ �:الىفي قوله تع
 )4(.   

  ورد لفظ مرقوم نعتًا في موضعين من الربع األخير من القرآن الكريم
  رقمها  اسم السورة  ةـنص اآلي

  9  المطففين    )ِكَتاٌب َمْرُقومٌ (
  20  المطففين   )ِكَتاٌب َمْرُقومٌ (

  : א"$�א#

نعـت لكتـاب مرفـوع  ومرقـوم ,تقديره هـو  كتاب خبر لمبتدأ محذوف :كتاب مرقوم
  .)5(آخرهعالمة رفعه الضمة الظاهرة على 

  .آخرهفمرقوم نعت لكتاب مرفوع عالمة رفعه الضمة الظاهرة على  :مرقوم :א�&�%د
�
  : א���

  .أي كتاب مسطور ومكتوب
�:��د�א���.��وא����ون����� א��و! �א� �

�ُيْسَقْوَن ِمْن َرِحيٍق َمْخُتومٍ �:في قوله تعالى
 )6(. 

  

                                                                                                                                            
  . 25سورة التكوير ، اآلية  )1(
  .17/6078/للقامسي/ حماسن التأويل )2(
  .4/699الكشاف  )3(
  .9سورة املطففني اآلية  )4(
  . 30/410/إعراب القرآن وبيانه  )5(
  . 25سورة املطففني اآلية  )6(
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  : א"$�א#

نائـب : الـواو , فعـل مضـارع مبنـي للمجهـول : يسقون  :رحيق مختوم منيسقون 
وعالمـة  ورر نعت لرحيق مجـ: مختوم , بيسقون  من رحيق جار ومجرور متعلقفاعل 

  .)1(آخرهجره الكسرة الظاهرة على 
فمختـــوم نعـــت لرحيـــق مجـــرور وعالمـــة جـــره الكســـرة الظـــاهرة علـــى : مختـــوم: א�&			�%د

  .آخره

�א��� :  

الرحيـــق هـــو الخـــالص الـــذي ال شـــوب فيـــه والمختـــوم مـــا يخـــتم بـــه اإلنـــاء أي إن 
أو أن مقطعـه رائحـة مسـك إذا األبرار يسقون من شراب خالص ختمـت أوانيـه بالمسـك 

  .)2(شرب
�:��د�א���.���(��ن�وא����ونא��و! �א� �

�َفَسْوَف ُيَحاَسُب ِحَساًبا َيِسيًرا�:في قوله تعالى
 )3(.  

  : א"$�א#

: يحاســب, حــرف اســتقبال: ســوف , الفــاء عاطفــة : حســابًا يســيرفســوف يحاســب 
مفعـول  :حسـاباً , ضمير مستتر تقديره هـو: نائب الفاعل, فعل مضارع مبني للمجهول 

نعــت لحســاب منصــوب وعالمــة نصــبه الفتحــة الظــاهرة علــى  :يســيراً , مطلــق منصــوب
  .)4(آخره

عالمــة نصــبه الفتحــة الظــاهرة علــى فيســيرًا نعــت لحســاب منصــوب و  :يســيراً :א�&		�%د
  .آخره

�
  :א���

أي من يؤتى كتاب أعماله بـاليمين فـذلك يحاسـب حسـابًا سـهًال وميسـورًا وبسـيطًا 
 .)5(نسبة لحسن عمله وخاتمته

  
                                                 

  .416/ 30/إعراب القرآن وبيانه  )1(
  .4/710/الكشاف  )2(
  . 8سورة االنشقاق اآلية  )3(
  .30/423/إعراب القرآن وبيانه  )4(
  . 4/718/الكشاف )5(
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�:��د�א���.������ �وא����ونא��و! �א� �

�َواْلَيْوِم اْلَمْوُعودِ �:الىفي قوله تع
 )1(.  

  : א"$�א#

نعـت :الموعـود, هـا السـماء مجـرور مثل م اسم معطوف علىواليو  :واليوم الموعود
  .)2(آخرهليوم مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على 

فـــالموعود نعـــت ليـــوم مجـــرور وعالمـــة جـــره الكســـرة الظـــاهرة علـــى : الموعـــود:א�&			�%د
  .آخره

�
  :א���

  .)3(أي أقسم بيوم قيام الساعة أو القيامة
�:��د�א���.��א��و! �א�(��
ون� �

�النْجُم الثاِقبُ  �:وله تعالىق يف
 )4(.  

  :א"$�א#

 :الثاقـب ,تقـديره هـو خبـر مبتـدأ محـذوف أوبدل من الطارق  :النجم:النجم الثاقب
  .)5(آخرهنعت للنجم مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على 

  .آخرهفالثاقب نعت للنجم مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على  :الثاقب :א�&�%د
� �


�א���:  

  .)6( يثقب الظالم بضوئه فينفذ فيه ألنهثاقبا  يوسم يءاقسم بالنجم المض أي
�:א���.���د�وא�(��
ون����د,א��و! �א� �

�ُخِلَق ِمْن َماٍء َداِفقٍ  �:قوله تعالى يف
)7(. 

  

                                                 
  .2سورة الربوج اآلية  )1(
  .30/430/إعراب القرآن وبيانه  )2(
  27/34/روح املعاين )3(
  . 3سورة الطارق اآلية  )4(
  . 41/ إعراب ثالثني سورة البن خالويه )5(
  . 4/721الكشاف  )6(
  .6سورة الطارق اآلية  )7(
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  :א"$�א#

نائــب الفاعــل ضــمير , مبنــي للمجهــول  مــاضٍ فعــل : خلــق  :مــن مــاء دافــقخلــق 
نعــت لمـــاء مجـــرور : دافـــق,جــار ومجـــرور متعلــق بخلـــقمـــن مـــاء , مســتتر تقـــديره هــو 
  .)1( آخرهالظاهرة على  ةوعالمة جره الكسر 

  آخرهحيث وقع نعتا لماء مجرورا بالكسرة الظاهرة على  :دافق :א�&�%د
�
  :א���

خلــــق  أيالــــدفق  أيالمصــــدر  إلــــىالــــدفق الصــــب بشــــدة ودافــــق منســــوب  أصـــل
  .)2(من ماء مصبوب ومدفوق بشدة اإلنسان
�:א���.���د�وא�(��
ون��(�
) �א�א��و! �

�ِإنُه َلَقْوٌل َفْصلٌ  �:قوله تعالى يف
 )3(.  

  :א"$�א#

 ,منصـــوب هـــاخبر لقـــول , ناصـــبة والضـــمير اســـمها : إن :لقـــول فصـــل لقـــولإنـــه 
  .)4(آخرهنعت لقول مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على  :فصل

  .آخرهة الظاهرة على فهو نعت لقول مرفوع وعالمة رفعه الضم :فصل :א�&�%د
�
  :א���

حـــد  آياتـــهالقـــران فصـــال ألن  يوغيـــره وســـم يءهـــو القـــول الفاصـــل بـــين الشـــ أي
  .)5(فاصل بين الحق والباطل كما قد سبق تسميته بالفرقان لنفس الغرض

� �

   :א���.���د�وא�(��
ون��(���א��و! �א�
  .)6( � ةٌ َعاِمَلٌة َناِصبَ  ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ َخاِشَعةٌ  �:قوله تعالى يف
  :א"$�א#

نعتـــان لوجـــوه مرفوعـــان عالمـــة رفعهمـــا الضـــمة  :ناصـــبة , عاملـــة:عاملـــة ناصـــبة
  .)1(وقيل خبران لوجوه مرفوعان  خرهماأالظاهرة على 

                                                 
  .30/442/إعراب القرآن وبيانه  )1(
  .8/282/ البحر احمليط  )2(
  . 13سورة الطارق اآلية  )3(
  .30/443/إعراب القرآن وبيانه  )4(
  . 52/ البن خالويه / إعراب ثالثني سورة  )5(
  . 3-2سورة الغاشية ، اآلية  )6(
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  .خرهماآالظاهرة على  ةفهما نعتان لوجوه مرفوعان بالضم : عاملة ناصبة:א�&�%د
�
  :א���

ر عمـــال تتعـــب فيـــه وهـــو جرهـــا النـــا يتعمـــل فـــ اً أناســـ إن أيالنصـــب هـــو التعـــب 
 يدار الــدنيا عمــل الســوء وتلــذذت بــه وتنعمــت فهــ يالسالســل واألغــالل وقيــل عملــت فــ

 يفـــ تجـــديأعمـــال ال  يوقـــال آخـــرون عملـــت وتعبـــت فـــ .ةاآلخـــر  ينصـــب منـــه فـــ يفـــ
  .)2(اآلخرة

  :��د�א���.��وא�(��
ون���א� א��و! �א�
  .)3( � َتْصَلى َناًرا َحاِمَيةً �:في قوله تعالى

  موضعين من الربع األخير من القرآن الكريم فيورد لفظ حامية نعتا 
  رقمها  اسم السورة  ةـنص اآلي

  4  الغاشية    )َتْصَلى َناًرا َحاِمَيةً (
  11  القارعة  )َناٌر َحاِمَيةٌ (

  :א"$�א#

 ,مقـــدرة علـــى األلـــفال الضـــمةتصـــلى فعـــل مضـــارع مرفـــوع ب :تصـــلى نـــارا حاميـــة
نعـــت لنـــار  :حاميـــة ,مفعـــول بـــه منصـــوب:نـــارا , ره هـــي فاعلهـــا ضـــمير مســـتتر تقـــدي

  .)4(صوب مثلهامن
  .مة نصبه الفتحة الظاهرة على آخرةحامية فحامية نعت لنار منصوب وعال:א�&�%د
�
  :א���

  .)5(تصلى وتعرض لنار شديدة الحرارةأن تلك الوجوه الخاشعة  يأ
�:א���.���د�وא�(��
ون�����سא��و! �א� �

�ا َعْيٌن َجاِرَيةٌ ِفيهَ �:الىتع قوله في
 )6(.  

                                                                                                                                            
  .30/457/انه إعراب القرآن وبي )1(
  . 4/729/ الكشاف  )2(
  . 4سورة الغاشية اآلية  )3(
  .30/458/إعراب القرآن وبيانه  )4(
  . 7/183 /تفسري البيضاوي )5(
  . 12اآلية  /سورة الغاشية  )6(
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  :א"$�א#

مبتـــدأ مـــؤخر :عـــين,محـــل رفـــع خبـــر مقـــدم جـــار ومجـــرور فـــي :فيهـــا عـــين جاريـــة
  .)1(ن مرفوع عالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخرةنعت لعي :جارية ,مرفوع

 آخـــرهجاريـــة فجاريـــة نعـــت لعـــين مرفـــوع عالمـــة رفعـــه الضـــمة الظـــاهرة علـــى :א�&			�%د
  .داللة على كثرة العيون فيها عين للتكثير يوالتنوين ف
�
  :א���

  .)2(جارية متدفقة بشدة يتنبع بكثرة فه الجنة عيون أي في
�:א���.���د�وא�(��
ون����دسא��و! �א� �

�َوَأْكَواٌب َمْوُضوَعةٌ �:قوله تعالى يف
 )3(.  

  :א"$�א#

نعـت ألكـواب  :عةو موضـ ,علـى سـرر مرفوعـة مثلهـا ةمعطوفـ :وأكواب موضوعة
  .)4(آخرهالظاهرة على  مرفوع بالضمة

  .آخرهموضوعة فموضوعة نعت ألكواب مرفوع بالضمة الظاهرة على  :الشاهد
�
  :א���

  .)5(على حافات العيون للشرب ةوعة معدة جاهز أكواب موض يأ
� �

�:א���.���د� �وא�(��
ون����א��و! �א� �

�َوَنَماِرُق َمْصُفوَفةٌ  �:قوله تعالى يف
 )6(.  

  :א"$�א#

نعــت  :ونمـارق معطوفــة علــى سـرر مرفوعــة مثلهـا ومصــفوفة  :ونمـارق مصــفوفة
  .)7( آخرهوعالمة رفعه الضمة الظاهرة على  لنمارق مرفوع

                                                 
  .30/458/ إعراب القرآن وبيانه )1(
  .30/115/ روح املعاين  )2(
  .14سورة الغاشية اآلية  )3(
  .30/458/بيانه إعراب القرآن و  )4(
  . 4/731 /الكشاف )5(
  . 15سورة الغاشية اآلية  )6(
  .30/458/إعراب القرآن وبيانه  )7(
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هرة علـى نعت لنمارق مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظا :فمصفوفة :مصفوفة :א�&�%د
  . آخره

�
  :א���

  .)1(جنب معدة للمتقين ا إلى بعض أو جنبا إلىهي مساند مصطفة بعضأ
�:א���.���د��(��ن�وא�(��
ون �א�א��و! �

�َوَزَراِبي َمْبُثوَثةٌ �:قوله تعالى يف
 )2(.  

  موضعين من الربع األخير من القرآن الكريم يورد لفظ مبثوثة نعتا ف
  رقمها  اسم السورة  ةـنص اآلي

  16  الغاشية   )َوَزَراِبي َمْبُثوَثةٌ (
  4  القارعة  )ثِ َيْوَم َيُكوُن الناُس َكاْلَفَراِش اْلَمْبُثو (

  :א"$�א#

نعـــت : ، مبثوثـــة علـــى ســـررمعطـــوف : زرابـــي  , عاطفـــة الـــواو :مبثوثـــة يوزرابـــ
  .)3(آخرهة رفعه الضمة الظاهرة على مرفوع وعالم يلزراب

ــ:  مبثوثــة فمبثوثــة :א�&		�%د علــى  ةمرفــوع وعالمــة رفعــه الضــمة الظــاهر  ينعــت لزراب
  آخره

�
  :א���

  .)4(المجالس يفاخره مفرقة ف اضاً عر  الجنات بسطاً  يللمتقين ف يأ
� �

�:א���.���د����� �وא�(��
ونא��و! �א� �

�َوَلَياٍل َعْشرٍ  �:قوله تعالى يف
 )5(.  

  :א"$�א#

نعــت ليــال مجــرور :عشــر,اســم مقســم بــه مجــرور :ليــال ,الــواو للقســم:وليــال عشــر
  .)1(آخرهوعالمة جره الكسرة الظاهرة على 

                                                 
  . 4/731 /الكشاف )1(
  .16سورة الغاشية اآلية  )2(
  . املرجع السابق )3(
  . 17/6139/ حماسن التأويل  )4(
  . 2سورة الفجر اآلية  )5(
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  .آخرهمة جره الكسرة الظاهرة على عشر فعشر نعت ليال مجرور وعال:א�&�%د
�
  :א���

وهـــى  ييـــاللأقســـم بليـــال مخصوصـــة بفضـــيلة لـــيس لغيرهـــا مـــن بـــين جـــنس ال يأ
  .)2(الحجة يالعشرة من ذ

�:א���.���د�א����ون��א��و! � �

�َوَتْأُكُلوَن التَراَث َأْكًال َلما �:قوله تعالى يف
 )3( .  

  :א"$�א#

فعــل مضــارع مرفــوع بثبــوت : تــأكلون , عاطفــة  الــواو :أكــال لمــاوتــأكلون التــراث 
, مفعــول مطلـــق : أكـــًال  ,منصــوب بـــهمفعــول : التـــراث , الجماعـــة فاعــل  واو , النــون 

  .)4(آخرهنعت ألكل منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على  :الم
  .آخرهفلما نعت ألكل منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على  :لما:א�&�%د
�
  :א���

لم الجمع بين الحالل والحرام فكانوا يأكلون تـراثهم مـع تـراث غيـرهم وقيـل أصل ال
  .)5(فيأكلون نصيبهم مع نصيب غيرهم كانوا ال يورثون النساء والصبيان

�:א���.���د�وא����ون����د,א��و! �א� �

�َوُتِحبوَن اْلَماَل ُحبا َجما�:قوله تعالى يف
 )6(.  

� �

  :א"$�א#

فعــل مضــارع مرفــوع بثبـــوت : تحبــون , الــواو عاطفـــة  :جمــاً  بــاً حوتحبــون المــال 
مفعـــــول مطلـــــق  :حبـــــا, مفعـــــول بـــــه منصــــوب: المــــال , واو الجماعـــــة فاعـــــل , النــــون 

  .)7(آخرهمنصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على  نعت لحباً  :جما , منصوب

                                                                                                                                            
  .30/467/إعراب القرآن وبيانه  )1(
  . 6/518/ للسمني/ لدر املصون ا )2(
  . 19سورة الفجر اآلية  )3(
  .30/457/إعراب القرآن وبيانه  )4(
  .7/185 /تفسري البيضاوي )5(
  . 20سورة الفجر اآلية  )6(
  .30/475/إعراب القرآن وبيانه  )7(
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  .آخرهمة نصبه الفتحة الظاهرة على منصوب وعال فجما نعت لحباً  جماً  :א�&�%د

�א���:  

  .)1(با شديدا مع الحرص والشره فيهتحبون المال ح يأ
�:א���.���د�وא����ون��(�
)א��و! �א� �

�َيا َأيُتَها النْفُس اْلُمْطَمِئنةُ � :قوله تعالى يف
 )2(.  

  :א"$�א#

: الـنفس: الهـاء للتنبيـه , منـادى مبنـي علـى الضـم : أي  :المطمئنـة, الـنفسأيتها 
  .)3(نعت للنفس مرفوع مثله : المطمئنة,  بدل من أي مرفوع مثله

  .المطمئنة فهي نعت للنفس مرفوع مثله :א�&�%د
�
  :א���

  .)4(ذلك يال يخالجها شك ف يالحق الت ا أيها النفس اآلمنة المطمئنة إلىي يأ
�:א���.���د�وא����ون��(���א��و! �א� �

�َناِصَيٍة َكاِذَبٍة َخاِطَئةٍ �:قوله تعالى يف
 )5( .  

  :א"$�א#

نعتــان  :كاذبــة خاطئــة ,بــدل مــن ناصــية األولــى  :ناصــبة :ناصــية كاذبــة خاطئــة
  .)6(جرهما الكسرة الظاهرة على آخرهمالناصية مجروران وعالمة 

فقـد وقعـا نعتـين لناصـية مجـرورين وعالمـة جرهمـا الكسـرة الظـاهرة : كاذبة خاطئة: א�&�%د
  . حقيقة لصاحبهماال يعلى آخرهما وهما من اإلسناد المجازى ألن الوصف ف

�
  :א���

  .)7(نار جهنم ويجرون من مقدمة رؤوسهم يسيلقون ف يأ
�:א���.���د�وא����ون���א� א��و! �א� �

�ِفيَها ُكُتٌب َقيَمةٌ �:قوله تعالى يف
 )1(.  

                                                 
  . 4/739/ الكشاف  )1(
  .27سورة الفجر اآلية  )2(
  .30/477/إعراب القرآن وبيانه )3(
  . 4/209 /التسهيل لعلوم التنزيل )4(
  .16سورة العلق اآلية  )5(
  .30/534/إعراب القرآن وبيانه  )6(
  . 4/209التسهيل لعلوم التنزيل  )7(
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  :א"$�א#

ـــدأ مـــؤخر:كتـــب,فيهـــا خبـــر مقـــدم :فيهـــا كتـــب قيمـــة نعـــت لكتـــب مرفـــوع :قيمـــة,مبت
  .)2(آخره وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على

  آخرهقيمة فقيمة نعت لكتب مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على  :א�&�%د
�
  :א���

  .)3(الم قيم ومفيد لمن يقرأه ويتبعهأن تلك الصحف فيها ك يأ
�:א���.���د�وא����ون�����سא��و! �א� �

�َوَتُكوُن اْلِجَباُل َكاْلِعْهِن اْلَمْنُفوشِ �:قوله تعالى يف
 )4( .  

  :א"$�א#

نعــــت للعهــــن مجــــرور  :المنفــــوش جــــار ومجــــرور، :كــــالعهن :كــــالعهن المنفــــوش
  .)5(آخرهوعالمة جره الكسرة الظاهرة على 

  .آخرهالمة جره الكسرة الظاهرة على فالمنفوش نعت للعهن مجرور وع :المنفوش :א�&�%د
�
  :א���

الصــــامدة كالصــــوف المتفــــرق يــــوم القيامــــة تكــــون الجبــــال  يالعهــــن هــــو الصــــوف أ
  .)6(اءاألجز 

�:א���.���د�وא����ون����دسא��و! �א� �

�َناُر اللِه اْلُموَقَدةُ �:قوله تعالى يف
 )7(.   

  :א"$�א#

 ةولفـظ الجاللـ, مضـاف تقـديره هـي  خبر لمبتدأ محذوف  :نار:  نار اهللا الموقدة
الظـــاهرة علـــى  ةنعـــت لنـــار مجـــرور وعالمـــة جـــره الكســـر :الموقـــدة,ليـــه مجـــرورإمضـــاف 

  .)8(آخره

                                                                                                                                            
  . 3سورة البينة اآلية  )1(
  .30/542/إعراب القرآن وبيانه  )2(
  . 4/774الكشاف  )3(
  . 5سورة القارعة اآلية  )4(
  .30/564/إعراب القرآن وبيانه  )5(
  . 6/564احملرر الوجيز  )6(
  . 6سورة اهلمزة اآلية   )7(
  .30/579/إعراب القرآن وبيانه  )8(
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فالموقـــدة نعـــت للنـــار مجـــرور وعالمـــة جـــره الكســـرة الظـــاهرة علـــى  :الموقـــدة :א�&			�%د
  .آخره

�
  :א���

  .)1(نار اهللا المشتعلة المتوهجة يأ
�:א���.���د�وא����ون����� א��و! �א� �

�ِفي َعَمٍد ُمَمدَدةٍ �:قوله تعالى يف
 )2(.  

  :א"$�א#

ر وعالمــة نعــت لنــار مجــرو : ممــددة ,جــار ومجــرور :دعمــ فــي :عمــد ممــددة يفــ
  .)3(آخرهجره الكسرة الظاهرة على 

  .آخرهمجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على  نعت لنار يفه :ممددة :א�&�%د
�
  :א���

النــــار دليــــل علــــى االســــتيثاق فهــــم بعــــد  يأن العمــــد ممــــدده علــــى األبــــواب فــــ يأ
ددة عمـد ممـ يدخولهم فيها قد يئسوا من الخروج منهـا فتؤصـد علـيهم األبـواب وتوثـق فـ

  .)4(بالمقاطع
�:(��ن�وא����ون���د�א���.��א��و! �א� �

�َوَأْرَسَل َعَلْيِهْم َطْيًرا َأَباِبيلَ �:قوله تعالى يف
 )5( .  

   :א"$�א#

, مبني علـى الفـتح  ماضٍ فعل : أرسل , الواو عاطفة  :أبابيل طيراً وأرسل عليهم 
مفعـول بـه منصـوب : طيـراً , جـار ومجـرور : علـيهم , فاعله ضمير مستتر تقـديره هـو 

وهـى ممنوعـة  آخرهنعت لطير منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على  :أبابيل  ,
  .)6(سم جنس جمعى ال واحد له من لفظهمن الصرف على وزن مفاعيل ا

 .أبابيل فهو نعت لطير منصوب  :א�&�%د

  

                                                 
  . 6/564/ احملرر الوجيز )1(
  . 9سورة اهلمزة اآلية  )2(
  .30/580/ إعراب القرآن وبيانه  )3(
  .7/569احملرر الوجيز  )4(
  . 3سورة الفيل اآلية  )5(
  .30/586/إعراب القرآن وبيانه  )6(
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�
  :א���

  .)1(جماعات ترميهم بحجارة مسومة بأسمائهم اً طير  إليهمأرسل  يأ
�:��� �وא����ون���د�א���.�! �א�א��و �

�َفَجَعَلُهْم َكَعْصٍف َمْأُكولٍ �:قوله تعالى يف
 )2( .  

  :א"$�א#

نعــــت لعصــــف مجــــرور : مــــأكول ,جــــار ومجــــرور : كعصــــف: كعصــــف مــــأكول
  .)3( آخرهالظاهرة على  ةوعالمة جره الكسر 

  .مأكول وهو نعت لعصف مجرور وعالمة جره الكسرة : א�&�%د
�
  :א���

  .)4(حتى صاروا كدقاق التبن المأكول كوا بالحجارة المسومةأنهم اهل
�:ن�א��و! �א���.� �

  . )5( )ُقْل َيا َأيَها اْلَكاِفُرونَ (:في قوله تعالى
  :א"$�א#

منـادى مبنـى علـى الضـم فـي  :أي, أداة نـداء والهـاء للتنبيـه :يـا :الكافرون أيهايا 
  .)6(لواو ألنه جمع مذكر سالماعالمة رفعه و مرفوع  ينعت أل :الكافرون ,نصبمحل 
  .)6(سالم

رفعــه الــواو ألنــه  عالمــةو نعــت ألي مرفــوع مثلــه علــى اللفــظ  فهــو :الكــافرون :א�&		�%د
  جمع مذكر سالم

�
  :א���

  .)7(س من إيمانهمها الجماعة المخصوصة من قريش الميؤو تأييا  أي
�:א���.��ن��د����د,א��و! �א� �

�ناسِ ِمْن َشر اْلَوْسَواِس اْلخَ � :قوله تعالى في
 )8(. 

                                                 
  .794-4/793/الكشاف  )1(
  5سورة الفيل اآلية  )2(
  .30/587/إعراب القرآن وبيانه  )3(
  .6/570/احملرر الوجيز )4(
  .  1سورة الكافرون اآلية  )5(
  .30/600/إعراب القرآن وبيانه  )6(
  .6/570/احملرر الوجيز  )7(
  .5سورة الناس اآلية  )8(
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  :א"$�א#

مضــاف والوســواس مضــاف  :شــر ,مجــرورو  جــار :مــن شــر :شــر الوســواسن مــ
هرة علـى نعت للوسواس مجرور وعالمة جره الكسـرة الظـا :الخناس , مجرور مثله إليه
  .)1(هآخر 

للوسـواس مجـرور وعالمـة جـره الكسـرة الظـاهرة علـى  الخناس فالخنـاس نعـت :א�&�%د
  .آخرة

�
  :א���

سوســة الشــيطان المنقــبض تعاذة بــاهللا مــن و االســ أي القــبض والرجــوع هــوالخــنس 
  .)2(ينقبض إذا سمع اإلنسان يذكر ربه بذلك ألنه الرجاع وسمي

                                                 
  .30/625/إعراب القرآن وبيانه  )1(
  .2/530 /شرح املفصل )2(
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فـي المنعـوت وهـو  شـرط -1 :شـروط ةأن للنعـت بالجملـة ثالثـكما علمنا سـابقًا  
 الشــاهد )1("َواتُقــوا َيْوًمــا ُتْرَجُعــوَن ِفيــِه ِإَلــى اللــهِ : "نحــو نــىمع لفظــًا أو مــاإأن يكــون نكــرة 

 بـأل الجنسـية كقـولوهو المعـرف  ال لفظاً  ىومعن.فهو منعوت وقع نكرة لفظا) يوما(فيه
فهــو منعــوت وقــع نكــرة ) اللئــيم(فيــه  الشــاهد" ولقــد أمــر علــى اللئــيم يســبني: "الشــاعر 

ــــى ضــــمير ،ةلوشــــرطان فــــي الجم -2 .ال لفظــــا ىمعنــــ أحــــدهما أن تكــــون مشــــتملة عل
 َتْجـِزي َنْفـٌس َعـْن َواتقُـوا َيْوًمـا ال(:َا كقولـه تعـالىأو مقـدر  املفوظـ ماإيربطها بالموصوف 

وقـد .  )3(اإلنشـائيةبالجملـة أن تكون خبرية فال يجـوز النعـت : والثاني . )2( )َشْيًئا َنْفسٍ 
الربـع األخيـر مـن  فـي مائـة وسـتة عشـر موضـعًا فـيوشـبه الجملـة وقع النعت بالجملـة 

 موضــعا وقــد وقــع فــي ثالثــين. القــرآن الكــريم ، وســنتناول النعــت بالجملــة االســمية أوالً 
   .على النحو التالي  وذلكً 

�:�א��و���א�ول �

�َوَما َيْنُظُر َهؤَُالِء ِإال َصْيَحًة َواِحَدًة َما َلَها ِمْن َفَواقٍ �: في قوله تعالى
 )4(.    

  رقمها  السورةاسم   نص اآلية

  15  ص   )َوَما َيْنُظُر َهؤَُالِء ِإال َصْيَحًة َواِحَدًة َما َلَها ِمْن َفَواقٍ (

  54  ص  )ُه ِمْن َنَفادٍ ِإن َهَذا َلِرْزُقَنا َما لَ (

  68-67  ص   )َأْنُتْم َعْنُه ُمْعِرُضونَ ( )*ُقْل ُهَو َنَبٌأ َعِظيمٌ (
َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة ثُم َجَعَل ِمْنَهـا َزْوَجَهـا َوَأْنـَزَل َلُكـْم ِمـَن (

ْلًقا ِمْن َبْعِد اْألَْنَعاِم َثَماِنَيَة َأْزَواٍج َيْخُلُقُكْم ِفي ُبُطوِن ُأمَهاِتُكْم خَ 
 ُكــْم َلــُه اْلُمْلــُك َال ِإَلــَه ِإالــُه َربَخْلــٍق ِفــي ُظُلَمــاٍت ثَــَالٍث َذِلُكــُم الل

  )ُهَو َفَأنى ُتْصَرُفونَ 

  6  الزمر

  20  الزمر َلِكِن الِذيَن اتَقْوا َربهُـْم َلهُـْم ُغـَرٌف ِمـْن َفْوِقَهـا ُغـَرٌف َمْبِنيـٌة (
                                                 

  .281ة اآلية سورة البقر  )1(
  .48سورة البقرة اآلية  )2(
  .191/  2/ ط  –د / ت  –د / لبنان / بريوت / دار اجليل / شرح بن عقيل على ألفية بن مالك  )3(
  .15سورة ص اآلية  )4(
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ْنَهـــــاُر َوْعـــــَد اللـــــِه َال ُيْخِلـــــُف اللـــــُه َتْجـــــِري ِمـــــْن َتْحِتَهـــــا اْألَ 
  )اْلِميَعادَ 

َضَرَب اللُه َمـَثًال َرُجـًال ِفيـِه ُشـَرَكاُء ُمَتَشاِكُسـوَن َوَرُجـًال َسـَلًما (
  )ِلَرُجٍل َهْل َيْسَتِوَياِن َمَثًال اْلَحْمُد ِللِه َبْل َأْكَثُرُهْم َال َيْعَلُمونَ 

  29  الزمر  

) ِه ِبَغْيِر ُسـْلَطاٍن َأتَـاُهْم ِإْن  ِإنِذيَن ُيَجاِدُلوَن ِفي آَياِت اللال
ِفي ُصُدوِرِهْم ِإال ِكْبٌر َما ُهْم ِبَباِلِغيِه َفاْسَتِعْذ ِباللـِه ِإنـُه ُهـَو 

  )السِميُع اْلَبِصيرُ 

  56  غافر  

َقَصْصــَنا َعَلْيـــَك  َوَلَقــْد َأْرَســْلَنا ُرُســًال ِمــْن َقْبِلــَك ِمــْنُهْم َمــنْ (
َوِمــْنُهْم َمــْن َلــْم َنْقُصــْص َعَلْيــَك َوَمــا َكــاَن ِلَرُســوٍل َأْن َيــْأِتَي 
 ــــاْلَحق ــــِإَذا َجــــاَء َأْمــــُر اللــــِه ُقِضــــَي ِب ــــِإْذِن اللــــِه َف ــــٍة ِإال ِب ِبآَي

  )َوَخِسَر ُهَناِلَك اْلُمْبِطُلونَ 

  78  غافر 

َي َأْكَبـــُر ِمـــْن ُأْخِتَهـــا َوَأَخـــْذَناُهْم َوَمــا ُنـــِريِهْم ِمـــْن آَيـــٍة ِإال ِهــ(
  )ِباْلَعَذاِب َلَعلُهْم َيْرِجُعونَ 

  48  الزخرف  

ــــا َرَأْوُه َعاِرًضــــا ُمْســــَتْقِبَل َأْوِدَيــــِتِهْم َقــــاُلوا َهــــَذا َعــــاِرٌض ( َفَلم
  )ُمْمِطُرَنا َبْل ُهَو َما اْسَتْعَجْلُتْم ِبِه ِريٌح ِفيَها َعَذاٌب َأِليمٌ 

  24  ف األحقا 

َوَكــَأيْن ِمــْن َقْرَيــٍة ِهــَي َأَشــد قُــوًة ِمــْن َقْرَيِتــَك الِتــي َأْخَرَجْتــَك (
  )َأْهَلْكَناُهْم َفَال َناِصَر َلُهمْ 

  13  محمد  

  21  ق   )َوَجاَءْت ُكل َنْفٍس َمَعَها َساِئٌق َوَشِهيدٌ (

ــ( ــْرٍن ُهــْم َأَشــد ِم ــْن َق ــْبَلُهْم ِم ــا َق ــوا َوَكــْم َأْهَلْكَن ْنُهْم َبْطًشــا َفَنقُب
  )ِفي اْلِبَالِد َهْل ِمْن َمِحيصٍ 

  36  ق 

  23  الطور   )َيَتَناَزُعوَن ِفيَها َكْأًسا َال َلْغٌو ِفيَها َوَال َتْأِثيمٌ (

  50  الرحمن   )ِفيِهَما َعْيَناِن َتْجِرَيانِ (

  52  الرحمن    )ِفيِهَما ِمْن ُكل َفاِكَهٍة َزْوَجانِ (
  54  الرحمن   )يَن َعَلى ُفُرٍش َبَطاِئُنَها ِمْن ِإْسَتْبَرٍق َوَجَنى اْلَجنَتْيِن َدانٍ ُمتِكئِ (
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اَخَتانِ ( 66  الرحمن   )ِفيِهَما َعْيَناِن َنض  

  68  الرحمن   )ِفيِهَما َفاِكَهٌة َوَنْخٌل َوُرمانٌ (

  70  الرحمن   )ِفيِهن َخْيَراٌت ِحَسانٌ (
ُقوَن َواْلُمَناِفَقـاُت ِللـِذيَن آَمُنـوا اْنُظُروَنـا َنْقتَـِبْس ِمـْن َيْوَم َيُقوُل اْلُمَنافِ (

ُنـوِرُكْم ِقيــَل اْرِجُعــوا َوَراَءُكــْم َفاْلَتِمُســوا ُنــوًرا َفُضــِرَب َبْيــَنُهْم ِبُســوٍر َلــُه 
  )َباٌب َباِطُنُه ِفيِه الرْحَمُة َوَظاِهُرُه ِمْن ِقَبِلِه اْلَعَذابُ 

  13  الحديد  

ــــٍة َعْرُضــــَها َكَعــــْرِض َســــاِبقُ ( ُكــــْم َوَجنــــَرٍة ِمــــْن َرب ــــى َمْغِف وا ِإَل
ـــَماِء َواْألَْرِض ُأِعـــدْت ِللـــِذيَن آَمُنــــوا ِباللـــِه َوُرُســـِلِه َذِلــــَك  الس

  )َفْضُل اللِه ُيْؤِتيِه َمْن َيَشاُء َواللُه ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيمِ 

  21  الحديد 

َمـْرَيَم َيـا َبِنـي ِإْسـَراِئيَل ِإنـي َرُسـوُل اللـِه ِإَلـْيُكْم  َوإِْذ َقاَل ِعيَسى اْبـنُ (
ُمَصدًقا ِلَما َبْيَن َيـَدي ِمـَن التـْوَراِة َوُمَبشـًرا ِبَرُسـوٍل َيـْأِتي ِمـْن َبْعـِدي 

  )اْسُمُه َأْحَمُد َفَلما َجاَءُهْم ِباْلَبيَناِت َقاُلوا َهَذا ِسْحٌر ُمِبينٌ 

  6  الصف 

ا َأيَهــــا الــــِذيَن آَمُنــــوا ُقــــوا َأْنُفَســــُكْم َوَأْهِلــــيُكْم َنــــاًرا َوُقوُدَهــــا النــــاُس َيــــ(
ــَرُهْم  ــا َأَم ــٌة ِغــَالٌظ ِشــَداٌد َال َيْعُصــوَن اللــَه َم ــا َمَالِئَك َواْلِحَجــاَرُة َعَلْيَه

  )َوَيْفَعُلوَن َما ُيْؤَمُرونَ 

  6  التحريم  

  32  الحاقة    )ْبُعوَن ِذَراًعا َفاْسُلُكوهُ ثُم ِفي ِسْلِسَلٍة َذْرُعَها سَ (

  40  عبس    )َوُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ َعَلْيَها َغَبَرةٌ (

ـــــومٍ ( ـــــْن َرِحيـــــٍق َمْخُت ـــــَك  ُيْســـــَقْوَن ِم ـــــي َذِل ـــــُه ِمْســـــٌك َوِف ِخَتاُم
  )َفْلَيَتَناَفِس اْلُمَتَناِفُسونَ 

  26-25  المطففين 

  12-10  الغاشية    )َيةٌ يَها َعْيٌن َجارِ فِ   ِفي َجنٍة َعاِلَيةٍ (
  13  الغاشية    )ِفيَها ُسُرٌر َمْرُفوَعةٌ (

  3  البينة   )ِفيَها ُكُتٌب َقيَمةٌ (

  : א���א�

 مســـــتثنىصـــــيحة , أداة اســـــتثناء : إال : صـــــيحة واحـــــدة مـــــا لهـــــا مـــــن فـــــواق إال 
جـــار : ، مثلهـــا ، مـــاء نافيـــة ، لهـــا نعـــت أول لصـــيحة منصـــوب : ، واحـــدة  منصـــوب
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ــ  ,جــار ومجــرور فــي محــل نصــب نعــت لصــيحة: مــن فــواق  ق بصــيحةومجــرور متعل
فهــي صــفة مؤكــدة لوحــدة الصــيحة والفــواق بفــتح الفــاء الراحــة والفــواق بضــم الفــاء أي 

إذا سـقاه سـاعة بعـد سـاعة وأفاقـت  فصـيلةق فواق الناقة وهي ما بين الحلبتين يقـال فـوّ 
  . .)1(الناقة إذا رجع اللبن في ضرعها

���د���فـــي محـــل نصـــب نعـــت شـــبه جملـــة جـــار ومجـــرور : مـــن فـــواق  "مـــن فـــواق" :א�
   .لصيحة
�   :א����

ن رجـوع وتـرداد أو مـا ن إال صـيحة واحـدة مـا لهـا مـو أي ما ينتظر هؤالء المجرمـ
   .)2(لها من توقف
والتصميم على الكفر وتعاطي جميع لما كانت قريش في شدة العناد :�! �ق�א�	�ل

 وحقر) ينظر(بما يدل على االنتظار نه عبر عف هكأنهم ينتظرونفأسباب العذاب 
وعبر عن تعظيم العذاب بواحدة أمرهم بأقل شيء من عذابه يمكن أن يهلكهم 

أقل شيء من عذابه وتحقير أكبر شيء من وسرعته بالفواق ففي اآلية تعظيم 
   .)3(أمرهم

�:�א��و���א����� �

  . )4( �دٍ ِإن َهَذا َلِرْزُقَنا َما َلُه ِمْن َنَفا�: في قوله تعالى
  :א���א�

خبـر إن مرفـوع : رزق , الـالم للتوكيـد , إن واسمها : ماله من نفادإن هذا لرزقنا 
فـــي محـــل جـــر , ضـــمير متصـــل مبنـــي علـــى الســـكون : ونـــا , عالمـــة رفعـــه الضـــمة 

: نافيـة ال عمـل لهـا ، لـه : مـا , الجملة االسمية فـي محـل رفـع نعـت لـرزق, باإلضافة 
اسـم مجـرور لفظـًا مرفـوع  :نفـاد قدم، مـن حـرف جـر زائـد،متعلق بخبر مجار ومجرور 

  . )5(محًال على أنه مبتدأ مؤخر
                                                 

  .   323/ 3/ أليب احلسن الفارسي / احلجة للقراء السبعة  )1(
  .   172/  23/ روح املعاين  )2(
  . 346/ 16/ناسب اآليات والسور نظم الدرر يف ت )3(
  .  54سورة ص اآلية  )4(
  .  23/374/إعراب القرآن وبيانه  )5(
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  . اسمية في محل رفع نعت للرزقالمبتدأ والخبر جملة جملة ف" ماله من نفاد: "א����د
�  : א����

  .)1(ال يخلص وال ينتهي المتقين ماله من انقطاع فهو باق أي هذا رزقنا لعبادنا
وبمشاهدة ما كانوا  معنده ية تنعيم وتبشير ألهل الجنة بكثرة مااآل :�! �ق�א�	�ل�

عادة في كل وقت وداللة على تواصل اإل يعتقدونه ويثبتونه هللا تعالى من القدرة على
  .)2(الشيء ثم انقطاعهالنعيم على خالف ما عاهدوه من حال الدنيا على وجود 

موضــعًا مــن الربــع األخيــر  أمــا النعــت بالجملــة الفعليــة فقــد وقــع فــي ســتة وثمــانين
  : على النحو التالي وذلك 

�:�א��و���א�ول� �

َواْنَطَلــَق اْلَمــَألُ ِمــْنُهْم َأِن اْمُشــوا َواْصــِبُروا َعَلــى آِلَهــِتُكْم ِإن َهــَذا �: فــي قولــه تعــالى 
�َلَشْيٌء ُيَرادُ 

 )3( .  
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ــْنُهْم َأِن ( ــَألُ ِم ــَق اْلَم ــَذا َواْنَطَل ــِتُكْم ِإن َه اْمُشــوا َواْصــِبُروا َعَلــى آِلَه
  )َلَشْيٌء ُيَراد

  6  ص 

ــْنُهْم َقــاُلوا َال َتَخــْف َخْصــَماِن َبَغــى َبْعُضــَنا ( ــى َداُوَد َفَفــِزَع ِم ــوا َعَل ِإْذ َدَخُل
رَ  َوَال ُتْشِطْط َواْهِدَنا ِإَلى َسَواِء الص اطِ َعَلى َبْعٍض َفاْحُكْم َبْيَنَنا ِباْلَحق(  

  22  ص 

  29  ص   )ِكَتاٌب َأْنَزْلَناُه ِإَلْيَك ُمَباَرٌك ِلَيدبُروا آَياِتِه َوِلَيَتَذكَر ُأوُلو اْألَْلَبابِ (

َقــاَل َرب اْغِفــْر ِلــي َوَهــْب ِلــي ُمْلًكــا َال َيْنَبِغــي ِألََحــٍد ِمــْن َبْعــِدي (
  )ِإنَك َأْنَت اْلَوهابُ 

  35  ص

  62  ص   )َال َنَرى ِرَجاًال ُكنا َنُعدُهْم ِمَن اْألَْشَرارِ  َوَقاُلوا َما َلَنا(
َل َأْحَســَن اْلَحــِديِث ِكَتاًبــا ُمَتَشــاِبًها َمثَــاِنَي َتْقَشــِعر ِمْنــُه ُجُلــوُد ( ــُه َنــزالل

َك الــِذيَن َيْخَشــْوَن َربُهــْم ثُــم َتِلــيُن ُجُلــوُدُهْم َوُقُلــوُبُهْم ِإَلــى ِذْكــِر اللــِه َذِلــ
  )ُهَدى اللِه َيْهِدي ِبِه َمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْضِلِل اللُه َفَما َلُه ِمْن َهادٍ 

  23  الزمر 

                                                 
  .  35/  3/ تفسري النسفي  )1(
  .   404 – 403/  16/ نظم الدرر  )2(
  6سورة ص اآلية  )3(
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  40  الزمر   )َمْن َيْأِتيِه َعَذاٌب ُيْخِزيِه َوَيِحل َعَلْيِه َعَذاٌب ُمِقيمٌ (

ـــْم َتُمـــْت ِفـــي( ـــَوفى اْألَْنُفـــَس ِحـــيَن َمْوِتَهـــا َوالِتـــي َل َمَناِمَهـــا  اللـــُه َيَت
َفُيْمِســـُك الِتـــي َقَضـــى َعَلْيَهـــا اْلَمـــْوَت َوُيْرِســـُل اْألُْخـــَرى ِإَلـــى َأَجـــٍل 

  )ُمَسمى ِإن ِفي َذِلَك َآلَياٍت ِلَقْوٍم َيَتَفكُرونَ 

  42  الزمر 

ْزَق ِلَمـــْن َيَشـــاُء َوَيْقـــِدُر ِإن ِفـــي ( ـــَه َيْبُســـُط الـــرالل ـــْم َيْعَلُمـــوا َأن َأَوَل
  )َك َآلَياٍت ِلَقْوٍم ُيْؤِمُنونَ َذلِ 

  52  الزمر 

ــًرا َحتــى ِإَذا َجاُءوَهــا ُفِتَحــْت ( ــنَم ُزَم ــى َجَه ــُروا ِإَل َوِســيَق الــِذيَن َكَف
َأْبَواُبَهـــا َوَقـــاَل َلُهـــْم َخَزَنُتَهـــا َأَلـــْم َيـــْأِتُكْم ُرُســـٌل ِمـــْنُكْم َيْتُلـــوَن َعَلـــْيُكْم 

ــِذُروَنكُ  ــاِت َربُكــْم َوُيْن ــاُلوا َبَلــى َوَلِكــْن َحقــْت آَي ــْوِمُكْم َهــَذا َق ــاَء َي ْم ِلَق
  )َكِلَمُة اْلَعَذاِب َعَلى اْلَكاِفِرينَ 

  71  الزمر 

ــــا ( ــــاِظِميَن َم ــــاِجِر َك ــــَدى اْلَحَن ــــوُب َل ــــِة ِإِذ اْلُقُل ــــْوَم اْآلِزَف ــــِذْرُهْم َي َوَأْن
  )ِللظاِلِميَن ِمْن َحِميٍم َوَال َشِفيٍع ُيَطاعُ 

    غافر 
18  

َوَقاَل َرُجٌل ُمْؤِمٌن ِمْن آِل ِفْرَعْوَن َيْكُتُم ِإيَماَنُه َأَتْقُتلُـوَن َرُجـًال َأْن (
َيقُــوَل َربــَي اللــُه َوَقــْد َجــاَءُكْم ِباْلَبيَنــاِت ِمــْن َربُكــْم َوإِْن َيــُك َكاِذًبــا 

ِعـُدُكْم ِإن اللـَه َفَعَلْيِه َكِذُبُه َوإِْن َيُك َصاِدًقا ُيِصْبُكْم َبْعـُض الـِذي يَ 
  )َال َيْهِدي َمْن ُهَو ُمْسِرٌف َكذابٌ 

  28  غافر 

الــِذيَن ُيَجــاِدُلوَن ِفــي آَيــاِت اللــِه ِبَغْيــِر ُســْلَطاٍن َأتَــاُهْم َكُبــَر َمْقتًــا ِعْنــَد اللــِه (
 َقْلِب ُمَتَكب ُه َعَلى ُكلِذيَن آَمُنوا َكَذِلَك َيْطَبُع اللارٍ َوِعْنَد الٍر َجب(  

  35  غافر 

َلْت آَياُتُه ُقْرآًنا َعَرِبيا ِلَقْوٍم َيْعَلُمونَ ( 3  فصلت   )ِكَتاٌب ُفص  

) ُنـوا َلهُـْم َمـا َبـْيَن َأْيـِديِهْم َوَمـا َخْلَفهُـْم َوَحـقْضَنا َلُهْم ُقَرَناَء َفَزيَوَقي
ْنِس ِإنهُـْم َعَلْيِهُم اْلَقْوُل ِفي ُأَمٍم َقْد َخَلْت ِمْن َقْبلِ  ِهْم ِمَن اْلِجن َواْإلِ

  )َكاُنوا َخاِسِرينَ 

  25  فصلت 

َال َيْأِتيــِه اْلَباِطــُل ِمــْن َبــْيِن َيَدْيــِه َوَال ِمــْن َخْلِفــِه َتْنِزيــٌل ِمــْن َحِكــيٍم (
  )َحِميدٍ 

  42  فصلت  

    فصلت  َبَقْت ِمــْن َوَلَقــْد آَتْيَنــا ُموَســى اْلِكتَــاَب َفــاْخُتِلَف ِفيــِه َوَلــْوَال َكِلَمــٌة َســ(
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  45  )َربَك َلُقِضَي َبْيَنُهْم َوإِنُهْم َلِفي َشك ِمْنُه ُمِريبٍ 

ُقوا ِإال ِمْن َبْعِد َمـا َجـاَءُهُم اْلِعْلـُم َبْغًيـا َبْيـَنُهْم َوَلـْوَال َكِلَمـٌة ( َوَما َتَفر
َوإِن الــــِذيَن  َســــَبَقْت ِمــــْن َربــــَك ِإَلــــى َأَجــــٍل ُمَســــمى َلُقِضــــَي َبْيــــَنُهمْ 

  )ُأوِرُثوا اْلِكَتاَب ِمْن َبْعِدِهْم َلِفي َشك ِمْنُه ُمِريبٍ 

  14  الشورى 

َأْم َلُهْم ُشَرَكاُء َشَرُعوا َلُهْم ِمَن الديِن َما َلْم َيْأَذْن ِبِه اللُه َوَلْوَال َكِلَمـُة (
  )َعَذاٌب َأِليمٌ  اْلَفْصِل َلُقِضَي َبْيَنُهْم َوإِن الظاِلِميَن َلُهمْ 

  21  الشورى 

َوَما َكاَن َلُهْم ِمْن َأْوِلَياَء َيْنُصُروَنُهْم ِمـْن ُدوِن اللـِه َوَمـْن ُيْضـِلِل (
  )اللُه َفَما َلُه ِمْن َسِبيلٍ 

    الشورى 
46  

َوَكَذِلَك َأْوَحْيَنا ِإَلْيَك ُروًحا ِمْن َأْمِرَنـا َمـا ُكْنـَت تَـْدِري َمـا اْلِكتَـاُب (
يَمــاُن َوَلِكــْن َجَعْلَنــاُه ُنــوًرا َنْهــِدي ِبــِه َمــْن َنَشــاُء ِمــْن ِعَباِدَنــا وَ  َال اْإلِ

  )َوإِنَك َلَتْهِدي ِإَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍ 

  52  الشورى 

َواْســــَأْل َمــــْن َأْرَســـــْلَنا ِمــــْن َقْبِلــــَك ِمـــــْن ُرُســــِلَنا َأَجَعْلَنــــا ِمـــــْن ُدوِن (
  )الرْحَمِن آِلَهًة ُيْعَبُدونَ 

  45  الزخرف  

  88  الزخرف    )َوِقيِلِه َيا َرب ِإن َهؤَُالِء َقْوٌم َال ُيْؤِمُنونَ (

  10  الدخان   )َفاْرَتِقْب َيْوَم َتْأِتي السَماُء ِبُدَخاٍن ُمِبينٍ (

  4  الجاثية    )َوِفي َخْلِقُكْم َوَما َيُبث ِمْن َدابٍة آَياٌت ِلَقْوٍم ُيوِقُنونَ (

ــَماِء ِمــْن ِرْزٍق َواْخــِتَال ( ــُه ِمــَن الســَزَل الل ــاِر َوَمــا َأْن ــِل َوالنَه ِف اللْي
َيــــاِح آَيــــاٌت ِلَقــــْوٍم  َفَأْحَيــــا ِبــــِه اْألَْرَض َبْعــــَد َمْوِتَهــــا َوَتْصــــِريِف الر

  )َيْعِقُلونَ 

  5  الجاثية  

َأْن َلـْم َيْسـَمْعَها َيْسَمُع آَياِت اللِه تُْتَلى َعَلْيِه ثُم ُيِصر ُمْسَتْكِبًرا َكـ(
  )َفَبشْرُه ِبَعَذاٍب َأِليمٍ 

  8  الجاثية 

) ـَماَواِت َوَمـا ِفـي اْألَْرِض َجِميًعـا ِمْنـُه ِإنَر َلُكـْم َمـا ِفـي الس َوَسخ
  )ِفي َذِلَك َآلَياٍت ِلَقْوٍم َيَتَفكُرونَ 

  13  الجاثية  

  20  الجاثية    )ْوٍم ُيوِقُنونَ َهَذا َبَصاِئُر ِللناِس َوُهًدى َوَرْحَمٌة ِلقَ (
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ُأوَلِئَك الِذيَن َحق َعَلْيِهُم اْلَقْوُل ِفي ُأَمٍم َقْد َخَلْت ِمـْن َقـْبِلِهْم ِمـَن (
ْنِس ِإنُهْم َكاُنوا َخاِسِرينَ    )اْلِجن َواْإلِ

  18  اآلحقاف 

ــَد اللــِه َوُأَبلُغُكــْم َمــا ُأْرِســلْ ( ــُم ِعْن ــِه َوَلِكنــي َأَراُكــْم َقــاَل ِإنَمــا اْلِعْل ُت ِب
  )َقْوًما َتْجَهُلونَ 

  23  األحقاف 

ـــا َفَأْصـــَبُحوا َال ُيـــَرى ِإال َمَســـاِكُنُهْم ( ُر ُكـــل َشـــْيٍء ِبـــَأْمِر َربَه ـــَدم ُت
  )َكَذِلَك َنْجِزي اْلَقْوَم اْلُمْجِرِمينَ 

  25  األحقاف

ْنــِزَل ِمــْن َبْعــِد ُموَســى ُمَصــدًقا َقــاُلوا َيــا َقْوَمَنــا ِإنــا َســِمْعَنا ِكَتاًبــا أُ (
  )ِلَما َبْيَن َيَدْيِه َيْهِدي ِإَلى اْلَحق َوإَِلى َطِريٍق ُمْسَتِقيمٍ 

  30  األحقاف

ـــاِلَحاِت َجنـــاٍت َتْجـــِري ( ـــِذيَن آَمُنـــوا َوَعِملُــوا الصــَه ُيـــْدِخُل الالل ِإن
ــُروا  ــاُر َوالــِذيَن َكَف ــا اْألَْنَه ــُل ِمــْن َتْحِتَه ــا َتْأُك ــْأُكُلوَن َكَم َيَتَمتُعــوَن َوَي

  )اْألَْنَعاُم َوالناُر َمْثًوى َلُهمْ 

  12  محمد 

َمَثـــُل اْلَجنـــِة الِتـــي ُوِعـــَد اْلُمتُقـــوَن ِفيَهـــا َأْنَهـــاٌر ِمـــْن َمـــاٍء َغْيـــِر آِســـٍن (
َلــذٍة ِللشــاِرِبيَن  َوَأْنَهــاٌر ِمــْن َلــَبٍن َلــْم َيَتَغيــْر َطْعُمــُه َوَأْنَهــاٌر ِمــْن َخْمــرٍ 

َوَأْنَهــاٌر ِمــْن َعَســٍل ُمَصــفى َوَلُهــْم ِفيَهــا ِمــْن ُكــل الثَمــَراِت َوَمْغِفــَرٌة ِمــْن 
  )َربِهْم َكَمْن ُهَو َخاِلٌد ِفي الناِر َوُسُقوا َماًء َحِميًما َفَقطَع َأْمَعاَءُهمْ 

  15  محمد 

اِت َجنــاٍت َتْجــِري ِمــْن َتْحِتَهــا اْألَْنَهــاُر ِلُيــْدِخَل اْلُمــْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَنــ(
َخاِلــِديَن ِفيَهــا َوُيَكفــَر َعــْنُهْم َســيَئاِتِهْم َوَكــاَن َذِلــَك ِعْنــَد اللــِه َفــْوًزا 

  )َعِظيًما

  5  الفتح 

  19  الفتح   )َوَمَغاِنَم َكِثيَرًة َيْأُخُذوَنَها َوَكاَن اللُه َعِزيًزا َحِكيًما(

) وُكْم َعِن اْلَمْسِجِد اْلَحـَراِم َواْلَهـْدَي َمْعُكوًفـا ُهُم الِذيَن َكَفُروا َوَصد
َأْن َيْبُلَغ َمِحلُه َوَلْوَال ِرَجاٌل ُمْؤِمُنـوَن َوِنَسـاٌء ُمْؤِمَنـاٌت َلـْم َتْعَلُمـوُهْم 

ـــْدِخَل اللـــ ـــٍم ِلُي ـــِر ِعْل ـــْنُهْم َمَعـــرٌة ِبَغْي ـــوُهْم َفُتِصـــيَبُكْم ِم ـــي َأْن َتَطُئ ُه ِف
ـــْنُهْم َعـــَذاًبا  ـــذْبَنا الـــِذيَن َكَفـــُروا ِم ـــْو َتَزيلُـــوا َلَع ـــْن َيَشـــاُء َل ـــِه َم َرْحَمِت

  )َأِليًما

  25  الفتح

ــَنُهْم ( ــُه َأِشــداُء َعَلــى اْلُكفــاِر ُرَحَمــاُء َبْي ــٌد َرُســوُل اللــِه َوالــِذيَن َمَع 29  الفتح  ُمَحم  
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ًدا َيْبَتُغــوَن فَ  ًعــا ُســجــِه َوِرْضــَواًنا ِســيَماُهْم ِفــي تَــَراُهْم ُركْضــًال ِمــَن الل
ْنِجيِل  ُوُجوِهِهْم ِمْن َأَثِر السُجوِد َذِلَك َمَثُلُهْم ِفي التْوَراِة َوَمَثُلُهْم ِفي اْإلِ
َكـــَزْرٍع َأْخـــَرَج َشـــْطَأُه َفـــآَزَرُه َفاْســـَتْغَلَظ َفاْســـَتَوى َعَلـــى ُســـوِقِه ُيْعِجـــُب 

راَع ِلَيِغيَظ بِ  ـاِلَحاِت الز ـِذيَن آَمُنـوا َوَعِملُـوا الصـُه الـاَر َوَعـَد اللِهـُم اْلُكف
  )ِمْنُهْم َمْغِفَرًة َوَأْجًرا َعِظيًما

ِميمِ ( َجَعَلْتُه َكالر 42  الذاريات   )َما َتَذُر ِمْن َشْيٍء َأَتْت َعَلْيِه ِإال  

) 22  الطور   )ا َيْشَتُهونَ َوَأْمَدْدَناُهْم ِبَفاِكَهٍة َوَلْحٍم ِمم  

  30  الطور    )َأْم َيُقوُلوَن َشاِعٌر َنَتَربُص ِبِه َرْيَب اْلَمُنونِ (

  38  الطور    )َأْم َلُهْم ُسلٌم َيْسَتِمُعوَن ِفيِه َفْلَيْأِت ُمْسَتِمُعُهْم ِبُسْلَطاٍن ُمِبينٍ (

  4  النجم   )ِإْن ُهَو ِإال َوْحٌي ُيوَحى(

ْيُتُموَها َأْنـــُتْم َوآَبــاُؤُكْم َمـــا َأْنــَزَل اللـــُه ِبَهـــا ِإْن ِهــَي إِ ( َأْســـَماٌء َســم ال
ــــْن ُســــْلَطاٍن ِإْن َيتِبُعــــوَن ِإال الظــــن َوَمــــا َتْهــــَوى اْألَْنفُــــُس َوَلَقــــْد  ِم

  )َجاَءُهْم ِمْن َربِهُم اْلُهَدى

  23  النجم 

  20  القمر   )ٍل ُمْنَقِعرٍ َتْنِزُع الناَس َكَأنُهْم َأْعَجاُز َنخْ (

ُبرِ ( َشْيٍء َفَعُلوُه ِفي الز 52  القمر   )َوُكل  

  50  الرحمن   )ِفيِهَما َعْيَناِن َتْجِرَيانِ (

  20  الواقعة    )َوَفاِكَهٍة ِمما َيَتَخيُرونَ (

  21  الواقعة   )َوَلْحِم َطْيٍر ِمما َيْشَتُهونَ (

ـــــِديِهْم َيـــــْوَم َتـــــَرى اْلُمـــــْؤِمِنيَن َوالْ ( ُمْؤِمَنـــــاِت َيْســـــَعى ُنـــــوُرُهْم َبـــــْيَن َأْي
ـــــاٌت َتْجـــــِري ِمـــــْن َتْحِتَهـــــا اْألَْنَهـــــاُر  ـــــْوَم َجن َوِبَأْيَمـــــاِنِهْم ُبْشـــــَراُكُم اْلَي

  )َخاِلِديَن ِفيَها َذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ 

  12  الحديد  

ــاِرِهْم ِبُرُســِلَنا َوَقفيْ ( ــى آَث ــا َعَل ــم َقفْيَن ــْرَيَم َوآَتْيَنــاُه ُث ــِن َم ــا ِبِعيَســى اْب َن
ــًة  ــًة َوَرْحَمــًة َوَرْهَباِني ــا ِفــي ُقُلــوِب الــِذيَن اتَبُعــوُه َرْأَف ْنِجيــَل َوَجَعْلَن اْإلِ
اْبتَـَدُعوَها َمــا َكَتْبَناَهــا َعَلـْيِهْم ِإال اْبِتَغــاَء ِرْضــَواِن اللـِه َفَمــا َرَعْوَهــا 

َنــــا الــــِذيَن آَمُنــــوا ِمــــْنُهْم َأْجــــَرُهْم َوَكِثيــــٌر ِمــــْنُهْم َحــــق ِرَعاَيِتَهــــا َفآَتيْ 

  27  الحديد   
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  )َفاِسُقونَ 
َيا َأيَهـا الـِذيَن آَمُنـوا اتقُـوا اللـَه َوآِمُنـوا ِبَرُسـوِلِه ُيـْؤِتُكْم ِكْفَلـْيِن ِمـْن (

ـــْر َلُكـــْم وَ  ـــِه َوَيْغِف ـــوًرا َتْمُشـــوَن ِب ـــْل َلُكـــْم ُن ـــِه َوَيْجَع ـــوٌر َرْحَمِت اللـــُه َغُف
 )َرِحيمٌ 

الحديد   28  

َال َتِجُد َقْوًما ُيْؤِمُنوَن ِباللـِه َواْلَيـْوِم اْآلِخـِر ُيـَوادوَن َمـْن َحـاد اللـَه (
َوَرُســوَلُه َوَلــْو َكــاُنوا آَبــاَءُهْم َأْو َأْبَنــاَءُهْم َأْو ِإْخــَواَنُهْم َأْو َعِشــيَرَتُهْم 

ـــوبِ  ـــي ُقُل ـــَب ِف ـــَك َكَت ـــُه َوُيـــْدِخُلُهْم ُأوَلِئ ـــُروٍح ِمْن ـــَدُهْم ِب ـــاَن َوَأي يَم ِهُم اْإلِ
َجناٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْألَْنَهاُر َخاِلـِديَن ِفيَهـا َرِضـَي اللـُه َعـْنُهْم 

 )َوَرُضوا َعْنُه ُأوَلِئَك ِحْزُب اللِه َأَال ِإن ِحْزَب اللِه ُهُم اْلُمْفِلُحونَ 

  22 المجادلة 

ْنـــُتْم َأَشـــد َرْهَبـــًة ِفـــي ُصـــُدوِرِهْم ِمـــَن اللـــِه َذِلـــَك ِبـــَأنُهْم َقـــْوٌم َال َألَ (
  )َيْفَقُهونَ 

  13  الحشر 

َنٍة َأْو ِمْن َوَراِء ُجـُدٍر َبْأُسـُهْم ( ِفي ُقًرى ُمَحص َال ُيَقاِتُلوَنُكْم َجِميًعا ِإال
ــــوُبُهمْ  ــــا َوُقُل ــــَنُهْم َشــــِديٌد َتْحَســــُبُهْم َجِميًع ــــْوٌم َال  َبْي ــــَأنُهْم َق ــــَك ِب َشــــتى َذِل

  )َيْعِقُلونَ 

  14  الحشر 

َيا َأيَها النِبي ِإَذا َجاَءَك اْلُمْؤِمَناُت ُيَباِيْعَنَك َعَلى َأْن َال ُيْشـِرْكَن (
ِباللـــِه َشـــْيًئا َوَال َيْســـِرْقَن َوَال َيـــْزِنيَن َوَال َيْقـــُتْلَن َأْوَالَدُهـــن َوَال َيــــْأِتيَن 
ِبُبْهَتاٍن َيْفَتِريَنـُه َبـْيَن َأْيـِديِهن َوَأْرُجِلِهـن َوَال َيْعِصـيَنَك ِفـي َمْعـُروٍف 

  )َفَباِيْعُهن َواْسَتْغِفْر َلُهن اللَه ِإن اللَه َغُفوٌر َرِحيمٌ 

  12  الممتحنة 

َعَلْيِهْم َقـْد َيِئُسـوا َيا َأيَها الِذيَن آَمُنوا َال َتَتَولْوا َقْوًما َغِضَب اللُه (
  )ِمَن اْآلِخَرِة َكَما َيِئَس اْلُكفاُر ِمْن َأْصَحاِب اْلُقُبورِ 

  13  الممتحنة 

ــْيُكْم ( َوإِْذ َقــاَل ِعيَســى اْبــُن َمــْرَيَم َيــا َبِنــي ِإْســَراِئيَل ِإنــي َرُســوُل اللــِه ِإَل
ــًرا ِبَرُســوٍل َيــْأِتي ِمــْن َبْعــِدي ُمَصــدًقا ِلَمــا َبــْيَن َيــَدي ِمــَن التــْوَراِة َوُمبَ  ش

  )اْسُمُه َأْحَمُد َفَلما َجاَءُهْم ِباْلَبيَناِت َقاُلوا َهَذا ِسْحٌر ُمِبينٌ 

  6   الصف

َيـا َأيَهــا الـِذيَن آَمُنــوا َهــْل َأُدلُكـْم َعَلــى ِتَجــاَرٍة تُْنِجـيُكْم ِمــْن َعــَذاٍب (
  )َأِليمٍ 

  10  الصف
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ُنــوَبُكْم َوُيــْدِخْلُكْم َجنــاٍت َتْجــِري ِمــْن َتْحِتَهــا اْألَْنَهــاُر َيْغِفــْر َلُكــْم ذُ (
  )َوَمَساِكَن َطيَبًة ِفي َجناِت َعْدٍن َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ 

  12  الصف

ـــِه ( ـــْيِهْم آَياِت ـــو َعَل ـــْنُهْم َيْتُل ـــيَن َرُســـوًال ِم ي ـــي اْألُم ُهـــَو الـــِذي َبَعـــَث ِف
لُمُهــــُم اْلِكَتــــاَب َواْلِحْكَمــــَة َوإِْن َكــــاُنوا ِمــــْن َقْبــــُل َلِفــــي َوُيــــَزكيِهْم َوُيعَ 
  )َضَالٍل ُمِبينٍ 

  2  الجمعة 

ــْؤِمْن ِباللــِه ( ــْن ُي ــْوُم التَغــاُبِن َوَم ــَك َي ــْوِم اْلَجْمــِع َذِل ــْم ِلَي ــْوَم َيْجَمُعُك َي
ـــُه َجنـــ اٍت َتْجـــِري ِمـــْن َوَيْعَمـــْل َصـــاِلًحا ُيَكفـــْر َعْنـــُه َســـيَئاِتِه َوُيْدِخْل

  )َتْحِتَها اْألَْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َأَبًدا َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ 

  9  التغابن 

َوَكَأيْن ِمْن َقْرَيٍة َعَتْت َعْن َأْمـِر َربَهـا َوُرُسـِلِه َفَحاَسـْبَناَها ِحَسـاًبا (
  )َشِديًدا َوَعذْبَناَها َعَذاًبا ُنْكًرا

   8   الطالق

ــــوا ( ــــاٍت ِلُيْخــــِرَج الــــِذيَن آَمُن ــــاِت اللــــِه ُمَبيَن ــــْيُكْم آَي ــــو َعَل َرُســــوًال َيْتُل
ــْؤِمْن ِباللــِه  ــوِر َوَمــْن ُي ــاِت ِإَلــى الن ــاِلَحاِت ِمــَن الظُلَم ــوا الص َوَعِمُل
َوَيْعَمْل َصاِلًحا ُيْدِخْلُه َجنـاٍت َتْجـِري ِمـْن َتْحِتَهـا اْألَْنَهـاُر َخاِلـِديَن 

  )ِفيَها َأَبًدا َقْد َأْحَسَن اللُه َلُه ِرْزًقا

  11  الطالق 

َرَها َعَلْيِهْم َسْبَع َلَياٍل َوَثَماِنَيَة َأيـاٍم ُحُسـوًما َفتَـَرى اْلَقـْوَم ِفيَهـا ( َسخ
  )َصْرَعى َكَأنُهْم َأْعَجاُز َنْخٍل َخاِوَيةٍ 

  7   الحاقة 

وُح إِ ( َلْيـِه ِفـي َيـْوٍم َكـاَن ِمْقـَداُرُه َخْمِسـيَن َأْلـَف َتْعُرُج اْلَمَالِئَكـُة َوالـر
  )َسَنةٍ 

  4  المعارج 

ْشِد َفآَمنا ِبِه َوَلْن ُنْشِرَك ِبَربَنا َأَحًدا( 2  الجن   )َيْهِدي ِإَلى الر  

  17  المزمل   )َفَكْيَف َتتُقوَن ِإْن َكَفْرُتْم َيْوًما َيْجَعُل اْلِوْلَداَن ِشيًبا(

َك َيْعَلـــُم َأنـــَك َتقُـــوُم َأْدَنـــى ِمـــْن ثُُلثَـــِي اللْيـــِل َوِنْصـــَفُه َوثُُلثَـــُه ِإن َربـــ(
ــْن  ــَم َأْن َل َوَطاِئَفــٌة ِمــَن الــِذيَن َمَعــَك َواللــُه ُيَقــدُر اللْيــَل َوالنَهــاَر َعِل

ــــَر ِمــــَن اْلُقــــْرآِن َعِلــــَم أَ  ْن ُتْحُصــــوُه َفَتــــاَب َعَلــــْيُكْم َفــــاْقَرُءوا َمــــا َتَيس
َســـَيُكوُن ِمـــْنُكْم َمْرَضـــى َوآَخـــُروَن َيْضـــِرُبوَن ِفـــي اْألَْرِض َيْبَتُغـــوَن 

  20  المزمل 
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ِمْن َفْضِل اللِه َوآَخُروَن ُيَقاِتُلوَن ِفي َسِبيِل اللِه َفاْقَرُءوا َما َتَيسـَر 
َكاَة َوَأْقِرُضوا اللَه َقْرًضـا َحَسـًنا  َالَة َوآُتوا الز َوَمـا ِمْنُه َوَأِقيُموا الص

تَُقدُموا ِألَْنُفِسُكْم ِمْن َخْيٍر َتِجُدوُه ِعْنَد اللِه ُهـَو َخْيـًرا َوَأْعَظـَم َأْجـًرا 
  )َواْسَتْغِفُروا اللَه ِإن اللَه َغُفوٌر َرِحيمٌ 

  24  المدثر   )َفَقاَل ِإْن َهَذا ِإال ِسْحٌر ُيْؤَثرُ (

  51  ر المدث  )َفرْت ِمْن َقْسَوَرةٍ (

  37  القيامة   )َأَلْم َيُك ُنْطَفًة ِمْن َمِني ُيْمَنى(

  5  اإلنسان   )ِإن اْألَْبَراَر َيْشَرُبوَن ِمْن َكْأٍس َكاَن ِمَزاُجَها َكاُفوًرا(

  7  اإلنسان   )ُيوُفوَن ِبالنْذِر َوَيَخاُفوَن َيْوًما َكاَن َشرُه ُمْسَتِطيًرا(

  37  عبسى   )َيْوَمِئٍذ َشْأٌن ُيْغِنيهِ  ِلُكل اْمِرٍئ ِمْنُهمْ (

ُبونَ ( 28  المطففين   )َعْيًنا َيْشَرُب ِبَها اْلُمَقر  

ــــاٌت َتْجــــِري ِمــــْن ( ــــاِلَحاِت َلُهــــْم َجن ــــوا الص ِإن الــــِذيَن آَمُنــــوا َوَعِمُل
  )َتْحِتَها اْألَْنَهاُر َذِلَك اْلَفْوُز اْلَكِبيرُ 

  11  البروج 

ْلِب َوالتَراِئبِ َيْخُرُج ِمْن َبيْ ( 7  الطارق   )ِن الص  

  4  الغاشية   )َتْصَلى َناًرا َحاِمَيةً (

  5  الغاشية    )ُتْسَقى ِمْن َعْيٍن آِنَيةٍ (

  7  الغاشية   )َال ُيْسِمُن َوَال ُيْغِني ِمْن ُجوعٍ (

  14  الليل    )َفَأْنَذْرُتُكْم َناًرا َتَلظى(

  19  الليل   )َمٍة ُتْجَزىَوَما ِألََحٍد ِعْنَدُه ِمْن ِنعْ (

  2  البينة   )َرُسوٌل ِمَن اللِه َيْتُلو ُصُحًفا ُمَطهَرةً (
َجَزاُؤُهْم ِعْنـَد َربِهـْم َجنـاُت َعـْدٍن َتْجـِري ِمـْن َتْحِتَهـا اْألَْنَهـاُر َخاِلـِديَن (

  )َربهُ ِفيَها َأَبًدا َرِضَي اللُه َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنُه َذِلَك ِلَمْن َخِشَي 
  8  البينة  
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شـارة مبنـي علـى السـكون اسـم إ: حـرف توكيـد ونصـب ، هـذا: إن: إن هذا لشـيء يـراد
فعـل مضـارع مبنـي : خبرهـا مرفـوع ، يـراد: للتوكيـد ، شـيء: في محـل نصـب اسـمها ، الـالم

   .)1( للمجهول ، نائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو
  . في محل رفع نعت لشيء  ةفيراد جملة فعلي" يراد: "א����د
�لهتكم فهذا أمر مراد أو مقدر من أي اتركوا أمر دعوتهم إياكم للتوحيد وتمسكوا بآ: א����

   . )2(ربكم
 �شاهدوه من أمر النبي و شارة إلى ما وقع اآلية تعليل ألمر الصبر وإ :�! �ق�א�	�ل

    .)3(مهأمر التوحيد ونفيه أللوهية آلهتب وتمسكه
�:�א��و���א����� �

ــاُلوا َال َتَخــْف َخْصــَماِن َبَغــى �: فــي قولــه تعــالى ــْنُهْم َق ــِزَع ِم ــوا َعَلــى َداُوَد َفَف ِإْذ َدَخُل
َراطِ  َوَال ُتْشِطْط َواْهِدَنا ِإَلى َسَواِء الص َبْعُضَنا َعَلى َبْعٍض َفاْحُكْم َبْيَنَنا ِباْلَحق�

 )4(.   
  : א���א�

وعالمـــة  بـــال الناهيـــة ل مضـــارع مجـــزومفعـــ: ، تخـــف ناهيـــة : ال: صـــمانخـــف ختال 
خبر مبتدأ محـذوف تقـديره نحـن  :خصمان ،فاعله ضمير مستتر تقديره أنت  جزمه السكون

  .  والفاعل بعضنا المقدرة على األلفمبني على الفتحة  فعل ماضٍ : غى، ب

  .  )5(في محل رفع نعت لخصمان بعضنا على بعض ىفجملة بغ" ىبغ: "א����د
�إلـى سـواء  ناهـدمنا علـى بعـض فـاحكم بيننـا بـالحق وا بعض ان اعتدىأي خصم: א����
)6( .الحكم العدل و الصراط 

 

 

 

 

  

                                                 
  . 23/330/إعراب القرآن وبيانه  )1(
  .   167/  23/ روح املعاين  )2(
   .املرجع السابق   )3(
  .  22سورة ص اآلية   )4(
  . 23/346/إعراب القرآن وبيانه  )5(
  .   29/  3/ البن عاشور /تفسري التحرير والتنوير )6(

  : א���א�
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�א��
	��א����� �

�	ذ&�א����و��و%$����א������#��" �

لمباشــرة العامــل كمــا  إن علــم المنعــوت وكــان النعــت صــالحاحــذف المنعــوت يــتم 
ن المنعـوت المحـذوف إحيـث  .)1()ُحـوٌر َمْقُصـوَراٌت ِفـي اْلِخَيـامِ : (جـاء فـي قولـه تعـالى 

هـو نســاء وقــد صــلح النعــت لمباشــرة عاملـه وهــو أن الحــور ال يوصــف بهــن إال النســاء 
وذلــك علــى  موضــعًا مــن الربــع األخيــر د وقــع حــذف المنعــوت فــي مائــة وواحــدهــذا وقــ

  .   النحو التالي
�:��א��و���א�ول �

�َوَما ِمنا ِإال َلُه َمَقاٌم َمْعُلومٌ �: في قوله تعالى
 )2( .  

  : א���א�

ـــومومـــا منـــا  ـــه مقـــام معل , خبـــر مقـــدم: منـــا , ومـــا نافيـــة , الـــواو اســـتئنافية  :إال ل
والمبتــدأ محــذوف أقيمـــت صــفته مقامــه والتقـــدير ومــا منـــا مــن أحــد إال لـــه مقــام معلـــوم 

: إال, والخبـر جملـة إال لـه مقـام معلـوم ويجوز أن تكون منا صـفة لمحـذوف هـو المبتـدأ
وذكــر القرطبــي  نعــت: ومعلــوم , مبتــدأ مــؤخر : ، مقــام  خبــر مقــدم :أداة حصــر ، لــه

) ومـــا منــا إال مـــن لـــه مقـــام معلـــوم(التقـــدير عنـــد الكـــوفيين  ومــا منـــا إال لـــه مقـــام معلــوم
أي مكــان معلــوم ) ومــا منــا إال لــه مقــام معلــوم(فحــذف الموصــول مــن وعنــد البصــريين 

   . )3( في العبادة
  مقامه ) مقام(النعت الظرف  وأقيم) احد( حيث حذف المنعوت" مقام: "א����د
�  : א����

أن كــــل ملــــك مــــن هــــؤالء لــــه مقــــام ينتهــــي فيــــه أمــــر اهللا ال  )4(جــــاء فــــي التحريــــر
يســتطيع تجــاوزه أو مكــان ووضــع معــين يتعبــد بــه ال يغيــره فمــنهم مــن هــو راكــع ال يقــيم 

 . لبه ومنهم من هو ساجد ال يرفع رأسه ص

 

                                                 
  .  72سورة الرمحن اآلية   )1(
  . 164سورة الصافات اآلية   )2(
  . 319-23/318/إعراب القرآن وبيانه  )3(
  .   192/  23/ التحرير والتنوير  )4(
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�:�א��و���א����� �

ـــه تعـــال ـــَن �: ى فـــي قول ـــًرا ِم ـــى ِنَعاِجـــِه َوإِن َكِثي ـــَك ِإَل ـــَك ِبُســـَؤاِل َنْعَجِت ـــْد َظَلَم ـــاَل َلَق َق
ــاِلَحاِت َوَقِليــٌل َمــا ُهــْم  ــِذيَن آَمُنــوا َوَعِمُلــوا الصال اْلُخَلَطــاِء َلَيْبِغــي َبْعُضــُهْم َعَلــى َبْعــٍض ِإال

 اُه َفاْسَتْغَفَر َربَما َفَتنَداُوُد َأن َراِكًعا َوَأَنابَ َوَظن ُه َوَخر�
 )1(.     

وعشـرين  ةفـي جملـة وعملـوا الصـالحات فـي ثالثـ) األعمـال(د حذف المنعـوت ر و 
  . األخير موضعًا من الربع 
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َيْبِغـي َقاَل َلَقْد َظَلَمَك ِبُسَؤاِل َنْعَجِتَك ِإَلى ِنَعاِجـِه َوإِن َكِثيـًرا ِمـَن اْلُخَلَطـاِء لَ (
ـــاِلَحاِت َوَقِليـــٌل َمـــا ُهـــْم  ـــِذيَن آَمُنـــوا َوَعِمُلـــوا الصال َبْعُضـــُهْم َعَلـــى َبْعـــٍض ِإال

  )َوَظن َداُوُد َأنَما َفَتناُه َفاْسَتْغَفَر َربُه َوَخر َراِكًعا َوَأَنابَ 

  24  ص 

ـــــاِلَحاِت َكالْ ( ـــــِذيَن آَمُنـــــوا َوَعِملُـــــوا الصُمْفِســـــِديَن ِفـــــي َأْم َنْجَعـــــُل ال
ارِ  ِقيَن َكاْلُفجاْألَْرِض َأْم َنْجَعُل اْلُمت(  

  28  ص  

ــاِلَحاِت ( ــِذيَن آَمُنـوا َوَعِملُــوا الصَوَمـا َيْســَتِوي اْألَْعَمـى َواْلَبِصــيُر َوال
  )َوَال اْلُمِسيُء َقِليًال َما َتَتَذكُرونَ 

  58  غافر 

اِلَحاِت َلُهْم َأْجٌر َغْيُر َمْمُنونٍ ِإن الِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا ( 8  فصلت    )الص  

ـْن َدَعـا ِإَلـى اللـِه َوَعِمـَل َصـاِلًحا َوَقـاَل ِإنِنـي ( َوَمْن َأْحَسـُن َقـْوًال ِمم
  )ِمَن اْلُمْسِلِمينَ 

  33  فصلت 

) ــَك ِبَظــالٍم َمــْن َعِمــَل َصــاِلًحا َفِلَنْفِســِه َوَمــْن َأَســاَء َفَعَلْيَهــا َوَمــا َرب
  )ِلْلَعِبيدِ 

  46  فصلت  

ــا َكَســُبوا َوُهـَو َواِقــٌع ِبِهـْم َوالــِذيَن آَمُنــوا ( ــاِلِميَن ُمْشـِفِقيَن ِممتَـَرى الظ
ــَد  ــاِلَحاِت ِفــي َرْوَضــاِت اْلَجنــاِت َلُهــْم َمــا َيَشــاُءوَن ِعْن َوَعِمُلــوا الص

  )َربِهْم َذِلَك ُهَو اْلَفْضُل اْلَكِبيرُ 

  22  الشورى  

ـاِلَحاِت ُقـْل ( ـِذيَن آَمُنـوا َوَعِملُـوا الصُه ِعَبـاَدُه الُر اللِذي ُيَبش23  الشورى  َذِلَك ال  

                                                 
  .  24آلية  سورة ص ا )1(
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َال َأْســَأُلُكْم َعَلْيــِه َأْجــًرا ِإال اْلَمــَودَة ِفــي اْلُقْرَبــى َوَمــْن َيْقَتــِرْف َحَســَنًة 
  )َنِزْد َلُه ِفيَها ُحْسًنا ِإن اللَه َغُفوٌر َشُكورٌ 

ــاِلَحاِت َوَيِزيــُدُهْم ِمــْن َفْضــِلِه ( ــِذيَن آَمُنــوا َوَعِمُلــوا الصَوَيْســَتِجيُب ال
  )َواْلَكاِفُروَن َلُهْم َعَذاٌب َشِديدٌ 

  26  الشورى  

َمــــْن َعِمــــَل َصــــاِلًحا َفِلَنْفِســــِه َوَمــــْن َأَســــاَء َفَعَلْيَهــــا ثُــــم ِإَلــــى َربُكــــْم (
  )ُتْرَجُعونَ 

  15  الجاثية  

ــــيَئاِت َأْن َنْجَعَلُهــــْم َكالــــِذيَن آَمُنــــوا ( ــــِذيَن اْجَتَرُحــــوا السَأْم َحِســــَب ال
اِلَحاِت َسَواًء َمْحَياُهْم َوَمَماُتُهْم َساَء َما َيْحُكُمونَ  َوَعِمُلوا الص(  

  21  الجاثية 

ــاِلَحاِت َفُيــْدِخُلُهْم َربُهــ( ــِذيَن آَمُنــوا َوَعِمُلــوا الصــا ال ْم ِفــي َرْحَمِتــِه َفَأم
  )َذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلُمِبينُ 

  30  الجاثية  

ـــا َوَوَضـــَعْتُه ( ـــُه ُكْرًه ـــُه ُأم ـــِه ِإْحَســـاًنا َحَمَلْت ْنَســـاَن ِبَواِلَدْي ـــْيَنا اْإلِ َوَوص
ُكْرًهـــا َوَحْملُـــُه َوِفَصـــاُلُه َثَالثُـــوَن َشـــْهًرا َحتـــى ِإَذا َبَلـــَغ َأُشـــدُه َوَبَلـــَغ 

ـــي ـــي َأْنَعْمـــَت َأْرَبِع ـــَك الِت ـــاَل َرب َأْوِزْعِنـــي َأْن َأْشـــُكَر ِنْعَمَت ـــَنًة َق َن َس
َعَلــي َوَعَلــى َواِلــَدي َوَأْن َأْعَمــَل َصــاِلًحا َتْرَضــاُه َوَأْصــِلْح ِلــي ِفـــي 

يِتي ِإني تُْبُت ِإَلْيَك َوإِني ِمَن اْلُمْسِلِمينَ  ُذر(  

  15  األحقاف  

ـــٍد َوالـــِذيَن آَمُنـــ( َل َعَلـــى ُمَحم ـــاِلَحاِت َوآَمُنـــوا ِبَمـــا ُنـــز وا َوَعِمُلـــوا الص
  )َوُهَو اْلَحق ِمْن َربِهْم َكفَر َعْنُهْم َسيَئاِتِهْم َوَأْصَلَح َباَلُهمْ 

  2  محمد  

اِلَحاِت َجنـاٍت َتْجـِري ِمـْن ( ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَه ُيْدِخُل الالل ِإن
ِتَها اْألَْنَهاُر َوالِذيَن َكَفُروا َيَتَمتُعـوَن َوَيـْأُكُلوَن َكَمـا َتْأُكـُل اْألَْنَعـاُم َتحْ 

  )َوالناُر َمْثًوى َلُهمْ 

  12  محمد  

ُمَحمٌد َرُسوُل اللِه َوالِذيَن َمَعـُه َأِشـداُء َعَلـى اْلُكفـاِر ُرَحَمـاُء َبْيـَنُهْم (
دً  ًعا ُسـجـِه َوِرْضـَواًنا ِسـيَماُهْم ِفـي َتَراُهْم ُركا َيْبَتُغـوَن َفْضـًال ِمـَن الل

ـــي  ـــَثُلُهْم ِفـــي التـــْوَراِة َوَمـــَثُلُهْم ِف ـــَك َم ـــُجوِد َذِل ـــِر الس ـــْن َأَث ُوُجـــوِهِهْم ِم
ْنِجيـِل َكــَزْرٍع َأْخـَرَج َشــْطَأُه َفـآَزَرُه َفاْســَتْغَلَظ َفاْسـَتَوى َعَلــى ُســوِقِه  اْإلِ

  29  الفتح 
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 ر ــوا ُيْعِجــُب الــز اَع ِلَيِغــيَظ ِبِهــُم اْلُكفــاَر َوَعــَد اللــُه الــِذيَن آَمُنــوا َوَعِمُل
اِلَحاِت ِمْنُهْم َمْغِفَرًة َوَأْجًرا َعِظيًما الص(  

َيـــْوَم َيْجَمُعُكـــْم ِلَيـــْوِم اْلَجْمـــِع َذِلـــَك َيـــْوُم التَغـــاُبِن َوَمـــْن ُيـــْؤِمْن ِباللـــِه (
ُيَكفــــْر َعْنـــُه َســـيَئاِتِه َوُيْدِخْلــــُه َجنـــاٍت َتْجـــِري ِمــــْن َوَيْعَمـــْل َصـــاِلًحا 

  )َتْحِتَها اْألَْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َأَبًدا َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ 

  9  التغابن 

َرُسوًال َيْتُلو َعَلْيُكْم آَياِت اللِه ُمَبيَنـاٍت ِلُيْخـِرَج الـِذيَن آَمُنـوا َوَعِملُـوا (
ـــ ـــِه َوَيْعَمـــْل الصـــوِر َوَمـــْن ُيـــْؤِمْن ِباللُلَمـــاِت ِإَلـــى الناِلَحاِت ِمـــَن الظ

َصاِلًحا ُيْدِخْلُه َجناٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْألَْنَهاُر َخاِلـِديَن ِفيَهـا َأَبـًدا 
  )َقْد َأْحَسَن اللُه َلُه ِرْزًقا

  11  الطالق 

اِلَحاِت َلُهْم َأْجٌر َغْيُر َمْمُنونٍ ِإال الِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا ( 25  االنشقاق   )الص  

اِلَحاِت َلُهْم َجنـاٌت َتْجـِري ِمـْن َتْحِتَهـا ( ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصال ِإن
  )اْألَْنَهاُر َذِلَك اْلَفْوُز اْلَكِبيرُ 

  11  البروج

اِلَحاِت َفلَ ( ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصال 6  التين   )ُهْم َأْجٌر َغْيُر َمْمُنونٍ ِإال  

اِلَحاِت ُأوَلِئَك ُهْم َخْيُر اْلَبِريةِ ( ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصال 7  البينة    )ِإن  

ـــاِلَحاِت َوَتَواَصـــْوا ِبـــاْلَحق َوَتَواَصـــْوا ( ـــِذيَن آَمُنـــوا َوَعِمُلـــوا الصال ِإال
ْبرِ  ِبالص(  

  3  العصر  

  : א�א���

, مسـتثنى منصـوب: أداة اسـتثناء الـذين : إال : وعملوا الصالحاتمنوا آإال الذين 
مبني على الضم التصـاله بـواو الجماعـة وهـو فـي محـل رفـع فاعـل  ماضٍ فعل : أمنوا 

مفعــول بـــه : ، الصــالحات للجماعــة فاعــل :الـــواو ,مــاضٍ فعــل : االــواو عاطفــة ، عملــو 
ره األعمـــال حيـــث أفـــاد النعـــت منعوتـــه ألن تقـــدي لمنعـــوت محـــذوف اً نعتـــمنصـــوب وقـــع 

  .  )1(الصالحات ال تكون إال في األفعال أو األعمال

                                                 
/ بـريوت / دار املعرفـة للطباعـة والنشـر / تح حممد أبو الفضل إبراهيم / لبدر الدين حممد بن عبد اهللا الزركشي / الربهان يف علوم القرآن  )1(

  .23/347/إعراب القرآن وبيانه. 155/  3/ ت . د/  2ط/ لبنان 
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   األعمال لمنعوت محذوف تقديره احيث وقع نعت" الصالحات: "א����د
� �

� �

�   : א����

كثيــرًا مــن الشــركاء ليعتــدي بعضــهم  قـال لقــد ظلمــك بأخــذ نعجتــك إلــى نعاجـه وٕان
األعمــال الصــالحات وهــم قليلــون  ذين آمنــوا وعملــواغيــر إال الــالعلــى بعــض بأخــذ حــق 

   .)1(اختبرناه فاستغفر لذنبه ورجع إلى اهللا إنماوظن داود 
�:�א��و���א����� �

َوُخْذ ِبَيِدَك ِضْغثًا َفاْضـِرْب ِبـِه َوَال َتْحَنـْث ِإنـا َوَجـْدَناُه َصـاِبًرا ِنْعـَم �: في قوله تعالى
�اْلَعْبُد ِإنُه َأوابٌ 

 )2(.    
  : א���א�

فاعل مرفـوع : مدح ، العبدال إلنشاءمبني على الفتح  ماضٍ فعل : نعم: نعم العبد
وذهب الزجاج إلى أن صـفة العبـادة  )أيوب(بالضمة وهو نعت لمنعوت محذوف تقديره

التي مقصود بها العبد في البالء في هذه اآلية قصرت على أيوب لما تلقـاه مـن أنـواع 
  . )3(عبدالبالء فكان نعم أيوب ال

  مقامه  ) العبد( النعت وأقيم أيوبحيث حذف المنعوت " العبد: "א����د
�  : א����

واضـــرب بهـــا وال ترجـــع فـــي حلفـــك إنـــا علمنـــاه أي خـــذ بيـــدك حزمـــة مـــن حشـــيش 
    .)4(لينا إصابرًا على البالء نعم أيوب العبد إنه رجاع تواب 

كيف  إذشكر على النعمة هذا نموذج من قصص األنبياء لتعلم كيف ال�:�! �ق�א�	�ل
ليدل على أن صبر أيوب عليه السالم على البالء حتى أبدله بعد ذلك نعيمًا ال يفنى 

    .)5(على حال واحد  حال الدنيا غير مستقر
                                                 

  .  17/ 7/ تفسري البيضاوي  )1(
  .  44سورة ص اآلية  )2(
  . 23/368/إعراب القرآن وبيانه  )3(
  .   44 – 43/ 4/ تفسري النسفي  )4(
  .   207/  23/ التفسري املنري  )5(
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�
�:�א��و���א��א �

�ِإنا َأْخَلْصَناُهْم ِبَخاِلَصٍة ِذْكَرى الدارِ �: في قوله تعالى
 )1(.  

  : א���א�

مبنـي علـى السـكون  مـاضٍ فعـل : خلصـنا أ, إن واسمها : الصةأخلصناهم بخإنا 
في محل نصـب مفعـول ضمير : وهم  ,وهو في محل رفع فاعل, التصاله بالضمير نا

وهـــى نعـــت لمنعـــوت محـــذوف تقـــديره  جـــار ومجـــرور: خلـــص ، بخالصـــة بـــه للفعـــل أ
  . )2(وجملة أخلصناهم في محل رفع خبر إن )خصلة(

���د���قـــيم النعـــت خالصـــة مقامـــه أي أمنعـــوت خصـــله و حيـــث حـــذف ال" خالصـــة: "א�
  .ة خالصةلأخلصناهم بخص

�  : א����

ال شــوب فيهــا وهــي تــذكرة لــدار اآلخــرة فهــم ال ة خالصــة لنــا جعلنــاهم بخصــأي إ
   .)3(دنيوي أو غيره  خرٍ آيشوبون ذكر دار اآلخرة بهم 

ن قصص السابقين حتى ُيعتبر ويتعظ بها م سيقت هذه اآلية لبيان:�! �ق�א�	�ل
بعدهم فيتخلقوا بأخالقهم ويعملوا ما يستحقون به ما أعد اهللا لهم من الثواب الجزيل 

   .)4(والنعيم المقيم
�:�א��و���א�(��س �

�َوِعْنَدُهْم َقاِصَراُت الطْرِف َأْتَرابٌ �: في قوله تعالى
 )5(  .  

فـــي ســـبعة مواضـــع مـــن الربـــع األخيـــر مـــن القـــرآن ) نســـاء(ورد حـــذف المنعـــوت 
  .الكريم

  
  
  

                                                 
  .  46سورة ص اآلية  )1(
  .23/370/إعراب القرآن وبيانه  )2(
  .   55/  23/أللوسي/ روح املعاين  )3(
  .   214/  23/ التفسري املنري  )4(
  .  52سورة ص اآلية  )5(
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  رقمها  اسم السورة  نص اآلية

  52  ص  )َوِعْنَدُهْم َقاِصَراُت الطْرِف َأْتَرابٌ (

  54  الدخان  )َكَذِلَك َوَزوْجَناُهْم ِبُحوٍر ِعينٍ (

  20  الطور  )ُمتِكِئيَن َعَلى ُسُرٍر َمْصُفوَفٍة َوَزوْجَناُهْم ِبُحوٍر ِعينٍ (

  56  الرحمن  )ِمْثُهن ِإْنٌس َقْبَلُهْم َوَال َجان ِفيِهن َقاِصَراُت الطْرِف َلْم َيطْ (

  70  الرحمن  )ِفيِهن َخْيَراٌت ِحَسانٌ (

  72  الرحمن  )ُحوٌر َمْقُصوَراٌت ِفي اْلِخَيامِ (

  22  الواقعة  )َوُحوٌر ِعينٌ (

  : א���א�

مكــان فــي محــل رفــع  ظــرف: عنــدهم ، عاطفــة:الــواو: وعنــدهم قاصــرات الطــرف
: مضـــاف والضــمير هــم لجماعــة الغـــائبين مضــاف إليــه ، قاصـــرات وعنــد. خبــر مقــدم

  .)1( وجاء المبتدأ نكره ألن الخبر شبه جملة متقدم عليه مبتدأ مؤخر مرفوع
حـور أو نسـاء (فقاصـرات نعـت لمنعـوت محـذوف تقـديره " طرفقاصرات ال": א����د

  .وهو معلوم ألن صفة القصر لم تطلق إال على الحور وهن نساء الجنة )حور
�  : א����

  .)2(على أزواجهن ال ينظرن إلى غيرهم أبصارهنأي نساء قصرن 
�:�א��و���א�!�دس �

  . )3()َوآَخُر ِمْن َشْكِلِه َأْزَواجٌ �: في قوله تعالى
�:�א���א� �

 تقـديرهمحـذوف لمنعـوت  اً وقـع نعتـ مبتـدأ: خـرآعاطفـة ، : الـواو: خر من شـكلهآو 
  . )4(جار ومجرور متعلق بآخر: من شكله ,)مذوق(

                                                 
  . 23/374/راب القرآن وبيانه إع )1(
  .   155/  3/ للذركشي / الربهان يف علوم القرآن  )2(
  .  58سورة ص اآلية  )3(
شـارع / بـريوت / مؤسسـة الرسـالة للطباعـة والنشـر والتوزيـع / حملي الدين رمضان / الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها  )4(

  .   233/  4/ م 1978 – هـ1407/  4ط/ سوريا نيابة ضحدى 
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  .وأقيم النعت آخر مقامه) مذوق(حيث حذف المنعوت " خرآو : "א����د
�  : א����

ــ اأو عــذاب اأي فليــذوقوا مــذوق والغســاق إال أنهمــا مــيم حعــن ال اآخــر وصــفًا مختلف
   .)1(مقترنان مع بعضهما البعض

ثنى بذكر حال األشقياء المجرمين ثم ذكر  ءاعدبعد أن ذكر مآل الس�:�! �ق�א�	�ل
 وٕابليسوختم السورة بذكر قصة آدم  �دلة على صدق رسالة محمد بعض األ

   .)2(وامتناعه عن السجود آلدم تحذيرًا للبشر منه
�
�:�א��و���א�!� �

�ُقْل ِإنَما َأَنا ُمْنِذٌر َوَما ِمْن ِإَلٍه ِإال اللُه اْلَواِحُد اْلَقهارُ �: في قوله تعالى
 )3(  .  

  : א���א�

ضـمير مسـتتر : فاعلـه , فعـل أمـر مبنـي علـى السـكون : قـل  :منـذر إنـاقل إنما 
: ، منــذرمبتــدأ ضــمير منفصــل مبنــي علــى الســكون فــي محــل رفــع : أنــا, تقــديره أنــت 

تقــديره رســول والجملــة االســمية فــي نعــت لمنعــوت محــذوف خبــره مرفــوع بالضــمة وقــع 
  . )4(محل نصب مفعول به 

   .رسول ره ديقفمنذر نعت لمنعوت محذوف ت" منذر: "א����د
�  : א����

أي قل لهم يا محمد مـا أنـا إال رسـول منـذر أنـذرتكم عـذاب اهللا تعـالى وأقـول لكـم 
   .)5(إن دين الحق هو توحيد اهللا ال شريك له

� �

� �

� �

� �

                                                 
  .  216/  23/ روح املعاين  )1(
  .  361/ 3/ حاشية الصاوي  )2(
  . 65سورة ص اآلية  )3(
  . 23/378/إعراب القرآن وبيانه  )4(
  املرجع السابق )5(
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�:�א��و���א����ن �

ــَر �: لىافــي قولــه تعــ ــاِدِه اْلُكْف ــِإن اللــَه َغِنــي َعــْنُكْم َوَال َيْرَضــى ِلِعَب ــُروا َف َوإِْن ِإْن َتْكُف
ــ ــا ُكْن ــُئُكْم ِبَم ــْرِجُعُكْم َفُيَنب ــْم َم ــم ِإَلــى َربُك ــِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخــَرى ُث ــْم َوَال َت ُتْم َتْشــُكُروا َيْرَضــُه َلُك

ُدورِ  ُه َعِليٌم ِبَذاِت الصَتْعَمُلوَن ِإن�
 )1(.    

   .في موضعين من الربع األخير) نفس(ورد حذف المنعوت 
  رقمها  السورةاسم   نص اآلية

ـــاِدِه ( ـــي َعـــْنُكْم َوَال َيْرَضـــى ِلِعَب ـــِإن اللـــَه َغِن ـــُروا َف ِإْن َتْكُف
ـــــِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر  ـــــَر َوإِْن َتْشـــــُكُروا َيْرَضـــــُه َلُكـــــْم َوَال َت اْلُكْف
ُأْخَرى ثُم ِإَلى َربُكْم َمـْرِجُعُكْم َفُيَنبـُئُكْم ِبَمـا ُكْنـُتْم َتْعَملُـوَن 

ُدور ِإنهُ  َعِليٌم ِبَذاِت الص(  

  7  الزمر

  38  النجم  )َأال َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى(

  : א���א�

 :زرةوافعــل مضــارع مرفــوع :تــزر ناهيــه،:،الة عاطفــ: وواالــ: أخــرىازرة وزر و  ال تــزرو 
عـوت محـذوف لمن اً نعتـ مضـاف إليـه وقـع:خـرى أمنصوب ،  به مفعول: فاعل مرفوع ، وزر

   .)2( )فسن(تقديره
مقامـه أي وزر نفـس ) أخـرى(وأقـيم النعـت ) نفـس(حيـث حـذف المنعـوت " أخـرى": א����د

   . أخرى
�  : א����

   .)3(أي ال تذر نفس وازرة وزر نفس مكلفة بالفوز وليس المقصود وازرة مكلفة بالوزر
�:�א��و���א�+�!� �

ــاِدي الــِذيَن آَمُنــوا اتُقــوا رَ �: فــي قولــه تعــالى ــْل َيــا ِعَب بُكــْم ِللــِذيَن َأْحَســُنوا ِفــي َهــِذِه ُق
اِبُروَن َأْجَرُهْم ِبَغْيِر ِحَسابٍ  ى الصَما ُيَوفِه َواِسَعٌة ِإنْنَيا َحَسَنٌة َوَأْرُض اللالد�

 )4(.   

                                                 
  .   7سورة الزمر اآلية  )1(
  . 23/395/إعراب القرآن وبيانه  )2(
  .  املرجع السابق  )3(
  .   10 سورة الزمر اآلية )4(
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  في ستة موضع من الربع األخير ) معامله(ورد حذف المنعوت 
  رقمها  اسم السورة  نص اآلية

الـــِذيَن آَمُنـــوا اتقُــوا َربُكـــْم ِللــِذيَن َأْحَســـُنوا ِفـــي ُقــْل َيـــا ِعَبــاِدي (
ـاِبُروَن  ى الصَمـا ُيـَوفـِه َواِسـَعٌة ِإنْنَيا َحَسـَنٌة َوَأْرُض اللَهـِذِه الـد

  )َأْجَرُهْم ِبَغْيِر ِحَسابٍ 

  10  الزمر

ــْتهُ ( اَء َمســا ِمــْن َبْعــِد َضــر ــاُه َرْحَمــًة ِمن ــِئْن َأَذْقَن َلَيُقــوَلن َهــَذا  َوَل
ــاَعَة َقاِئَمــًة َوَلــِئْن ُرِجْعــُت ِإَلــى َربــي ِإن ِلــي  الس ِلــي َوَمــا َأُظــن
ِعْنَدُه َلْلُحْسَنى َفَلُنَنبَئن الِذيَن َكَفُروا ِبَمـا َعِملُـوا َوَلُنـِذيَقنُهْم ِمـْن 

  )َعَذاٍب َغِليظٍ 

  50  فصلت

ــــَماَواِت وَ ( ــــي الس ــــي اْألَْرِض ِلَيْجــــِزَي الــــِذيَن َوِللــــِه َمــــا ِف َمــــا ِف
  )َأَساُءوا ِبَما َعِمُلوا َوَيْجِزَي الِذيَن َأْحَسُنوا ِباْلُحْسَنى

  31  النجم

ــْم َأال تُْنِفقُــوا ِفــي َســِبيِل اللــِه َوِللــِه ِميــَراُث الســَماَواِت ( ــا َلُك َوَم
ْن َقْبـــِل اْلَفـــْتِح َوَقاَتـــَل َواْألَْرِض َال َيْســـَتِوي ِمـــْنُكْم َمـــْن َأْنَفـــَق ِمـــ

 ــِذيَن َأْنَفُقــوا ِمــْن َبْعــُد َوَقــاَتُلوا َوُكــالُأوَلِئــَك َأْعَظــُم َدَرَجــًة ِمــَن ال
  )َوَعَد اللُه اْلُحْسَنى َواللُه ِبَما َتْعَمُلوَن َخِبيرٌ 

  10  الحديد

  6  الليل  )َوَصدَق ِباْلُحْسَنى(

  9  الليل  )َوَكذَب ِباْلُحْسَنى(

  : א���א�

: مجــرور بفــي ، الــدنيا إشــارةاســم : فــي حــرف جـر ، هــذه : فـي هــذه الــدنيا حســنة
  . )1( )مثوبة أو معاملة(تقديره  نعت لمنعوت محذوف: ، حسنة نعت مجرور

  أو معامله  نة نعت لمنعوت محذوف تقديره مثوبةفحس" حسنة: "א����د
  
  
  

                                                 
  . 23/399/إعراب القرآن وبيانه  )1(
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�  : א����

ســـر عاعـــات مثوبــة ومعاملـــة حســنة فمـــن تفــي هـــذه الــدنيا بالط أحســـنواأي للــذين 
   .)1(واسعة العليه اإلحسان في وطنه فعليه بالهجرة حيث أرض اهللا 

���:�א��و���א��� �

َل َأْحَسَن اْلَحِديِث ِكَتاًبا ُمَتَشاِبًها َمثَاِنَي َتْقَشِعر ِمْنـُه ُجلُـوُد �: في قوله تعالى ُه َنزالل
 ُهْم ثُمِذيَن َيْخَشْوَن َربِه َيْهِدي ِبِه َمـْن  الِه َذِلَك ُهَدى اللَتِليُن ُجُلوُدُهْم َوُقُلوُبُهْم ِإَلى ِذْكِر الل

�َيَشاُء َوَمْن ُيْضِلِل اللُه َفَما َلُه ِمْن َهادٍ 
 )2(.  

  : א���א�

نعــــت أول : بــــدل مــــن أحســــن الحــــديث ، متشــــابهاً : كتابــــاً : كتابــــًا متشــــابهًا مثــــانى
  .  )3(نعت لمنعوت محذوف: لكتاب منصوب مثاني

   .مثاني) فصوالً (فمثاني نعت لمنعوت محذوف تقديره " مثاني: "א����د
�  : א����

   .)4(وأحكامه ا لما ثنى من قصصه وأنبائهبعضه بعضًا ومكرر أي كتابًا يشبه 
���:�א��و���א�	�د,�� �

ـــ�: فـــي قولـــه تعـــالى ـــْم َتُمـــْت ِفـــي َمَناِمَهـــا اللـــُه َيَتـــَوفى اْألَْنُفـــَس ِحـــيَن َمْوِتَهـــا َوالِت ي َل
َفُيْمِسُك الِتي َقَضى َعَلْيَها اْلَمـْوَت َوُيْرِسـُل اْألُْخـَرى ِإَلـى َأَجـٍل ُمَسـمى ِإن ِفـي َذِلـَك َآلَيـاٍت 

�ِلَقْوٍم َيَتَفكُرونَ 
 )5(.   

  : א���א�

ل فعــ: يتــوفى , لفــظ الجاللــة مبتــدأ مرفــوع: اهللا يتــوفى األنفــس حــين موتهــا والتــي
, ضمير مسـتتر جـوازًا تقـديره هـو : والفاعل , مضارع مرفوع بضمة مقدرة على األلف 

ظـــرف زمـــان منصـــوب متعلـــق بيتـــوفى وهـــو : حـــين , مفعـــول بـــه منصـــوب : األنفـــس 
وهــا ضــمير متصــل مبنــي علــى الســكون , مــوت مضــاف إليــه وهــو مضــاف , مضــاف 

                                                 
  .    25/ 7/ تفسري  البيضاوي  )1(
  .   23سورة الزمر اآلية  )2(
  .    406/  7/ البحر احمليط  )3(
  .    43/ 3/ تفسري النسفي  )4(
  .   42سورة الزمر اآلية  )5(
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مبنــي علـى الســكون  اســم موصـول: التـي ، عاطفـة : الــواو ، فـي محـل جــر باإلضـافة 
   .)1(في محل نصب مفعول به 

  .التي حيث حذف المفعول الموصوف ألن ما قبله يدل عليه وأقيمت الصفة مقامه : א����د
�  : א����

بــالموتى حيــث ال يميــزون  أي واألنفــس التــي يتوفاهــا حيــث تنــام تشــبيهًا للنــائمين
    .)2(ونوال يتصرف

���:�א��و���א������� �

ـوِر َفَصـِعَق َمـْن ِفـي السـَماَواِت َوَمـْن ِفـي اْألَْرِض �: في قوله تعالى َوُنِفـَخ ِفـي الص
�ِإال َمْن َشاَء اللُه ثُم ُنِفَخ ِفيِه ُأْخَرى َفِإَذا ُهْم ِقَياٌم َيْنُظُرونَ 

 )3(  .  
  : א���א�

، جــار ومجــرور: مبنــي للمجهــول ، فيــه مــاضٍ فعــل : ثــم عاطفــة ، نفــخ: ثــم نفــخ فيــه
 )نفخـة(درة على األلف نعت لمنعوت محذوف تقديره ائب فاعل مرفوع بالضمة المقن: أخرى
زمخشري أنه حذف نفخة وأقيمت أخرى مقامه فتحمل الرفع والنصب على أثر نفخُة الوذكر 

  . )4(ونفخًة وحذفت لداللة أخرى عليها
   .فأخرى نعت لمنعوت محذوف تقديره نفخة" أخرى: "א����د
�  : א����

الصور فصعقت كل المخلوقات ثم نفخ فيه مرة ثانية فـإذا هـي بعثـت مـن أي نفخ في 
   .)5(أماكنها تنتظر ما يفعل بها

سيقت اآلية للداللة على أن اهللا صادق الوعد وأنه غالب لكل شيء ال :�! �ق�א�	�ل
يعجل وال يفوته شيء فهي توضيح عظمة اهللا وجالله يوم الحشر األكبر حيث العدل 

    .)6(المستقيم طاساإللهي والقس

                                                 
  .  23/425إعراب القرآن وبيانه  )1(
  . 8/23/425/ إعراب القرآن وبيانه )2(
  .   68سورة الزمر اآلية  )3(
  .  8/23/446/املرجع السابق )4(
     441/  7/ والبحر احمليط  )5(
  .   412/  6/ نظم الدر يف تناسب اآليات والسور  )6(
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���:�א��و���א������� �

َذِلــَك ِبــَأنُهْم َكاَنــْت تَــْأِتيِهْم ُرُســُلُهْم ِباْلَبيَنــاِت َفَكَفــُروا َفَأَخــَذُهُم اللــُه �: فــي قولــه تعــالى 
�ِإنُه َقِوي َشِديُد اْلِعَقابِ 

 )1( .  
  .األخيرفي أربعة عشر موضعًا من الربع ) اآليات(ورد حذف المنعوت 
  رقمها  اسم السورة  ص اآليةن

َذِلَك ِبَأنُهْم َكاَنْت َتْأِتيِهْم ُرُسـُلُهْم ِباْلَبيَنـاِت َفَكَفـُروا َفَأَخـَذُهُم اللـُه ِإنـُه (
  )َقِوي َشِديُد اْلِعَقابِ 

  22  غافر

َأْن  َوَقــاَل َرُجــٌل ُمــْؤِمٌن ِمــْن آِل ِفْرَعــْوَن َيْكــُتُم ِإيَماَنــُه َأَتْقُتُلــوَن َرُجــًال (
َيُقوَل َربَي اللُه َوَقْد َجاَءُكْم ِباْلَبيَناِت ِمْن َربُكْم َوإِْن َيُك َكاِذًبـا َفَعَلْيـِه 
ــــُدُكْم ِإن اللــــَه َال  ــــُض الــــِذي َيِع ــــُك َصــــاِدًقا ُيِصــــْبُكْم َبْع ــــُه َوإِْن َي َكِذُب

  )َيْهِدي َمْن ُهَو ُمْسِرٌف َكذابٌ 

  28  غافر

ـــا َوَلَقـــْد َجـــاءَ ( ِمم َنـــاِت َفَمـــا ِزْلـــُتْم ِفـــي َشـــكُكْم ُيوُســـُف ِمـــْن َقْبـــُل ِباْلَبي
ـــْن َيْبَعـــَث اللـــُه ِمـــْن َبْعـــِدِه َرُســـوًال  ـــُتْم َل ـــَك ُقْل ـــِه َحتـــى ِإَذا َهَل َجـــاَءُكْم ِب

  )َكَذِلَك ُيِضل اللُه َمْن ُهَو ُمْسِرٌف ُمْرَتابٌ 

  34  غافر

يُكْم ُرُسُلُكْم ِباْلَبيَناِت َقاُلوا َبَلى َقـاُلوا َفـاْدُعوا َوَمـا َقاُلوا َأَو َلْم َتُك َتْأتِ (
  )ُدَعاُء اْلَكاِفِريَن ِإال ِفي َضَاللٍ 

  50  غافر

ـا َجــاَءِنَي ( ـِه َلمـِذيَن تَـْدُعوَن ِمـْن ُدوِن اللـي ُنِهيـُت َأْن َأْعُبـَد الُقـْل ِإن
  )ْسِلَم ِلَرب اْلَعاَلِمينَ اْلَبيَناُت ِمْن َربي َوُأِمْرُت َأْن أُ 

  66  غافر

َفَلما َجاَءْتُهْم ُرُسـُلُهْم ِباْلَبيَنـاِت َفِرُحـوا ِبَمـا ِعْنـَدُهْم ِمـَن اْلِعْلـِم َوَحـاَق (
  )ِبِهْم َما َكاُنوا ِبِه َيْسَتْهِزُئونَ 

  83  غافر

ــْد ِجْئــُتُكْم ِباْلحِ ( ــا َجــاَء ِعيَســى ِباْلَبيَنــاِت َقــاَل َق َن َلُكــْم َوَلمْكَمــِة َوِألَُبــي
  )َبْعَض الِذي َتْخَتِلُفوَن ِفيِه َفاتُقوا اللَه َوَأِطيُعونِ 

  63  الزخرف

َوآَتْيَنـاُهْم َبيَنــاٍت ِمـَن اْألَْمــِر َفَمـا اْخَتَلُفــوا ِإال ِمــْن َبْعـِد َمــا َجـاَءُهُم اْلِعْلــُم َبْغًيــا (
  )ُهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة ِفيَما َكاُنوا ِفيِه َيْخَتِلُفونَ َبْيَنُهْم ِإن َربَك َيْقِضي َبْينَ 

  17  الجاثية

                                                 
  .   22سورة غافر اآلية  )1(
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  رقمها  اسم السورة  ص اآليةن

ــِه َواتَبُعــوا ( ــُه ُســوُء َعَمِل ــِه َكَمــْن ُزيــَن َل ــٍة ِمــْن َرب َأَفَمــْن َكــاَن َعَلــى َبيَن
  )َأْهَواَءُهمْ 

  14  محمد

ــا َمَعهُــ( ــْد َأْرَســْلَنا ُرُســَلَنا ِباْلَبيَنــاِت َوَأْنَزْلَن ُم اْلِكتَــاَب َواْلِميــَزاَن ِلَيقُــوَم َلَق
الناُس ِباْلِقْسِط َوَأْنَزْلَنا اْلَحِديَد ِفيِه َبْأٌس َشِديٌد َوَمَناِفُع ِللنـاِس َوِلـَيْعَلَم 

  )اللُه َمْن َيْنُصُرُه َوُرُسَلُه ِباْلَغْيِب ِإن اللَه َقِوي َعِزيزٌ 

  25  الحديد

ـــْيُكْم  َوإِْذ َقـــاَل ِعيَســـى اْبـــنُ ( َمـــْرَيَم َيـــا َبِنـــي ِإْســـَراِئيَل ِإنـــي َرُســـوُل اللـــِه ِإَل
ُمَصدًقا ِلَما َبْيَن َيَدي ِمَن التْوَراِة َوُمَبشًرا ِبَرُسوٍل َيْأِتي ِمْن َبْعِدي اْسُمُه 

  )َأْحَمُد َفَلما َجاَءُهْم ِباْلَبيَناِت َقاُلوا َهَذا ِسْحٌر ُمِبينٌ 

  6  الصف

َك ِبَأنــــُه َكاَنــــْت تَــــْأِتيِهْم ُرُســــُلُهْم ِباْلَبيَنــــاِت َفَقــــاُلوا َأَبَشــــٌر َيْهــــُدوَنَنا َذِلــــ(
  )َفَكَفُروا َوَتَولْوا َواْسَتْغَنى اللُه َواللُه َغِني َحِميدٌ 

  6  التغابن

ــ( ــِذيَن َكَفــُروا ِمــْن َأْهــِل اْلِكَتــاِب َواْلُمْشــِرِكيَن ُمْنَفكــى َلــْم َيُكــِن اليَن َحت
  )َتْأِتَيُهُم اْلَبيَنةُ 

  1  البينة

َق الِذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِإال ِمْن َبْعِد َما َجاَءْتُهُم اْلَبيَنةُ ( 4  البينة  )َوَما َتَفر  

  : א���א�

بأنهم جـار ومجـرور خبـر , مبتدأ : ذلك : م بالبيناتتأتيهم رسلهذلك بأنهم كانت 
فعــل مضــارع ، : تــأتي ,مها ضــمير مســتتر تقــديره هـي وكــان واسـ وٕان واســمها, المبتـدأ 

بالبينـات , وجملـة تـأتيهم خبـر كـان فاعل مرفـوع ، : ، رسلهم  مفعول به:هم  ضميروال
جــار ومجــرور وهــو نعــت لمنعــوت محــذوف تقــديره اآليــات وقــد صــلح النعــت لمباشــرة : 

  .  )1(عامله
  .تقديره اآليات البيناتعوت محذوف فالبينات نعت لمن" البينات: "א����د
�  : א����

باآليــــــات والحجــــــج الواضــــــحات الدالــــــة علــــــى صــــــدق أي كانــــــت تــــــأتيهم رســــــلهم 
   .)2(دعوتهم

                                                 
  .23/474/إعراب القرآن وبيانه  )1(
    61/  23/ روح املعاين   )2(
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بعد أن وصف عذاب اآلخرة أتى بوصف آخر لعذاب الدنيا إلهالك �:! �ق�א�	�ل
  . )1(ظوا بمن قبلهم من المكذبين مم السابقة الذين كذبوا الرسل ليتعاأل

����
�:��א��و���א��א �

َيا َقـْوِم َلُكـُم اْلُمْلـُك اْلَيـْوَم َظـاِهِريَن ِفـي اْألَْرِض َفَمـْن َيْنُصـُرَنا ِمـْن �: في قوله تعالى
َشادِ  َسِبيَل الر َما َأَرى َوَما َأْهِديُكْم ِإال ِه ِإْن َجاَءَنا َقاَل ِفْرَعْوُن َما ُأِريُكْم ِإالَبْأِس الل�

 )2(.    
  : א���א�

فـي محـل اسـتئنافية ، مـن اسـم اسـتفهام مبنـي علـى السـكون : الفـاء: فمن ينصـرنا
فعــل مضــارع مرفــوع بالضــمة والفاعــل ضــمير مســتتر فيــه جــوازًا : رفــع مبتــدأ ، ينصــر

ضمير متصل للمتكلمين مبني على السكون في محل نصـب مفعـول : تقديره هو ، ونا
 لمنعـوت محـذوف نعـتوقعـت  )مـن(فـي محـل رفـع خبـر  )ينصـرنا( به والجملـة الفعليـة

  .  )3( )له قوة(تقديره 
   .)له قوة(لمنعوت محذوف تقديره  نعت فهي جملة فعلية واقعة" ينصرنا: "א����د
�  : א����

  . أي لكم الملك اليوم فمن له قوة ينصرنا بها من بأس اهللا وعقابه إن جاءنا
تسـليه ذكر قصـة موسـى مـع فرعـون لما ذكر ما حل بالكافر من الدمار :�! �ق�א�	�ل
   .)4(عما يلقاه من أذى المكذبين بيانًا لسنة اهللا في إهالك الظالمين �لرسول اهللا 

���:�א��و���א�(��س�� �

�َتْنِزيٌل ِمَن الرْحَمِن الرِحيمِ � :في قوله تعالى
 )5( .  

� �

 
 

� �

                                                 
  .    98/  24/ لتفسري املنري  )1(
  .    29سورة غافر اآلية  )2(
  .    443/ 7/ البحر احمليط  )3(
  .     7/  5/ املرجع السابق وتفسري أيب السعود  )4(
  .    2سورة فصلت  اآلية  )5(
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  : א���א�

: ، مـن الـرحمن  خبر مبتدأ محـذوف تقـديره هـذا أو هـو:تنزيل: تنزيل من الرحمن
  .  )1(تقديره اهللا ور متعلق بتنزيل وهو نعت لمنعوت محذوفجار ومجر 
   .)اهللا(ف تقديره محذو فهو نعت لمنعوت " الرحمن: "א����د
�  : א����

  . أي هذا القرآن هو منزل من اهللا الدائم الرحمة الواسع المغفرة 
���:�א��و���א�!�دس�� �

َخَلـَق اْألَْرَض ِفـي َيـْوَمْيِن َوَتْجَعلُـوَن َلـُه  ُقْل َأِئنُكْم َلَتْكُفُروَن ِبالـِذي�: في قوله تعالى
�َأْنَداًدا َذِلَك َرب اْلَعاَلِمينَ 

 )2( .  
  : א���א�

الالم للتوكيد ، تكفـرون فعـل مضـارع مرفـوع بثبـوت النـون : لتكفرون بالذي خلق 
اســم  :حــرف جــر واللــذى: البــاء  :والــواو ضــمير متصــل فــي محــل رفــع فاعــل ، بالــذي

  . )3()اهللا(وهو نعت لمنعوت محذوف تقديره  ي على السكونموصول مبن
  ) اهللا(اسم موصول فهو نعت لمنعوت محذوف تقديره : فالذي" بالذي: "א����د
�  : א����

نكم تكفــرون بـاهللا الــذي خلـق األرض فــي يـومين ولــو أراد أن يخلقهـا فــي لحظــة أئـ
 المخلوقـــات و ق جميـــعالـــذي خلـــق هـــؤالء فهـــو خـــال اهللا لفعــل وتجعلـــون لـــه انـــدادًا ذلـــك

  . )4(الموجودات وسيدها
�����
�:�א��و���א�!� �

َوَجَعَل ِفيَها َرَواِسَي ِمْن َفْوِقَها َوَباَرَك ِفيَها َوَقدَر ِفيَها َأْقَواَتَهـا ِفـي �: في قوله تعالى
�َأْرَبَعِة َأياٍم َسَواًء ِللساِئِلينَ 

 )5( . 

  
                                                 

  .     481/  7/ البحر احمليط  )1(
  .    9سورة فصلت  اآلية  )2(
  .    67/  3/ تفسري النسفي  )3(
  .  بق املرجع السا )4(
  .   10سورة فصلت  اآلية  )5(
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  : א���א�

جــار ومجــرور : فيهــا) خلــق األرض(علــى  وجعــل معطــوف: رواســي وجعــل فيهــا
 مفعـــول بـــه منصـــوب بالفتحـــة وهـــو نعـــت لمنعـــوت محـــذوف :متعلـــق بجعـــل ، رواســـي

  . )1( )جباال(تقديره 
  . فرواسي نعت لمنعوت محذوف تقديره جباال رواسي" رواسي: "א����د
�  : א����

ة معرضـة لطالبيهـا حضـر  لبـاًال رواسـي لتكـون المنـافع فـي الجبـاأي جعل فيهـا ج
   .)2(لهم 

���א��و���א����ن��:� �

َفَقَضاُهن َسْبَع َسَماَواٍت ِفي َيْوَمْيِن َوَأْوَحـى ِفـي ُكـل َسـَماٍء َأْمَرَهـا �: في قوله تعالى
�َوَزينا السَماَء الدْنَيا ِبَمَصاِبيَح َوِحْفًظا َذِلَك َتْقِديُر اْلَعِزيِز اْلَعِليمِ 

 )3( .  
  : א���א�

مبنــي علــى الســكون فــي محــل رفــع  إشــارةذلــك ، اســم : لعزيــز العلــيمذلــك تقــدير ا
 لمنعــوت محـــذوف  نعتــان: تقــدير خبــر المبتــدأ مرفــوع بالضــمة، العزيــز،العليم  ، أمبتــد

  . )اهللا(تقديره 
  . فهما نعتان لمنعوت محذوف تقديره اهللا العزيز العليم" العزيز العليم: "א����د
�:א����

   
وضــعهن فــي يــومين ودّبــر أمــر كــل مــن المالئكــة والخلــق الــذي فيهــا و أي خلقهــن 

  . )4(والسماء الدنيا القريبة من األرض فكل ذلك تدبير اهللا العزيز العليم
���:�א��و���א�+�!��� �

َنْحـــُن َأْوِلَيـــاُؤُكْم ِفـــي اْلَحَيـــاِة الـــدْنَيا َوِفـــي اْآلِخـــَرِة َوَلُكـــْم ِفيَهـــا َمـــا �: فـــي قولـــه تعـــالى
�ي َأْنُفُسُكْم َوَلُكْم ِفيَها َما َتدُعونَ َتْشَتهِ 

 )1(.    
                                                 

  .   182/  4/ الكشاف  )1(
  .23/55/روح املعاين  )2(
  .    12سورة فصلت  اآلية  )3(
/ 1ط/ لبنـان / بـريوت / دار الفكـر للطباعـة والنشـر والتوزيـع / لإلمـام مجـال الـدين بـن عبـد الـرمحن اجلـوزي / زاد املسري يف علم التفسـري  )4(

  .    57/ 7/  م1978 -هـ 1407
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  : א���א�

ضـمير منفصـل مبنـي علـى : نحـن : في الحياة الدنيا وفـي اآلخـرة كم ؤ نحن أوليا
فـي , خبر المبتدأ مرفـوع وأوليـاء مضـاف والضـمير مضـاف إليـه: أولياء , الضم مبتدأ 

نعـت للحيـاة مجـرور عالمـة جـره : الدنيا  جار ومجرور متعلق بصفة ألولياء، :الحياة 
معطوفــة علــى الحيــاة الــدنيا واآلخــرة : اآلخــرة، وفــي الكســرة المقــدرة علــى األلــف للتعــذر

) اآلخــرة(وأقــيم النعــت ) الحيــاة(فحــذف المنعــوت ) الحيــاة(نعــت لمنعــوت محــذوف تقــديره
   . )2(مقامه بداللة الحياة الدنيا عليه 

  اآلخرة  )الحياة( ت محذوف تقديرهنعت لمنعو : خرةفاآل" اآلخرة: "א����د
�  : א����

فــي أمــوركم مهــديكم إلــى الحــق ونرشــدكم إليــه فــي الحيــاة الــدنيا  أعــوانكمأي نحــن 
   . )3(ونتلقاكم بالكرامة في الحياة اآلخرةبالشفاعة  لكم ونمد

�:�א��و���א����ون �

ـــَلْت آَياتُـــُه َأَأْعَجِمـــي َوَلـــْو َجَعْلَنـــاُه ُقْرآًنـــا َأْعَجِميـــا َلَقـــاُلوا َلـــ�: فـــي قولـــه تعـــالى ْوَال ُفص
َوَعَرِبي ُقْل ُهَو ِللـِذيَن آَمُنـوا ُهـًدى َوِشـَفاٌء َوالـِذيَن َال ُيْؤِمُنـوَن ِفـي آَذاِنِهـْم َوْقـٌر َوُهـَو َعَلـْيِهْم 

�َعًمى ُأوَلِئَك ُيَناَدْوَن ِمْن َمَكاٍن َبِعيدٍ 
 )4(  .  

  : א���א�

 مـاضٍ فعـل : يض ، فصلت حضحرف ت: لوال: ربيوع أعجميلوال فصلت آياته 
نائـــب فاعـــل مرفـــوع عالمـــة : آياتـــه , مبنـــي للمجهـــول مبنـــي علـــى الفـــتح والتـــاء للتأنيـــث

أهـــو مبتـــدأ محــذوف تقـــديره لخبــر : نكــار وأعجمـــيالهمـــزة لإل: رفعــه الضـــمة ، أعجمــي
وعربـي ومعطـوف علــى أعجمـي وهمـا نعتـان لمنعوتـان محــذوفان , قـرآن وكـالم أعجمـي

    .)5( )قرآن ورسول(يرهما تقد

                                                                                                                                            
  .    31سورة فصلت  اآلية  )1(
  .23/448/إعراب القرآن وبيانه  )2(
  .    121/ 23/ روح املعاين  )3(
  .    44سورة فصلت  اآلية  )4(
  .    5212/ 14/ حماسن التأويل يف عيون االقاويل  )5(
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أعجمـي (النعـت  وأقـيم) قرآن ورسول(حيث حذف المنعوت " عربيأعجمي و : "א����د
  .مقامهما) وعربي
�  : א����

أي لـــو أنزلنـــا القـــرآن بلغـــة العجـــم لقــــالوا لـــوال بنيـــت بلســـان العـــرب وقـــالوا أقــــرآن 
   .)1(أعجمي ورسول عربي أو مرسل إليه عربي

   .)2(لتأكيد عروبة القرآن ألنه نزل بلغتهم وبألفاظهم  ت اآليةيقس:�! �ق�א�	�ل
�:�א��و���א�	�د,�وא����ون �

�َكَذِلَك ُيوِحي ِإَلْيَك َوإَِلى الِذيَن ِمْن َقْبِلَك اللُه اْلَعِزيُز اْلَحِكيمُ �: في قوله تعالى
)3(.   

  :א���א�

ســـكون اســـم موصــول مبنـــي علــى ال :الــذينة عاطفـــو الــوا :والــى الـــذين مــن قبلـــك
  .)4(من قبلك جار ومجرور متعلق بالذين ,  )الرسل(نعت لمنعوت محذوف تقديره

  . مقامه  )الذين(وأقيم النعت ) الرسل(حيث حذف المنعوت " الذين : "א����د
�  : א����

لــى الرســل مــن قبلــك والــذي يــوحي هــو اهللا العزيــز إأي كــذلك نــوحي إليــك كمــا أوحينــا 
  .  )5(الحكيم

اآليات تعالج قضية العقيـدة وحقيقـة الـوحي والرسـالة وسـائر موضـوعات هذه :�! �ق�א�	�ل
   .)6( .الوحدانية التي تدعو إلى مزيد من التدبر والمالحظة الذين يوضحان أهميتها

�:�א��و���א������وא����ون �

�َوِمْن آَياِتِه اْلَجَواِري ِفي اْلَبْحِر َكاْألَْعَالمِ �: في قوله تعالى
 )7(. 

  

                                                 
   5212/ 14/حماسن التأويل يف عيون األقاويل )1(
  .    246/  23/ التفسري املنري  )2(
  .    3سورة الشورى  اآلية  )3(
  .25/10/إعراب القرآن وبيانه  )4(
  .   71/ 7/ زاد املسري يف علم التفسري  )5(
  .  املرجع السابق )6(
  .     32سورة الشورى اآلية  )7(
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  : א���א�

, جـار ومجـرور فـي محـل رفـع خبـر مقـدمآياته من : ي في البحرالجوار آياته من 
وهــو نعــت  للثقــل علــى اليــاء المحذوفــةالمقــدرة  مرفــوع بالضــمةمــؤخر  مبتــدأ :الجــواري

متعلـــــق بـــــالمنعوت  فـــــي البحـــــر جـــــار ومجـــــرور , )الســـــفن(لمنعـــــوت محـــــذوف تقـــــديره
  . )1(المحذوف
  . الجواري )السفن (ذوف تقديرهفالجواري نعت لمنعوت مح" الجواري: "א����د
�  : א����

كمـال قدرتـه وعظمتـه الفلـك وهـي السـفن التـي تجـري فـي  علـى  ومن آياتـه الدالـة
  . البحار كالجبال الشاهقة بجامع العلو والثقل بينهما 

�:�א��و���א������وא����ون �

ْصـَلَح َفـَأْجُرُه َعَلـى اللـِه ِإنـُه َوَجَزاُء َسـيَئٍة َسـيَئٌة ِمْثُلَهـا َفَمـْن َعَفـا َوأَ �: في قوله تعالى
�َال ُيِحب الظاِلِمينَ 

 )2( .  
  : א���א�

 : مضـاف ، سـيئة اسـتئنافية ، جـزاء مبتـدأ مرفـوع: الـواو: وجزاء سيئة سيئة مثلها 
خبـر : ، سـيئة) فعلة(وهي نعت لمنعوت محذوف تقديره باإلضافةمجرور  إليهمضاف 

ة رفعـــه الضـــمة الظـــاهرة علـــى مـــوعال رفـــوعمت لســـيئة نعـــ: مثلهـــا مرفـــوع مثلهـــا، جـــزاء
  .  )3(آخره

   .مقامه). سيئة(النعت وأقيم) فعله(حيث حذف المنعوت " سيئة األولى: "א����د

                                                 
  .  25/17/إعراب القرآن وبيانه  )1(
  .     40سورة الشورى اآلية  )2(
  .25/44/إعراب القرآن وبيانه  )3(
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�  : א����

ســيئة قصــاص مثلهــا ال يزيــد عليهــا ال عــين وال معنــى ومــن عفــا  ةأي وجــزاء فعلــ
  .)1(وتنازل عن حقه فأجره على اهللا أنه ال يحب الظالمين 

)2(! �ق�א�	�ل
 :  

�:�א��و���א��א
��وא����ون �

ِلينَ �: في قوله تعالى ِمْنُهْم َبْطًشا َوَمَضى َمَثُل اْألَو َفَأْهَلْكَنا َأَشد�
 )3( .  

  : א���א�

مبنــي علــى الســكون التصــاله  مــاضٍ فعــل : ســببية ، أهلــك : الفــاء: فأهلكنــا أشــد
مفعــول بــه : رفــع فاعـل ، أشــدوهــو ضــمير متصـل مبنــي علــى الســكون فـي محــل ) بنـا(

  .)4( )قوما(وقع نعتا لمنعوت محذوف تقديره منصوب
   .)قوم(فأشد نعت لمنعوت محذوف تقديره " أشد: "א����د
�  : א����

أي فأهلكنا من هم أكثـر مـنهم بطشـًا وقـد مضـى ذكـر قصصـهم فـي القـرآن غيـر 
  . )5(مرة

لك هغ ووعيد لقريش بأنه أليقبل على األمر وبال �اآلية تسلية للنبي :�! �ق�א�	�ل
   . )6(من هم أشد منهم بطشًا وقوة 
�:�א��و���א�(��س�وא����ون �

ــِه �: فــي قولــه تعــالى ــْذُكُروا ِنْعَمــَة َربُكــْم ِإَذا اْســَتَوْيُتْم َعَلْي ِلَتْســَتُووا َعَلــى ُظُهــوِرِه ثُــم َت
َر َلَنا َهَذا َوَما ُكنا  ِذي َسخَلُه ُمْقِرِنينَ َوَتُقوُلوا ُسْبَحاَن ال�

 )7( .  
� �

                                                 
  .     47/  25/ روح املعاين )1(
  .  ورد يف املوضع احلادي والعشرون من هذا املبحث )2(
  .   8سورة الزخرف اآلية  )3(
  .25/61/إعراب القرآن وبيانه  )4(
  .  66/ 25/ روح املعاين  )5(
  .املرجع السابق  )6(
  .  13سورة الزخرف اآلية  )7(
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  : א���א�

: الـذي ,)سـبحأ(مفعـول مطلـق لفعـل محـذوف تقـديره: نسبحا: سبحان الذي سخر
وهـو نعـت لمنعـوت محـذوف  اسم موصول مبني على السكون في محل جر باإلضـافة

مبنــي علــى الفــتح والفاعــل ضــمير مســتتر جــوازًا تقــديره  مــاضٍ فعــل  :،ســخر)اهللا(تقــديره
  .)1(هو

مقامـه بداللـة مـا قبلـه  )الـذي(النعـت مقـيأو ) اهللا(حيـث حـذف المنعـوت " الذي": א����د
  . عليه 

�  : א����

 أي لتستعلوا على ظهورها وتذكروا نعمة ربكم مستعظمين تلـك النعمـة فـي قلـوبكم
   . )2(سبحان اهللا الذي ذللها وجعلها منقادة لنا وتقولوا

�:�א��و���א�!�دس�وא����ون �

ــا َوَجــْدُتْم َعَلْيــِه آَبــاَءُكْم َقــاُلوا ِإنــا ِبَمــا  َقــالَ �: فــي قولــه تعــالى َأَوَلــْو ِجْئــُتُكْم ِبَأْهــَدى ِمم
�ُأْرِسْلُتْم ِبِه َكاِفُرونَ 

 )3( .  
  : א���א�

تصاله بضمير الرفع المتحرك المبني على السكون  ماضٍ فعل : جئت: ىجئتكم بأهد
والكـاف ضـمير خطـاب فــي  ضـمير متصـل مبنـي علــى الضـم فـي محـل رفـع فاعــل: ، التـاء

عالمـة جـره الكسـرة المقـدرة مجـرور متعلـق بجئـتكم جـار و : ، بأهدى  محل نصب مفعول به
  . )4()دين(وهو نعت لمنعوت محذوف تقديره  على األلف
  .  أو دعوة) دين(نعت لمنعوت محذوف تقديره " أهدى: "א����د
�  : א����

قناطـًا إ  وجدتم عليه آباءكم ى وصالحًا مماأي أولو جئتكم بدعوة ودين أكثر هد
  .)5(احدون منكرونجنا إمن أن ينظروا أو يتفكروا فيه قالوا  ريننذملل

                                                 
  .25/68/إعراب القرآن وبيانه  )1(
  .   68/ 25/ روح املعاين  )2(
  .    24سورة الزخرف اآلية  )3(
  .  25/77/إعراب القرآن وبيانه  )4(
  .    5267/ 14/ للقامسي / حماسن التأويل  )5(
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�:�א��و���א�!�
��وא����ون� �

ـــاِحُر اْدُع َلَنـــا َربـــَك ِبَمـــا َعِهـــَد ِعْنـــَدَك ِإنَنـــا �: فـــي قولـــه تعـــالى َهـــا السَوَقـــاُلوا َيـــا َأي
�َلُمْهَتُدونَ 

 )1( .  
  : א���א�

الضــم فــي محــل نصــب  مبنــي علــى ىمنــاد :أي ، ءأداة نــدا: يــا: الســاحر اهــيــا أي
حيـث حـذف المنعـوت  )الرجـل(تقـديره نعت لمنعـوت محـذوف  :الساحر ، والهاء للتنبيه

   .)2(النعت مقامه وأقيم) الرجل(
   .)الرجل(فالساحر نعت لمنعوت محذوف تقديره " الساحر: "א����د
�  :א����

  عنا العذاب بما عهد عندك ساحر أدع لنا ربك ليكشف أي أيها الرجل العالم ال
  .)3(لمؤمنون  إنناوالطاعة  اإليمانفوفيت به من 

�:�א��و���א����ن�وא����ون �

   .)4( �ثُم َتَولْوا َعْنُه َوَقاُلوا ُمَعلٌم َمْجُنونٌ �: في قوله تعالى
  : א���א�

تصــاله بــواو الجماعــة مبنــي علــى الضــم ال مــاضٍ فعــل : قــالوا: معلــم مجنــونقــالوا 
تقــديره  لمنعــوت محــذوف اً نعتــخبــر لمبتــدأ محــذوف تقــديره هــو وقــع  :، معلــمفاعــلوهــو 

  .)5( رجل أو رسول
  . نعت لمنعوت محذوف تقديره رجل أو رسول معلم : فمعلم " معلم: "א����د
�  : א����

شــياطين فهــو مجنــون بمــا يقــول ال قــالوا هــذا رجــل تعلــم الســحر مــن الســحرة أو ال
   .)6(ي شيئاً يع

                                                 
  .    49سورة الزخرف اآلية  )1(
  .    155/ 3/ للزركشي/ الربهان يف علوم القرآن  )2(
  .    46/  5/تفسري أيب السعود  )3(
  .    14سورة الدخان  اآلية  )4(
  .26/122/إعراب القرآن وبيانه  )5(
  .6/103احملرر الوجيز  )6(
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�:�+�!��وא����ون�א��و���א� �

ْلَنا ِمَن السَماِء َماًء ُمَباَرًكا َفَأْنَبْتَنا ِبِه َجنـاٍت َوَحـب اْلَحِصـيدِ �: في قوله تعالى َوَنز�
 

)1(.  
  : א���א�

نعـــت : والحصـــيدجملـــة معطوفـــة علـــى جنـــات مجـــرور مثلهـــا : وحـــب الحصـــيد 
ن هشام أنه حذف المنعوت الزرع بداللـة النعـت لمنعوت محذوف تقديره الزرع وذكر اب

  . )2(عليه حيث قصرت صفة الحصاد على الزروع فقط) الحصيد(
   .النبت أو) الزرع(فالحصيد نعت لمنعوت محذوف تقديره " الحصيد: "א����د
�  : א����

 تالزمخشري حب الحصيد إلى حب الزرع الذي مـن شـأنه أن يحصـد ويقتـا أورد
  .)3(به

�:��ونא��-�א��و�� �

ــِه َنْفُســُه َوَنْحــُن َأْقــَرُب �: فــي قولــه تعــالى ْنَســاَن َوَنْعَلــُم َمــا ُتَوْســِوُس ِب َوَلَقــْد َخَلْقَنــا اْإلِ
�ِإَلْيِه ِمْن َحْبِل اْلَوِريدِ 

 )4(.   
  : א���א�

مجــرور بمــن مضــاف ، : مــن حــرف جــر البتــداء الغايــة ، حبــل: مــن حبــل الوريــد
وأقـيم  )العـرق(وهو نعت لمنعوت محذوف تقديره  ةباإلضافمضاف إليه مجرور :الوريد

مقامه لقصور صفة الوريد على العرق فقط ألنـه ال يسـمى غيـر العـرق ) الوريد(النعت 
  .)5(وريداً 

   .مقامه) الوريد(وأقيم النعت )قعر (حيث حذف المنعوت"حبل الوريد: "א����د
� �

                                                 
  .  9سورة ق اآلية  )1(
/ م 1991 -هـــــ 1411/ط  -د/ بــــريوت/ صــــيدا / املكتبــــة العصــــرية /البــــن هشــــام األنصــــاري / مغــــين اللبيــــب عــــن كتــــب األعاريــــب  )2(

2/66  .  
  .   732/  4/ الكشاف  )3(
  .    16رة ق اآلية سو  )4(
  .26/18/إعراب القرآن وبيانه  )5(
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�  :א����

حبــل الوريــد للعــاتق  قــربنســان لقــرب علمنــا بــه كإلأي نحــن نعلــم مــا فــي نفــس ا
  .)1(الخالق  وهذا بيان لفرط قرب

�:�وא��-�ون�	�د,א��و���א� �

�َكاُنوا َقِليًال ِمَن اللْيِل َما َيْهَجُعونَ �: في قوله تعالى
 )2(.   

  : א���א�

خبرهـــا : يالً نـــاقص ، الـــواو للجماعـــة اســـمها ، قلـــ مـــاضٍ كـــانوا فعـــل : كـــانوا قلـــيالً 
أي يهجعــون هجوعــًا قلــيًال علــى تقــديره هجوعــا  محــذوف نعــت لمنعــوتوهــو منصــوب 

      . )3(ويجوز أن تكون مصدرية أو موصولة  ةأنه صفة لمصدر محذوف وما مزيد
���د�� )هجوعــا(حيــث حــذف المنعــوت وهــو المصــدر أو المفعــول المطلــق" هجوعــا: "א�

  .مقامه ) قليال(وأقيم النعت 
�  : א����

ئفــة قليلــة مــن الليــل يهجعــون أو طا أي كـانوا فــي طائفــة قليلــة مــن الليــل هجــوعهم
  .)4(فيها 

�:�وא��-�ون�����א��و���א� �

�َلْيَس َلَها ِمْن ُدوِن اللِه َكاِشَفةٌ �: في قوله تعالى 
 )5(.  

  : א���א�

جــار ومجـرور متعلــق بمــا قبلهــا ودون مضــاف : مــن دون : مـن دون اهللا كاشــفة 
وكاشفه بالغة كمـا  ت محذوفنعت لمنعو : ولفظ الجاللة مضاف إليه مجرور ، كاشفة

  . )6(تحمل أن تكون مصدرًا كالعاقبة وقيل على تقدير حال كاشفه

                                                 
  .26/23/روح املعاين  )1(
  .   17سورة  الذاريات اآلية  )2(
  . 26/107/إعراب القرآن وبيانه  )3(
  .8/135/البحر احمليط  )4(
  .  58سورة النجم  اآلية  )5(
  . 27/368/إعراب القرآن وبيانه  )6(
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���د���وأقـــيم النعـــت كاشـــفة مقامـــه فصـــلح ) نفـــس(حيـــث حـــذف المنعـــوت " كاشـــفة: "א�
  . النعت لمباشرة عامله

�  : א����

لـيس  قيـلأي ليس لنفس أو فرد من دون اهللا كاشف ليوم القيامة أو يوم الجـزاء و 
  .)1(ا من يكشف خطبها وهولها له

�:�وא��-�ون�����א��و���א� �

�َوَحَمْلَناُه َعَلى َذاِت َأْلَواٍح َوُدُسرٍ �: في قوله تعالى
 )2( .  

  : א���א�

مجـرور  مضـاف ومضـاف إليـه: ألواححرف جر ، ذات : على: لواحأعلى ذات 
األلــواح  ألن الســفن تصــنع مــن) ســفينة(تقــديره وهــو نعــت لمنعــوت محــذوف  باإلضــافة

  . )3(والدسر
   .)سفينة(لمنعوت محذوف  انعت فقد وقع" ألواحذات : "א����د
�)4(א����

 :  

�:�وא��-�ون��א
�א��و���א� �

�َوَما َأْمُرَنا ِإال َواِحَدٌة َكَلْمٍح ِباْلَبَصرِ �: في قوله تعالى
 )5( .  

  : א���א�

 )كلمــــة( تقــــديره ، واحــــدة نعــــت لمنعــــوت محــــذوفاســــتثناء أداة : إال:  إال واحــــدة
  .  )6(واحده

   .)كلمة(لمنعوت محذوف تقديره  انعتفقد وقع " واحدة: "א����د
� �

� �

                                                 
  .  27/327/إعراب القرآن وبيانه )1(
  .  13سورة القمر اآلية  )2(
  . 155/ 3/ للزركشي / الربهان يف علوم القرآن  )3(
  . ورد يف املوضع العاشر بعد املائة من مبحث النعت باملفرد   )4(
  .  50سورة القمر اآلية  )5(
  .  182/  8/ البحر احمليط  )6(
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�  : א����

فتقــوم الســاعة ) كــن(أي ومــا أمرنــا لقيــام الســاعة والنشــور إال كلمــة واحــدة وهــي 
   .)1(واحدة هي اإليجاد بال معالجة  ةكلمح البصر أو فعل

�:�وא��-�ون(��س�א��و���א� �

�َوَلُه اْلَجَواِري اْلُمْنَشآُت ِفي اْلَبْحِر َكاْألَْعَالمِ �: الىفي قوله تع
 )2( .  

  : א���א�

نعـت لمنعـوت :  يجـوار جملـة معطوفـة علـى التـي قبلهـا وال :آتوله الجوار المنشـ
حيـث قصـرت صـفة الجـواري علـى السـفن ألنهـا تجــري ي الجـوار  محـذوف تقـديره السـفن

  . )3(في البحار
���د����عــــت لمنعــــوت محــــذوف تقــــديره الســــفن حيــــث حــــذف المنعــــوت ن" المنشــــآت: "א�

  وأقيم النعت الجواري مقامه ) السفن(
�  : א����

   .السفن الضخام التي تجري في البحار قأي خل
�:�وא��-�ون�!�دسא��و���א� �

�ُيْرَسُل َعَلْيُكَما ُشَواٌظ ِمْن َناٍر َوُنَحاٌس َفَال َتْنَتِصَرانِ �: في قوله تعالى
 )4(.  

جـــار ومجـــرور متعلـــق : مـــن نـــار نائـــب فاعـــل مرفـــوع ،: شـــواظ: نـــار شـــواظ مـــن
وقرئ ونحاٌس مرفوعًا عطفـًا علـى شـواظ  على شواظ معطوف بالواو: ونحاس ، بشواظ

ال يجـــوز الّجــــر علـــى النــــار ألن إلـــى أنــــه ومجـــرورًا عطفـــًا علــــى نـــار وذهــــب الزجـــاج 
حــاس علــى النحــاس ال يكــون منــه شــواظ فحــذف الموصــوف فكــان تقــديره وشــيء مــن ن

   . )5(رجقراءة ال
  . )يءش(حيث وقع نعتا لمنعوت محذوف تقديره ونحاَس : "א����د

� �

                                                 
  . 121/ 5/ تفسري أيب السعود  )1(
  .  24سورة الرمحن  اآلية  )2(
  .   192/  8/ البحر احمليط  )3(
  .  35سورة الرمحن  اآلية  )4(
  .  27/409/إعراب القرآن وبيانه  )5(
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�  : א����

النحـاس  هـوالزمخشري أنهـم يحشـرون مـن قبـورهم فيصـب الصـفر المـذاب و  أورد
    .)1( رؤوسهم ىعل

�:�وא��-�ون�!�
�א��و���א� �

�َلْيَس ِلَوْقَعِتَها َكاِذَبةٌ �: في قوله تعالى
 )2(.  

  : ��א�א�

 :كاذبــة, ومجــرور جــار: لوقعتهــا, نــاقص مــاضٍ فعــل  لــيس: لــيس لوقعتهــا كاذبــة
فحذف المنعـوت نفـس وأقـيم ) نفس(تقديره نعت لمنعوت محذوف  اسم ليس مرفوع وهو
   .)3(النعت كاذبة مقامه

   .)نفس(فكاذبة نعت لمنعوت محذوف تقديره " كاذبة: "א����د
�  : א����

اك مــــن ينكرهــــا أو يكــــذبها فكــــل نفــــس تصــــدقها هنــــ لــــيس أي إذا قامــــت الســــاعة
  .)4(من بهاؤ وتعترف بها وت

�:�����ن�وא��-�ون�א��و���א �

�ِإن َهَذا َلُهَو َحق اْلَيِقينِ �: في قوله تعالى
 )5(.  

  : א���א�

وحــق اليقــين خبــر , وهــو ضــمير فصــل مبتــدأ , إن واســمها  :حــق اليقــينإن هــذا 
 :وحـــق مضـــاف واليقـــين, حـــق اليقـــين خبـــر إن هـــو الجملـــة االســـمية خبـــر هـــو أو , إن

وقيـل الحـق الثابـت مـن  )العلـم(نعـت لمنعـوت محـذوف تقـديره : واليقين ، مضاف إليه 
  . )6(اليقين

   .مقامه) اليقين(النعت  وأقيم) العلم(حيث حذف المنعوت " حق اليقين: "א����د

                                                 
  .  449/  4/ للزخمشري / تفسري الكشاف  )1(
  .  2سورة الواقعة  اآلية  )2(
  .27/425/إعراب القرآن وبيانه  )3(
  . 103/ 5/ تفسري أيب السعود  )4(
  .  95ية سورة الواقعة  اآل )5(
  . 27/450/إعراب القرآن وبيانه  )6(



 191

�  : א����

اب يمــين حن وأصــمــن مقــربي يــوم القيامــة النــاس افصــنأكــون عليــه ي مــان إأي 
   .)1(والمكذبين الضالين لهو حق وصدق مستيقن به 

�:�+�!��وא��-�ونא��و���א� �

ــَالُة َفاْنَتِشــُروا ِفــي اْألَْرِض َواْبَتُغــوا ِمــْن َفْضــِل �: فــي قولــه تعــالى ــِإَذا ُقِضــَيِت الص َف
�اللِه َواْذُكُروا اللَه َكِثيًرا َلَعلُكْم تُْفِلُحونَ 

 )2(  .  
  : א�א���

ــــة معطوفــــة علــــى فانتشــــروا فــــي األرض ، : ذكــــروا اهللا كثيــــراً او  نعــــت : كثيــــراجمل
  .  )3(كثيرا وقيل زماناً ) ذكرا(تقديره لمنعوت محذوف

وأقـيم النعـت ) ذكـراً (فكثيرًا نعت لـذكر منصـوب حيـث حـذف المنعـوت " كثيراً : "א����د
   .مقامه) كثيراً (

�  : א����

ذكـروا اهللا ذكـرًا ااألرض وابتغوا مـن فضـل اهللا و أي إذا انتهت الصالة فتفرقوا في 
بـــأمر الـــدنيا لعلكـــم تفـــوزون بالـــدار  باالنشـــغالكثيـــرًا مبالغـــًا فيـــه حتـــى ال تنســـوا اآلخـــرة 

  .  )4(النعيم
�:�א��و���א��
�ون �

ِئـــي َيِئْســـَن ِمـــَن اْلَمِحـــيِض ِمـــْن ِنَســـاِئُكْم ِإِن اْرَتْبـــُتْم َفِعـــدُتُهن �: فـــي قولـــه تعـــالى َوالال 
ِئــي َلــْم َيِحْضــَن َوُأوَالُت اْألَْحَمــاِل َأَجُلُهــن َأْن َيَضــْعَن َحْمَلُهــن َوَمــْن َيتــِق  َثَالثَــُة َأْشــُهٍر َوالال

�اللَه َيْجَعْل َلُه ِمْن َأْمِرِه ُيْسًرا
 )5(  .  

  : א���א�

 فـي محـلجمع التي اسم موصول للمفرد : الواو ، عاطفة الالئي : والالئي يئسن
فعـــل : ، يئســـن  يئســـن الالتـــيلمنعـــوت محـــذوف تقـــديره والنســـاء  اً نعتـــ رفـــع مبتـــدأ وقـــع

                                                 
  . 5/135/تفسري أبوالسعود  )1(
  .  10سورة اجلمعة  اآلية  )2(
  . 28/94/إعراب القرآن وبيانه  )3(
  . 5/164تفسري أيب السعود  )4(
  .  4سورة الطالق  اآلية  )5(
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وهـــي جملـــة معطوفـــة علـــى التـــي  لنســـوةا الســـكون التصـــاله بنـــون مبنـــي علـــى  مـــاضٍ 
   .)1(قبلها

فـالالئي نعـت لمنعـوت محـذوف أي النسـاء الالئـي فحـذف المنعـوت " الالئـي: "א����د
   .وأقيم النعت مقامه

�  : א����

الحمـــل لتقـــدمهن فـــي  نهنالنســاء الالئـــي لـــم يقــع علـــيهن الحمـــل أو انقطـــع عــأي 
  .)2(العمر وكبر سنهن 

�:�وא��
�ون�	�د,א��و���א� �

وُهن ِلُتَضـيُقوا �: في قوله تعـالى ِمـْن َحْيـُث َسـَكْنُتْم ِمـْن ُوْجـِدُكْم َوَال ُتَضـار َأْسـِكُنوُهن
ـــْيِهن َوإِْن ُكـــن ُأوَالِت َحْمـــلٍ  ـــْم  َعَل ـــِإْن َأْرَضـــْعَن َلُك ـــْيِهن َحتـــى َيَضـــْعَن َحْمَلُهـــن َف ـــَأْنِفُقوا َعَل َف

�َفآُتوُهن ُأُجوَرُهن َوْأَتِمُروا َبْيَنُكْم ِبَمْعُروٍف َوإِْن َتَعاَسْرُتْم َفَسُتْرِضُع َلُه ُأْخَرى
 )3(.  

  : א���א�

 ,طية جازمـــة شـــر : إنعاطفـــة ، : الـــواو: خبـــر أخـــرى تعاســـرتم فسترضـــع لـــهوٕان 
ضــمير : والتــاءفعــل الشــرط م ذجــمبنــي علــى الســكون فــي محــل  مــاضٍ فعــل : تعاســرتم
اء ، سببية ، سترضـع فعـل مضـارع مرفـوع بالضـمة ، ف، ال محل رفع فاعل يخطاب ف

بداللـة ) مرضـعة(تقـديره لمنعوت محذوف اً نعتفاعل وقع : جار ومجرور ، أخرى : له 
  .  )4(مرأة أخرىا

   .وأقيم النعت أخرى مقامه) مرضعه(حيث حذف المنعوت " أخرى: "א����د
�  :א����

أي أن اختلفـــتم مـــع بعضـــكم الـــبعض فسترضـــع هـــذا المولـــود امـــرأة أخـــرى غيـــر 
   .)5(والدته

                                                 
  .28/122/إعراب القرآن وبيانه  )1(
   .املرجع السابق  )2(
  .  6طالق  اآلية سورة ال )3(
  . 28/125/إعراب القرآن وبيانه  )4(
  .  212/ 7/ البحر احمليط  )5(
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�َفَأما َثُموُد َفُأْهِلُكوا ِبالطاِغَيةِ �: في قوله تعالى
 )1(  .  

  : א���א�

ـــــــة جـــــــار ومجـــــــرور ـــــــأهلكوا بالطاغي ـــــــق ب وهـــــــى نعـــــــت لمنعـــــــوت محـــــــذوف  متعل
وقال الزجاج بفعل النفس الطاغية وهو عاقر الناقة وقيـل بـل الطاغيـة  )الصيحة(تقديره

  .  )2(للطغيان أي أهلكوا بطغيانهم كالكاذبة
���د����حيــــث حــــذف ) الصــــيحة(فهــــي نعــــت لمنعــــوت محــــذوف تقــــديره " الطاغيــــة: "א�

  المنعوت وأقيم النعت مقامه
�  : א����

لعافيــة أي أهلكــوا بطغيــانهم وقيــل الواقعــة المجــاوزة للحــد فــي كاطاغيــة مصــدر ال
   .)3(الشدة وقيل هي الراجفة

�:�وא��
�ون�����א��و���א� �

�ُكُلوا َواْشَرُبوا َهِنيًئا ِبَما َأْسَلْفُتْم ِفي اْألَياِم اْلَخاِلَيةِ �: في قوله تعالى 
 )4(.  

  : א���א�

ملــــة معطوفــــة علــــى كلــــوا ، هنيئــــًا ، نعــــت للمنعــــوت ج :اشــــربوا: اشــــربوا هنيئــــاً و 
ب علــى المصــدر بعامــل مقــدر مــن لفظــه أي النصــأو ب شــرابا تقــديره أكــال أو محــذوف

   .)5(هنئتم بذلك هنيئاً 
  نعت لمصدر محذوف تقديره أكًال أو شرابًا هنيئًا " هنيئاً : "א����د
�  :א����

ماضــية مــن أيــام الــدنيا جــزاء أي كلــوا واشــربوا هنيئــا لكــم بمــا عملــتم فــى األيــام ال
)6(أعمالكم الحسنة

 

  

                                                 
  .  5سورة احلاقة  اآلية  )1(
  .   191/ 5/ تفسري أيب السعود  )2(
  .   320/ 8/ البحر احمليط  )3(
  .  24سورة احلاقة  اآلية  )4(
  . 29/189/إعراب القرآن وبيانه  )5(

  .  191/ 5/ تفسري أيب السعود  )6(

�:�وא��
�ون�����א��و���א� �
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�:�وא��
�ون��א
�א��و���א� �

�ِلْلَكاِفريَن َلْيَس َلُه َداِفعٌ *َسَأَل َساِئٌل ِبَعَذاٍب َواِقعٍ �: في قوله تعالى
 )1( .  

  : א���א�

فعـل : متعلـق بعـذاب واقـع،ليسجـار ومجـرور : للكافرين : للكافرين ليس له دافع
والكــافرين نعــت لمنعــوت محــذوف تقــديره كــائن وقيــل ر ومجــرور جــا: ناقص،لــه مــاضٍ 

   .)2(متعلق بسأل
���د��مقامــه ) للكــافرين(وأقــيم النعــت  )كــائن(وهــو وقــد حــذف المنعــوت " للكــافرين: "א�

  . وقيل متعلق بسأل 
�  : א����

مـن  ارتكبـوهأي سأل سـائل عـن عـذاب الكـافرين ومـا يلحقهـم جـزاء مـا كفـروا ومـا 
   .)3(آثام ومعاصٍ 
أخبر عن ما صدر عن ) وٕانا لنعلم أن منكم مكذبين(أنه لما ذكر :�! �ق�א�	�ل

بعض المكذبين بنعم اهللا تعالى وٕان كان السائل نوحًا أو الرسول فناسب تكذيب 
     .)4(المكذبين أن دعا عليهم رسولهم 

�:�وא��
�ون�(��سא��و���א� �

اِلُحوَن َومِ �: في قوله تعالى ا الصا ِمنا َطَراِئَق ِقَدًداَوَأنا ُدوَن َذِلَك ُكنن�
 )5(  .  

  : א���א�

نعـت لمنعـوت : ودون جملة معطوفة على مـا قبلهـا بـواو العطـف: ومنا دون ذلك
  .  )6(محذوف تقديره منا قوم دون ذلك

   .)قوممنا (فدون نعت لمنعوت محذوف تقديره " منا دون: "א����د
� �

                                                 
  .  2 - 1سورة املعارج اآلية  )1(
  .29/208/إعراب القرآن وبيانه  )2(
  .   192/  5/ تفسري أيب السعود  )3(
  .  331/  8/ البحر احمليط  )4(
  .   11سورة اجلن  اآلية   )5(
  .    614/ 4/ للزخمشري / تفسري الكشاف  )6(
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�  : א����

صــالح الحــال علــى الوجــه المــذكور ال فــي اإليمــان ن فــي ودو صــهــم القــوم المق 
   .  )1(والتقوى

�:�وא��
�ون�!�دسא��و���א� �

�َتُظن َأْن ُيْفَعَل ِبَها َفاِقَرةٌ �: في قوله تعالى
 )2(  .   

   :א���א�
ة ر جـار ومجـرور ، فـاق: فعل مضارع مبني للمجهول ، بها: يفعل: يفعل بها فاقرة

   .)3(أي فعله فاقرة  )علةف(تقديره  نعت لمنعوت محذوف: 
  . )فعله(نعت لمنعوت محذوف تقديره " فاقرة: " א����د
�  : א����

   . )4(ه وهي عظمة الظهرر ية فاقرة تكسر ظهرها وتفقهأن تأتيها دا أي تظن
�:�وא��
�ون�!�
�א��و���א� �

ًة َعَلـــْيِهْم ِظَالُلَهـــا َوَداِنَيـــ* ...* َوَجـــَزاُهْم ِبَمـــا َصـــَبُروا َجنـــًة َوَحِريـــًرا �: فـــي قولـــه تعـــالى 
�َوُذلَلْت ُقُطوُفَها َتْذِليًال 

 )5(.    
  : א���א�

ودانيــة معطــوف علــى جنــة قبلــه وذكــر الزمخشــري أن دانيــة علــى قــراءة النصــب نعــت 
مقامه والجملـة فـي موضـع الحـال أن ) دانية(وأقيم النعت ) جنة(لجنة حيث حذف المنعوت 

  . )6(ظاللها دانية عليهم
   .)جنة دانية(فدانية نعت لمنعوت محذوف تقديره " دانية" :א����د

الرفـع ألن هنـاك جنتـان وعـدوا بهـا  الصـحيحة مـن هـيترى الباحثـة أن قـراءة النصـب 
  . واهللا أعلم  الجنة فيتبين وضعهم  فهي )نخاف من ربنا إنا(مكافأة لقولهم 

                                                 
  .    201/  5/ أيب السعود  )1(
  .   25امة اآلية  سورة القي )2(
  .30/305/إعراب القرآن وبيانه  )3(
  .   383/ 8/البحر احمليط  )4(
  .   14سورة اإلنسان  )5(
  .   155/  3/ للزركشي / الربهان يف علوم القرآن  )6(
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�  : א����

    .)1(تقيهم شر الحر  ظاللها منزلة عليهم قطوفهاأي وجنة أخرى دانية عليهم 
�:����ن�وא��
�ون�א��و���א� �

�َيُقوُلوَن َأِئنا َلَمْرُدوُدوَن ِفي اْلَحاِفَرةِ �: في قوله تعالى
 )2(.   

  : א���א�

الطريقــــة أو (وقــــع نعتــــا لمنعــــوت محــــذوف تقــــديره  جــــار ومجــــرور: فــــي الحــــافرة 
لطريقة أو الحالة حيـث أورد الزجاج أن الحافرة نعت لمنعوت محذوف تقديره ا ).الحالة

  .)3(لى الطريق على األرضعنه ال يقال حفر إال إصلح المنعوت لمباشرة عامله إذ 
    .الحالة أو ةحيث وقع نعتا لمنعوت محذوف تقديره الطريق: الحافرة: א����د
�  : א����

بعد الممات بعد أن صـرنا عظامـًا  )الحياة(نا لمرجوعون إلى حالتنا األولى ئأ أي
     .)4(وفاءبالية ج

�:�+�!��وא��
�ون�א��و���א� �

�َال َتْسَمُع ِفيَها َالِغَيةً �: في قوله تعالى
 )5(  .  

  : א���א�

ـــه ضـــمير مســـتتر : تســـمع ، ال نافيـــة : يـــةالغفيهـــا ال تســـمع  فعـــل مضـــارع فاعل
 اً نعتـ مفعول به منصوب وقـع: الغية ، جار ومجرور متعلق بجنة: فيها أنت ، تقديره 

الكلمــــة الفاحشــــة  أوللكــــالم  إاليقــــال اللغــــو  ال ألنــــه) كلمــــة(تقــــديره  لمنعــــوت محــــذوف
   .)6(السيئة

 ). كلمة( تقديرهفالغية نعت لمنعوت محذوف " الغية: "א����د

  

                                                 
  .    214/  5/ تفسري أيب السعود  )1(
  .    10سورة النازعات اآلية   )2(
  30/364/إعراب القرآن وبيانه )3(
  .   418/  8/ البحر احمليط  )4(
  .    11سورة الغاشية اآلية   )5(
   30/458/إعراب القرآن وبيانه )6(
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�  : א����

ألن كــل كــالم أهــل الجنــة  الغيــةة مقولــأي ال تســمع فــي الجنــة كلمــة الغيــة أو 
  . أذكارًا 

�:�א��و���א�(�!ون �

�َبْت َثُموُد ِبَطْغَواَهاَكذ �: في قوله تعالى 
 )1(.  

  : א���א�

مبنـي علـى الفتح،تـاء التأنيـث ال محـل لهـا مـن  مـاضٍ فعل  :بطغواهاكذبت ثمود 
جــار ومجــرور متعلــق بثمــود وهــو نعــت لمنعــوت  :فاعــل مرفوع،بطغواهــا:،ثمــوداإلعراب
  .)2(أو العذاب ذي الطغوىالزجاج أي بالذنوب الطاغية  ذكر .تقديره الذنوب محذوف
  . )ذنوب(حيث وقع نعتا لمنعوت محذوف تقديره " بطغواها: " א����د
�  : א����

   . )3(ذنوبها الطاغية بسبب من التعذيب به ا وعدتمأي كذبت ثمود ب
�:�وא�(�!ون�	�د,א��و���א� �

َوُيِقيُمــوا َوَمــا ُأِمــُروا ِإال ِلَيْعُبــُدوا اللــَه ُمْخِلِصــيَن َلــُه الــديَن ُحَنَفــاَء �: فــي قولــه تعــالى 
َكاَة َوَذِلَك ِديُن اْلَقيَمةِ  َالَة َوُيْؤُتوا الز الص�

 )4(  .  
  : א���א�

مرفـوع خبر المبتدأ : ، دين مرفوع إشارة للبعيد مبتدأ ذلك اسم: وذلك دين القيمة 
وقعــت نعتــا لمنعــوت محــذوف  إليــه مجــرور باإلضــافة والقيمــة مضــاف وديــن مضــاف

  .  )5(القيمة) الملة(تقديره 
  . مقامه) القيمة(حيث حذف المنعوت الملة وأقيم النعت " القيمة: "א����د

 
 

                                                 
  . 11سورة الشمس اآلية   )1(
   30/497/إعراب القرآن وبيانه)2(
  . 475/ 8/البحر احمليط )3(
  .   5سورة البينة اآلية   )4(
   .  155/  3/ للزركشى / الربهان يف علوم القرآن  )5(
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� �

�  : א����

الصـــالة وٕايتـــاء  بإقامـــةبعبـــادة اهللا وحـــده مخلصـــين لـــه الـــدين  أي ومـــا أمـــروا إال
    .)1(هو دين الملة أو األمة القيمة الصالحة ذلك كاة و الز 

لربـع األخيـر مـن القـرآن لخـص إلـى أن النعـت قـد ورد فـي معظـم آيـات اأمن هنا 
موضـعًا مـن الربـع أربعـين و خمسة و خمسمائة  خاصة النعت بالمفرد فقد وقع فيالكريم 

أمــا . هن اسـم فاعـل أو مفعـول أو صـفة مشـبهبالمشـتق سـواء كـا) نعـت(وأكثـر شـواهده 
محــــدودة بالنســــبة وشــــبهها  االســــميةالنعـــت بالجملــــة فقــــد كانــــت آيــــات النعــــت بالجملــــة 

موضـــعًا فقـــط مـــن الربـــع األخيـــر أمـــا فـــي ثالثـــين  االســـمية فقـــد وقعـــت للجملـــة الفعليـــة
، فتفاديــــًا لتكــــرار الشــــواهد مــــن الربــــع  الفعليــــة فقــــد وقعــــت فــــي ســــتة وثمــــانين موضــــعاً 

منهـــا ال اخــــتالف بينهـــا إال فـــي حركــــات  نمـــوذجينبـــإيراد نمــــوذج أو  تالمتشـــابهة قمـــ
جــداول تحمــل اســم الســورة بقيــة الشــواهد فــي  تفــراد أو التــذكير ووضــعأو اإل اإلعــراب

ثمانيــة وتســعين  يأمــا حــذف المنعــوت فقــد ورد فــ .ونــص اآليــة ورقمهــا كمــا ورد ســالفاً 
   .من الربع األخير من القرآن الكريم موضعاً 
  
  

  
  

                                         
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .  277/ 5/تفسري أيب السعود   )1(
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  الفصل الثاني

  قرآن الكريميف الربع األخري من ال دراسة تطبيقية: التوكيد 
  

  ويـالتوكيد المعن: المبحث ا�ول 

  التوكيد بالضمير: المبحث الثاني 

 التوكيد اللفظي: المبحث الثالث 
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�:��د(ل �

أو كد ، ووكـد العقـد والعهـد أصل كلمة توكيد : ()1(يقول ابن منظور :لغةالتوكيد 
كــد ؤ شــددته وت يكــادًا وبــالواو أفصــح أياأوثقــه والهمــز فيــه لغــة ، يقــال أوكدتــه وأكدتــه 

وجــاء التوكيــد فــي الكــالم إلخــراج األمــر وتأكــد ويقــال إذا عقــدت فأكــد وٕاذا حلفــت فوكــد 
: يقــول ابــن عقيــلفالح اللغــويين طصــأمــا فــي ا. حاطــة األجــزاء الفــي اإلعــداد و الشــك 

التوكيـــد قســـمان أحـــدهما التوكيـــد اللفظـــي وســـيأتي والثـــاني التوكيـــد المعنـــوي فهـــو تـــابع (
لـيس مـن قبيـل تكـرار االسـم  ن ما جاء بهإ و تحتاج إلى حد وال رسم  بألفاظ محصورة ال

وأنفــس وأعــين للمثنــى والمجمــوع وهـــي وال بمعنــاه فمــن تلــك األلفــاظ نفــس وعــين للفــرد 
دون  المعنـــىالتأكيـــد المعنـــوي فيكـــون :بـــن يعـــيشاوذكـــر   )2()مضـــافة لضـــمير المؤكـــد

تسـعة ألفـاظ  المعنـىكد بهـا فـي لفظه نحو قولك رأيت زيدًا نفسه وجملة األلفاظ التي يؤ 
ع وكلهـم وكالهمـا وكلتاهمـا أمـا أكتعـون مجو هي نفسه وعينه وأجمع وأجمعون وجمعاء 

بعــــده وال  إالتوابــــع ألجمــــع ال تســــتعمل  افكليهمــــبصــــعاء  ,، بصــــعون عأبصــــ كتعــــاء ،
هـو إعـادة اللفـظ فأما التوكيـد اللفظـي .تستعمل منفردة فهي شبيه بقولهم شيطان ليطان 

بعينه نطقًا ومعنى بقصد التقدير أو خوف النسيان أو عدم اإلصغاء وهذا اللفـظ  األول
التأكيــد بتكريــر اللفــظ لــيس لــه :ســمًا أو فعــًال أو حرفــًا أو جملــة ويعرفــه ابــن يعــيشاإمــا 

وكــل كــالم تريــد تأكيــده والحــروف والجمــل ه ألنــه يكــون األســماء واألفعــال ر بــاب يحصــ
ضـربت  أما في الفعل تقول قام قـام وتقـول ضـربت زيـداً  رأيت زيدًا زيداً  االسمتقول في 

وجاءني محمد جاءني محمد واهللا أكبر اهللا أكبر فتؤكـد الجملـة مـن الفعـل والفاعـل  زيدا
فتؤكــد  إنــه منطلــق زيــدًا منطلــق إنوالمبتــدأ والخبــر وكــذلك كــل كــالم تريــد تأكيــده نحــو 

 توكيـدًا إال" فيهـا"د حـرف الجـر الحرف المؤكد وتقول زيد قـائم فـي الـدار قـائم فيهـا فتعيـ
أمــا النــوع الثالــث وهــو  .)3(ســيما إذا كــان عــامًال أن الحــرف يكــون مــع مــا يتصــل بــه ال

  . أسماء  ةالتوكيد بالضمير ويسمى هذا الضمير عند النحاة بثالث

                                                 
  ). أوكد(البن منظور مادة/ لسان العرب  )1(
  .  215/  2/ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك  )2(
  .   40/  2/ البن يعيش / شرح املفصل  )3(
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وخبــر ويوضــح أن الثــاني ألنــه يفصــل بــين المبتــدأ والخبــر ومــا أصــله مبتــدأ : فصــالً  -أ
  . أنه مفعول به في باب ظن خبر ال تابع أو 

على الفائدة إذ به يتبين أن الثاني خبر ال تـابع أو لكونـه حافظـًا  ألنه يعتمدعماد  -ب
  . حتى ال يسقط عن الخبرية كالعماد في البيت الحافظ للسقف من السقوط لما بعده 

وتوضــيحًا فصــارت  ألن بهــا توكيــداً : (التأكــد صــفة يقــول  هوصــفًا ويســمى ســيبوي -ج
 .المعنــىل يميــز الخبــر أو مــا أصــله خبــر مــن التــابع ويؤكــد صــلصــفة فالضــمير الفكا

  .  )العينو النفس ، بفاستعماله يعادل إحدى كلمات التأكيد 
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� # 
�:���+و/ د��#د���א�د�א!��א�+ط �

لتعريـــف التوكيـــد لغـــة واصـــالحًا وبينـــا أغراضـــه وأنواعـــه تناولنـــاه  تبعـــد أن تطرقـــ
مـــن القـــرآن الكـــريم وذلـــك بحصـــر اآليـــات التـــي  األخيـــرع بالدراســـة التطبيقيـــة فـــي الربـــ

 تثـم ذكـر  اإلعـرابآراء النحويين فـي ذلـك  تتحتوي عليه واستخراج الشواهد منها وبين
المعـاني التفسـيرية لآليـات ومـا صـاحبها مـن سـياق حـال بـإيراد  تعليها ثم قم يتعليقات

  . في بعض المواضع 
فــي وقــع أولهــا التوكيــد المعنــوي وقــد  مباحــث ةوقــد قســمنا فصــل التوكيــد إلــى ثالثــ

موضــعًا ثــم  ثالثــينة و ثمانيــأربعــة عشــر موضــعًا يليــه التوكيــد بالضــمير وقــد وقــع فــي 
  . ضع من الربع األخير من القرآن الكريم االتوكيد اللفظي وقد وقع في تسعة مو 
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�א��
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 א�+و/ د�א����و,

ربــع األخيــر مــن القــرآن الكــريم فــي ال وكلتــا وكــال بــالنفس والعــين وكيــدلــم يــرد الت
  . فوقع بكل في خمسة مواضع  .بكل وأخواته ردوو 

�:�א��و���א�ول �

�َفَسَجَد اْلَمَالِئَكُة ُكلُهْم َأْجَمُعونَ �: في قوله تعالى
 )1(  .  

  رقمها  اسم السورة  نص اآلية

  73  ص  )َفَسَجَد اْلَمَالِئَكُة ُكلُهْم َأْجَمُعونَ (

اْألَْزَواَج ُكلَهـا َوَجَعـَل َلُكـْم ِمـَن اْلُفْلـِك َواْألَْنَعـاِم َمـا َوالِذي َخَلـَق (
  )َتْرَكُبونَ 

    الزخرف
12  

ُهـــَو الـــِذي َأْرَســـَل َرُســـوَلُه ِباْلهُـــَدى َوِديـــِن اْلَحـــق ِلُيْظِهـــَرُه َعَلـــى (
  )الديِن ُكلِه َوَكَفى ِباللِه َشِهيًدا

  28  الفتح

  42  القمر  )لَها َفَأَخْذَناُهْم َأْخَذ َعِزيٍز ُمْقَتِدرٍ َكذُبوا ِبآَياِتَنا كُ (

ُهـــَو الـــِذي َأْرَســـَل َرُســـوَلُه ِباْلهُـــَدى َوِديـــِن اْلَحـــق ِلُيْظِهـــَرُه َعَلـــى (
  )الديِن ُكلِه َوَلْو َكِرَه اْلُمْشِرُكونَ 

  9  الصف

  : א���א�

بنـــي علـــى الفـــتح ، م مـــاضٍ فعـــل : ، ســـجد  ةعاطفـــ:الفـــاء: فســـجد المالئكـــة كلهـــم
تأكيــد أول :وكــل  مضــاف والضــمير مضــاف إليــه: المالئكــة فاعــل مرفــوع كلهــم ، كــل

الخبـر إلـى الجمـع قـد يـراد بـه  إسـنادلما كان أنه  )2(وذكر الرضي تأكيد ثان :وأجمعون
إرادة لرفـع المجـاز ولمــا كـان ال يقـدح فــي ذلـك واحـد مــثًال أو ) كلهــم(أكثـرهم أكـد بقولـه 

أن الســجود  إفــادةمــع ) أجمعــون(بهــم لضــعف أو نحــوه وقــع بــذلك بقولــه  قليــل ال يعبــأُ 
  . )3(بشدة انقيادهم وحسن تأهبهم للطاعة عالماً إكان في آن واحد 

                                                 
  . 73سورة ص اآلية  )1(
, الوافيــة يف شــرح الكافيــة البــن احلاجــب يف النحــو : تصــانيفه أشــهر , عــامل بالعربيــة , حممــد بــن احلســن الرضــي االســرتابازي جنــم الــدين  )2(

  .6/86/ شرح شافية بن احلاجب يف علم الصرف ينظر األعالم 
ونظـم الـدرر يف   377/  1998/2 -هــ 1419/  1ط/ لبنـان / بـريوت / دار الكتـب العلميـة / للرضـي /شرح الرضـي علـى الكافيـة  )3(

  .  420/  16/ تناسب اآليات والسور 



 204

قائًال أنها أفادت السـجود  لالجتماعوأجمعون  أن كل لإلحاطة )1(يرى الزمخشري
  .لم يبق منهم ملك إال سجد وتم السجود في وقت واحد  أخرهمعن 
����للمالئكــة مرفــوع وعالمــة رفعــه الضــمة  معنــويفكــل توكيــد " كلهــم أجمعــون: "�دא�

  الظاهرة على آخره
�  :א����
   .)2(وطاعة هللا انقياداجميعهم  ةسجد كل المالئك أي
  الربع األخير من القرآن الكريم  فيتسعة مواضع  التوكيد بجميع في ردو 

�:�א��و���א�ول �

ِتكَ �: في قوله تعالى ُهْم َأْجَمِعينَ  َقاَل َفِبِعزَألُْغِوَين�
 )3(.  

  رقمها  اسم السورة  نص اآلية

ِتَك َألُْغِوَينُهْم َأْجَمِعينَ ( 82  ص   )َقاَل َفِبِعز  

  85  ص   )َألَْمَألَن َجَهنَم ِمْنَك َوِممْن َتِبَعَك ِمْنُهْم َأْجَمِعينَ (

ــ( ــَفاَعُة َجِميًعــا َلــُه ُمْلــُك الس ــِه الشُقــْل ِلل َماَواِت َواْألَْرِض ثُــم
  )ِإَلْيِه ُتْرَجُعونَ 

  44  الزمر  

َوَلــْو َأن ِللــِذيَن َظَلُمــوا َمــا ِفــي اْألَْرِض َجِميًعــا َوِمْثَلــُه َمَعــُه (
َالْفَتَدْوا ِبِه ِمْن ُسوِء اْلَعَذاِب َيْوَم اْلِقَياَمِة َوَبَدا َلُهْم ِمـَن اللـِه 

  )ُبونَ َما َلْم َيُكوُنوا َيْحَتسِ 

  47  الزمر 

َوَمـــا َقـــَدُروا اللـــَه َحـــق َقـــْدِرِه َواْألَْرُض َجِميًعـــا َقْبَضـــُتُه َيـــْوَم (
ــا  ــاٌت ِبَيِميِنـِه ُســْبَحاَنُه َوَتَعـاَلى َعمـماَواُت َمْطِوياْلِقَياَمـِة َوالس

  )ُيْشِرُكونَ 

  67  الزمر 

  55  الزخرف   )اُهْم َأْجَمِعينَ َفَلما آَسُفوَنا اْنَتَقْمَنا ِمْنُهْم َفَأْغَرْقنَ (

  40  الدخان    )ِإن َيْوَم اْلَفْصِل ِميَقاُتُهْم َأْجَمِعينَ (

ـــَماَواِت َوَمـــا ِفـــي اْألَْرِض َجِميًعـــا ( َر َلُكـــْم َمـــا ِفـــي الس الجاثية َوَســـخ    
                                                 

  23/382/إعراب القرآن وبيانه )1(
  . 225 – 224/  23/ لأللوسي / روح املعاين  )2(
  .  82سورة ص اآلية   )3(
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  13  )ِمْنُه ِإن ِفي َذِلَك َآلَياٍت ِلَقْوٍم َيَتَفكُرونَ 

ـــَنٍة َأْو ِمـــْن َوَراِء  َال ُيَقـــاِتُلوَنُكمْ ( ِفـــي ُقـــًرى ُمَحص َجِميًعـــا ِإال
ُجـــُدٍر َبْأُســـُهْم َبْيـــَنُهْم َشـــِديٌد َتْحَســـُبُهْم َجِميًعـــا َوُقلُـــوُبُهْم َشـــتى 

  )َذِلَك ِبَأنُهْم َقْوٌم َال َيْعِقُلونَ 

  14  الحشر  

  : א���א�

 أغـوين فعـل مضـارع ، واقعـه فـي جـواب القسـم الـالم للتوكيـد: ألغوينهم أجمعين 
مبنى على الفتح التصاله بنون التوكيد الثقيلة والفاعل ضمير مسـتتر تقـديره أنـا والهـاء 

  .  .)1(توكيد للضمير :، أجمعين محل نصب مفعول به فيضمير متصل 
  أو الكاف في منك  )هم(للضمير  معنوي فأجمعين توكيد" أجمعين: "א����د
�  : א����

مـــن التــــابعين والمتبــــوعين جمــــيعهم ال أتــــرك عبــــادك  غــــوينّ أي أل ذكـــر األلوســــي
  .   )2(أحد

  .)3(قصة إبليس مع بني آدم وامتناعه عن السجود آلدمذكرت اآلية  :�! �ق�א�	�ل

  

  

  

 

  
� �

                                                 

  23/385/إعراب القرآن وبيانه )1(

  .  75/  23/ لأللوسي / روح املعاين  )2(

  .   55/  23/ التفسري املنري  )3(
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�א��
	��א����� �

� ����
�א�+و/ د� �

د ألن معنــى زيــد يــأن لضــمير الفصــل وظــائف عــدة منهــا التأك ســابقاً  تذكــر كمــا 
 ثمانيـةد المعنـوي وقـد ورد فـي يـالتأك ألفـاظفكـان موازيـًا ألحـد  هو القائم زيد نفسه القائم

  . موضعًا من الربع األخير  ثالثينو 
�:�א��و���א�ول �

افونَ �: في قوله تعالى ا َلَنْحُن الصُحونَ *َوإِنا َلَنْحُن اْلُمَسبَوإِن�
 )1( .  

  رقمها  اسم السورة  نص اآلية

افونَ ( ا َلَنْحُن الصُحونَ وَ *َوإِنا َلَنْحُن اْلُمَسب166-165  الصافات  )إِن  
َقــاَل َرب اْغِفــْر ِلــي َوَهــْب ِلــي ُمْلًكــا َال َيْنَبِغــي ِألََحــٍد ِمــْن (

  )َبْعِدي ِإنَك َأْنَت اْلَوهابُ 
  135  ص

ـــْل ِإن اْلَخاِســـِريَن الـــِذيَن ( ـــْئُتْم ِمـــْن ُدوِنـــِه ُق ـــُدوا َمـــا ِش َفاْعُب
ــــــَك ُهــــــَو َخِســــــُروا َأْنُفَســــــ ــــــْوَم اْلِقَياَمــــــِة َأَال َذِل ــــــيِهْم َي ُهْم َوَأْهِل

  )اْلُخْسَراُن اْلُمِبينُ 

  15  الزمر

ـــَك الـــِذيَن ( ـــْوَل َفَيتِبُعـــوَن َأْحَســـَنُه ُأوَلِئ الـــِذيَن َيْســـَتِمُعوَن اْلَق
  )َهَداُهُم اللُه َوُأوَلِئَك ُهْم ُأوُلو اْألَْلَبابِ 

  18  الزمر

ـــَك الـــِذيَن الـــِذيَن َيْســـتَ ( ـــْوَل َفَيتِبُعـــوَن َأْحَســـَنُه ُأوَلِئ ِمُعوَن اْلَق
  )َهَداُهُم اللُه َوُأوَلِئَك ُهْم ُأوُلو اْألَْلَبابِ 

  33  الزمر

ُقْل َيا ِعَباِدَي الِذيَن َأْسَرُفوا َعَلى َأْنُفِسـِهْم َال َتْقَنطُـوا ِمـْن (
 ـَه َيْغِفـُر الـذالل ِه ِإنـُه ُهـَو اْلَغفُـوُر َرْحَمِة اللُنوَب َجِميًعـا ِإن

  )الرِحيمُ 

  53  الزمر

َلـُه َمَقاِليـُد السـَماَواِت َواْألَْرِض َوالـِذيَن َكَفـُروا ِبآَيـاِت اللـِه (
  )ُأوَلِئَك ُهُم اْلَخاِسُرونَ 

  63  الزمر

  8  غافرِمـْن  َربَنا َوَأْدِخْلُهْم َجناِت َعْدٍن الِتي َوَعْدَتُهْم َوَمْن َصَلحَ (

                                                 
  .    166 – 165سورة الصافات اآلية  )1(
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ياِتِهْم ِإنَك َأْنَت اْلَعِزيُز اْلَحِكيمُ  آَباِئِهْم َوَأْزَواِجِهْم َوُذر(  
ـــْد َرِحْمتَـــُه ( ـــٍذ َفَق ـــيَئاِت َيْوَمِئ ـــْن تَـــِق الس ـــيَئاِت َوَم ـــُم الس َوِقِه

  )َوَذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ 
  9  غافر

ِذيَن َيــــــْدُعوَن ِمــــــْن ُدوِنــــــِه َال َواللـــــُه َيْقِضــــــي ِبــــــاْلَحق َوالــــــ(
  )َيْقُضوَن ِبَشْيٍء ِإن اللَه ُهَو السِميُع اْلَبِصيرُ 

  20  غافر

َأَوَلــــْم َيِســــيُروا ِفــــي اْألَْرِض َفَيْنُظــــُروا َكْيــــَف َكــــاَن َعاِقَبــــُة (
ِفـي الِذيَن َكاُنوا ِمْن َقْبِلِهْم َكاُنوا ُهْم َأَشـد ِمـْنُهْم قُـوًة َوآثَـاًرا 

اْألَْرِض َفَأَخَذُهُم اللُه ِبُذُنوِبِهْم َوَما َكاَن َلهُـْم ِمـَن اللـِه ِمـْن 
  )َواقٍ 

  21  غافر

ِإن الــِذيَن ُيَجــاِدُلوَن ِفــي آَيــاِت اللــِه ِبَغْيــِر ُســْلَطاٍن َأَتــاُهْم (
ِه ِإْن ِفــي ُصــُدوِرِهْم ِإال ِكْبــٌر َمــا ُهــْم ِبَباِلِغيــِه َفاْســَتِعْذ ِباللــ

  )ِإنُه ُهَو السِميُع اْلَبِصيرُ 

  56  غافر

ــُه ُهــَو ( ــِه ِإنــْزٌغ َفاْســَتِعْذ ِبالل ــْيَطاِن َن ــَن الش ــَك ِم ــا َيْنَزَغن َوإِم
  )السِميُع اْلَعِليمُ 

  36  فصلت

  76  الزخرف  )َوَما َظَلْمَناُهْم َوَلِكْن َكاُنوا ُهُم الظاِلِمينَ (

  6  الدخان  )ِإنُه ُهَو السِميُع اْلَعِليمُ َرْحَمًة ِمْن َربَك (

  42  الدخان  )ِإال َمْن َرِحَم اللُه ِإنُه ُهَو اْلَعِزيُز الرِحيمُ (

  30  الذاريات  )َقاُلوا َكَذِلَك َقاَل َربِك ِإنُه ُهَو اْلَحِكيُم اْلَعِليمُ (

زاُق ُذو اْلُقوِة اْلَمتِ ( َه ُهَو الرالل 58  الذاريات  )ينُ ِإن  

  28  الطور  )ِإنا ُكنا ِمْن َقْبُل َنْدُعوُه ِإنُه ُهَو اْلَبر الرِحيمُ (

  43  النجم  )َوَأنُه ُهَو َأْضَحَك َوَأْبَكى(

  44  النجم  )َوَأنُه ُهَو َأَماَت َوَأْحَيا(

  48  النجم  )َوَأنُه ُهَو َأْغَنى َوَأْقَنى(

) ُه ُهَو َربْعَرى َوَأن49  النجم  )الش  
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  52  النجم  )َوَقْوَم ُنوٍح ِمْن َقْبُل ِإنُهْم َكاُنوا ُهْم َأْظَلَم َوَأْطَغى(

) َفــِإن ـاَس ِباْلُبْخـِل َوَمـْن َيتَـَولـِذيَن َيْبَخلُـوَن َوَيـْأُمُروَن النال
  )اللَه ُهَو اْلَغِني اْلَحِميدُ 

  24  الحديد

ــثُُهُم ا( ــْوَم َيْبَع ــْم َي ــوَن َلُك ــُه َكَمــا َيْحِلُف ــوَن َل للــُه َجِميًعــا َفَيْحِلُف
  )َوَيْحَسُبوَن َأنُهْم َعَلى َشْيٍء َأَال ِإنُهْم ُهُم اْلَكاِذُبونَ 

  18  المجادلة

ــَراِء اْلُمَهــاِجِريَن الــِذيَن ُأْخِرُجــوا ِمــْن ِديــاِرِهْم َوَأْمــَواِلِهْم ( ِلْلُفَق
للِه َوِرْضَواًنا َوَيْنُصُروَن اللَه َوَرُسـوَلُه َيْبَتُغوَن َفْضًال ِمَن ا
اِدُقونَ  ُأوَلِئَك ُهُم الص(  

  8  الحشر

ـــْن ( ـــوَن َم ـــْبِلِهْم ُيِحب ـــْن َق ـــاَن ِم يَم ـــوُءوا الـــداَر َواْإلِ َوالـــِذيَن َتَب
ــا ُأوُتــوا  َهــاَجَر ِإَلــْيِهْم َوَال َيِجــُدوَن ِفــي ُصــُدوِرِهْم َحاَجــًة ِمم

ـــْو َكـــاَن ِبِهـــْم َخَصاَصـــٌة َوَمـــْن َوُيـــْؤِثرُ  وَن َعَلـــى َأْنُفِســـِهْم َوَل
  )ُيوَق ُشح َنْفِسِه َفُأوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ 

  9  الحشر

َوَال َتُكوُنوا َكالِذيَن َنُسوا اللَه َفَأْنَسـاُهْم َأْنُفَسـُهْم ُأوَلِئـَك ُهـُم (
  )اْلَفاِسُقونَ 

    الحشر
19  

ْلَنــا ِفْتَنــًة ِللــِذيَن َكَفــُروا َواْغِفــْر َلَنــا َربَنــا ِإنــَك َربَنــا َال َتْجعَ (
  )َأْنَت اْلَعِزيُز اْلَحِكيمُ 

  5  الممتحنة

َربَنــا َال َتْجَعْلَنــا ِفْتَنــًة ِللــِذيَن َكَفــُروا َواْغِفــْر َلَنــا َربَنــا ِإنــَك (
  )َأْنَت اْلَعِزيُز اْلَحِكيمُ 

  6  الممتحنة

ــــــ( ــــــا َيْنَه ــــــديِن ِإنَم ــــــي ال ــــــاَتُلوُكْم ِف اُكُم اللــــــُه َعــــــِن الــــــِذيَن َق
ـــــَراِجُكْم َأْن  ـــــى ِإْخ ـــــاِرُكْم َوَظـــــاَهُروا َعَل ـــــْن ِدَي َوَأْخَرُجـــــوُكْم ِم

  )َتَولْوُهْم َوَمْن َيَتَولُهْم َفُأوَلِئَك ُهُم الظاِلُمونَ 

  9  الممتحنة

ــْم َأْمــوَ ( ــا َأيَهــا الــِذيَن آَمُنــوا َال ُتْلِهُك ــْم َعــْن َي اُلُكْم َوَال َأْوَالُدُك
  )ِذْكِر اللِه َوَمْن َيْفَعْل َذِلَك َفُأوَلِئَك ُهُم اْلَخاِسُرونَ 

  9  المنافقون

َفــــاتُقوا اللــــَه َمــــا اْســــَتَطْعُتْم َواْســــَمُعوا َوَأِطيُعــــوا َوَأْنِفُقــــوا َخْيــــًرا (
  )ُم اْلُمْفِلُحونَ ِألَْنُفِسُكْم َوَمْن ُيوَق ُشح َنْفِسِه َفُأوَلِئَك هُ 

  16  التغابن
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  رقمها  اسم السورة  نص اآلية

ِإْن َتُتوَبا ِإَلى اللِه َفَقْد َصَغْت ُقُلوُبُكَما َوإِْن َتَظاَهَرا َعَلْيِه (
َفِإن اللَه ُهَو َمـْوَالُه َوِجْبِريـُل َوَصـاِلُح اْلُمـْؤِمِنيَن َواْلَمَالِئَكـُة 

  )َبْعَد َذِلَك َظِهيرٌ 

  4  التحريم

  13  البروج  )َوُيِعيدُ  ِإنُه ُهَو ُيْبِدئُ (

ــاِر ( ــُروا ِمــْن َأْهــِل اْلِكَتــاِب َواْلُمْشــِرِكيَن ِفــي َن ِإن الــِذيَن َكَف
  )َجَهنَم َخاِلِديَن ِفيَها ُأوَلِئَك ُهْم َشر اْلَبِريةِ 

  6  البينة

ــــُر ( ــــاِلَحاِت ُأوَلِئــــَك ُهــــْم َخْي ــــِذيَن آَمُنــــوا َوَعِمُلــــوا الصال ِإن
  )اْلَبِريةِ 

  7  البينة

  : א���א�

ضــمير مبنــي : نـا ,حــرف توكيـد ونصــب:، إن ةالــواو عاطفـ: وٕانـا لــنحن الصـافون
ضـمير فصـل ال محـل لـه  :نحـن ,والـالم للتوكيـد محـل نصـب اسـمها فـيعلـى السـكون 

وذكـــر ابـــن عاشـــور ضـــمير الفصـــل يفيـــد تأكيـــد قصـــر صـــفتي الصـــف  اإلعـــرابمـــن 
مرفـــوع إن  خبـــر:الصـــافون, )1(بالعبـــاد والتســـبيح علـــى المالئكـــة دون أي صـــفة تتعلـــق

بالواو ألنه جمع مذكر سالم ويجوز أن يكون نحن مبتدأ والصافون خبـره والجملـة خبـر 
  .  )2(إن

  مؤكد لما قبله  رفع فهو ضمير فصل في محل" نحن: "א����د
�  : א����

مــن  لنــا تموهصــفأي نحــن مقصــورون علــى االستصــفاف والتســبيح فقــط دون مــا و 
     .)3(كبيرًا  تعالى عن ذلك علواً هللا  هالبنو 

 

 

� �

                                                 
   23/320/آن وبيانهإعراب القر  )1(
  .     162/ 23/ 11/ التحرير والتنوير  )2(
  .     املرجع السابق  )3(
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�:�א��و���א����� �

َقــاَل َرب اْغِفــْر ِلــي َوَهــْب ِلــي ُمْلًكــا َال َيْنَبِغــي ِألََحــٍد ِمــْن َبْعــِدي �: فــي قولــه تعــالى
    .   )1( �ِإنَك َأْنَت اْلَوهابُ 

  : א���א�

لـى مبنـى ع ضـمير منفصـل: ، أنـتناصبة، الكاف اسـمها: إن: إنك أنت الوهاب
، .)2(يفيــد قصــر صــفتي الهبــة هللا وحــده دون غيــره محــل نصــب توكيــد للكــاف فــي الفــتح

  . مرفوع بالضمة ) إن(خبر : الوهاب
  لكاف لضمير منفصل مبني على الفتح في محل نصب توكيد " أنت: "א����د
�  : א����

أي هــــب لــــي ملكــــًا ال يكــــون لغيــــري مــــن بعــــدي فأنــــت وحــــدك الــــذي تهــــب لمــــن 
   . )3(تشاء

                                                 
  35سورة ص اآلية  )1(
  .   381/  7/ البحر احمليط  )2(
  .     50/  7/البن كثري / تفسري القرآن العظيم  )3(
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	��א�����א��� �

�א�+و/ د�א���01 �

وبالجملــة فــي ثالثــة مواضــع فقــط مــن الربــع األخيــر  بــالمفردفظــي لورد التوكيــد ال
  .ولم يرد بالفعل في هذا الربع وفى الجملة ورد باالسم وبالحرف

�:�א��و���א�ول �

�َوالساِبُقوَن الساِبُقونَ �: في قوله تعالى
 )1(.    

  : א���א�

الســابقون  اســم مقســم بــه ،: لــواو للقســم ، الســابقون األولــىا: والســابقون الســابقون
ن الثانيـــة توكيـــد لفظـــي لألولـــى كمـــا يذكـــر أبـــو حيـــان أن الســـابق .الثانيـــة توكيـــد لألولـــى

يجوز أن يكون مبتدأ والخبر فيمـا بعـده إذ يجـوز أن يكـون متعلـق السـبق األول مخالفـًا 
كـون ى الجنة وعلى هـذا يجـوز أن يللسبق الثاني أي السابقون إلى اإليمان السابقون إل

 )الســابقون(أن  إلــى وتبعــه ابــن عطيــة ســيبويه وذهــب. الســابقون خبــرًا وأن يكــون صــفة
   .  )2(أي خبر السابقون األولى كما يقال الناس الناس ، أنت أنت االبتداءخبر 

للسـابقون األولـى مرفـوع بـالواو ألنـه جمـع مـذكر  يفهو توكيـد لفظـ" السابقون: "א����د
  .المس

�  : א����
  .  )3(السابقون المتسارعون األولون إلى اإليمان أوًال ثم الجنة ثانياً 

�:�א��و���א����� �

   .)4( �َكال ِإَذا ُدكِت اْألَْرُض َدكا َدكا�: في قوله تعالى 
� �

 

� �

� �

                                                 
  .   10الواقعة اآلية  )1(
  .   27/426/إعراب القرآن وبيانه  )2(
  .   1/253/ما من به الرمحن إمالء  )3(
  .21سورة الفجر اآلية  )4(



 212

  : א���א�

مبنـي للمجهــول فاعلـه األرض مرفــوع  مـاضٍ فعــل : دكـت: دكـت األرض دكـًا دكــاً 
وقـد أعـرب ابـن خالويـه  ولى مفعول مطلق منصوب ، دكًا الثانية توكيد لفظي، دكًا األ

أمــا أبــو حيــان والزمخشــري فقــد أعربــا دكــا دكــا .مصــدرًا والثــاني تأكيــدًا ) دكــا األولــى(
 االســتيعابتأكيــدا بــل التكــرار للداللــة علــى  يموضــع الحــال ولــيس الثــان يمصــدران فــ

  .  )1(ت النحو بابا باباأكقر 
  .فدكًا الثانية توكيد لفظي لدكًا األولى منصوب" كاً د: "א����د

فيهــا بالتوكيــد اللفظــي لزيــادة  ذه أول آيــة ذكــر فيهــا دك الجبـال جــيءلمـا كانــت هــ
تحقيــق مــدلول الــدك الحقيقــي فلغرابــة أمــره وعظمتــه اقتضــى إثباتــه زيــادة تحقيــق لمعنــاه 

الحقيقــي مــن المصــدر  المعنــىبيــان فــي  أن التوكيــد أوفــيالطالبــة لــذا تــرى  )2(الحقيقــي
  .والمفعول المطلق 

�  : א����

   .  )3(اقتلعت األرض اقتالعًا من مكانهاأي إذ 
�:�א��و���א����� �

�َوَجاَء َربَك َواْلَمَلُك َصفا َصفا�: في قوله تعالى
 )4(  .  

  : א���א�

اسم معطوف علـى ربـك مرفـوع مثلـه ، : الواو عاطفة ، الملك: والملك صفًا صفاً 
ذهـــب الزجـــاج إلـــى أنهـــا توكيـــد لفظـــي حـــال مـــن المجـــئ ، صـــفًا الثانيـــة : األولـــى صـــفاً 

منصوب وذهب ابن جني إلى أنه صفة وذكره الفارسي بأنه منصوب باألول ألنه وقـع 
وترى الطالبة أنه توكيد لفظـي مـن األول علـى رأي  )5(موقع الحال لذلك جاز أن يعمل

  .الزجاج
  .   كيد لفظي لصف األولى منصوبفصفًا الثانية تو " صفاً : "א����د

                                                 
  .30/475/إعراب القرآن وبيانه  )1(
  .2/63/تفسري بن كثري )2(
  .28/55/روح املعاين )3(
  .    22سورة الفجر  اآلية  )4(
  .30/475/إعراب القرآن وبيانه  )5(
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�  :א����

  .  )1(أي جاء ربك والمالئكة بين يديه صفوفًا متتابعين مع بعضهم البعض
َفَكـــاَن �  :قولـــه تعـــالىفـــي .  األخيـــرومــن التأكيـــد بالجـــار والمجـــرور فـــي الربــع 

 اِر َخاِلَدْيِن ِفيَها َوَذِلَك َجَزاُء الظُهَما ِفي الناِلِمينَ َعاِقَبَتُهَما َأن�
 )2(  .    

  : א���א�

جـــــار ومجـــــرور توكيـــــد لحـــــرف : فيهـــــا ,حـــــال منصـــــوب:خالـــــدين : خالـــــدين فيهـــــا
  .)3(قبلها في محل نصب) في(الجر

���د��قبلـه فـي ) فـي(فحـرف الجـر مضـافًا إلـى الضـمير توكيـد لحـرف الجـر " فيهـا: "א�
    .محل نصب 

�  : א����

بــد ومثــل ذلــك العــذاب يعــذب هم جهــنم يعــذبون فيهــا بــاقون فيهــا إلــى األؤ أي جــزا
  .)4(المعاصي واآلثام بارتكابألنفسهم الظالمون 

  . أما التوكيد بالجملة فقد وقع في خمسة مواضع من الربع األخير 
�:�א��و���א�ول �

�ثُم َأْوَلى َلَك َفَأْوَلى*َأْوَلى َلَك َفَأْوَلى�: في قوله تعالى 
 )5(.   

  رقمها  اسم السورة  نص اآلية

  25-24  القيامة  )ثُم َأْوَلى َلَك َفَأْوَلى*ى َلَك َفَأْوَلىَأْولَ (
  5 – 4  النبأ  )ثُم َكال َسَيْعَلُمونَ  *َكال َسَيْعَلُمونَ (
  18 – 17  االنفطار  )ثُم َما َأْدَراَك َما َيْوُم الدينِ  *َوَما َأْدَراَك َما َيْوُم الدينِ (
  6 – 5  الشرح  )ِإن َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا *َفِإن َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا(
  4 - 3  التكاثر  )َكال َسْوَف َتْعَلُمونَ ثم *  َكال َسْوَف َتْعَلُمونَ (

                                                 
  .    739/  4/ الزخمشري / الكشاف  )1(
  .    17سورة احلشر  اآلية  )2(
  .   4/739/ الكشاف  )3(
  .املرجع السابق )4(
  .     25 – 24سورة القيامة اآلية   )5(
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  : א���א�

تفيـــد التوكيـــد حيـــث أن  جملـــة معطوفـــة علـــى الجملـــة قبلهـــا" ثـــم أولـــى لـــك فـــأولى
  .  )1(التكرار يفيد شدة وهول ما يصيبه إن لم يرتدع

  .جملة اسمية وقعت توكيدا للجملة االسمية قبلها:أولى فأولى  ثم : "א����د
�  : א����

    .)2(تهديد للكافر أن يصيبك فهو بمثابة  وأوشكأي وليك وقربك الر 
  )   اللفظي ، والمعنوي(من هنا نلخص إلى أن التوكيد بنوعيه 

 قــد ورد فــي الربــع األخيــر مــن القـــرآن الكــريم إال أنــه فــي مواضــع محــدودة نجـــده
لكنـــه قـــد أتـــى بمعـــان تـــدل علـــى قـــد وقـــع فـــي تســـعة مواضـــع ) التوكيـــد اللفظـــي(بلفظـــه 

 مــــا ومـــا أدراك الحاقـــة مـــا الحاقـــة(أو معانيهــــا مثالـــهالتوكيـــد ســـواء كـــان تكـــرارًا لـــذاتها 
  ) . الحاقة

 ْوِم اْلِقَياَمـةِ َال ُأْقِسـُم ِبَيـ(أو  )َوَمـا َأْدَراَك َمـا اْلُحَطَمـةُ * َكال َلُينَبـَذن ِفـي اْلُحَطَمـِة (أو 
  . ) ِسُم ِبالنْفِس اللواَمةِ َوَال ُأقْ * 

جدًا وبعضه لـم  و محدودفهفقد وقع في أربعة عشر موضعًا أما التأكيد المعنوي 
 موضـــعًا مـــن الربـــعثمانيـــة وثالثـــين يقـــع البتـــة مـــا عـــدا التوكيـــد بالضـــمير فقـــد ورد فـــي 

  . األخير من القرآن الكريم
  
  
  

                                                 
  .30/306/إعراب القرآن وبيانه   )1(
  .      651/  4/ الكشاف   )2(
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  الفصل الثالث 

  القرآن الكريم  العطف دراسة تطبيقية يف الربع األخري من
  

  عطف البيان -1
  عطف النسق -2
  وثم, بالفاء ,العطف بالواو : المبحث ا�ول ) أ(
  وبل, وأم , العطف بأو : المبحث الثاني ) ب(
  من أحكام العطف: المبحث الثالث ) ج(
  حذف المعطوف عليه -1
 .ى الضمير المرفوع المتصلالعطف عل -2
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�:�د�ل� �

انصــرف وعطــف عليــه رجــع عليــه بمــا  )1(العطــف لغــة مــن َعَطــَف ْيعِطــُف عْطفــاً 
ّره وعطفّـه حّنـاه وأمالـه ويقـال عطفـت رأس بـتعّطف عليـه وصـله و يكره أو له بما يريد و 

  . الخشبة فانعطف أي حّنيته فانحنى وعطفت أي ملت
العطــف فــي : (لتصــريح علــى التوضــيحجــاء فــي شــرح ا فقــدفــي االصــطالح أمــا 

 )2()األصل مصدر عطفـت الشـيء إذا ثنيتـه وعطـف الفـارس علـى قرنـه إذا التفـت إليـه
  .بيان وعطف نسق عطف: وينقسم العطف إلى قسمين 

�:��ط��א���ن:�
و��� �

أتضـح : ان الشـيء بيانـًا بـفالبيان لغة هو ما ُبين به الشيء من الداللة وغيرهـا و 
مثــل هــين واهْينــاء وكــذلك أبــان الشــيء فهــو مبــين واســتبان الشــيء أي  ْبينــاءاوالجمــع 

: ظهـــر وقـــالوا بـــان الشـــيء واســـتبان وتّبـــين وأبـــان وبـــّين بمعنـــى واحـــد منـــه قولـــه تعـــالى
بكســـر اليـــاء وتشـــديدها بمعنـــى متبينـــات ومـــن قـــرأ مَبينـــات بفـــتح اليـــاء ) آيـــات مبينـــات(

  .فالمعنى أن اهللا بينها
عطـف البيـان هـو : (يقول ابن عقيـل فـي شـرح األلفيـةف صطالحاالأما البيان في 

فكونــه جامــدًا ال  )3( )وعــدم اســتقالله ةالمشــبه للصــفة فــي إيضــاح متبوعــ التــابع الجامــد
خصـص متبوعـه فعطـف البيـان يوضـح وال يمشتقًا وال توكيدًا ألنه ال  عطف البيانيقع 

  .يشابه الصفة في اإليضاح والتخصيص وغيرها
����:�ق��ط��א��:���� �

النسق من كل شيء ما كان علـى طريقـة : "صاحب اللسان  )4(فالنسق لغة يقول
نظـام واحــد عـام فــي األشـياء ونســقه أي نظمـه علــى السـواء وانتســق هـو تناســق واالســم 

  .النسق

                                      
  .مادة عطف / لسان العرب  )1(
  .2/30/ شرح التصريح على التوضيح على ألفية ابن مالك يف النحو  )2(
  .2/191/الك شرح ابن عقيل على ألفية ابن م )3(
  .مادة عطف /لسان العرب  )4(
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والنحويــون يســمون حــروف العطــف حــروف النســق ألن الشــيء إذا عطفــت عليــه 
  .شيئًا بعده جرى مجرى واحداً 

ن مصـــدر نســـقت الكـــالم إذا عطفـــت بعضـــه علـــى بعـــض ويقـــال والنســـق بالتســـكي
  .نسقت بين الشيئين وناسقت
يســمى عطفــًا بحــرف : "مــا نصــه  )1(فــي شــرح المفصــلورد أمــا فــي االصــطالح 

ومعنــى , ويســمى نســقًا فــالعطف مــن عبــارات البصــريين والنســق مــن عبــارات الكــوفيين 
ميــل بــه إلــى حيــز األول وقيــل العطـف االشــتراك فــي تــأثير العامــل وأصــله الميـل كأنــه أ

وال يتبـــــع هـــــذا الضـــــرب إال بوســـــيطة حـــــرف  اإلعـــــرابلـــــه نســـــق لمســـــاواته األول فـــــي 
بواســطة حــرف العطــف الــذي  اإلعــرابتــابع لزيــد فــي : جــاءني زيــد وعمــرو فعمــرو"نحـو

  ".هو الواو
والنســق بــالفتح اســم مصــدر مــن نســقت الكــالم نســقًا مــن بــاب نصــر أي عطفــت 

بــين أجزائــه وهــو بمعنــى المنســوق والمنضــود أي مضــموم بعضــه علــى بعــض وربطــت 
ـــٍح َمْنُضـــودٍ : (منـــه قولـــه تعـــالىو بعضـــه إلـــى بعـــض  بعضـــه إلـــى  مأي مضـــمو  )2( )َوَطْل

فعطــف النســق يــتم بوجــود كلمتــين علــى األقــل مــع وجــود حــرف العطــف الــذي . بعــض
  .يربط بينهما

  )3(:ابن مالك  يقول 
  ناء من صدقكأخصص بوٍد وث* تال بحرف متبع عطف نسق 

ويتعـدد ) جملـة(فالتابع هو المعطوف ويأتي بعد حرف العطف مفـردًا وغيـر ذلـك 
  .معه حرف العطف إذا كان المعطوف عليه واحداً 

أمـــا مـــا يـــتم العطـــف بـــه والـــربط بـــين الكلمـــات والجمـــل هـــي مـــا تســـمى حـــروف 
مالـك  على ألفية اإلمام ابن )5(على شرح األشموني  )4(العطف يقول العالمة الصبان 

                                      
  .1/74/البن يعيش / شرح املفصل )1(
  .29سورة الواقعة اآلية  )2(
  .224-/2/218شرح ابن عقيل على ألفية بن مالك  )3(
  .عامل يف النحو صاحب احلاشية املشهورة, هو حممد بن علي الصبان املتويف سنة ستة ومائتني وألف للهجرة  )4(
مـنهج السـالك إىل ألفيـة : من مؤلفاته " ر الدين أبو احلسن على بن حممد بن عيسى املتويف سنة تسع وعشرين وتسعمائة للهجرة هو نو  )5(

  .17/تح علي توفيق العمد/ابن إسحاق الزجاجي / انظر كتاب حروف املعاين  –ابن مالك 
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وحتـــى وأم وأو فهـــذه الســـتة تشـــرك بـــين التـــابع , وفـــاء , وثـــم , فـــالعطف مطلقـــًا بـــواو : "
  .)1("والمتبوع لفظًا ومعنى

حتـــى تشـــرك مـــا بعـــدها فيمـــا قبلهـــا لفظـــًا ومعنـــًى , ف , ثـــم , الـــواو : فـــالحروف 
 مطلقًا دون إفادة ترتيب زمني بين المتعاطفين أو المصـاحبة وال علـى المهلـة والتعقيـب

  .فكانت لمجرد التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم والمعنى
أمـــا الحرفـــان أو وأم فيعطفـــان مـــا بعـــدهما علـــى مـــا قبلهمـــا بشـــرط أن ال يقتضـــيا 
إضـــرابًا ألن القائــــل أزيـــد فــــي الــــدار أم عمـــرو عــــالُمُ◌ بـــأن الــــذي فــــي الـــدار هــــو أحــــد 

ي قبلهــا فــي الصــالحية لثبــوت المــذكورين غيــر عــالم بتعيينــه فالــذي بعــد أم مســاٍو للــذ
  .االستقرار في الدار وانتفائه

كذلك أو فهـي . واللفظ المعنىوحصول المساواة إنما بواسطة أم فقد اشركتها في 
مشــركة مــا بعــدها لمــا قبلهــا فيمــا يجــاء بهــا ألجلــه مــن شــك أو تخييــر أو غيرهمــا فــإن 

  .)2(المعنىاقتضيا إضرابًا كانا مشتركين في اللفظ ال في 
جـاء فـي شـرح ابـن وقـد فهي عاطفة تقتضـي التشـريك فـي الحكـم أو ال " لكن"ما أ
إنما يعطف لكن بعد النفي نحو ما ضربت زيدًا لكن عمرًا وبعـد النهـي نحـو ال : "عقيل

  ".تضرب زيدًا لكن عمراً 
التــي تفيــد نفــي الحكــم عــن المعطــوف بعــد ثبوتــه للمعطــوف " ال"تــأتي بعــد ذلــك 

يشــترط للعطــف بــال : " )3(جــاء فــي المغنــى. ؤمن ال الكــافرعليــه نحــو قولــك يفــوز المــ
  : ثالثة شروط 

أن تتخــذ إثبــات كجــاء زيــد ال عمــرو أو أمــر نحــو أضــرب زيــدًا ال عمــرًا أو نــداء : أوالً 
  .ال عمرو نحو يا زيدُ 

أن ال تقتـــرن بعـــاطف نحـــو جـــاء زيـــُدُ◌ ال بـــل عمـــُرُ◌ فالعـــاطف بـــل وال رد لمـــا :  ثانيـــاً 
  .قبلها

                                      
  .60/ 3/ 2م/ ت  –د / 2ط/حاشية الصبان على شرح األمشوين  )1(
  .2/142/علي ألفية ابن مالك ح التصريح على التوضيح شر  )2(
  .2/54/مغين اللبيب عن كتب األعاريب  )3(
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وأن  المعنـــىيتعانـــد متعاطفاهـــا أي أن يكـــون أحـــدهما مضـــادًا لآلخـــر فـــي  أن: ً◌ ثالثـــا
فالتعانـد موجـود ألن الرجـل ضـد المـرأة وال " جاءني رجل ال امرأة: "يتعاكسا ضمنًا نحو

  .يصلح أحدهما لآلخر
تــأتي بعــد ذلــك بــل التــي تختلــف فــي حكمهــا ومعناهــا بــاختالف مــا يجــيء بعــدها 

راب واالبتداء وأنهـا تنقـل الحكـم الـذي قبلهـا نقـًال تامـًا من جملة أو مفرد فقد تأتي لإلض
إلى ما بعدها فاإلضراب اإلبطالي يقع بعد بل إن تلتها جملة وهـو يقتضـي نفـي الحكـم 
السابق قبل بل والجزم بأنه غيـر واقـع وأنـه مـّدعي والبـد مـن االنصـراف عنـه إلـى حكـم 

َقــاُلوا اتَخــَذ الــرْحَمُن َوَلــًدا وَ �: آخــر يــأتي بعــد بــل ويثبــت نقــيض ذلــك نحــو قولــه تعــالى
�ُسْبَحاَنُه َبْل ِعَباٌد ُمْكَرُمونَ 

)1(.  
فهـــو يقتضـــي االنتقـــال مـــن غـــرض كـــان قبـــل بـــل إلـــى : أمـــا اإلضـــراب االنتقـــالي 

َقــْد �: غــرض جديــد بعــده مــع بقــاء الحكــم الســابق علــى حالــه وعــدم إلغائــه كقولــه تعــالى
�َبْل ُتْؤِثُروَن اْلَحَياَة الدْنَيا* َربِه َفَصلى َوَذَكَر اْسمَ * َأْفَلَح َمْن َتَزكى

)2(.  
فالغرض قبل بل هو عبادة اهللا وطاعته وبعدها هو الـدنيا وتفضـيل اآلخـرة عليهـا 

  .وكال الغرضين باق ومقصود وموجود
فـــاختلف فيـــه النحـــاة فـــي أنهـــا عاطفـــة أم ال فهـــي عنـــد " إمـــا"أمـــا الحـــرف األخيـــر 

وهــي غيــر عاطفــة عنــد أكثــرهم كــاألولى لمالزمتهــا الــواو " مــا,  أنْ "ســيبويه مركبــة مــن 
مـا علـى أمـا وعطـف إغالبًا وزعم بعضهم أنها تعطف االسم على االسم والواو عطفت 

ما األولى غير عاطفة العتراضـها بـين إالحرف على الحرف غريب وال خالف في أن 
ــــا َحتــــى ِإَذا َرَأْوا �: المبــــدل منــــه وبدلــــه نحــــو قولــــه تعــــالى ــــا اْلَعــــَذاَب َوإِم َمــــا ُيوَعــــُدوَن ِإم

ــــاَعةَ  الس�
ولهــــا معــــاٍن كثيــــرة منهــــا الشــــك واإلباحــــة والتخيــــر والتفصــــيل والتقســــيم . )3( 

  .واإلبهام
  

                                      
  .26األنبياء اآلية  )1(
  .16,  15,  14سورة األعلى اآليات  )2(
  .75سورة مرمي اآلية  )3(
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�����ط��د�����  :�א�د�א���א��ط�
علـــى أحكامــــه ومعــــاني  علـــى العطــــِف لغــــًة واصـــطالحًا ووقفــــت بعـــد أن تعّرفــــت

تناولـــه بالدراســـة التطبيقيـــة فـــي الربـــع األخيـــر مـــن أآلن حروفـــه ومـــا يفيـــده كـــُلُ◌ منهـــا ا
فـي الصـفة  الجوامـد يشـابهمـن  تذكـر تناول عطف البيان أوًال وهو كمـا أف القرآن الكريم

  .اإليضاح
عطــف النســق وهــو العطــف بــالحروف فــوردت بعــض الحــروف عاطفــة وهــي أمــا 

ف عليـه فـي الحكـم بعضـها يشـرك المعطـوف والمعطـو , وأم ,  أو, وثم , والفاء , الواو 
, حتــى , وال , لكــن (واللفــظ وبعضــها يشــركهما فــي اللفــظ فقــط أمــا بقيــة الحــروف وهــي 

فــي كونهــا  لــم تــرد عاطفــة فــي الربــع األخيــر لــذلك لــم نــذكرها وقــد اختلــف العلمــاءف) أمــا
  .م غير عاطفةأعاطفة 
اك العاطفة من حيث الشواهد اإلعرابية لآليـات ومـا إذا كـان هنـالحروف تناول أف

ن إاق حــال يورد المعــاني التفســيرية لتلــك اآليــات ومــا يتبعهــا مــن ســأتعليــق عليهــا ثــم 
  .وجد

  :عطف النسق إلى ثالثة مباحث عطف البيان ثم: يم العطف أوالً بتقس تقمف
  .لعطف بالواو والفاء وثما: المبحث األول 
  .العطف بأو وأم وبل: المبحث الثاني 

  .لعطف على الضمير المرفوع المتصلوا, حذف المعطوف : ثالثالالمبحث 
فقـد ونسبة لكثرة حروف العطف في القرآن الكريم كله والربع األخير منـه خاصـة 

واضــع فــي كــل مبحــث وٕايــراد بقيــة الشــواهد فــي شــكل مبــإيراد عــدد معــين مــن ال تاكتفيــ
  .ول كما مّر في الفصول السابقةاجد

�:�ط��א���ن� �

الربـع األخيـر مـن القـرآن الكـريم  فـيًا وأربعين موضع ةورد عطف البيان في سبع
  :واضع التالية مإال أن بعض آياته مشترك بينه وبين البدل كما سنرى في هذه ال
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�:א��و ��א�ول� �

ِإن َهــَذا َأِخـي َلـُه ِتْســٌع َوِتْسـُعوَن َنْعَجـًة َوِلــَي َنْعَجـٌة َواِحـَدٌة َفَقــاَل �: فـي قولـه تعـالى 
ِني ِفي اْلِخَطابِ  َأْكِفْلِنيَها َوَعز�

 )1(.  
�:א"��א!� �

اسم إشارة مبنـي علـى السـكون : هذا , ف توكيد ونصب ر ح: ن إ: أخي هذا ن إ
خبرها مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل الياء منـع مـن : أخي , في محل نصب اسمها 

ظهورهـــا اشـــتغال المحـــل بحركـــة اليـــاء واليـــاء ضـــمير متصـــل للمـــتكلم فـــي محـــل جـــر 
االســـــمية بعـــــده حـــــاًال مـــــن أخـــــي فـــــي محـــــل نصـــــب وذكـــــر باإلضـــــافة فتكـــــون الجملـــــة 

  .الزمخشري أن أخي بدل من اسم اإلشارة أو عطف بيان عليه
وأورد ابـــن عطيـــة أن مـــا كـــان ممـــا يوصـــف بـــه واحـــتج إلـــى أن ُيَبـــين بـــه ويجـــري 

وأخــي هنــا توضــيح وتفســير للشــخص المشــار إليــه  )2(مجــرى الصــفة فهــو عطــف بيــان
  .السم اإلشارة مرفوع بالضمة المقدرة فأخي عطف بيان" أخي: " א�$�#د
  :  א����%

أن الذي أشير إليـه هـو أخـي فـي الـدين لـه تسـع وتسـعون امـرأة ولـي امـرأة واحـدة 
  .)3(ي في تفسيرهفكنيها وغلبني في الخصومة واالحتجاج على ما ذكر النسلفقال م

تســعة  بالصــبر علــى ســفاهات قــريش أمــره بتــذكرنبيــه بعــد أن أمــر اهللا :��&&�ق�א�'&&�ل�
جمــــاًال ليتأســــى بمــــا القــــوا مــــن أذى قــــومهم إمــــن األنبيــــاء حــــال ثالثــــة تفصــــيًال وســــتة 

  .)4(سبين أجرهم على اهللامحت
�:א��و ��א����)� �

َواْذُكـْر َعْبـَدَنا َأيــوَب ِإْذ َنـاَدى َربـُه َأنــي َمسـِنَي الشـْيَطاُن ِبُنْصــٍب �: فـي قولـه تعــالى
�َوَعَذابٍ 

 )5(. 

  
                                      

  .23سورة ص اآلية )1(
  .23/347/إعراب القرآن وبيانه  )2(
  .4/30/تفسري النسفي  )3(
  .23/180/للزحيلي/فسري املنري الت )4(
  .41سورة ص اآلية  )5(
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�:א"��א!� �

ـــدنا أيـــوب واذ  ـــواو عاطفـــة : كـــر عب فعـــل أمـــر مبنـــي علـــى الســـكون : اذكـــر , ال
مفعـول بــه منصـوب عالمــة نصـبه الفتحــة : عبــد , قــديره أنـت والفاعـل ضــمير مسـتتر ت

أيـوب عطـف بيـان  ,ي علـى السـكون فـي محـل جـر باإلضـافة ضمير متصل مبن" نا"و
  .)1(دنا منصوببلع

  .بالفتحة فهو عطف بيان لعبدنا منصوب" أيوب: "א�$�#د
�:א����%� �

مسـني الشـيطان بتعـب وَشـّق قـد أي أذكر قصة نبينا أيوب حـين دعـا ربـه وقـال  
  .)2(أثناء مرضهالشيطان قيل المس ما كان يوسوس إليه . على األمر

�:א��و ��א����(� �

َواْذُكـــــْر ِعَباَدَنــــــا إْبـــــَراِهيَم َوإِْســـــَحاَق َوَيْعقُــــــوَب ُأوِلـــــي اْألَْيــــــِدي �: فـــــي قولـــــه تعــــــالى
�اْألَْبَصارِ وَ 

 )3(.  
  : )4(א"��א!�
�:�א����%� �

أذكر عبادنا إبراهيم وٕاسحاق ويعقوب أولى اإلحسان والنعم أو أهل البصـائر فـي 
  .)5(الدين والعلم

هــذه مجموعــة مـــن قصــص األنبيــاء يــراد بهــا العظــة والعبــرة للتخلـــق  �:�&&�ق�א�'&&�ل���
تحقوا بها ما أعد اهللا لهـم مـن والعمل بأعمالهم التي اسمن العباد والصالحين  همبأخالق
  .)6(الثواب

 

� �

                                      
  .23/366/إعراب القرآن وبيانه  )1(
  .12/446/احملرر الوجيز  )2(
  .45سورة ص اآلية )3(
  .ورد إعراب هذا الشاهد يف اآلية السابقة هلا )4(
  .23/210/روح املعاين )5(
  .23/214/ والتفسري املنري 15/27/للقرطيب / اجلامع ألحكام القرآن )6(
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� �

�:א��و ��א��א��� �

َجنــاِت َعــْدٍن ُمَفتَحــًة َلُهــُم * َهــَذا ِذْكــٌر َوإِن ِلْلُمتِقــيَن َلُحْســَن َمــآبٍ �: فــي قولــه تعــالى
�اْألَْبَوابُ 

 )1(.  
�:א"��א!� �

: للمتقــين , حــرف توكيــد ونصــب , ن إ: لحســن مــآب جنــات عــدن إن للمتقــين  
 نن منصــوب وحســـإاســـم : حســن , الـــالم للتوكيــد : لحســن , ر إن فــي محـــل رفــع خبــ

: عطــف بيــان لحســن مــآب أو بــدل منــه عــدن : جنــات , مضــاف ومــآب مضــاف إليــه 
  .)2(مضاف إليه فالجنة هي خير مرجع ومصير للمتقين

فجنـــات عطـــف بيـــان لحســـن مـــآب منصـــوب بالكســـرة ألنـــه ملحـــق " جنـــات: " א�$&&&�#د
  .لم أو بدل منهبجمع المؤنث السا

�:א����%� �

أي هــذه تــذكرة لكــم وللمتقــين حســن مرجــع ومصــير وهــو جنــات الخلــود واإلقامــة  
  .)3(والنعيم الدائم

�:و ��א����س��א� �

َجَهـــــنَم َيْصـــــَلْوَنَها َفِبـــــْئَس * َهـــــَذا َوإِن ِللطـــــاِغيَن َلَشـــــر َمـــــآبٍ �: فـــــي قولـــــه تعـــــالى
�اْلِمَهادُ 

)4(.  
  : א"��א!

حـرف توكيـد : ن إ, اسـتئنافية : الـواو: لشـر مـآب جهـنم يصـلونها  ن للطـاغينإ و  
ن إاســـم : شـــر , الـــالم للتوكيـــد : لشـــر, فـــي محـــل رفـــع خبـــر إن : ونصـــب للطـــاغين 

: جهـــنم  ,مضـــاف إليـــه مجـــرور باإلضـــافة : مـــآب , منصـــوب عالمـــة نصـــبه الفتحـــة 
عطــــف بيــــان لشــــر مــــآب أو بــــدل منــــه منصــــوب أو مفعــــول بفعــــل محــــذوف دل عليــــه 

                                      
  .50, 49سورة ص اآليات  )1(
  .23/373/إعراب القرآن وبيانه  )2(
  .12/475/واحملرر الوجيز  23/481/للطربسي/ جممع البيان  )3(
  .56,  55سورة ص اآليات  )4(
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االشــتغال حيــث اشــتغل ونها تقــديره يصــلون جهــنم فيكــون األمــر حينئــذ مــن بــاب يصــل
  .)1(ونصب ضميرها في يصلونها" جهنم"عن االسم  الفعل يصلون
  .مآب منصوب أو بدل منه شرحيث وقع عطف بيان ل" جهنم: " א�$�#د

  : א����%

ن للطــاغين الكــافرين العصــاة شــر مرجــع ومصــير وهــي جهــنم بئســت مرقــدًا إأي 
  .)2(مصيراً و 

النفـــوس نزاعـــة للهـــوى كانـــت محتاجـــة إلـــى مزيـــد تخويـــف  لمـــا كانـــت : �&&&�ق�א�'&&&�ل
وشديد تهويل فكانت تلك اآلية وعيدًا لمن ترك التأسي بهؤالء السادة في أحوال العبـادة 

  .)3(عتاةوتخويف ال يعاد العصاةإمن  ضىمؤكدًا لما م
�:א��و ��א���دس� �

�ٌر ِمْنُه َخَلْقَتِني ِمْن َناٍر َوَخَلْقَتُه ِمْن ِطينٍ َقاَل َأَنا َخيْ �: في قوله تعالى
 )4(.  

  : א"��א!

ضــمير منفصــل مبنــي علــى الســكون فــي : أنــا : أنــا خيــر منــه خلقتنــي مــن نــار 
جــار ومجــرور متعلــق : منــه , خبــر المبتــدأ مرفــوع بالضــمة : خيــر , محــل رفــع مبتــدأ 

لجملــة االســمية فــي محــل ضــمير متصــل فــي محــل جــر باإلضــافة وا: الهــاء , بخيــر 
بضــمير الرفــع  التصــالهمبنــي علــى الســكون  مــاضٍ فعــل : خلقتنــي , نصــب مفعــول بــه 

ضمير متصـل مبنـي علـى الفـتح فـي محـل رفـع فاعـل والنـون للوقايـة : المتحرك والتاء 
جــار ومجــرور متعلــق : مــن نــار , واليــاء ضــمير للمــتكلم فــي محــل نصــب مفعــول بــه 

عطـف بيـان " خلقتنـي"حالة كوني من نار والجملة الفعلية بتقدير خلقني  ةبحال محذوف
  . )5(فهي موضحة لها" أنا خير"الجملة االسمية 

أنــا خيــر "فهــي جملــة فعليــة وقعــت عطــف بيــان للجملــة االســمية " نــيتخلق: " א�$&&�#د
  .في موضع رفع للبيان واإليضاح" منه

                                      
  .23/374/إعراب القرآن وبيانه  )1(
  .4/35/تفسري النسفي )2(
  .16/404/نظم الدور يف تناسب اآليات والسور  )3(
  .76سورة ص اآلية  )4(
  .23/374/إعراب القرآن وبيانه  )5(
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  : א����%

ن فالنــار أفضـــل مـــن أي أنــا أفضـــل منــه ألنـــك خلقتنـــي مــن نـــار وخلقتــه مـــن طـــي
  .)1(الطين مرتبة

�:א��و ��א������ �

* َوَقاَل الـِذي آَمـَن َيـا َقـْوِم ِإنـي َأَخـاُف َعَلـْيُكْم ِمْثـَل َيـْوِم اْألَْحـَزابِ �: في قوله تعالى
�ْلِعَبادِ ِمْثَل َدْأِب َقْوِم ُنوٍح َوَعاٍد َوَثُموَد َوالِذيَن ِمْن َبْعِدِهْم َوَما اللُه ُيِريُد ُظْلًما لِ 

 )2(.  
  : א"��א!

: أخـاف , ن واسمها إ: مثل دأب قوم نوح , إني أخاف عليكم مثل يوم األحزاب 
مفعـــول بــــه : مثـــل , جـــار ومجـــرور : علــــيكم , فعـــل مضـــارع مرفـــوع بالضـــمة خبرهـــا 

: مثـل , مضاف إليه مجرور باإلضافة عالمـة جـره الكسـرة : يوم األحزاب ، منصوب 
  .)3(منصوب أو بدل منه عطف بيان لمثل األولى

  .فمثل الثانية عطف بيان لمثل األولى منصوب) مثل: ( א�$�#د
  : א����%

أخــاف علــيكم فــي تكــذيب رســولكم مثــل أيــام األمــم الماضــية أو مثــل جــزاء مــا  ينــإأي 
  .)4(الرسل والذين من قبلهم واهللا ال يعاقبهم بغير ذنبهم كانوا عليه من الكفر وٕايذاء

�:א��و ��א����ن� �

�َيا َقْوِم ِإنَما َهِذِه اْلَحَياُة الدْنَيا َمَتاٌع َوإِن اْآلِخَرَة ِهـَي َداُر اْلَقـَرارِ �: في قوله تعالى
 

)5(.   
  : א"��א!

اســم : هــذه ,  كافــةإن حــرف توكيــد ونصــب ومــا : إنمــا : إنمــا هــذه الحيــاة الــدنيا 
ن اســم اإلشــارة مرفــوع بــدل مــ: الحيــاة , فــي محــل رفــع مبتــدأ  إشــارة مبنــي علــى الكســر

  .نعت للحياة مرفوع بضمة مقدرة على األلف للتعذر: الدنيا، بالضمة 
                                      

  .4/37/تفسري النسفي  )1(
  .31,  30سورة غافر اآليات  )2(
  .4/59/تفسري النسفي  )3(
  .5/10/تفسري أيب السعود  )4(
  .39سورة غافر اآلية  )5(
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  .)1(عطف بيان السم الشارة ألنها تشرحه وتوضحه أو بدل منه" الحياة: "א�$�#د
  : א����%

 ثنـــى ثـــم  لســـرعة زوالهـــا هامذفـــن هـــذه الحيـــاة القديمـــة متاعهـــا قليـــل وبســـيط إأي 
  .)2(فيهاما ودوام ر القرار لخلودها ألنها دااآلخرة بتعظيم 

������:א��و ��א� �

َتــْدُعوَنِني * َوَيــا َقــْوِم َمــا ِلــي َأْدُعــوُكْم ِإَلــى النَجــاِة َوَتــْدُعوَنِني ِإَلــى النــارِ �: فــي قولــه
�اْلَغفارِ ِألَْكُفَر ِباللِه َوُأْشِرَك ِبِه َما َلْيَس ِلي ِبِه ِعْلٌم َوَأَنا َأْدُعوُكْم ِإَلى اْلَعِزيِز 

)3(.  
  :  א"��א!

مضـــارع مرفـــوع بثبـــوت النـــون فعـــل : تـــدعون : تـــدعونني , تـــدعونني إلـــى النـــار 
جـــار ومجـــرور : إلـــى النــار ،  ويــاء المـــتكلم فــي محـــل نصــب مفعـــول بــهفاعـــل  اووالــو 

نهــا توضــيح لهــا أل تــدعونني األولــىلوتــدعونني الثانيــة عطــف بيــان , متعلـق بتــدعونني 
  .)4(ل نصبأو بدل منها في مح

األولـى فـي " تـدعونني"جملـة لفجملة تـدعونني الثانيـة عطـف بيـان " ننيو تدع:" א�$�#د
  .ن الدعوة إلى الكفر باهللا دعوة إلى النار والعذابإمحل نصب أو بدل منها إذ 

  : א����%

فــي العبوديــة وقيــل الربوبيــة وأنــا أدعــوكم إلــى الجــامع  أي تــدعونني ألشــرك بــاهللا
  .)5(مال القدرة والغلبة القادر على التعذيب والغفرانلصفات األلوهية وك
���:א��و ��א���$ �

َفَقَضاُهن َسْبَع َسَماَواٍت ِفي َيْوَمْيِن َوَأْوَحـى ِفـي ُكـل َسـَماٍء َأْمَرَهـا �: في قوله تعالى
�ِليمِ َوَزينا السَماَء الدْنَيا ِبَمَصاِبيَح َوِحْفًظا َذِلَك َتْقِديُر اْلَعِزيِز اْلعَ 

 )6(.  
� �

                                      
  .24/491/إعراب القرآن وبيانه  )1(
  .5/10/تفسري ابن السعود  )2(
  .42,  41فر اآليات سورة غا )3(
  .24/492/إعراب القرآن وبيانه  )4(

  .23/9/روح املعاين  )5(
  .12سورة فصلت اآلية  )6(
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  : א"��א!

علــى الفــتح   مبنــي مــاضٍ فعــل : قضــى , الفــاء عاطفــة : فقضــاهن ســبع ســموات 
ضـــمير متصـــل : النــون, المقــدر للتعـــذر وفاعلــه ضـــمير مســتتر فيـــه جـــوازًا تقــديره هـــو 

حــال منصــوب وهــو مضــاف : ســبع , مبنــي علــى الفــتح فــي محــل نصــب مفعــول بــه 
افة عالمة جـره الكسـرة منصـوب محـًال علـى وسموات مضاف إليه مجرور لفظًا باإلض

  .)1(أنه عطف بيان من ضمير قضاهن أو بدل منه
  .فسبع عطف بيان من ضمير قضاهن في محل نصب" سبع سموات: "א�$�#د
  : א����%

أمرهــا حكمهــن وفــرغ مــن أمــرهن فــي يــومين وأوحــى فــي كــل ســماء أأي أكملهــن و 
  .)2(وحفظًا لها من الشياطينزينة النجوم وجعل 

اآليــة تشــريف البشــرية بتــزيين الســماء الــدنيا ألجــل اإلنســان بــالنجوم  : �&&�ق�א�'&&�ل�
  .وحفظًا من مردة الشياطين رواهز ال

��:�א��و ��א�'�د+��$ �

ُقْل َأِئنُكْم َلَتْكُفُروَن ِبالـِذي َخَلـَق اْألَْرَض ِفـي َيـْوَمْيِن َوَتْجَعلُـوَن َلـُه �: في قوله تعالى
َوَقيْضَنا َلُهْم ُقَرَناَء َفَزيُنوا َلُهْم َما َبْيَن َأْيـِديِهْم َوَمـا َخْلَفهُـْم َوَحـق * ب اْلَعاَلِمينَ َأْنَداًدا َذِلَك رَ 

ْنِس ِإنُهْم َكاُنوا َخاِسِرينَ  �َعَلْيِهُم اْلَقْوُل ِفي ُأَمٍم َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلِهْم ِمَن اْلِجن َواْإلِ
)3(.  

  : א"��א!

فعـــل أمـــر مبنـــي علـــى : قـــل , نهـــم كـــانوا خاســـرين إ, تكفـــرون بالـــذي قـــل أيـــنكم ل
, الســكون حــذفت واوه اللتقـــاء الســاكنين فاعلـــه ضــمير مســـتتر فيــه وجوبـــًا تقــديره أنـــت 

ضــمير : الكــاف , حــرف توكيــد ونصــب : ن إ, األلــف للتــوبيخ بلفــظ اســتفهام : أئــنكم 
الــــالم : فــــرون لتك" نإ"متصـــل للمخــــاطبين مبنـــي علــــى الضـــم فــــي محـــل نصــــب اســـم 

فعـل مضـارع مرفـوع بثبـوت النـون والـواو فاعـل وجملـة تكفـرون فـي : تكفرون , للتوكيد 
 مـاضٍ فعـل : كـانوا , ن واسـمها إ: نهـم إ, جـار ومجـرور : بالـذي " نإ"محل رفع خبـر 

                                      
  .24/536/إعراب القرآن وبيانه  )1(
  .15/345/للقرطيب / اجلامع ألحكام القرآن  )2(
  .25,  9سورة فصلت اآليات  )3(
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خاســرين خبــر كــان , نــاقص مبنــي علــى الضــم واو الجماعــة فــي محــل رفــع اســم كــان 
  .)1("قل"من جملة  عطف بيان" نهمإ"منصوب وجملة 

 "قـل"لجملـة الفعليـة قبلهـا لفهي جملة اسمية وقعـت عطـف بيـان " إنهم كانوا: " א�$�#د
  .أئنكم لتكفرون بالذي خلق األرض وتجعلون له أندادًا ألن الخسارة هنا الكفر والشرك

  : א����%

ســـلط اهللا علـــيهم قرنـــاء الســـوء فحـــق علـــيهم العقـــاب فكـــانوا قومـــًا خاســـرين تعلـــيًال 
  .)2(ستحقاقهم العذاب بّما كفروا به تعالىال

وعللــت ســبب خســرانهم  اآلخــرةبينــت اآليــات جــزاء أؤلئــك الكفــار فــي  : �&&�ق�א�'&&�ل
  .)3(فيها

��:�א��و ��א����)��$ �

ـــُروا َال َتْســـَمُعوا ِلَهـــَذا اْلُقـــْرآِن َواْلَغـــْوا ِفيـــِه َلَعلُكـــْم �: فـــي قولـــه تعـــالى ـــاَل الـــِذيَن َكَف َوَق
  .)4( �نَ َتْغِلُبو 

  .ورد لفظ القرآن عطف بيان السم اإلشارة أو بدل منه في موضعين من الربع
  رقمها  اسم السورة  نص اآلية

  26  فصلت  )َوَقاَل الِذيَن َكَفُروا َال َتْسَمُعوا ِلَهَذا اْلُقْرآِن َواْلَغْوا ِفيِه َلَعلُكْم َتْغِلُبونَ (

َل َهَذا اْلُقرْ ( 31  الزخرف  )آُن َعَلى َرُجٍل ِمَن اْلَقْرَيَتْيِن َعِظيمٍ َوَقاُلوا َلْوَال ُنز  

  : א"��א!

فعــل مضــارع مجـــزوم : تســمعوا , جازمـــة , ناهيــة : ال : ال تســمعوا لهــذا القــرآن 
اســم إشــارة مبنــي : لهــذا , بــال الناهيــة عالمــة جزمــه حــذف النــون واو الجماعــة فاعــل 

ور عالمـة جـره الكسـرة أو بـدل إلشـارة مجـر لعطـف :القـرآن,في محـل جـر على السكون
  .)5(منه

                                      
  .5/23/تفسري أيب السعود  )1(
  .24/119/روح املعاين  )2(
  .24/210/التفسري املنري )3(
  .26سورة فصلت اآلية)4(
  .24/550/إعراب القرآن وبيانه  )5(
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  .منه مجرور أو بدالً السم اإلشارة الحيث وقع عطف بيان " القرآن: "א�$�#د
  : א����%

أي ال تســمعوا وال تصــدقوا بمــا جــاء فــي هــذا القــرآن وقولــوا فيــه لعلكــم تنتصــرون 
  .)1(عليهم

���:א��و ��א����(��$ �

للِه الناُر َلهُـْم ِفيَهـا َداُر اْلُخْلـِد َجـَزاًء ِبَمـا َكـاُنوا َذِلَك َجَزاُء َأْعَداِء ا�: في قوله تعالى
�ِبآَياِتَنا َيْجَحُدونَ 

 )2(.  
  : א"��א!

اسـم إشـارة مبنـي علـى السـكون فـي محـل رفـع مبتـدأ : ذلك جزاء أعداء اهللا النـار 
مضـاف : أعـداء , مرفوع بالضـمة " ذلك"خبر : جزاء , للبعد والكاف للخطاب : الالم 

عطف بيان للجـزاء أو خبـر مبتـدأ : النار , إليه مجرور بالكسرة  فظ الجاللة مضافول
  .)3(محذوف تقديره هو النار

  .حيث وقعت عطف بيان للجزاء في محل رفع بديل أعداء اهللا" رانال" : א�$�#د
  : א����%

الجــزاء هــو نــار جهــنم فهــي معــدة لهــم خالــدين فيهــا جــزاًء لهــم بمــا كفــروا وجحــدوا 
  .)4(اهللا وتكبروا عنهابآيات 

���:א��و ��א��א����$ �

َوَما اْخَتَلْفُتْم ِفيِه ِمْن َشْيٍء َفُحْكُمُه ِإَلى اللِه َذِلُكُم اللـُه َربـي َعَلْيـِه �: في قوله تعالى
�َتَوكْلُت َوإَِلْيِه ُأِنيبُ 

 )5(. 

 

 

  

                                      
  .8/14/البحر احمليط  )1(
  .28سورة فصلت اآلية )2(
  .24/551/إعراب القرآن وبيانه  )3(

  .24/120/روح املعاين )4(
  .10سورة الشورى اآلية  )5(
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  : א"��א!

الكـاف , ع مبتـدأ ذلك اسم إشارة مبني على السكون فـي محـل رفـ: ذلكم اهللا ربي 
أو بــدل منــه  الجاللــةعطــف بيــان الســم : ربــي , خبــر المبتــدأ مرفــوع : اهللا , للخطــاب 

  .)1(مرفوع
  .أو بدل منه مرفوع جاللةفهو عطف بيان السم ال" ربي: " א�$�#د
  : א����%

ردوه إلى اهللا فهو ربكم وخـالقكم ومعبـودكم عليـه توكلـت وٕاليـه ف فيه أي ما اختلفتم
  .أنيب
  :��א����س��$��א��و 

ـاِلَحاِت ُقـْل �: في قوله تعالى ـِذيَن آَمُنـوا َوَعِملُـوا الصـُه ِعَبـاَدُه الُر اللِذي ُيَبشَذِلَك ال
ــِزْد َلــُه ِفيَهــا ُحْســًنا إِ  ــِه َأْجــًرا ِإال اْلَمــَودَة ِفــي اْلُقْرَبــى َوَمــْن َيْقَتــِرْف َحَســَنًة َن ن َال َأْســَأُلُكْم َعَلْي

 َه َغُفوٌر َشُكورٌ الل�
 )2(.  

  :  א"��א!

لفــــظ , بالضــــمة  مرفــــوع فعــــل مضــــارع: يبشــــر : منــــوا آيبشــــر اهللا عبــــاده الــــذين 
اسـم :  الـذين,  مفعول به منصوب والهـاء مضـاف إليـه: عباده , الجاللة فاعل مرفوع 

جملـة صـلة : منـوا آ, لعبـاده  بيان موصول مبني على السكون في محل نصب عطف
  .)3(اإلعرابمحل لها من الموصول ال 

  أو بدل منه اسم الموصول عطف بيان لعباده في محل نصب" الذين: "א�$�#د
  : א����%

حسنة يضـاعف لـه أجـره واهللا غفـور يعمل أي أن اهللا يبشر عباده المؤمنين ومن 
  .)4(شكور

 

 

                                      
  .4/71/تفسري النسفي  )1(
  .23ية سورة الشورى اآل )2(
  .25/8/التحرير والتنوير  )3(
  .23/56/روح املعاين  )4(
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� �

��:א��و ��א���دس��$ �

َقْوِم َأَلْيَس ِلـي ُمْلـُك ِمْصـَر َوَهـِذِه َوَناَدى ِفْرَعْوُن ِفي َقْوِمِه َقاَل َيا �: في قوله تعالى
�اْألَْنَهاُر َتْجِري ِمْن َتْحِتي َأَفَال تُْبِصُرونَ 

 )1(.  
  : א"��א!

لـــي ملــــك "جملـــة اســــمية معطوفـــة علـــى الجملـــة االســــمية قبلهـــا : وهـــذه األنهـــار 
  .)2(في محل رفع" مصر

  .نه في محل رفعفاألنهار عطف بيان السم اإلشارة أو بدل م" األنهار: "א�$�#د
  : א����%

فيهــا األنهــار التــي تجــري  نـادى فرعــون فــي قومــه ألــيس لــي ملــك مصــر كلهــا بمــا
  .)3(قصري من تحت

��:א��و ��א�������$ �

�َيا َأيَها الِذيَن آَمُنـوا ِإْن َتْنُصـُروا اللـَه َيْنُصـْرُكْم َوُيثَبـْت َأْقـَداَمُكمْ (�: في قوله تعالى
 

)4(.  
ضــعًا ول عطــف بيــان ألي أو بــدل منــه فــي خمســة وعشــرين مو ورد لفــظ الموصــ

  :لتاليالربع األخير من القرآن الكريم على النحو ا من
  رقمها  اسم السورة  نص اآلية

  7  محمد  )َيا َأيَها الِذيَن آَمُنوا ِإْن َتْنُصُروا اللَه َيْنُصْرُكْم َوُيثَبْت َأْقَداَمُكمْ (

ـــــا الـــــِذيَن آ( ـــــا َأيَه ـــــوا َي ُســـــوَل َوَال تُْبِطُل ـــــَه َوَأِطيُعـــــوا الرـــــوا َأِطيُعـــــوا الل َمُن
 )َأْعَماَلُكمْ 

  33  محمد

) ـَه ِإنقُـوا اللـِه َوَرُسـوِلِه َواتُموا َبـْيَن َيـَدِي اللـِذيَن آَمُنـوا َال تَُقـدَهـا الَيـا َأي
 )اللَه َسِميٌع َعِليمٌ 

  1  الحجرات

                                      
  .51سورة الزخرف اآلية  )1(
  .26/94/إعراب القرآن وبيانه  )2(
  .37/ 4/تفسري النسفي  )3(

  .7سورة حممد اآلية  )4(
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ــــا َأيَهــــا الــــِذيَن ( ــــي َوَال َي آَمُنــــوا َال َتْرَفُعــــوا َأْصــــَواَتُكْم َفــــْوَق َصــــْوِت النِب
َتْجَهُروا َلُه ِباْلَقْوِل َكَجْهِر َبْعِضُكْم ِلَبْعٍض َأْن َتْحَبَط َأْعَمـاُلُكْم َوَأْنـُتْم َال 

 )َتْشُعُرونَ 

  2  الحجرات

َفَتَبيُنــوا َأْن ُتِصــيُبوا َقْوًمــا َيــا َأيَهــا الــِذيَن آَمُنــوا ِإْن َجــاَءُكْم َفاِســٌق ِبَنَبــٍإ (
 )ِبَجَهاَلٍة َفُتْصِبُحوا َعَلى َما َفَعْلُتْم َناِدِمينَ 

  6  الحجرات

َيــا َأيَهــا الــِذيَن آَمُنــوا َال َيْســَخْر َقــوٌم ِمــْن َقــْوٍم َعَســى َأْن َيُكوُنــوا َخْيــًرا (
ــــ ًرا ِمــــْنُهن َوَال َتْلِمــــُزوا ِمــــْنُهْم َوَال ِنَســــاٌء ِمــــْن ِنَســــاٍء َعَســــى َأْن َيُكــــن َخْي

يَمــاِن َوَمــْن  َأْنُفَســُكْم َوَال َتَنــاَبُزوا ِباْألَْلَقــاِب ِبــْئَس اِالْســُم اْلُفُســوُق َبْعــَد اْإلِ
 )َلْم َيُتْب َفُأوَلِئَك ُهُم الظاِلُمونَ 

  11  الحجرات

ُيْؤِتُكْم ِكْفَلْيِن ِمْن َرْحَمِتـِه  َيا َأيَها الِذيَن آَمُنوا اتُقوا اللَه َوآِمُنوا ِبَرُسوِلهِ (
 )َوَيْجَعْل َلُكْم ُنوًرا َتْمُشوَن ِبِه َوَيْغِفْر َلُكْم َواللُه َغُفوٌر َرِحيمٌ 

  28  الحديد

ـــــْدَواِن ( ْثِم َواْلُع ـــــاْإلِ ـــــاَجْوا ِب ـــــَال َتَتَن ـــــاَجْيُتْم َف ـــــوا ِإَذا َتَن ـــــا الـــــِذيَن آَمُن ـــــا َأيَه َي
ُســــولِ  ــــِذي ِإَلْيــــِه  َوَمْعِصــــَيِة الرــــَه القُــــوا اللْقــــَوى َواتَوالت َوَتَنــــاَجْوا ِبــــاْلِبر

 )ُتْحَشُرونَ 

  9  المجادلة

ـــُحوا ِفـــي اْلَمَجـــاِلِس َفاْفَســـُحوا ( ـــوا ِإَذا ِقيـــَل َلُكـــْم َتَفس َيـــا َأيَهـــا الـــِذيَن آَمُن
َفـِع اللـُه الـِذيَن آَمُنـوا ِمـْنُكْم َيْفَسِح اللُه َلُكْم َوإَِذا ِقيَل اْنُشـُزوا َفاْنُشـُزوا َيرْ 

 )َوالِذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت َواللُه ِبَما َتْعَمُلوَن َخِبيرٌ 

  11  المجادلة

ُســـوَل َفَقـــدُموا َبـــْيَن َيـــَدْي َنْجـــَواُكْم ( ـــِذيَن آَمُنـــوا ِإَذا َنـــاَجْيُتُم الرَهـــا الَيـــا َأي
 )ْم َوَأْطَهُر َفِإْن َلْم َتِجُدوا َفِإن اللَه َغُفوٌر َرِحيمٌ َصَدَقًة َذِلَك َخْيٌر َلكُ 

  12  المجادلة

َيا َأيَها الِذيَن آَمُنوا اتُقوا اللَه َوْلَتْنُظْر َنْفٌس َما َقدَمْت ِلَغٍد َواتقُـوا اللـَه (
 )ِإن اللَه َخِبيٌر ِبَما َتْعَمُلونَ 

  18  الحشر

ــا ا( ــا َأيَه ــوَن ِإَلــْيِهْم َي ــاَء ُتْلُق ُكْم َأْوِلَي ي َوَعــُدوِخــُذوا َعــُدوــِذيَن آَمُنــوا َال َتتل
ُسـوَل َوإِيـاُكْم َأْن  ُيْخِرُجوَن الر ِة َوَقْد َكَفُروا ِبَما َجاَءُكْم ِمَن اْلَحقِباْلَمَود

ـــــاًدا  ـــــُتْم َخـــــَرْجُتْم ِجَه ـــــْم ِإْن ُكْن ـــــوا ِباللـــــِه َربُك ـــــاَء ُتْؤِمُن ـــــي َســـــِبيِلي َواْبِتَغ ِف
وَن ِإَلـــْيِهْم ِبـــاْلَمَودِة َوَأَنـــا َأْعَلـــُم ِبَمـــا َأْخَفْيـــُتْم َوَمـــا َأْعَلْنـــُتْم  َمْرَضـــاِتي ُتِســـر

  1  الممتحنة
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  )َوَمْن َيْفَعْلُه ِمْنُكْم َفَقْد َضل َسَواَء السِبيلِ 

ِمَنـاُت ُمَهـاِجَراٍت َفـاْمَتِحُنوُهن اللـُه َيا َأيَها الِذيَن آَمُنوا ِإَذا َجاَءُكُم اْلُمؤْ (
َأْعَلُم ِبِإيَماِنِهن َفِإْن َعِلْمُتُموُهن ُمْؤِمَناٍت َفَال َتْرِجُعـوُهن ِإَلـى اْلُكفـاِر َال 
ُهــن ِحــل َلُهــْم َوَال ُهــْم َيِحلــوَن َلُهــن َوآتُــوُهْم َمــا َأْنَفُقــوا َوَال ُجَنــاَح َعَلــْيُكْم 

ـــــَواِفِر  َأنْ  ـــــوَرُهن َوَال ُتْمِســـــُكوا ِبِعَصـــــِم اْلَك ـــــوُهن ُأُج َتْنِكُحـــــوُهن ِإَذا آَتْيُتُم
َواْسَأُلوا َما َأْنَفْقُتْم َوْلَيْسَأُلوا َما َأْنَفُقوا َذِلُكْم ُحْكـُم اللـِه َيْحُكـُم َبْيـَنُكْم َواللـُه 

 )َعِليٌم َحِكيمٌ 

  10  الممتحنة

آَمُنوا َال َتَتَولْوا َقْوًما َغِضـَب اللـُه َعَلـْيِهْم َقـْد َيِئُسـوا ِمـَن  َيا َأيَها الِذينَ (
 )اْآلِخَرِة َكَما َيِئَس اْلُكفاُر ِمْن َأْصَحاِب اْلُقُبورِ 

  13  الممتحنة

  2  الصف )َيا َأيَها الِذيَن آَمُنوا ِلَم َتُقوُلوَن َما َال َتْفَعُلونَ (

  10  الصف )آَمُنوا َهْل َأُدلُكْم َعَلى ِتَجاَرٍة تُْنِجيُكْم ِمْن َعَذاٍب َأِليمٍ َيا َأيَها الِذيَن (

َيــا َأيَهــا الــِذيَن آَمُنــوا ُكوُنــوا َأْنَصــاَر اللــِه َكَمــا َقــاَل ِعيَســى اْبــُن َمــْرَيَم (
ْنَصــاُر اللــِه ِلْلَحــَواِرييَن َمــْن َأْنَصــاِري ِإَلــى اللــِه َقــاَل اْلَحَواِريــوَن َنْحــُن أَ 

َفآَمَنـــْت َطاِئَفـــٌة ِمـــْن َبِنـــي ِإْســـَراِئيَل َوَكَفـــَرْت َطاِئَفـــٌة َفَأيـــْدَنا الـــِذيَن آَمُنـــوا 
 )َعَلى َعُدوِهْم َفَأْصَبُحوا َظاِهِرينَ 

  14  الصف

ـَالِة ِمـْن َيـْوِم اْلُجُمَعـِة َفاْسـَعْوا( ِذيَن آَمُنـوا ِإَذا ُنـوِدَي ِللصَها الِإَلـى  َيا َأي
 )ِذْكِر اللِه َوَذُروا اْلَبْيَع َذِلُكْم َخْيٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم َتْعَلُمونَ 

  9  الجمعة

َأَعد اللـُه َلهُـْم َعـَذاًبا َشـِديًدا َفـاتُقوا اللـَه َيـا ُأوِلـي اْألَْلَبـاِب الـِذيَن آَمُنـوا (
 )َقْد َأْنَزَل اللُه ِإَلْيُكْم ِذْكًرا

  10  الطالق

َيا َأيَها الِذيَن آَمُنوا ُقوا َأْنُفَسُكْم َوَأْهِليُكْم َناًرا َوُقوُدَها النـاُس َواْلِحَجـاَرُة (
ــا  ــوَن َم َعَلْيَهــا َمَالِئَكــٌة ِغــَالٌظ ِشــَداٌد َال َيْعُصــوَن اللــَه َمــا َأَمــَرُهْم َوَيْفَعُل

 )ُيْؤَمُرونَ 

  6  التحريم 

  7  التحريم )ا َال َتْعَتِذُروا اْلَيْوَم ِإنَما ُتْجَزْوَن َما ُكْنُتْم َتْعَمُلونَ َيا َأيَها الِذيَن َكَفُرو (

َيــا َأيَهـــا الــِذيَن آَمُنـــوا ُتوُبـــوا ِإَلــى اللـــِه َتْوَبـــًة َنُصــوًحا َعَســـى َربُكـــْم َأْن (
َهــا اْألَْنَهــاُر َيــْوَم ُيَكفــَر َعــْنُكْم َســيَئاِتُكْم َوُيــْدِخَلُكْم َجنــاٍت َتْجــِري ِمــْن َتْحتِ 

  8  التحريم
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ـــِديِهْم  ـــْيَن َأْي ـــوُرُهْم َيْســـَعى َب ـــُه ُن ـــوا َمَع ـــي َوالـــِذيَن آَمُن َال ُيْخـــِزي اللـــُه النِب
َوِبَأْيَماِنِهْم َيُقوُلوَن َربَنا َأْتِمْم َلَنا ُنوَرَنـا َواْغِفـْر َلَنـا ِإنـَك َعَلـى ُكـل َشـْيٍء 

 )َقِديرٌ 

  : א"��א!

أي منـــادى مبنـــي علـــى الضـــم فـــي محـــل , أداة نـــداء : يـــا : أيهـــا الـــذين أمنـــوا يـــا
اســم موصــول مبنــي علــى الســكون فــي محــل نصــب : الــذين , الهــاء للتنبيــه , نصــب 

جملــة واقعــة صــلة موصــول ال محــل لهــا مــن : منــوا آ, عطــف بيــان ألي أو بــدل منــه 
  .)1(اإلعراب
  .أو بدل منه في محل نصب قاسم الموصول عطف بيان ألي" الذين: " א�$�#د
  : א����%

تبـــاع أوامـــره واالنتهـــاء عـــن نواهيـــه ينصـــركم ان تنصـــروا اهللا بنـــون إؤميـــا أيهـــا الم
  .)2(ويثبت أقدامكم على الحق واإليمان

���:א��و ��א����ن��$ �

ِليـِة َفـَأْنَزَل ِإْذ َجَعـَل الـِذيَن َكَفـُروا ِفـي ُقلُـوِبِهُم اْلَحِميـَة َحِميـَة اْلَجاهِ �: في قوله تعـالى
َهـا اللـُه َسـِكيَنَتُه َعَلـى َرُسـوِلِه َوَعَلـى اْلُمـْؤِمِنيَن َوَأْلـَزَمُهْم َكِلَمـَة التْقـَوى َوَكـاُنوا َأَحـق ِبَهـا َوَأْهلَ 

�َوَكاَن اللُه ِبُكل َشْيٍء َعِليًما
 )3(.  

  : א"��א!

جــرور متعلــق بمفعــول جــار وم: فــي قلــوبهم : فــي قلــوبهم الحميــة حميــة الجاهليــة 
مفعـــول بـــه : الحميـــة , باإلضـــافة ضـــمير غـــائبين فـــي محـــل جـــر : جعـــل الثـــاني وهـــم 

  .)4(عطف بيان للحمية أو بدل منه: حمية الجاهلية , منصوب عالمة نصبه الفتحة 
 .بدل منهأو  حيث وقعت عطف بيان للحمية في محل نصب" حمية: " א�$�#د

  

                                      

  .7/53/البحر احمليط  )1(
  .املرجع السابق والصفحة )2(
  .26سورة الفتح اآلية  )3(
  .26/250/آن وبيانه إعراب القر  )4(
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  : א����%

وبهم األنفــة واالســتكبار فمنعــوا المســلمين مــن العمــرة إذ وضــع الــذين كفــروا فــي قلــ
  .)1(لزمهم كلمة التوحيد وهم أحق بها وأهلهاأنزل اهللا السكينة عليهم وثبت أقدامهم و أف

��$�������:א��و ��א� �

ُهْم ُمَحمٌد َرُسوُل اللِه َوالـِذيَن َمَعـُه َأِشـداُء َعَلـى اْلُكفـاِر ُرَحَمـاُء َبْيـنَ �: في قوله تعالى
ـــْن َأثَـــِر  ـــي ُوُجـــوِهِهْم ِم ـــَن اللـــِه َوِرْضـــَواًنا ِســـيَماُهْم ِف ـــوَن َفْضـــًال ِم ًدا َيْبَتُغ ـــا ُســـج ـــَراُهْم ُركًع َت
ْنِجيــِل َكــَزْرٍع َأْخــَرَج َشــْطَأُه َفــآَزَرُه َفاْســَتْغَلظَ  ــُجوِد َذِلــَك َمــَثُلُهْم ِفــي التــْوَراِة َوَمــَثُلُهْم ِفــي اْإلِ الس 

راَع ِلَيِغـــيَظ ِبِهـــُم اْلُكفـــاَر َوَعـــَد اللـــُه الـــِذيَن آَمُنـــوا َوَعِمُلـــوا  َفاْســـَتَوى َعَلـــى ُســـوِقِه ُيْعِجـــُب الـــز
اِلَحاِت ِمْنُهْم َمْغِفَرًة َوَأْجًرا َعِظيًما الص�

 )2(.  
  : א"��א!

مضــاف ومضــاف إليــه : رســول اهللا , مبتــدأ مرفــوع : محمــد : محمــد رســول اهللا 
  .)3(فة في محل رفع عطف بيان على محمدمجرور باإلضا

  .فقد وقع عطف بيان على محمد في محل رفع" رسول اهللا: " א�$�#د
  : א����%

ن بتلـــك الصــــفات ليغـــيظ بهــــم يجعـــل اهللا محمــــدًا رســـوله وجعــــل صـــحابته متصــــف
  .)4(الكفار ويثبت المؤمنين بالثواب الجزيل في اآلخرة

�:א��و ��א��$�ون� �

وُهن ِلُتَضـيُقوا َأْسـكِ �: في قوله تعـالى ِمـْن َحْيـُث َسـَكْنُتْم ِمـْن ُوْجـِدُكْم َوَال ُتَضـار ُنوُهن
ـــْم  ـــِإْن َأْرَضـــْعَن َلُك ـــْيِهن َحتـــى َيَضـــْعَن َحْمَلُهـــن َف ـــَأْنِفُقوا َعَل ـــٍل َف ـــْيِهن َوإِْن ُكـــن ُأوَالِت َحْم َعَل

�ْعُروٍف َوإِْن َتَعاَسْرُتْم َفَسُتْرِضُع َلُه ُأْخَرىَفآُتوُهن ُأُجوَرُهن َوْأَتِمُروا َبْيَنُكْم ِبمَ 
 )5(. 

 

  

                                      
  .12/194/التحرير والتنوير )1(
  .29سورة الفتح اآلية  )2(
  .26/254/إعراب القرآن وبيانه  )3(
  .املرجع السابق والصفحة )4(
  .6سورة الطالق اآلية )5(
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  : א"��א!

حـذف  فعـل أمـر مبنـي علـى:  نوهناسـك: اسكنوهن من حيث سكنتم مـن وجـدكم 
: مــن , الهــاء ضــمير للغــائبين فــي محــل نصــب مفعــول بــه, واو الجماعــة فاعــل  النــون

مبنــي علــى  مــاضٍ ل فعــ: ســكنتم , ظــرف مكــان متعلــق بأســكنوهن : حيــث, ة يتبعيضــ
جار ومجـرور متعلـق بسـكنتم وهـو عطـف : فاعل من وجدكم : السكون وتاء الخطاب 

  .)1(بيان لحيث سكنتم بإعادة الجار
  .مجرور مثله "لحيث سكنتم"فقد وقع عطف بيان " من وجدكم: " א�$�#د
  : א����%

الوجــد بالضــم الســعة والطاقــة أي اســكنوهن حيــث مــا ســكنتم مــن مــا فــي وســعكم 
  .)2(اقتكموط

��:ن�وא��و ��א�'�د+�وא��$ �

�َواْمَرَأُتُه َحماَلَة اْلَحَطبِ �: في قوله تعالى
 )3(.  

  : א"��א!

معطوفــة بــالواو علــى الضــمير : امرأتــه , الــواو عاطفــة : وامرأتــه حمالــة الحطــب 
أو خبــر لمبتــدأ محــذوف  وقــع بــدل مــن امرأتــه حمالــة مضــاف: حمالــة الحطــب , هــو 

  .)4(مضاف إليه مجرور باإلضافة والحطبتقديره هي 
  .في محل نصب أو بدل منه إلمرأته حمالة الحطب عطف بيان ف" حمالة الحطب":  א�$�#د
  : א����%

  .)5(أي أن زوجته هي التي تحمل الحطب كما في عنقها حبل من نار
�:א��و وع�א����)�وא��$�ون� �

 .)6()ِإَلِه الناسِ  *َمِلِك الناسِ : (في قوله تعالى

                                      
  .28/123/إعراب القرآن وبيانه  )1(
  .4/27/للزخمشري / الكشاف  )2(
  .4سورة املسد اآلية )3(
  .30/611/آن وبيانه إعراب القر  )4(
  .27/58/روح املعاين  )5(
  .3,  2سورة الناس اآليات  )6(
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�א!א�" :  

ـــــك النـــــاس  ـــــه النـــــاس , مل جـــــرورات وذكـــــر فهمـــــا مضـــــاف ومضـــــاف إليـــــه م: إل
ولــك ســيدنا أبــي حفــص عمــر الفــاروق بيــان علــى رب النــاس لق الزمخشــري إنهمــا عطفــا

: لـه النـاس ألنـه قـد يقـال لغيـره رب النـاس كقولـه تعـالىإبين بملك الناس ثم زيد بيانـًا بف
ــانَ � ــا ِمــْن ُدوِن اللــهِ اتَخــُذوا َأْحَبــاَرُهْم َوُرْهَب مــا إلــه النــاس أوقــد يقــال ملــك النــاس  �ُهْم َأْرَباًب

  .فخاص به ال شركة له فيها فجعل غاية البيان
ة واحــدة بــل ر عطــف البيــان إلظهــار المضــاف إليـه الــذي هــو النــاس مــب ولـم يكتــف

  .)1(كرره ألن عطف البيان للبيان فكان مظنة اإلظهار دون اإلضمار
  .نفقد وقعا عطف بيان لرب الناس مجرورا" الناسملك إله : "א�$�#د
�:א����%� �

  .)2(أي استعيذ باهللا خالق الناس وسيدهم ومعبودهم من شر ما خلق وحذر

                                      
  . 4/287/تفسري النسفي  )1(
  .املرجع السابق والصفحة )2(
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�א���'(�א�ول �

��מ�،א�/�.��،א��ط�����وאو� �

�:א��ط�����وאو� �

لمــا كانــت حــروف العطــف أكثــر الحــروف ورودًا فــي القــرآن الكــريم خاصــة الربــع 
ول ابقيــة الشــواهد فــي جــد تإيراد نمــاذج مــن تلــك الحــروف ووضــعبــ تاألخيــر منــه قمــ

ـــواو عاطفـــة فـــي  مـــر حمـــل اســـم الســـورة ونـــص اآليـــة ورقمهـــا كمـــات ـــًا فقـــد وقعـــت ال آنف
عشـرين موضـعًا  تتسعمائة وثمانين موضعًا من الربع فنسـبة لكثـرة مواضـع الـواو أورد

  :فقط منها كما يلي 
�:א��و ��א�ول� �

�َوَأْنَبْتَنا َعَلْيِه َشَجَرًة ِمْن َيْقِطينٍ * َناُه ِباْلَعَراِء َوُهَو َسِقيمٌ َفَنَبذْ �: في قوله تعالى
)1(.  

  : א"��א!

مبنـي  مـاضٍ فعـل : الفاء عاطفة علـى محـذوف ونبـذ : فنبذناه وأنبتنا عليه شجرة 
وهو ضمير متصل مبني على السـكون فـي محـل " نا"على السكون التصاله بالضمير 

والــواو عاطفــة علــى مــا , اف إليــه فــي محــل نصــب مفعــول بــه رفــع فاعــل والهــاء مضــ
والترتيـــب حيـــث كـــان النبـــذ بـــالعراء أوًال ثـــم فأفـــادت الجمـــع  )2(الـــدرويشو  ياأللوســـذكـــر 

, عليـــه جـــار ومجـــرور , جملـــة معطوفـــة بـــالواو علـــى نبـــذناه :  وأنبتنـــا ،اإلنبـــات بعـــده
ومجـرور متعلـق  جـار: مـن يقطـين , مفعول به منصوب عالمـة نصـبه الفتحـة  :شجرة

  .محذوفة صفةب
  ".نبذناه"فهي جملة فعلية معطوفة بالواو على الفعلية قبلها " وأنبتنا: " א�$�#د
  : א����%

ًا مـن غيـر جلـد وأنبتـت فوقـه مـر الحـوت بنبـذه فـي العـراء سـقيمذكر النسـفي أنـه أُ 
 .)3(مظلة من شجرة اليقطين أو القرع كما يطنب البيت على اإلنسان

  

                                      
  .146,  145سورة الصافات اآليات  )1(
  .146/ 23/لأللوسي / وروح املعاين / 78/ 23/إعراب القرآن وبيانه  )2(
  .4/399/للشوكاين / قديروفتح ال 4/23/تفسري النسفي  )3(
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�:�)�א��و ��א��� �

�َفاْسَتْفِتِهْم َأِلَربَك اْلَبَناُت َوَلُهُم اْلَبُنونَ  �: في قوله تعالى
 )1(.  

  : א"��א!

قبلهـا ) فاسـتفتهم( :علـي حـذف حـرف العلـةمـر مبنـي أفعـل : اسـتفتي : فاستفتهم 
: الــالم , الهمــزة لالســتفهام : لربــك البنــات ولهــم البنــون أدالــة علــى الترتيــب والتعقيــب 

 ولهـم, مبتـدأ مرفـوع : البنـات , اسم مجرور بالم متعلق بخيـر مقـدم : ك رب, حرف جر
جــار ومجــرور فــي محــل رفــع خبــر : لهــم , الـواو عاطفــة دلــت علــى الجمــع والترتيــب  :

  .)2(ما ذكر النسفيعلي مبتدأ مؤخر : نونالب , مقدم
ا فـي قبلهـ" ألربـك" سـميةاال معطوفـة علـى الجملـة سـميةاجملـة " ولهم البنون: " א�$�#د

  .محل رفع
  : א����%

رهم كيـف يجعلـون هللا علـى تقـدير مـا زعمـوا مـن الكـذب أدنـى الجنسـين بستخاي أ
  .)3(ضعهما ولهم أعالها وأرفعها فاطلب الحكم منهم في ذلكو وأ

التــي قســموها حيــث  ىز هم عــن وجــه القســمة الضــيئإنــه أمــر باســتفتا : �&&�ق�א�'&&�ل�
   .)4(تهم لهنجعلوا له اإلناث وألنفسهم الذكور مع كراه

�:א��و ��א����(� �

َوَجَعلُـــــوا َبْيَنــــُه َوَبـــــْيَن اْلِجنـــــِة َنَســـــًبا َوَلَقــــْد َعِلَمـــــِت اْلِجنـــــُة ِإنهُـــــْم �: فــــي قولـــــه تعـــــالى
�َلُمْحَضُرونَ 

 )5(.  
  : א"��א!

مبنـي علـى  ماضٍ فعل : جعلوا , استئنافية : الواو : وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً 
ـــى الفـــتح فـــي محـــل نصـــب بـــين , فاعـــل الضـــم وواو الجماعـــة  ظـــرف مكـــان مبنـــي عل

                                      
  .149,  11سورة الصافات اآليات  )1(
  .23/313/وإعراب القرآن  4/23/تفسري النسفي )2(
  .23/149/روح املعاين  )3(
  .460/  8/ للطربسي / جممع البيان  )4(
  .158سورة الصافات اآلية  )5(
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بـه أول لجعـل منصوب وبين مضاف والهاء مضاف إليه ونسـبًا مفعـول ثان مفعول به 
  .)1(منصوب
فهــو ظـرف مكـان مبنــي علـى الفـتح فـي محــل نصـب معطـوف بــالواو  "وبـين: "א�$&�#د�

  .على بين األولى
  : א����%

بــادة اهللا تعــالى بالنســب الــذي جعلــوه ذكــر الشــوكاني أنهــم أشــركوا الشــيطان فــي ع
  .)2(تعالى عن ذلك علوًا كبيراً ! بينه وبينهم 

�:א��و ��א��א��� �

�َفِإنُكْم َوَما َتْعُبُدونَ �: في قوله تعالى
 )3(.  

  : א"��א!

ف توكيـد ونصـب والكـاف ضـمير ر حـ: إن , الفـاء اسـتئنافية : نكم وما تعبـدون إف
 على مـا ذكـرهوالواو عاطفة للجمع , ن إسم متصل مبني على الضم في محل نصب ا

ن أو إعلـى السـكون فـي محـل نصـب معطـوف علـى اسـم مبنـي العكبري وما موصـول 
عبـــدون فعـــل مضـــارع مرفـــوع بثبـــوت النـــون وواو الجماعـــة تو " إنكـــم"علـــى الضـــمير فـــي 

  .فاعل
وذكــــر صــــاحب  اإلعــــرابصــــلة الموصــــول ال محــــل لهــــا مــــن " تعبــــدون"وجملــــة 

مــا انــتم عليــه "للعطــف والمعيــة ومــا بعــدها مفعــول معــه والخبــر هــو التحريــر أن الــواو 
مــا "بــالجن الــذين تعبــدونهم وجــوز الزمخشــري أن يكــون  أي أنكــم مصــطحبين" بفــاتنين
أنكــم مــع مــا تعبــدون قرنــاء :  المعنــىويكــون " أن"ر بــمفعــول معــه ســد مســد خ" يعبــدون

ن تكــون مــا معطوفــة يعته مقترنــان كمــا يجــوز أصــنآللهــتكم علــى حــد قولــك كــل رجــل و 
أنكم ومعبـودكم مـا أنـتم وال هـو بفـاتنين : خبر أن والمعنى" ما انتم"ن وجملة إعلى اسم 

  .)4(الزمخشري والبيضاوي هذا الوجه رجحو 

                                      

  .24/317/إعراب القرآن وبيانه  )1(
  .402/ 4/ للشوكاين / فتح القدير )2(
  .161سورة الصافات اآلية  )3(
  .بتصرف  2/1094/العكربي / التبيان يف إعراب القرآن  )4(
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فـي محـل " إنكـم"فهي جملة وقعت معطوفـة بـالواو علـى جملـة " وما تعبدون: " א�$�#د
  .نصب

  : א����%

عبـدونها مـن دون اهللا لسـتم بفـاتنين علـى اهللا نكم يا معشـر الكفـار وآلهـتكم التـي تإ
  .)1(فساد عباده وٕاضاللهمبإ

�:א��و ��א����س� �

افونَ �: في قوله تعالى ا َلَنْحُن الصَوإِن�
 )2(.  

�:א"��א!� �

, ضـــمير فصـــل مبتـــدأ : نحـــن , إن واســـمها , عاطفـــة للجمـــع والترتيـــب : الـــواو 
أو الصـــــافون خبرهـــــا ومفعولـــــه  . خبـــــر نحـــــن والجملـــــة االســـــمية خبـــــر إن: الصـــــافون 

  .)3(محذوف
  .جملة اسمية معطوفة بالواو على االسمية قبلها) وٕانا: ( א�$�#د
�:א����%� �

القــائمون صــفوفًا فــي الصــالة أو الصــافون أجنحتنــا فــي الســماء للعبــادة  وٕانــاأي 
  .)4(والتسبيح

�:א��و ��א���دس� �

�َوإِنا َلَنْحُن اْلُمَسبُحونَ �: في قوله تعالى
 )5(.  

  . )6( وא����)�א"��א!
�:א��و ��א������ �

�َوَأْبِصْرُهْم َفَسْوَف ُيْبِصُرونَ * َفَتَول َعْنُهْم َحتى ِحينٍ �: في قوله تعالى
 )7(.  

                                      
  .8/461/للطربسي / جممع البيان  )1(
  .165الصافات اآلية  )2(
  .ورد يف املوضع األول من مبحث التوكيد بضمري الفصل )3(
  .23/155روح املعاين  )4(
  .166سورة الصافات اآليات  )5(
  .يف اآلية السابقة هلا ورد )6(
  .175 -174سورة الصافات اآلية  )7(
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  : א"��א!

فعـــل أمـــر مبنـــي : الفـــاء عاطفـــة وتـــول : فتـــول عـــنهم وأبصـــرهم فســـوف يبصـــرون
, ســتتر تقــديره أنــتضــمير مفاعــل والجــار ومجــرور : علــى حــذف حــرف العلــة وعــنهم
فعــل أمــر فاعلــه ضــمير مســتتر تقــديره أنــت : أبصــرهم, الــواو عاطفــة للجمــع والتشــريك 

حــرف : ســوف , عاطفــة : فــاء ال, متصــل فــي محــل نصــب مفعــول بــه  ضــمير: والهــاء
  .)1(يبصرون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون وواو الجماعة فاعل, استقبال
فــي " فتــول"عطوفــة علــى الجملــة الفعليــة قبلهــا فهــي جملــة فعليــة م" وأبصــرهم: "א�$&&�#د

  .محل نصب
  : א����%

ذكر األلوسي أنه إذا نزل بهم العـذاب بالقتـل واألسـر فسـوف يبصـرون حقيقـة مـا 
  .)2(يصيبهم وما ينتظرهم حين ال ينفعهم في ذلك الوقت وهو يوم القيامة

فوافـق المخبـر  بالنصـر والظفـر �خبـار بالغيـب ألنـه وعـد نبيـه إاآليـة  : ��ق�א�'�ل
  .)3(الخبر

�:א��و ��א����ن� �

�َوَتَول َعْنُهْم َحتى ِحينٍ �: في قوله تعالى
 )4(.  

الواو عاطفـة دالـة علـى الجمـع والترتيـب بـين المتعـاطفين : وتول عنهم حتى حين
عـنهم , فاعله ضمير مستتر تقديره أنـتالعلة حرف فعل أمر مبني على حذف : تول, 
ظـرف زمـان فـي : حـين , حـرف النتهـاء الغايـة : حتـى , تول جار ومجرور متعلق ب: 

  .)5(محل نصب تمييز منصوب
" وأبصـرهم"حيث وقعت جملة فعلية معطوفة بالواو على الفعلية قبلهـا " وتول: "א�$�#د

  .في محل نصب

                                      
  .24/323/إعراب القرآن وبيانه  )1(
  .23/156/روح املعاين  )2(
  .463/  8/للطربسي / جممع البيان )3(
  .178سورة الصافات اآلية  )4(
  .4/405/فتح القدير )5(



 243

  : א����%

  .)1(أي أتركهم حتى يأتيهم العذاب يوم الحساب والجزاء
�ق�א�'�ل� :  

 فـي تأكيـد مـع مـا بعـدبعد تسـلية وتأكيـد لوقـوع الميعـاد  �هللا اآلية تسلية لرسول ا
إطالق الفعلين عن المفعول من اإليذان ظـاهرًا بـأن مـا يبصـره عليـه السـالم حينئـذ مـن 

  .)2( فنون المسار وما يبصرونه من فنون المضار ال يحيط به الوصف والبيان
������:א��و ��א� �

�ْبِصُرونَ َوَأْبِصْر َفَسْوَف يُ �: في قوله تعالى
 )3(.  

  :  )4( א"��א!

���:א��و ��א���$ �

ـا َيِصـُفونَ �: في قوله تعالى ِة َعماْلِعـز ـَك َربَوَسـَالٌم َعَلـى اْلُمْرَسـِلينَ * ُسْبَحاَن َرب�
 

)5(.  
  : א"��א!

معطــــوف علــــى مبتــــدأ مرفــــوع : ســــالم , الــــواو عاطفــــة : ينرســــلوســــالم علــــى الم
  .)6(ر متعلق بسالمجار ومجرو : على المرسلين ،سبحان
  .موضع رفعفي " سبحان"جملة اسمية معطوفة على االسمية قبلها في " وسالم": א�$�#د
  : א����%

الســـــابقين واألولـــــين الـــــذين أرســـــلوا إلـــــى أممهـــــم للـــــدعوة  الرســـــلأي ســـــالم علـــــى 
 .)7(والتوحيد

  

                                      
  .158-23/157/روح املعاين  )1(
  .85/  16/ ت والسور نظم الدرر يف تناسب اآليا )2(
  .179سورة الصافات اآلية  )3(
  .من نفس املبحث  ورد يف املوضع السابق )4(
  .181,  180سورة الصافات اآليات  )5(
  . 4/48/الكشاف )6(
  .43/ 23/روح املعاين  )7(
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���:א��و ��א�'�د+��$ �

�َواْلَحْمُد ِللِه َرب اْلَعاَلِمينَ �: في قوله تعالى
 )1( .  

  : א"��א!

الحمـــد مبتـــدأ مرفـــوع , الـــواو عاطفـــة للجمـــع والتشـــريك : والحمـــد هللا رب العـــالمين 
رب , جــار ومجــرور للتعظــيم والحمــد مبتــدأ معطــوف علــى المبتــدأ ســالم : بالضــمة هللا 

  .)2(العالمين نعت للفظ الجاللة مجرور
فـي موضـع " سـبحان" فهو جملة اسمية معطوفة على االسـمية قبلهـا" والحمد: "א�$�#د

  .رفع
  : א����%

  .)3(أي الحمد كله هللا رب وخالق ومعبود العالمين من الجن واإلنس
��:א��و ��א����)��$ �

�َبِل الِذيَن َكَفُروا ِفي ِعزٍة َوِشَقاقٍ �: في قوله تعالى
 )4(.  

  : א"��א!

م اسـ: الـذين , حرف اسـتئناف لإلضـراب : بل : بل الذين كفروا في عزة وشقاق 
مبنـي علـى الضـم  مـاضٍ فعـل : كفـروا , موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ 

جــار ومجــرور متعلــق : فــي عــزة , وواو الجماعــة ضــمير متصــل فــي محــل رفــع فاعــل 
اسم معطوف بالواو علـى عـزة : شقاق , عاطفة للجمع والتشريك : الواو, ر المبتدأ ببخ

  .)5(مجرور مثلها
  .د معطوف بالواو على عزة مجرور مثلهااسم مفر " وشقاق: "א�$�#د

� �

� �
 

                                      
  .182سورة الصافات اآلية  )1(
  .املرجع السابق والصفحة )2(
  .4/80/تفسري النسفي  )3(
  .2اآلية سورة ص )4(
  .23/326/إعراب القرآن وبيانه  )5(
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� �

  : א����%

كأنه قال ال ريب فيـه قطعـًا بـل هـم فـي عـزة عـن ذكر الشوكاني أنه أضرب عنه 
  .)1( الرضى بهقبول الحق وتكبر وتجبر وامتناع عن 

���:א��و ��א����(��$ �

ـــ�: فـــي قولـــه تعـــالى ـــاَل اْلَك ـــْنُهْم َوَق ـــِذٌر ِم ـــوا َأْن َجـــاَءُهْم ُمْن اِفُروَن َهـــَذا َســـاِحٌر َوَعِجُب
�َكذابٌ 

 )2(.  
  : א"��א!

مبنــي  مــاضٍ فعــل : عجبــوا , الــواو عاطفــة : وعجبــوا أن جــاءهم منــذر مــنهم وقــال
, جماعة ضـمير متصـل فـي محـل رفـع فاعـلعلى الضم التصاله بواو الجماعة وواو ال

مـن أي عجبـوا , أن مصدرية وهـي مـع مـا فـي حيزهـا مصـدر منصـوب بنـزع الخـافض 
 الـواو عاطفـة للجمـع والترتيـب, نعت لمنـذر : منهم , منذر ومنذر فاعل مؤخر  مجيء

غضـبًا " قـال"فـي  حيث وضع الظاهر موضع المضمر األلوسي والدرويشكما أوردها 
علــيهم وذمــًا لهــم وٕايــذانًا بأنــه ال يتجــرأ علــى مثــل هــذا القــول إال المتوغلــون فــي الكفــر 

فاعــل مرفــوع عالمــة رفعــه : الكــافرون , ح مبنــي علــى الفــت مــاضٍ فعــل : والفســوق وقــال
  .)3(الواو

  .في محل نصب" وعجبوا" جملة فعلية معطوفة بالواو على الفعلية قبلها" وقال: "א�$�#د
  : א����%

تعجبوا من أن يكون الرسول بشيرًا من جنسهم فقالوا مقالتهم هذه نتيجـة لعقيـدتهم 
 .)4(الفاسدة فوصفوه بالساحر والكاذب

 

 

  

                                      
  .4/407/ للشوكاين/ فتح القدير )1(
  .4سورة ص اآلية  )2(
  . 166/  23/ لأللوسي/ روح املعاين  )3(
  .4/26/تفسري النسفي  )4(
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��א��و ��א��א$����:� �

ــِتُكْم ِإن َهــَذا �: فــي قولــه تعــالى ــْنُهْم َأِن اْمُشــوا َواْصــِبُروا َعَلــى آِلَه ــَق اْلَمــَألُ ِم َواْنَطَل
�َلَشْيٌء ُيَرادُ 

 )1(.  
  :א"��א!

ــــق المــــأل مــــنهم أن أمشــــوا واصــــبروا علــــى آلهــــتكم عاطفــــة علــــى : الــــواو : وانطل
فاعــل مرفــوع : المـأل, الفــتح  مبنـي علــى مــاضٍ فعــل : انطلـق,  )واقــامف(محـذوف تقــديره 

فعــل : مشــوا أ, مفســرة ال عمــل لهــا أو مصــدرية : أن, مــنهم جــار ومجــرور , بالضــمة 
الـواو , ضمير متصل فـي محـل رفـع فاعـل : أمر مبني على حذف حرف العلة والواو 

معطــوف بــالواو علــى امشــوا حيــث : اصــبروا , عاطفــة للجمــع والترتيــب والمصــاحبة : 
أن المشـي المقصـود  بالمشي والصبر معًا وذكر الـدرويش ثم األمر كان االنطالق أوالً 

  .)2(به االستمرار على الشيء واالنطالق هو انطالق ألسنتهم بالقول
فـي " مشـواا"جملة فعلية معطوفـة بـالواو علـى الجملـة الفعليـة قبلهـا " واصبروا: "א�$�#د

  .محل رفع
  : א����%

 المكــان الــذي نعــ صــرافبــه االنذكــر صــاحب التحريــر االنطــالق هنــا مقصــود 
جلسوا فيه واسـتمعوا لتلـك المقولـة أي انصـرفوا عـن هـذا المكـان واشـتغلوا بالثبـات علـى 

  .)3(آلهتكم واصبروا واستمروا على ما كنتم عليه
��:א��و ��א����س��$ �

�َكذَبْت َقْبَلُهْم َقْوُم ُنوٍح َوَعاٌد َوِفْرَعْوُن ُذو اْألَْوَتادِ �: في قوله تعالى
 )4(.  

  : א"��א!

مبنـــي علـــى الفـــتح  مـــاضٍ فعـــل : كـــذب : كـــذبت قـــبلهم قـــوم نـــوح وعـــاد وفرعـــون 
ظــرف زمــان منصــوب : قبــل,  اإلعــراببتــاء التأنيــث التــي ال محــل لهــا مــن التصــاله 

                                      
  .6سورة ص اآلية  )1(
  .8/330/ للدرويش/ وبيانهإعراب القرآن  )2(
  .23/211/التحرير والتنوير  )3(
  .12ص اآلية  سورة )4(
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فاعـل : قـوم , على الظرفية وهو مضاف وهم ضمير الغائبين في محل جر باإلضافة 
: الـواو , ر باإلضافة عالمـة جـره الكسـرة مرفوع وقوم مضاف ونوح مضاف إليه مجرو 

: فرعـــون , عـــاد , عاطفـــة دالـــة علـــى الجمـــع والترتيـــب وعطـــف الالحـــق علـــى الســـابق 
  .)1(مجرورة مثلهقوم أسماء مفردة معطوفة على 

  .ة مثلهاعو فمر  قومفهي أسماء مفردة معطوفة بالواو على " وعاد وفرعون: "א�$�#د
  : א����%

اب الرســل جماعــة نــوح وفرعــون فكلهــم كــذبوا رســلهم أي كــذبت قبــل هــؤالء األحــز 
  .)2(هم بالدعوة إلى اهللاؤ لما جا

3(��ق�א�'�ل(:  

��:�א��و ��א���دس��$ �

�َوَثُموُد َوَقْوُم ُلوٍط َوَأْصَحاُب اْألَْيَكِة ُأوَلِئَك اْألَْحَزابُ �: في قوله تعالى
 )4(.  

  : א"��א!
دلـــت علـــى الجمـــع والترتيـــب الـــواو عاطفـــة : وثمـــود وقـــوم لـــوط وأصـــحاب لئيكـــة 

أســــماء مفــــردة معطوفــــة بــــالواو علــــى قــــوم نــــوح : وثمــــود وقــــوم لــــوط وأصــــحاب لئيكــــة 
  . )5(اتعو فمر 

ــ" وثمــود وقــوم لــوط وأصــحاب لئيكــة: "א�$&&�#د  ىفقــد وقعــت أســماء مفــردة معطوفــة عل
  .ات مثلهعو فقبلها مر  )قوم نوح(االسم

  : א����%

  . )6(ة ثمود وقوم لوط وأصحاب لئيكةسلهم أيضًا قبيلأي من األمم التي كذبت ر 
� �

� �

                                      
  .8/337/ إعراب القرآن وبيانه  )1(
  .170/ 23/لأللوسي / روح املعاين  )2(
  ورد يف مبحث النعت باملفرد )3(
  .13سورة ص اآلية  )4(
  .23/337/إعراب القرآن وبيانه  )5(
  .املرجع السابق والصفحة )6(
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���:א��و ��א�������$ �

اْصـــــِبْر َعَلــــى َمـــــا َيُقولُــــوَن َواْذُكـــــْر َعْبــــَدَنا َداُوَد َذا اْألَْيـــــِد ِإنـــــُه �: فــــي قولـــــه تعــــالى
�َأوابٌ 

)1(.  
  : א"��א!

, أمـر مبنـي علـى السـكون فعـل صـبرا: ذكـر عبـدنا داوداصبر على ما يقولون و ا
فعــــل مضــــارع مرفــــوع : يقولــــون, موصــــولة مجــــرورة بعلــــى : مــــا  حــــرف الجــــر: علــــى 

عاطفـــــة دلـــــت علـــــى الجمـــــع والتشـــــريك بـــــين : الـــــواو , عالمـــــة رفعـــــه ثبـــــوت النـــــون و 
ــــدنا , ذكــــر االمتعــــاطفين أي مــــع صــــبرك  ــــه منصــــوب وداود : عب بــــدل أو : مفعــــول ب

  .)2(عطف بيان من عبدنا منصوب
قبلهـا فـي  "اصـبر"ى الجملـة الفعليـة جملـة فعليـة معطوفـة بـالواو علـ" ذكـراو : " א�$�#د

  .محل نصب
  : א����%

أي تأســــى بقصــــة داود وتحمــــل أذاهــــم وأهمــــل أمــــرهم وصــــابرهم وجاهــــد بنفســــك 
  .)3(فيهم

���:א��و ��א����ن��$ �

ْشَراقِ �: في قوله تعالى ْرَنا اْلِجَباَل َمَعُه ُيَسبْحَن ِباْلَعِشي َواْإلِ ا َسخِإن�
 )4(.  

  : א"��א!

فعل مضـارع مبنـي علـى السـكون التصـاله : يسبحن : بالعشي واإلشراق يسبحن 
, عاطفـــة : واإلشـــراق الـــواو , جــار ومجـــرور متعلـــق بيســبحن : بالعشـــي, بنــون النســـوة 

  .)5( سم مفرد معطوف على العشي مجرور مثلهاا: اإلشراق 
اســم معطــوف علــى العشــي مجــرور مثلهــا مــن عطــف الســابق " واإلشــراق: " א�$&&�#د

  .لالحقعلى ا
                                      

  .17سورة ص اآلية  )1(
  .8/341/إعراب القرآن وبيانه  )2(
  .23/173/عاين روح امل )3(
  .18سورة ص اآلية  )4(
  .23/342/إعراب القرآن وبيانه  )5(
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  : א����%

أنـه خصـص  )1(أي جعلنا الجبال تجدد التسبيح معه كلمـا حضـر وذكـر األلوسـي
 هــذين الــوقتين داللــة علــى اختصاصــهما بمزيــد شــرف فيصــلح ذلــك الشــرف أن يكــون
سببًا لتعيينهما سـببًا للصـالة والعبـادة فـإن لفضـيلة األزمنـة واألمكنـة أثـرًا فـي فضـيلة مـا 

  .من عباده فيهما يقع
��א��$�������:و ��א� �

�َوَشَدْدَنا ُمْلَكُه َوآَتْيَناُه اْلِحْكَمَة َوَفْصَل اْلِخَطابِ �: في قوله تعالى
 )2(.  

  : א"��א!

 مـاضٍ فعـل : أتـي , الواو عاطفـة : وشددنا ملكه وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب 
ضــمير متصــل مبنــي علــى الســكون فــي محــل رفــع فاعــل " نــا"مبنــي علــى الســكون و 

فصـــل الخطـــاب , مفعـــول بـــه ثـــان والـــواو عاطفـــة : الحكمـــة , مفعـــول بـــه أول : والهـــاء
  .)3(بالواو على الحكمة في محل نصب عطوفمضاف ومضاف إليه م

الـــواو عاطفـــة للجملـــة والمفـــرد فـــي محـــل " وآتينـــاه الحكمـــة وفصـــل الخطـــاب: "א�$&&&�#د
  .نصب

  :  א����%

عمــل علــى مــا ذكــر األلوســي أي قوينــا ملكــه وآتينــاه النبــوة وكمــال العلــم وٕاتقــان ال
أي آتينــاه أصــالة الــرأي وفصــاحة القــول مــا إذا تكلــم جــاء بكــالم  )4(وجــاء فــي التحريــر

  .فاصل بين الحق والباطل شأن كالم األنبياء والحكماء

                                      
  .175-174/ 23/روح املعاين  )1(
  .20سورة ص اآلية  )2(
  .23/342/إعراب القرآن وبيانه )3(
  .23/229/ والتحرير والتنوير  23/177/ روح املعاين  )4(
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�:א��و ��א��$�ون� �

ــاُلوا َال َتَخــْف َخْصــَمانِ �: فــي قولــه تعــالى ــْنُهْم َق ــِزَع ِم ــوا َعَلــى َداُوَد َفَف َبَغــى  ِإْذ َدَخُل
َراطِ  َوَال ُتْشِطْط َواْهِدَنا ِإَلى َسَواِء الص َبْعُضَنا َعَلى َبْعٍض َفاْحُكْم َبْيَنَنا ِباْلَحق�

 )1(.  
  : א"��א!

, فعـــل أمـــر : حكـــم عاطفـــة ، أ: ، الفـــاء هـــدنا احكم بيننـــا بـــالحق وال تشـــطط و افـــ
جـار ومجـرور : حق بال, حكم اظرف متعلق ب: بيننا . فاعله ضمير مستتر تقديره أنت

فعـل : تشـطط , ناهيـة  :ال , عاطفـة : الـواو , فـي محـل نصـب حـال " باحكم"متعلقان 
ـــواو عاطفـــة  فعـــل أمـــر مبنـــي علـــى الســـكون : هـــدناا, مضـــارع مجـــزوم بـــال الناهيـــة وال

  .)2(التصاله بنا وهو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل
فـــة بـــالواو علـــى الفعليـــة قبلهمـــا فعليـــة معطو فهمـــا جمـــل " هـــدنااوال تشـــطط و : "א�$&&&�#د

 ".حكما"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                      
  .22سورة ص اآلية  )1(
  .8/347/ إعراب القرآن وبيانه  )2(
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  : )1( א����%

� �

� �

� �

�:א��ط�����/�.� �

تأتي الفاء بعد الواو مباشرة مـن حيـث عـدد ورودهـا فـي القـرآن الكـريم فقـد وقعـت 
  .عاطفة في مائة وخمسين موضعًا من الربع األخير

لســببية إلـى غيــر اض عـدة منهـا الترتيــب والتعقيـب والمصـاحبة واغــر وهـي تـأتي أل
خمســـة عشـــر موضـــعًا  تذلـــك مـــن المعـــاني ونســـبة لكثـــرة مواضـــع العاطفـــة منهـــا أورد

  .ت كما أسلفبقية الشواهد في الجداول  تووضع
�:א��و ��א�ول� �

�َفآَمُنوا َفَمتْعَناُهْم ِإَلى ِحينٍ �: في قوله تعالى
 )2(.  

  : א"��א!

مبنــــي علـــــى الضـــــم  مـــــاضٍ عــــل ف: آمنـــــوا : الفــــاء اســـــتئنافية : فــــآمنوا فمتعنـــــاهم 
: فمتعنـاهم, متصـل فـي محـل رفـع فاعـل التصاله بواو الجماعة وواو الجماعة ضمير 

مبنــي  مــاضٍ فعــل : ومتعنــاهم , الفــاء عاطفــة للتســبب ألن التمتــع كــان بســبب اإليمــان 
ضـــمير متصــل مبنـــي علـــى الســـكون فـــي محـــل رفـــع " نـــا" "بنـــا"علــى الســـكون التصـــاله 

  .)3(جاء في البرهان: ين في محل نصب مفعول به ضمير الغائب: فاعل وهم
إن الفـــــــاء للتســـــــبيب والتعقيـــــــب وأوردهـــــــا الشـــــــوكاني أنهـــــــا للتعقيـــــــب والتســـــــبيب 

  .)4(والتفصيل
 .في محل نصب" فآمنوا"جملة فعلية معطوفة على الفعلية قبلها " فمتعناهم: "א�$�#د

  

                                      
  .ورد ذكره يف املبحث الثاين من النعت باجلملة )1(
  .148سورة الصافات اآلية  )2(
  .23/312/إعراب القرآن وبيانه . 299- 4/298/للزجاج / الربهان يف علوم القرآن  )3(
  .4/404/للشوكاين / فتح القدير  )4(
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  :  א����%

عـد مـا شـاهدوا أعـالم نبوتـه النسفي أنهـم آمنـوا بـه وبمـا أرسـل بـه بورد في تفسير 
  .)1(فمتعهم ربهم إلى منتهى آجالهم المسماه في األزل

� �

�:א��و ��א����)� �

�َفاْسَتْفِتِهْم َأِلَربَك اْلَبَناُت َوَلُهُم اْلَبُنونَ �: في قوله تعالى
 )2(.  

  : )3( א"��א!
  :)4( א����%

�:א��و ��א����(� �

�َيْعَلُمونَ َفَكَفُروا ِبِه َفَسْوَف �: في قوله تعالى
 )5(.  

  : א"��א!

مبني على الضم التصـاله بـواو  ماضٍ فعل : وكفروا : فكفروا به فسوف يعلمون 
: سـوف , الفـاء عاطفـة للتسـبب , الجماعة وواو الجماعة ضمير فـي محـل رفـع فاعـل 

  .)6(فعل مضارع مرفوع بثبوت النون وواو الجماعة فاعل: يعلمون , حرف استقبال 
  .في محل رفع" كفروا"فقد عطفت جملة سوف يعلمون على جملة " فسوف: "א�$�#د

  : א����%

اب الشــديد جــزاًء ذأنهــم ســيعلمون نتيجــة كفــرهم وهــو العــ )7(جــاء فــي روح المعــاني
 .وعصيانهم لما جاء في الذكر الحكيم �لهم على عتوهم لمحمد 

 

 

  
                                      

  .4/23/تفسري النسفي  )1(
  .149سورة الصافات اآلية  )2(
)3( ا يف املوضع الثاين من العطف بالواوورد إعرا.  
  .ورد يف نفس املوضع )4(
  .170سورة الصافات اآلية  )5(
  8/23/321/إعراب القرآن وبيانه  )6(
  .155/ 23/لأللوسي / روح املعاين  )7(
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�:א��و ��א��א��� �

ـــــَزَل ِبَســـــاَحِتِهْم َفَســـــاَء َصـــــَباُح * َأَفِبَعـــــَذاِبَنا َيْســـــَتْعِجُلونَ �: فـــــي قولـــــه تعـــــالى ـــــِإَذا َن َف
�اْلُمْنَذِرينَ 

 )1(.  
� �

  : א"��א!

, الســتفهام والفــاء عاطفــة علــى محــذوفالهمــزة ل: أفبعــذابنا يســتعجلون فــإذا نــزل 
فعــل مضــارع : يســتعجلون, مضــاف إليــه" نــا"اب جــار ومجــرور وعــذاب مضــاف وذبعــ

ظرف مستقبل متضـمن : إذا , عاطفة  الفاء, مرفوع بثبوت النون وواو الجماعة فاعل 
  .)2(فاعله ضمير مستتر تقديره هو ماضٍ فعل : نزل ,  معنى الشرط 

  ".أفبعذابنا"فهي جملة شرطية معطوفة بالفاء على الفعلية قبلها " فإذا نزل: "א�$�#د
  : א����%

اء دورهـــم بــئس صـــباحهم وخـــص فنــاب بذورد فــي مجمـــع البيــان أنـــه إذا نــزل العـــ
  .)3(اب كان صباحاً ذن مجيء العكر ألالصباح بالذ

�:א��و ��א����س� �

�َكْم َأْهَلْكَنا ِمْن َقْبِلِهْم ِمْن َقْرٍن َفَناَدْوا َوَالَت ِحيَن َمَناصٍ �: في قوله تعالى
 )4(.  

  : א"��א!

مبنـي علــى  مـاضٍ فعـل : هلـك أ, خبريـة : كـم : كـم أهلكنـا قـبلهم مـن قـرن فنـادوا 
: مـن قـرن, لظرفيـة مضـاف ومضـاف إليـه مبنـي علـى ا:  قـبلهم, السكون التصاله بنا 

ـــادوا  ـــا فن ـــدرويش أنهـــا للعطـــف : جـــار ومجـــرور متعلـــق بأهلكن الفـــاء عاطفـــة أوردهـــا ال
  .)5(مبني على الضم وواو الجماعة فاعل ماضٍ ونادوا فعل , بمعنى السببية والتعقيب 

  .)5(فاعل
 .في محل نصب" أهلكنا"جملة فعلية معطوفة بالفاء على الفعلية قبلها " فنادوا": א�$�#د

                                      
  .177- 176سورة الصافات اآليتان )1(
  .23/324/إعراب القرآن وبيانه  )2(
  .8/463/للطربسي / جممع البيان  )3(
  .3سورة ص اآلية  )4(
  .8/327/إعراب القرآن وبيانه  )5(
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  : א����%

اب عقب مـا أهلكنـا مـن ذنزول بأسنا وحلول نقمتنا لينجوا من العأي نادوا بسبب 
  .)1(قبلهم وليس وقت نادوا وقت تراجع عن العزاب والنقمة

� �

�:א��و ��א���دس� �

ُسَل َفَحق ِعَقابِ �: تعالىفي قوله  َب الرَكذ ِإال ِإْن ُكل�
 )2(.  

  : א"��א!

ال إأن نافية ال عمل لها ال نتقاض النفي بـ: ن كل إال كذب الرسل فحق عقاب أ
عاطفـــة الفـــاء : فحـــق , أداة حصـــر وجملـــة كـــذب الرســـل خبـــر كـــل : وكـــل مبتـــدأ وأال 

وعقاب فاعله مرفوع عالمة رفعه الضمة المقدرة على مـا  ماضٍ فعل  :وحق , يببستلل
  .)3(قبل ياء المتكلم المحذوفة لمراعاة الفواصل

فــي محــل " كــذب"حيــث عطفــت الفــاء جملــة فعليــة علــى الفعليــة قبلهــا " فحــق: "א�$&&�#د
  .نصب

  : א����%

ه جنايـاتهم مـن بـذكر البيضـاوي أنـه وقـع علـى كـل مـنهم العقـاب الـذي كانـت توج
  .)4(اف العقوبات المفصلة في مواقعهاصنأ

�:א��و ��א������ �

ــ�: فــي قولــه تعــالى ــوا َعَلــى َداُوَد َفَف ــاُلوا َال َتَخــْف َخْصــَماِن َبَغــى ِإْذ َدَخُل ــْنُهْم َق ِزَع ِم
َراطِ  َوَال ُتْشِطْط َواْهِدَنا ِإَلى َسَواِء الص َبْعُضَنا َعَلى َبْعٍض َفاْحُكْم َبْيَنَنا ِباْلَحق�

 )5(. 

 

 

 

                                      
  .23/164/ لأللوسي /روح املعاين  )1(
  .14سورة ص اآلية  )2(
  .23/338/إعراب القرآن وبيانه . 4/411/فتح القدير  )3(
  .4/284/تفسري أيب السعود  )4(
  .22سورة ص اآلية  )5(
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  : )1(א"��א!
�:�)2(�א����% �

�:א��و ��א����ن� �

وَن َنْعَجــًة َوِلــَي َنْعَجــٌة َواِحــَدٌة َفَقــاَل ِإن َهــَذا َأِخــي َلــُه ِتْســٌع َوِتْســعُ �: فــي قولــه تعــالى
ِني ِفي اْلِخَطابِ  َأْكِفْلِنيَها َوَعز�

 )3(.  
  : א"��א!

, مبتـدأ مـؤخر الـواو عاطفـة: تسـع ,  له خبـر مقـدم: فقال له تسع وتسعون نعجة 
, الفـاء عاطفـة : فقال , نعجة تمييز منصوب , تسعون اسم معطوف بالواو على تسع 

  .)4(فاعله ضمير مستتر تقديره هو  ماضٍ ل فع: قال 
  : )5( א����%

������:א��و ��א� �

َقــــاَل َلَقــــْد َظَلَمــــَك ِبُســــَؤاِل َنْعَجِتــــَك ِإَلــــى ِنَعاِجــــِه َوإِن َكِثيــــًرا ِمــــَن �: قولــــه تعــــالىفــــي 
ــالِ  ــِذيَن آَمُنــوا َوَعِمُلــوا الصال َحاِت َوَقِليــٌل َمــا ُهــْم اْلُخَلَطــاِء َلَيْبِغــي َبْعُضــُهْم َعَلــى َبْعــٍض ِإال

ــا َوَأَنــابَ  ــُه َوَخــر َراِكًع ــاُه َفاْســَتْغَفَر َرب ــا َفَتن ــَدَنا * َوَظــن َداُوُد َأنَم ــُه ِعْن ــَك َوإِن َل ــُه َذِل ــا َل َفَغَفْرَن
�َلُزْلَفى َوُحْسَن َمآبٍ 

 )6(.  
  : א"��א!

فعــل : ظــن , اســتئنافية : الــواو : وظــن داود إنمــا فتنــاه فاســتغفر ربــه فغفرنــا لــه 
فاعلــه ضــمير مســتتر  مــاضٍ فعــل : فتنــاه , للحصــر : نــاقص داود اســمها إنمــا  مــاضٍ 

الفــاء عاطفــة للتســبب , تقــديره نحــن والهــاء ضــمير متصــل فــي محــل نصــب مفعــول بــه 

                                      
  .ورد يف املوضع العشرون من العطف بالواو )1(
  .ورد يف املوضع السابق  )2(
  .23سورة ص اآلية  )3(
  .23/347/إعراب القرآن وبيانه  )4(
  .ورد يف العطف بالواو  )5(
  .25,  24سورة ص اآلية  )6(
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مفعــول : ربــه, ســتتر تقــديره هــو مبنــي علــى الفــتح فاعلــه ضــمير م مــاضٍ واســتغفر فعــل 
يــب أي غفرنــا لــه عقــب اســتغفاره الفــاء عاطفــة للتســبب والتعق, بــه والهــاء مضــاف إليــه 

جـار ومجـرور علـى : لـه , فاعل " نا"مبني على السكون و ماضٍ فعل : وسببه وغفرنا 
  .)1(ما أورده الشوكاني

  ".فاستغفر"لفعلية قبلها حيث عطفت الفاء الجملة الفعلية غفرنا على ا" فغفرنا": א�$�#د
  : א����%

أي ظــن داود أننــا ابتلينــاه فتراجــع واســتغفر ربــه وبســبب اســتغفاره عفونــا عنــه مــا 
  .)2(استغفره

���:א��و ��א���$ �

َيا َداُوُد ِإنا َجَعْلَناَك َخِليَفًة ِفي اْألَْرِض َفاْحُكْم َبْيَن الناِس ِبـاْلَحق �: في قوله تعالى
ــعِ  اْلَهــَوى َفُيِضــلَك َعــْن َســِبيِل اللــِه ِإن الــِذيَن َيِضــلوَن َعــْن َســِبيِل اللــِه َلُهــْم َعــَذاٌب  َوَال َتتِب

�َشِديٌد ِبَما َنُسوا َيْوَم اْلِحَسابِ 
 )3(.  

  : א"��א!

فعـل مضـارع مجـزوم : تتبـع , ناهيـة : الواو عاطفة وال : وال تتبع الهوى فيضلك 
مفعـول بـه منصـوب بفتحـة مقـدرة علـى : الهـوى , ديره أنـت بال فاعله ضمير مستتر تقـ

  .)4(سمينلذكر ا ما فيها وجهان على: فيضلك , األلف للتعذر 
الـــدرويش علـــى  هافقـــو أنهـــا منصـــوبة فـــي جـــواب النهـــي أي أن الفـــاء للســـببية و :  األول
  .ذلك

يجـــوز أن يكـــون , يضـــلك  هوفاعلـــ" تتبـــع"أنهـــا عاطفـــة علـــى الفعـــل المجـــزوم :  الثـــاني
  .الهوى إتباعالهوى ويجوز أن يكون ضمير المصدر المفهوم من القول أي يضلك 

 .في محل جزم" تتبع"هي جملة فعلية معطوفة على الفعلية قبلها " فيضلك" :א�$�#د

 

 

                                      
  .4/415/ فتح القدير  )1(
  .املرجع السابق والصفحة  )2(
  .26سورة ص اآلية  )3(
  .23/353/إعراب القرآن وبيانه  )4(
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  : א����%

ل بيـــنهم بــالحق وال تتبـــع صــنــا صــيرناك خليفـــة تــدبر أمـــور العبــاد بأمرنـــا فأفإأي 
  .)1(يعدلون عن أمر ربهم لهم عذاب شديد الهوى فيعدلك عن سبيل اهللا فالذين

���:א��و ��א�'�د+��$ �

ــَماَء َواْألَْرَض َوَمــا َبْيَنُهَمــا َبــاِطًال َذِلــَك َظــن الــِذيَن �: فــي قولــه تعــالى َوَمــا َخَلْقَنــا الس
�َكَفُروا َفَوْيٌل ِللِذيَن َكَفُروا ِمَن النارِ 

 )2(.  
  : א"��א!

ذا اســم إشــارة مبتــدأ والكــاف : ذلــك : لــذين كفــروا ذلــك ظــن الــذين كفــروا فويــل ل
اســم موصــول مبنــي : الــذين , خبــر المبتــدأ مرفــوع : ظــن , مضــاف إليــه فــي محــل رفــع

عاطفــة : الفــاء , مبنــي علــى الضــم صــلة الموصــول مــاضٍ  كفــروا فعــل, علــى الســكون 
ة لــذين كفــروا خبــره وجملــلمبتــدأ و : لترتيــب ثبــوت الويــل لهــم علــى ظــنهم الباطــل وويــل

  .)3(كفروا صلة الموصول
  .في محل رفع" ظن"جملة اسمية معطوفة على االسمية قبلها " فويل: "א�$�#د
  : א����%

ذكــــر الشــــوكاني أي الويــــل لهــــم بســــبب النــــار المترتبــــة علــــى ظــــنهم وكفــــرهم ألن 
  .)4(بقولهم إنه ال قيامة وال بعث وال حساب طلمظنونهم با

��:א��و ��א����)��$ �

ـاِفَناُت اْلِجَيـادُ �: فـي قولـه تعـالى الص ـي َأْحَبْبــُت * ِإْذ ُعـِرَض َعَلْيـِه ِباْلَعِشـيَفَقـاَل ِإن
�ُحب اْلَخْيِر َعْن ِذْكِر َربي َحتى َتَواَرْت ِباْلِحَجابِ 

 )5(.  

                                      
  .23/473/جممع البيان  )1(
  .27سورة ص اآلية  )2(
  .23/8/354/ إعراب القرآن وبيانه  )3(
  .4/418/للشوكاين / فتح القدير  )4(
  .32,  31سورة ص اآليات  )5(
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مبنـــي  مـــاضٍ فعـــل : عـــرض , ظـــرف بمعنـــى الحـــال : إذ: إذ عـــرض عليـــه فقـــال
الفــــاء عاطفــــة للتعقيــــب : فقــــال , تعلــــق بعــــرض جــــار ومجــــرور م: عليــــه , للمجهــــول 

مبنــي علــى الفــتح فاعلــه ضــمير  مــاضٍ فعــل : قــال , باعتبــار أواخــر العــرض المســتمر 
  .)1(مستتر تقديره هو

فـــي محـــل " عـــرض"جملـــة فعليـــة معطوفـــة بـــالواو علـــى الفعليـــة قبلهـــا " فقـــال: "א�$&&&�#د
  .نصب

  : א����%

و عـن كتـاب اهللا حتـى غربـت أي أني أحببت الخيل حتـى شـغلتني عـن الصـالة أ
  .)2(الشمس

� �

� �

���:א��و ��א����(��$ �

َوُخْذ ِبَيِدَك ِضْغثًا َفاْضـِرْب ِبـِه َوَال َتْحَنـْث ِإنـا َوَجـْدَناُه َصـاِبًرا ِنْعـَم �: في قوله تعالى
�اْلَعْبُد ِإنُه َأوابٌ 

 )3(.  
  : א"��א!

أمـــر مبنـــي علـــى  فعـــل: خـــذ , الـــواو اســـتئنافية : ضـــرب بـــه اوخـــذ بيـــدك ضـــغثًا ف
ـــه ضـــمير مســـتتر تقـــديره أنـــت  , جـــار ومجـــرور متعلقـــان بخـــذ : بيـــدك , الســـكون فاعل

فعـل أمـر مبنـي علـى : ضـرب ا, الفـاء عاطفـة : ضرب اف, ضغثًا مفعول به منصوب 
  .)4(جار ومجرور متعلقان باضرب: به , السكون 
  .في محل جزم" ذخ"جملة فعلية معطوفة بالفاء على الفعلية قبلها " فاضرب: "א�$�#د

                                      
  .23/8/358/إعراب القرآن وبيانه  )1(
  .475/ 23/ للطربسي / جممع البيان  )2(
  .44سورة ص اآلية  )3(
  .8/23/367/إعراب القرآن وبيانه  )4(

  : א"��א!
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نا وجدناه صـابرًا إضرب بها وال تأثم اأي خذ بيدك قبضة من الشجر والحشيش و 
 .)1(على ما ابتليناه به

  
���:א��و ��א��א����$ �

�َقاُلوا َبْل َأْنُتْم َال َمْرَحًبا ِبُكْم َأْنُتْم َقدْمُتُموُه َلَنا َفِبْئَس اْلَقَرارُ �: في قوله تعالى
)2(.  

�  :א!א"�

فعـل : قدمتموه , ضمير رفع منفصل مبتدأ : أنتم : لنا فبئس القرار وه مأنتم قدمت
مبنـي علـى السـكون واو الجماعـة فاعـل والهـاء ضـمير متصـل فـي محـل نصـب  ماضٍ 

: بــئس , الفــاء عاطفــة , جــار ومجــرور فــي محــل رفــع خبــر المبتــدأ : لنــا , مفعــول بــه 
اعـل مرفـوع والمخصـوص بالـذم محـذوف أي ف: القـرار , جامد إلنشاء الـذم  ماضٍ فعل 
  .)3(النار

فــي محــل " قــدمتموه"فهــي جملــة فعليــة معطوفــة علــى الفعليــة قبلهــا " فبــئس: "א�$&&�#د
  .نصب

  : א����%

  .)4(بل أنتم ال كرامة لكم ألنكم شرعتموه وزينتموه لنا فبئس جهنم مقرًا لنا ولكم
��:א��و ��א����س��$ �

ــ�: فــي قولــه تعــالى ــي َخــاِلٌق َبَشــًرا ِمــْن ِطــينٍ ِإْذ َقــاَل َربْيُتُه *َك ِلْلَمَالِئَكــِة ِإن ــِإَذا َســو َف
�َوَنَفْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي َفَقُعوا َلُه َساِجِدينَ 

 )5(.  
  :א"��א!

، مرفــوع إن خــالق خبــرًا , إنــي واســمها : إنــي خــالق بشــرًا مــن طــين فــإذا ســويته 
 الفـاء عاطفـة, ر متعلقـان بخـالق جـار ومجـرو : مـن طـين , مفعـول بـه منصـوب : بشراً 
مبنــــي علــــى  مــــاضٍ فعــــل : وســــويته , ظــــرف مســــتقبل متضــــمن معنــــى الشــــرط : وٕاذا 

                                      
  .23/478/للطربسي / جممع البيان  )1(
  .60سورة ص اآلية  )2(
  .23/376/إعراب القرآن وبيانه .429/  4/ للشوكاين / فتح القدير  )3(
  . 4/429/فتح القدير  )4(
  .72-71سورة ص اآلية  )5(

  : א����%
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ضـــمير متصـــل فـــي محـــل نصـــب مفعـــول بـــه : الهـــاء , الســـكون وتـــاء المـــتكلم فاعـــل 
  .)1(والجملة في محل جر بإضافة الظرف إليها

  .في محل جر) خالق(ا جملة شرطية معطوفة بالفاء على الفعلية قبله" فإذا: "א�$�#د
  :  א����%

أي إذا ســـويت خلـــق هـــذا البشـــر وصـــورته وأتممـــت أعضـــائه وجعلـــت فيـــه الـــروح 
  .)2(فاسجدوا له أجمعين 

                                      
  .382-381/ 23/إعراب القرآن وبيانه )1(
  .485/ 23/ جممع البيان  )2(



 261

�:א��ط����מ� �

ضـــعها فـــي الربـــع اتـــأتي فـــي المرتبـــة الثالثـــة بعـــد الـــواو والفـــاء مـــن حيـــث عـــدد مو 
والتراخــي فــي  رتبــيلاألخيــر وقــد تــأتي ألغــراض عــدة منهــا الترتيــب والمهلــة والتراخــي ا

  .الزمان
وقـد وردت فــي الربـع األخيــر مـن القــرآن فــي أربعـة وثمــانين موضـعًا ســنأخذ منهــا 

  .مواضع فقط ةعشر 
�:א��و ��א�ول� �

�َوَلَقْد َفَتنا ُسَلْيَماَن َوَأْلَقْيَنا َعَلى ُكْرِسيِه َجَسًدا ثُم َأَنابَ �: في قوله تعالى
 )1(.  

  : א"��א!

: تنـا فللتحقيـق : الـالم للتوكيـد وقـد , الـواو اسـتئنافية : مان ثم أناب ولقد فتنا سلي
ضمير متصل مبني علـى السـكون فـي محـل رفـع " نا"على السكون ومبني  ماضٍ فعل 

 ءثــم للتراخــي والمهلــة وذكــر االلوســي أنــه جــا, مفعــول بــه منصــوب : ســليمان : فاعــل 
بهــا نظــرًا ألواخــره  الممتــد يعطــف بــثم إشــارة إلــى اســتمرار إنباتــه وامتــدادها فــإن العطــف

ن العطـف بـثم إفإنه ينبغي المسـارعة إليـه وال امتـداد فـي وقتـه وقيـل  بخالف االستغفار
هنــا لمــا أنــه عليــه الســالم لــم يعلــم الــداعي إلــى اإلنابــة عقيــب وقوعــه وهــذا بخــالف مــا 

ال كان في قصة داود عليه السالم فـإن العطـف هنـاك علـى ظـن الفتنـة والالئـق بـه أن 
  .يؤخر االستغفار عنه

وقيل العطف بها لمـا أن بـين زمـان اإلنابـة وأول زمـان مـا وقـع منـه عليـه السـالم 
من ترك االستثناء مدة طويلـة ولـيس بـين زمـان اسـتغفار داود عليـه السـالم وأول زمـان 

  .)2(ما وقع منه
  .صببثم على الفعلية قبلها في محل ن ةفو طفهي جملة فعلية مع" ثم أناب: "א�$�#د
  : א����%

أي ولقــد ابتلينــا ســليمان وأمرضــناه وألقينــاه علــى كرســيه ثــم رجــع إلــى اهللا بالتوبــة 
  .)1(من ذنبه

                                      
  .34سورة ص اآلية  )1(
  .4/421/وفتح القدير  23/198/روح املعاين  )2(
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�:א��و ��א����)� �

َخَلَقُكــْم ِمــْن َنْفــٍس َواِحــَدٍة ثُــم َجَعــَل ِمْنَهــا َزْوَجَهــا َوَأْنــَزَل َلُكــْم ِمــَن �:فــي قولــه تعــالى
َهـاِتُكْم َخْلًقـا ِمـْن َبْعـِد َخْلـٍق ِفـي ُظُلَمـاٍت ثَـَالٍث اْألَْنَعاِم َثَماِنَيـَة َأْزَواٍج َيخْ  ُلُقُكـْم ِفـي ُبطُـوِن ُأم

�َذِلُكُم اللُه َربُكْم َلُه اْلُمْلُك َال ِإَلَه ِإال ُهَو َفَأنى ُتْصَرُفونَ 
 )2(.  

  : א"��א!

مبنــي علــى  مــاضٍ فعــل : خلقكــم : خلقكــم مــن نفــس واحــدة ثــم جعــل منهــا زوجهــا 
جــــار : مــــن نفســــي , ضــــمير متصــــل فــــي محــــل نصــــب مفعــــول بــــه : والكــــاف. تحالفــــ

حــرف عطـــف : ثــم , نعــت لــنفس مجــرور مثلهــا : واحــدة , ومجــرور متعلقــان بخلقكــم 
أن جعل منهـا  ل ثم كان من أمره قبل ذلكيأبو حيان لترتيب األخبار فكأنه ق )3(أوردها

بعـــد ذلـــك فهـــي للمهلـــة زوجهـــا وقيـــل أخـــرج ذريـــة آدم مـــن ظهـــره كالـــذر ثـــم خلـــق حـــواء 
عطــف يــتم : د و ســعالأنهــا للتفــاوت فــي المنزلــة وقــال أبــو  )4(ذكرهــا الزمخشــري والزمــان

داللة على مباينتهـا فضـًال ومريـه وتراخيهـا عنهـا مـن قبيـل التراخـي فـي الحـال والمنزلـة 
جـــار : مبنـــي علـــى الفـــتح منهـــا  مـــاضٍ فعـــل : جعـــل , مـــن قصـــيراه  ءفـــآدم أوًال ثـــم حـــوا

  .)5(مضاف إليهمفعول به منصوب وٕالها : زوجها , لق بنفس ومجرور متع
فـي محـل " خلقكـم"ت جملـة فعليـة بـثم علـى الفعليـة قبلهـا عطفـفقـد " ثـم جعـل: "א�$�#د
  .نصب

  :א����%

كم من آدم عليه السالم ثم جعل منه حواء وأنـزل لكـم مـن األنعـام ثمانيـة ئأي أنش
مـن عظـام إلـى آخـره فـي ظلمـات الـبطن كم في بطون أمهاتكم خلقًا متـدرجًا ئأزواج ينش

  .)6(والرحم والمشيمة وهو اهللا ربكم فكيف تنصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره

                                                                                                          
  .23/475/جممع البيان  )1(
  .6سورة الزمر اآلية  )2(
  .7/416/ أليب حيان/ البحر احمليط  )3(
  .3/239/للزخمشري / الكشاف  )4(
  .7/518/ تفسري البيضاوي  )5(
  .241-240/  23/ روح املعاين  )6(
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بعــد أن أبــان اهللا تعــالى أنــه منــزُةُ◌ عــن الولــد بكونــه إلهــًا واحــدًا قهــارًا  : �&&�ق�א�'&&�ل
أدلــة الخلــق  األدلــة الدالــة علــى الوحدانيــة وكمــال القــدرة فــذكرببيــان غالبــًا كامــل القــدرة 

  .)1(وتذليل الشمس والقمر لقدرته وخلق اإلنسان وتشعيب الخلق منه
�:א��و ��א����(� �

ــَر َوإِْن �: فــي قولــه تعــالى ــاِدِه اْلُكْف ــِإن اللــَه َغِنــي َعــْنُكْم َوَال َيْرَضــى ِلِعَب ــُروا َف ِإْن َتْكُف
ــِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر أُ  ــْم َوَال َت ــُتْم َتْشــُكُروا َيْرَضــُه َلُك ــا ُكْن ــُئُكْم ِبَم ــْرِجُعُكْم َفُيَنب ــْم َم ــم ِإَلــى َربُك ْخــَرى ُث

ُدورِ  ُه َعِليٌم ِبَذاِت الصَتْعَمُلوَن ِإن�
 )2(.  

  : א"��א!

: تكفــروا , شــرطية : ن إ: ن تكفــروا فــإن اهللا غنــي عــنكم ثــم إلــى ربكــم مــرجعكمإ
لفـظ , ة صـبنا: ن إ, زاء الفـاء لـربط الجـواب بـالج, فعل مضـارع مجـزوم بحـذف النـون 

حــرف عطــف للتراخــي : ثــم , جــار ومجــرور : خبرهــا عــنكم : غنــي , اســمها  الجاللــة
إلـى , كم ي أي أعظم من كون اهللا غني عنكم أعد لكم الجزاء علـى كفـر رتبوالترتيب وال

  .)3(مضاف ومضاف إليه: مرجعكم , جار ومجرور  :ربكم 
إن اهللا غنــي "ة بــثم علــى االســمية قبلهــا جملــة اســمية معطوفــ" ثــم إلــى ربكــم: "א�$&&�#د

  .في محل جر" عنكم
  :  א����%

لعبــاده وال  رن تكفــروا فــإن اهللا غنــي عــن إيمــانكم وشــكركم وال يرضــي الضــإأي 
 .)4(يذهُب عمل كافٍر إلى غيره ومصيركم في اآلخرة إلى ربكم فيفصل بينكم

 

 

 

 

  

                                      
  .23/248/ للزحيلي / التفسري املنري  )1(
  .7سورة الزمر اآلية  )2(
  .439/ 8/ للشوكاين / فتح القدير  )3(
  .23/244/روح املعاين  )4(
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1( ��ق�א�'�ل( :  
�:א��و ��א��א��� �

َلـُه ِنْعَمـًة َوإِذَ �: في قولـه تعـالى ِإَذا َخو ـُه ُمِنيًبـا ِإَلْيـِه ثُـمَدَعـا َرب ْنَسـاَن ُضـر ا َمـس اْإلِ
ــْن َقْبــُل َوَجَعــَل ِللــِه َأْنــَداًدا ِلُيِضــل َعــْن َســِبيِلِه ُقــْل َتَمتــْع  ــاَن َيــْدُعو ِإَلْيــِه ِم ــُه َنِســَي َمــا َك ِمْن

�نارِ ِبُكْفِرَك َقِليًال ِإنَك ِمْن َأْصَحاِب ال
 )2(.  

  : א"��א!

: إذا , الـواو اسـتئنافية : دعا ربـه ثـم إذا خولـه نعمـة منـه  رّ اإلنسان ض سوٕاذا م
: اإلنســان, مبنـي علـى الفـتح  مـاضٍ ل فعـ: مــس , ظـرف زمـان متضـمن معنـى الشـرط 

مبنــي علــى  مــاضٍ فعــل : دعــا, فاعــل مرفــوع بالضــمة :  ضــُر◌ُ , مفعــول بــه منصــوب 
ربـــه مفعـــول بـــه منصـــوب والهـــاء , للتعـــذر جـــواب الشـــرط علـــى األلـــف المقـــدر الفـــتح 

إذا خولــه نعمــة منــه جملــة معطوفــة علــى , ي رتبــثــم عاطفــة للتراخــي ال, مضــاف إليــه 
  .)3(ة مثلهاياألولى شرط
فهــي جملــة شــرطية معطوفــة علــى الشــرطية قبلهــا فــي محــل " ثــم إذا خولــه: "א�$&&�#د

  .مز ج
  : א����%

أو غيــره دعــا ربــه  رر مــن مــرض أو فقــذكــر الطبرســي أنــه إذا مــس اإلنســان ضــ
راجعًا إليه ثـم إذا أعطـاه نعمـة نسـى مـا أصـابه مـن ضـر وجعـل هللا شـركاء ليضـل عـن 

  .)4(سبيله
�:א��و ��א����س� �

َأَلْم َتَر َأن اللَه َأْنَزَل ِمـَن السـَماِء َمـاًء َفَسـَلَكُه َيَنـاِبيَع ِفـي اْألَْرِض �: في قوله تعالى
ــُه ُحَطاًمــا ِإن ِفــي َذِلــَك ثُــم ُيْخــِرُج ِبــ ِه َزْرًعــا ُمْخَتِلًفــا َأْلَواُنــُه ثُــم َيِهــيُج َفَتــَراُه ُمْصــَفرا ثُــم َيْجَعُل

�َلِذْكَرى ِألُوِلي اْألَْلَبابِ 
 )5(. 

                                      
  .ورد يف اآلية السابقة هلا )1(
  .8سور الزمر اآلية  )2(
  .5/55/تفسري أيب السعود  )3(
  .8/23/491/جممع البيان  )4(
  .21سورة الزمر اآلية  )5(
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� �

  :א"��א!
فعـل : سـلكه , الفـاء عاطفـة : هيج ثـم يجعلـه فسلكه ينابيع ثم يخرج به زرعًا ثم ي

, تمييـز منصـوب : ينـابيع , تقديره هو والهاء مضاف إليه  فاعله ضمير مستتر ماضٍ 
مرفـوع وعالمـة رفعـه فعـل مضـارع : ثم عاطفة و يخـرج , جار ومجرور : في األرض 

 نمعطوفــا: يهـيج ويجعلـه , مفعــول بـه منصـوب : زرعـًا , بـه جـار ومجـرور , الضـمة 
  .انرفوععلى انزل م

ي ألن إخــراج الــزرع مــن رتبــأورد صــاحب التحريــر أن ثــم هنــا عاطفــة للتراخــي ال
مصفر ثم إلـى حطـام أوقـع فـي نفـوس  إلى لون قتحالها ثم تدرجهااألرض مخضرًا بعد 

  .)1(الناس ألنه أقرب إلى أبصارهم مما يجعلهم يوقنون بسرعة نهاية كل شيء وزواله
ثــم عاطفــه فــي المواضــع الــثالث فهــي جمــل " ثــم يجعلــه هــيجثــم يخــرج ثــم ي: "א�$&&�#د

  ".أنزل" على الفعلية قبلهم فعلية معطوفة 
  : א����%

ومجــاري فــي األرض ثــم يخــرج ألــم تــر أن اهللا أنــزل المــاء فأدخلــه ونظمــه عيونــًا 
ذرعــًا مختلفــًا ألوانــه مــن بــر وشــعير ثــم يــتم جفافــه فيتغيــر لونــه ثــم يصــير حطامــًا وتلــك 

  .)2(ات ألولى العقول النيرة في الداللة على عظمة الخالق وقدرتهحعالمات واض
 الرغبـة فيهـا وفـي طاعـة تقتضـي تعالى اآلخرة بصـفاتبعد أن وصف  : ��ق�א�'�ل

هــا وقــدم وســرعة زوال مــدتها وهــي قصــر وصــف الــدنيا بصــفة تســتوجب النفــرة منهــا اهللا
ـــــ ـــــذات والتنفي ـــــب فيهـــــا مقصـــــود بال ـــــدنيا مقصـــــودًا  روصـــــف اآلخـــــرة ألن الترغي عـــــن ال

  .)3(عرضاً 
� �

� �

                                      
  .  23/377/والتنوير التحرير. 23/68/إعراب القرآن وبيانه  )1(
  .8/23/495/للطربسي / جممع البيان  )2(
  .24/273/التفسري املنري  )3(
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� �

�:א��و ��א���دس� �

َل َأْحَسَن اْلَحِديِث ِكَتاًبا ُمَتَشاِبًها َمثَاِنَي َتْقَشِعر ِمْنـُه ُجلُـوُد ا�: في قوله تعالى ُه َنزلل
َمـْن  الِذيَن َيْخَشْوَن َربُهْم ثُم َتِليُن ُجُلوُدُهْم َوُقُلوُبُهْم ِإَلى ِذْكِر اللِه َذِلَك ُهَدى اللِه َيْهِدي ِبهِ 

�َفَما َلُه ِمْن َهادٍ  َيَشاُء َوَمْن ُيْضِلِل اللهُ 
 )1(.  

  : א"��א!

اهللا نـــزل أحســـن الحـــديث كتابـــًا تقشـــعر منـــه جلـــود الـــذين يخشـــون ربهـــم ثـــم تلـــين 
مفعــول : أحســن , مبنــي علـى الفــتح  مــاضٍ فعــل : نـزل , مبتــدأ مرفــوع : اهللا : جلـودهم 

, بــدل مــن أحســن الحــديث : كتابــًا , مضــاف إليــه : والحــديث , بــه منصــوب مضــاف 
, فاعـل مرفـوع , جلـود : جـار ومجـرور :  منـه, فعل مضارع مرفوع بالضـمة : تقشعر 
فعــل : اســم موصـول مبنــي علـى الســكون فـي محــل جـر مضــاف إليـه يخشــون : الـذين 

: مفعــول بــه منصــوب والهــاء مضــاف إليــه ثــم : ربهــم , مضــارع مرفــوع بثبــوت النــون 
ثـــم تبســـط جلـــودهم  ي والمهلـــة أي تقشـــعر وتـــنكمش عنـــد ســـماعهرتبـــعاطفـــة للترتيـــب ال

جلـودهم , فعـل مضـارع مرفـوع بالضـمة : تلـين , اطمئنانًا بعد أن توقن نفوسهم معانيه 
  .)2(فاعل مرفوع

  .في محل رفع" تقشعر"جملة فعلية معطوفة بثم على الفعلية قبلها " ثم تلين: "א�$�#د
  : )3( א����%

�:�א��و ��א������ �

ثُــــم ِإنُكــــْم َيــــْوَم اْلِقَياَمــــِة ِعْنــــَد َربُكــــْم * ْم َميتُــــونَ ِإنــــَك َميــــٌت َوإِنهُــــ�: فــــي قولــــه تعــــالى
�َتْخَتِصُمونَ 

 )4(.  
� �

� �

                                      
  .23سورة الزمر اآلية  )1(
  .23/495/جممع البيان  )2(
  .ورد يف املوضع الثالثني من النعت باملفرد  )3(
  .31,  30سورة الزمر اآليات  )4(
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  : א"��א!

ثم عاطفة دالة علـى , خبرها مرفوع : ميت , اسمها الكاف ن و إ: نكم إإنك ميت 
ي ألن األنبــاء بالفصــل بيــنهم يــوم القيامــة أهــم فــي هــذا المقــام مــن األنبــاء رتبــالترتيــب ال

   .)1(على ما ذكره الشوكاني هم صائرون إلى الموتبأن
فــي محــل " إنــك"فهــي جملــة اســمية معطوفــة علــى االســمية قبلهــا " نكــمإثــم : "א�$&&�#د

  .نصب
  : א����%

إلــى المــوت ثــم تختصــمون فيمــا بيــنكم عنــد ربكــم يــوم أي أنكــم جميعــًا صــائرون 
  .)2(القيامة

مـن تلـك الخـواص أنـه يضـرب ذكـرت اآليـات خـواص اآليـات والقـرآن و  : ��ق�א�'�ل
نـه عربـي اللسـان بـريء ألـوا إلـى يـوم القيامـة و تبه األمثال للنـاس تحـذيرًا وتخويفـًا وأنـه م

  .)3(من التناقض
�:א��و ��א����ن� �

ُقــْل ِللــِه الشــَفاَعُة َجِميًعــا َلــُه ُمْلــُك الســَماَواِت َواْألَْرِض ثُــم ِإَلْيــِه �: فــي قولــه تعــالى
�ُتْرَجُعونَ 

 )4(.  
  :  א"��א!

جـار : هللا , فعل أمـر مبنـي علـى السـكون : قل : قل هللا الشفاعة ثم إليه ترجعون
حـرف عطـف للتراخـي الزمـاني أي : ثـم , مبتـدأ مـؤخر: الشـفاعة خبرها مقـدم  ومجرور

, جـار ومجـرور : إليـه , له ملك السموات اليوم ويوم القيامة أي له ملك الدنيا واآلخرة 
  .)5(ع مرفوع بثبوت النونفعل مضار : ترجعون 

� �

� �
                                      

  .4/449/ للشوكاين / فتح القدير  )1(
  .8/23/497/ للطربسي / البيان جممع  )2(
  .23/283/ التفسري املنري  )3(
  .44سورة الزمر اآلية  )4(
  .3/349/ لزخمشري / الكشاف  )5(
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  :  א����%

ه ملــك الســموات واألرض ثــم إليــه ترجعــون يــوم جميعــًا ولــأي اهللا مالــك الشــفاعة 
  .)1(القيامة فيحاسبكم على أعمالكم

بعــد بيــان أدلــة وحدانيــة اهللا وقدرتــه وتوضــيح فســاد مــذاهب المشــركين  : �&&�ق�א�'&&�ل
إصــرارهم علــى الكفــر وأزال مــن انزعاجــه و  هضــيقلباألدلــة والبــراهين ســّر اهللا قلــب نبيــه 

عنه لخوف فأعملـه بنـزول القـرآن عليـه بـالحق لنفـع النـاس وهـدايتهم وهـذا أول مظـاهر 
  . )2(قدرته

������:א��و ��א� �

ْلَناُه ِنْعَمـًة ِمنـا َقـاَل ِإنَمـا �: في قوله تعالى ِإَذا َخو َدَعاَنا ثُم ْنَساَن ُضر َفِإَذا َمس اْإلِ
�يُتُه َعَلى ِعْلٍم َبْل ِهَي ِفْتَنٌة َوَلِكن َأْكَثَرُهْم َال َيْعَلُمونَ ُأوتِ 

 )3(.  
  :)4( א"��א!

���:א��و ��א���$ �

َوَأِنيُبــوا ِإَلــى َربُكــْم َوَأْســِلُموا َلــُه ِمــْن َقْبــِل َأْن َيــْأِتَيُكُم اْلَعــَذاُب ثُــم َال �: فــي قولــه تعــالى
�تُْنَصُرونَ 

 )5(.  
  :  א"��א!

: أن , جـــار ومجـــرور : مـــن قبـــل : قبـــل أن يـــأتيكم العـــذاب ثـــم ال تنصــرون  مــن
فاعـــل : العـــذاب , يـــأتي فعـــل مضـــارع منصـــوب بـــأن عالمـــة نصـــبه الفتحـــة , ناصـــبة 
فعل مضارع مرفـوع بثبـوت : تنصرون , نافية : ال , ال تنصرون , ثم عاطفة , مرفوع 
  .)6(النون
� �

� �

                                      
  .8/23/501/وجممع البيان  4/454/فتح القدير  )1(
  .20/ 24/التفسري املنري  )2(
  .49سورة الزمر اآلية  )3(
  .حث ورد إعراا يف املوضع الرابع من نفس املب )4(
  .54سورة الزمر اآلية  )5(
  .8/23/503/ للطربسي/ جممع البيان  )6(
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  .في محل نصب" أن يأتيكم"فة على الفعلية قبلها جملة فعلية معطو " ثم ال تنصرون": א�$�#د
  : א����%

رجعــوا إلــى ربكــم وأســلموا لــه واتبعــوا القــرآن الــذي أنــزل إلــيكم مــن قبــل أن يحــيط ا
  .)1(بكم العذاب بغتة وأنتم ال تشعرون

بعد أن وعد اهللا الكافرين بشتى أنواع الوعيد أردفـه ببيـان كمـال رحمتـه  : ��ق�א�'�ل
  .)2(اده المؤمنين بغفران ذنوبهم إذا تابوا إليهوفضله في حق عب

���:א��و ��א�'�د+��$ �

ـوِر َفَصـِعَق َمـْن ِفـي السـَماَواِت َوَمـْن ِفـي اْألَْرِض �: في قوله تعالى َوُنِفـَخ ِفـي الص
�ِإال َمْن َشاَء اللُه ثُم ُنِفَخ ِفيِه ُأْخَرى َفِإَذا ُهْم ِقَياٌم َيْنُظُرونَ 

 )3(.  
  : א"��א!

, مبني للمجهـول  ماضٍ فعل : نفخ , استئنافية : الواو : ونفخ في الصور ثم نفخ فيه 

ي حيـــث أن هنـــاك اخـــتالف بـــين رتبـــعاطفـــة للتراخـــي ال: ثـــم , فـــي الصـــور جـــار ومجـــرور 
النفختـــين كمـــا ذكـــره الشـــوكاني فـــاألولى نفخـــة إهـــالك وضـــعف الثانيـــة نفخـــة إحيـــاء فهنـــاك 

  .)4(في أمري التكويناختالف بين الصوتين أو اختالف 
  .في محل نصب  "نفخ"قبلها الفعلية فعلية معطوفة على جملة هي ف" ثم نفخ فيه": א�$�#د
  : א����%

مـن فـي السـموات واألرض ميتـًا ثـم نفـخ  رنفخـة األولـى فخـالأي نفخ فـي الصـور 
  .)5(فيه النفخة الثانية فإذا هم قيام من قبورهم متوقفين

ة عظمـة اهللا وكمـال قدرتـه بتصـرفه فـي الكـون وتـدبيره وخلقـه بعـد بيـان أدلـ : ��ق�א�'�ل
مات يــوم القيامــة الدالــة علــى تمــام القــدرة وعظمــة الســلطان وهــي دكــل شــيء ذكــر تعــالى مقــ

  .)6(نفختا الصور

                                      
  .  3/23/503/جممع البيان  )1(
  .24/37/التفسري املنري  )2(
  .68سورة الزمر اآلية  )3(
  .4/462/ للشوكاين / فتح القدير  )4(
  .8/23/508/جممع البيان  )5(
  .24/53/ التفسري املنري  )6(
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�א���'(�א����) �

 و
מ�،�و�ل,�א��ط���1و�

�:א��ط���1و� �

 أو هـــي أحـــد الحـــروف العاطفـــة فتشـــرك المعطـــوف والمعطـــوف عليـــه فـــي اللفـــظ
والمعنى وتأتي لمعاٍن عدة منها التخيير والشـك والتفصـيل واإلبهـام والتقسـيم وقـد وردت 

مــــن تلــــك المواضــــع نســــبة لكثــــرة خمســــة نمــــاذج  تأورد يننــــإفــــي أربعــــين موضــــعًا إال 
  .شواهدها

�:א��و ��א�ول� �

�َوَأْرَسْلَناُه ِإَلى ِماَئِة َأْلٍف َأْو َيِزيُدونَ �: في قوله تعالى
 )1(.  

  : א"��א!

ألـــف , مائــة مضـــاف , جـــار ومجـــرور : إلـــى مائــة : إلــى مائـــة ألــف أو يزيـــدون 
فعــل مضــارع مرفــوع بثبــوت النــون والجملــة : حــرف عطــف يزيــدون : أو, مضــاف إليــه 

وقـد أورد النحويـون عـدة معـاٍن . الفعلية فـي محـل رفـع خبـر مبتـدأ محـذوف تقـديره أوهـم
هـم الـرأي تخيـر فـي أن يعـدهم مائـة آر  ن قـالوا هـي بمعنـى التخييـر أي إذاو لها فالبصـري

ألــف أو يزيــدون وقــالوا هــي للشــك أي إذا رآهــم شــك فــي عــدتهم لكثــرتهم فالشــك يرجــع 
ألــــف  ائــــي ال إلــــى اهللا وذهــــب الكوفيــــون إلــــى أنهــــا بمعنــــى الــــواو أي هــــم مائــــةر إلــــى ال

  .)2( يزيدونهم ويزيدون وقالوا هي بمعنى بل أي بل 
ملـة فعليـة وقعـت معطوفـة بـأو علـى مائـة ألـف بتلــك فيزيـدون ج) أو يزيـدون: (א�$&�#د�

  .المعاني السالفة في محل جر
  : א����%

أو شك في عددهم هـل  تخير ئياأورد الشوكاني أنهم أرسلوا إلى قوم إذا رآهم الر 
  .)3(يزيدون على ذلك وهم مائة ألف أ

� �

                                      
  .147آليةسورة الصافات ا )1(
  .2/308/البن االنباري /البيان يف غريب إعراب القرآن )2(
  .4/542/فتح القدير  )3(
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�:א��و ��א����)� �

�ِسْك ِبَغْيِر ِحَسابٍ َهَذا َعَطاُؤَنا َفاْمُنْن َأْو َأمْ �: في قوله تعالى
 )1(.  

  : א"��א!

اســم إشــارة مبنــي علــى الســكون فــي محــل : هــذا : هــذا عطاؤنــا فــأمنن أو امســك 
فعــل أمــر مبنــي : منــت آف, خبــر مضــاف والضــمير مضــاف إليــه : رفــع مبتــدأ عطاؤنــا 

أمسك فعـل أمـر  ,حرف عطف يفيد التخيير على ما ذكره السمين: أو , على السكون 
  .)2(لى أمننمعطوف بأو ع

قبلهــا فــي " أمنــت"فهــي جملــة فعليــة معطوفــة بــأو علــى الفعليــة ) أو أمســك: (א�$&&�#د
  .محل جزم
  : א����%

أي أعطينــاك عطــاًء بغيــر حســاب وال تقــدير فلــك الخيــار فــي أن تعطــي أو تمنــع 
  .)3(عن العطاء

�:א��و ��א����(� �

ـــمَ �: فـــي قولـــه تعـــالى ـــَق الس ـــِئْن َســـَأْلَتُهْم َمـــْن َخَل ـــْل َوَل ـــوُلن اللـــُه ُق اَواِت َواْألَْرَض َلَيُق
ي َأَفَرَأْيُتْم َما َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللِه ِإْن َأَراَدِنَي اللُه ِبُضـر َهـْل ُهـن َكاِشـَفاُت ُضـرِه َأْو َأَراَدِنـ

 ُه َعَلْيِه َيَتَوكُمْمِسَكاُت َرْحَمِتِه ُقْل َحْسِبَي الل ُلونَ ِبَرْحَمٍة َهْل ُهنُل اْلُمَتَوك�
 )4(.  

  : א"��א!

 مـــاضٍ فعـــل : أراد , شـــرطية جازمـــة  :إن ,  ر أو أرادنـــي برحمـــةبضـــإن أرادنـــي 
مبني على الفتح والنون للوقاية وياء المتكلم ضمير متصل في محل نصب مفعـول بـه 

رف حــأو , جــار ومجــرور متعلــق بــأرادني : بضــر , لفــظ الجاللــة فاعــل مرفــوع : اهللا , 
  .)5(معطوف على أرادني األولى: أرادني ,  التخيير يفيد

  .جزم في محل " أرادني"فهي جملة فعلية معطوفة على الفعلية قبلها ) أو أرادني(: א�$�#د
                                      

  .39سورة ص اآلية )1(
  .9/380/للسمني / الدر املصون  )2(
  .املرجع السابق والصفحة )3(
  .38سورة الزمر اآلية )4(
  .23/38/إعراب القرآن وبيانه  )5(
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  : א����%

ــغأي أن الــذين تــدعونهم مــن دون اهللا ال ي مــن اهللا شــيئًا إن أرادنــي اهللا  ينــون عن
  .)1(بضٍر أو برحمةٍ 
�:א��و ��א��א��� �

�َأْو َتُقوَل َلْو َأن اللَه َهَداِني َلُكْنُت ِمَن اْلُمتِقينَ �: تعالىفي قوله 
 )2(.  

  : א"��א!

فعل مضـارع منصـوب بـأن عالمـة : تقول , أن ناصبة : أن تقول نفس أو تقول 
وتقــول , حــرف عطــف للتخييــر واإلباحــة : أو , فاعــل مرفــوع : نفــس , نصــبه الفتحــة 

  .)3("أن تقول"على فعل مضارع منصوب بأن معطوف 
  .في محل نصب" أن تقول"جملة فعلية معطوفة بأو على الفعلية قبلها " أو تقول": א�$�#د
  : א����%

لهـا مــن العـذاب جعلــت مـا أعــد ية صــأي إذا جـاء يــوم القيامـة ورأت كــل نفـس عا
ي اهللا نأوامـر اهللا ونواهيـه أو لـو هـدا إتبـاعيتقول يا حسرتي على من فرطت فـي عـدم 

  .)4(ن المتقينلكنت م
�:א��و ��א����س� �

َأْو َتقُـــــوَل ِحـــــيَن تَـــــَرى اْلَعـــــَذاَب َلـــــْو َأن ِلـــــي َكـــــرًة َفـــــَأُكوَن ِمـــــَن �: فـــــي قولـــــه تعـــــالى
�اْلُمْحِسِنينَ 

 )5(.  

                                      
  .23/88/روح املعاين )1(
  .57زمر اآلية سورة ال )2(
  .4/505/الكشاف  )3(
  .4/73/تفسري النسفي  )4(
  .58سورة الزمر اآلية  )5(
  .ورد يف اآلية السابقة هلا )6(
  .ورد يف نفس املوضع )7(
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�:א��ط���1מ� �

 واحـدأم من حروف العطف وهـي علـى قسـمين متصـلة ومنقطعـة وقـد وردت فـي 
  .بتطبيق خمسة نماذج منها توستين موضعًا قم
�:א��و ��א�ول� �

َأْم َخَلْقَنــا اْلَمَالِئَكــَة ِإَناًثــا * َفاْســَتْفِتِهْم َأِلَربــَك اْلَبَنــاُت َوَلُهــُم اْلَبُنــونَ �: فــي قولــه تعــالى
�َوُهْم َشاِهُدونَ 

 )1(.  
  : א"��א!

رور جــــار ومجــــ: لربــــك , الهمــــزة لالســــتفهام : لربــــك البنــــات أم خلقنــــا المالئكــــة أ
عاطفـة معادلـة : أم , مبتـدأ مـؤخر : البنـات, متعلق باستفتهم في محل رفع خبـر مقـدم 

ن المســتفتي يــدعى ثبــوت أحــد األمــرين ويطلــب تعيينــه مــنهم قــائًال أي هــذين أللهمــزة كــ
ضـــمير متصـــل فـــي " نـــا"مبنـــي علـــى الســـكون و مـــاضٍ فعـــل : خلقنـــا . األمـــرين تدعونـــه
ه منصوب وجملة خلقنا معطوفة بـأم علـى جملـة مفعول ب: المالئكة , محل رفع فاعل 

  .)2(لبناتالربك أ
لربـــك أ"علــى جملــة اســمية " خلقنــا"حيــث عطفــت أم جملــة فعليــة " أم خلقنــا: "א�$&&�#د�

  .في محل نصب  "البنات
  : א����%

هللا البنــات تعــالى مــن ذلــك علــوًا كبيــرًا ولهــم البنــون أم خلــق المالئكــة أســألهم أأي 
  .)3(ذلك إناثًا وهم شاهدون على

�:א��و ��א����)� �

�َأْم َلُكْم ُسْلَطاٌن ُمِبينٌ * َأَفَال َتَذكُرونَ �: في قوله تعالى
 )4(.  

� �

� �                                      
  .150,  149سورة الصافات اآليات  )1(
  .23/313/إعراب القرآن وبيانه  )2(
  .املرجع السابق )3(
  .156,  155سورة الصافات اآليات  )4(

  : )6(א"��א!

  : )7(א����%
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  : א"��א!

: نافيــة : ال , عاطفــة : الفــاء , الهمـزة لالســتفهام : فـال تــذكرون أم لكــم ســلطان (
لكــم , عاطفـة : أم , الجماعـة فاعــل  واوفعــل مضـارع مرفــوع بثبـوت النــون و  :تـذكرون 

ــــــدأ مــــــؤخر وأم منقطعــــــة بمعنــــــى بــــــل : ســــــلطان , جــــــار ومجــــــرور خبــــــر مقــــــدم :  مبت
  .)1()والهمزة
" تـذكرون" لكم سلطان على الفعلية"حيث عطفت أم الجملة االسمية " أم لكم: "א�$�#د

  .في محل رفع
  : א����%

  .)2(لكم حجة واضحة وبينه على ما تقولون وتدعون أأي 
�:א��و ��א����(� �

ـا �: في قوله تعالى ِمـْن ِذْكـِري َبـْل َلم ْكُر ِمْن َبْيِنَنـا َبـْل ُهـْم ِفـي َشـكَأُؤْنِزَل َعَلْيِه الذ
ــُذوُقوا َعــَذابِ  ــابِ * َي ــَك اْلَعِزيــِز اْلَوه ــَدُهْم َخــَزاِئُن َرْحَمــِة َرب ــَماَواِت * َأْم ِعْن ــُك الس َأْم َلُهــْم ُمْل

�ِفي اْألَْسَبابِ  َواْألَْرِض َوَما َبْيَنُهَما َفْلَيْرَتُقوا
 )3(.  

  : א"��א!

, الهمــزة لالســـتفهام: أنــزل عليــه الـــذكر أم عنــدهم أم لهــم ملـــك الســموات واألرض
نائب فاعـل مرفـوع : الذكر, جار ومجرور : عليه , مبني للمجهول  ماضٍ فعل : أنزل 

ظــرف متعلــق بمحــذوف حبــر : قطعــة وعنــدهم نحــرف عطــف بمعنــى بــل وهــي م: أم , 
مخشـري والبيضـاوي إلـى أن أم منقطعـة بمعنـى بـل بـدليل أنـه لمـا أنكـر مقـدم وذهـب الز 

عليهم التصرف في نبوته بأنه ليس عندهم خزائن رحمته التي ال نهاية لهـا أردف ذلـك 
بأنه ليس لهم مدخل في أمر هذا العالم الجسـماني الـذي جـزء يسـير مـن خـزائن رحمتـه 

خبــــر مقــــدم وملــــك : ولهــــم , ألولــــىوأم الثانيــــة مثـــل ا. فمـــن أيــــن لهــــم أن يتصــــرفوا بهــــا
  .)4(السموات مبتدأ مؤخر

                                      
  .151/  23/ روح املعاين  )1(
  .8/460/ للطربسي / جممع البيان  )2(
  .10, 9,  8سورة ص اآليات  )3(
  .332 – 331/ 23/ إعراب القرآن وبيانه  )4(
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فـي " أنـزل"على الفعلية " عندهم"حيث عطفت أم الجملة االسمية " أم عندهم: "א�$�#د
  .محل رفع
  : א����%

أي أنزل عليه الكتاب من دوننا فهم في شك من ذلك فهم يستنكرون عليـه نـزول 
  .)1(الذكر ألنهم عندهم خزائن رحمته فهم أولى منه

�:א��و ��א��א��� �

�َأَأتَخْذَناُهْم ِسْخِريا َأْم َزاَغْت َعْنُهُم اْألَْبَصارُ �: في قوله تعالى
 )2(.  

  : א"��א!

ضـمير : نـا, مبني علـى السـكون  ماضٍ فعل : اتخذ : تخذناهم سخريًا أم زاغت أ
ـــ: مبنـــي علـــى الســـكون فـــي محـــل رفـــع فاعـــل والهـــاء  : ســـخريًا , ه منصـــوب مفعـــول ب

 مــاضٍ فعــل : زاغــت , معادلــة للهمــزة  متصــلةوهــي  حــرف عطــف: أم  عــول بــه ثــانٍ مف
  .)3(اإلعرابوتاء التأنيث ال محل لها من 

علـــى " زاغـــت"حيـــث وقعــت عاطفـــة فقـــد عطفـــت الجملــة الفعليـــة " أم زاغـــت: "א�$&&&�#د
  .في محل جزم" اتخذناهم"الفعلية قبلها 

  : א����%

م ســـخريًا أم نـــا عبـــدناهءِ أيعبـــدونهم أي أنهـــم يتســـاءلون عـــن الرجـــال الـــذين كـــانوا 
  .)4(زاغت عنهم أبصارنا فال نراهم

�:א��و ��א����س� �

َقاَل َيا ِإْبِليُس َما َمَنَعَك َأْن َتْسُجَد ِلَما َخَلْقُت ِبَيَدي َأَأْسـَتْكَبْرَت َأْم �: في قوله تعالى
�ُكْنَت ِمَن اْلَعاِلينَ 

 )5(.  
� �

� �

                                      
  .465/ 8/ للطربسي / جممع البيان  )1(
  .63سورة ص اآلية  )2(
  .23/337/إعراب القرآن وبيانه  )3(
  .23/78/روح املعاين  )4(
  .75ص اآلية سورة )5(
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  : א"��א!

مبنـــي علـــى الســـكون التصـــاله بتـــاء  فعـــل مـــاضٍ : كبر ســـتأ: ســـتكبرت أم كنـــت أ
مبنـي علــى الســكون  مــاضٍ فعــل : كنـت , أم عاطفــة متصـلة معادلــة للهمــزة , الخطـاب 

  .)1(التصاله بتاء الخطاب
علـــــى الفعليـــــة قبلهـــــا " كنـــــت"حيـــــث عطفـــــت أم الجملـــــة الفعليـــــة " أم كنـــــت: "א�$&&&&&�#د

  .في محل جزم" استكبرت"
  : א����%

كنت مستكبرًا على ذلك أم كنـت مـن ألذي منعك من السجود ما ا المولىأي قال 
  .)2(العالين عن هذا المقام

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                      
  .23/426/إعراب القرآن وبيانه )1(
  .املرجع السابق والصفحة )2(
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�:א��ط����ل� �

وردت بــــل فــــي الربــــع األخيــــر مــــن القــــرآن الكــــريم فــــي ســــبعة وثالثــــين موضــــعًا 
  :بتطبيق خمسة مواضع منها كما يلي موضعًا اكتفيت في ستة عشرفوقعت عاطفة 
�:א��و ��א�ول� �

 �َكَفــُروا ِفـي ِعــزٍة َوِشــَقاقٍ  َبـِل الــِذينَ * ص َواْلقُــْرآِن ِذي الــذْكِر  �ولــه تعـالي فـي ق
)1(  

  : א"��א!
اسـم مقسـم بـه : والقـرآن : ، بل اذلين كفـروا فـي عـزة وشـقاق والقرآن ذي الذكر 

عطـف واضـراب حـرف : وذي مضاف والذكر مضاف إليـه ، بـل نعت للقرآن : ، ذي 
وجملـة كفـروا صـلته في محل رفع مبتدأ مبني علي الفتح اسم موصول  انتقالي ، الذين

  )2(.خبر : ، في عزة وشقاق 
حيـث عطفـت جملـة الموصـول صـلة علـي جملـة المضـاف بـل الـذين كفـروا :  א�$�#د

  .والمضاف إليه 
  )3( .أي الذين كفروا في تجبر وشقاق وامتناع عن قبول الحق  :א����)�

�:�א��و ��א����)� �

َوَلَقْد ُأوِحَي ِإَلْيَك َوإَِلى الِذيَن ِمْن َقْبِلَك َلـِئْن َأْشـَرْكَت َلَيْحـَبَطن  �: تعالي  في قوله
  ) 4( � ُبْد َوُكن مْن الشاِكِرينَ َبِل اللَه َفاعْ *  َلَتُكوَنن ِمَن اْلَخاِسِرينَ َعَمُلَك وَ 

   : א"��א!
علـي ليحـبطن نن جملة معطوفـة ولتكو : من الخاسرين ، بل اهللا فاعبد ولتكونن 

واضــراب قبلهــا اســمها ضــمير مســتتر أنــت ومــن الخاســرين خبرهــا ، بــل حــرف عطــف 
فعل أمـر فاعلـه : انتقالي ، لفظ الجاللة منصوب بفعل محذوف دّل عليه فاعبد وأعبد 

  )5( .مستتر تقديره هو 
                                      

 .  2 – 1سورة ص ، اآليات  )1(

 . 8/23/327/إعراب القرآن وبيانه  )2(

 . 23/162/روح املعاين  )3(

 .  66 – 65سورة الزمر ، اآليات   )4(

 . 8/23/443/إعراب القرآن وبيانه  )5(
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تشـرك فـي  تقـديرها فـالجملة معطوفة ببل علي جملة محذوفـة بل اهللا فاعبد :  א�$�#د
  .محل رفع 
التي أعظمها الهداية أي إن كنت عاقًال فاهللا اعبد وكن من الشكرين للنعمة  :א����)�

  )1(. لدينه 
��:א��و ��א����(� �

َبْل َقـاُلوا ِإنـا *  ِلِه َفُهم ِبِه ُمْسَتْمِسُكونَ َأْم آَتْيَناُهْم ِكَتابًا من َقبْ  �: في قوله تعالي 
ْهَتُدوَن َوَجْدَنا آَباءَنا عَ  ا َعَلى آثَاِرِهم مٍة َوإِن2( �َلى ُأم (  

  : א"��א!
علــي آتينــاهم كتابــًا جملــة معطوفــة أم كتابــًا ، بــل قــالوا إنــا وجــدنا آباءنــا ، أمــا 

فعــل مــاٍض مبنــي علــي الضــم واو الجماعــة : حــرف عطــف واضــراب قــالوا : قبلهــا بــل 
  )3( .وجدنا آباءنا خبرها أنا واسمها وجملة : ضمير متصل في محل رفع فاعل 

  .بل قالوا جملة معطوفة علي ما قبلها في محل رفع :  א�$�#د
أي ليس لهـم علـم فيمـا قـالوه وهـو ذم لهـم النهـم لـم يقـارنوا بـين مـا جـاءهم بـه : المعني 

  )4( .من آبائهم الرسول وبين ما تلقوه 
�:א��و ��א��א��� �

َبــْل َمتْعــُت َهــؤَُالء * َيــًة ِفــي َعِقِبــِه َلَعلُهــْم َيْرِجُعــوَن َوَجَعَلَهــا َكِلَمــًة َباقِ  �: فــي قولــه تعــالي 
ِبيٌن  َوَرُسوٌل م ى َجاءُهُم اْلَحق5( �َوآَباءُهْم َحت(  

  : א"��א!
حــرف نعطــف واضــراب إبطــالي عــن محــذوف تقــديره : ، بــل بــل متعــت هــؤالء 

يهــا فلــم يحصــل مــا فــي عقبــة بــأن وصــاهم بهــا رجــاء أن يرجــع إلوجعلهــا كلمــة باقيــة 
: فعــل مــاٍض مبنــي علــي الســكون والتــاء : ، متعــت فمــتعهم اهللا وأخــر عقــوبتهم ترجــاه 

                                      
 . 7/439/البحر احمليط  )1(

 .  22سورة الزخرف اآلية   )2(

 . 9/25/77/إعراب القرآن وبيانه  )3(

 . 12/25/167/التحرير والتنوير  )4(

 .  29 – 28سورة الزخرف ، اآليات  )5(
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السـكون فـي محـل اسـم إشـارة مبنـي علـي : ، هـؤالء متكلم في محـل رفـع فاعـل ضمير 
  )1( .به نصب مفعول 

تقــديره أن وصــاهم بهــا فــي محــل علــي محــذوف معطوفــة جملــة  عــتبــل مت:  א�$&&�#د
  .نصب 
�:)�א���� �

التوحيــد بــل إلــي كلمــة بعــض عقبــه مــن رجــوع إبــراهيم مــا رجــاه أي لــم يحصــل 
  )2( .متعهم اهللا بالبقاء إلي أن يأتيهم رسول الحق 

  :الموضع الخامس 
ــِتِهْم َقــاُلوا َهــَذا َعــاِرٌض مْمِطُرَنــا َبــْل  � :فــي قولــه تعــالي  ْســَتْقِبَل َأْوِدَي ــا َرَأْوُه َعاِرضــًا م َفَلم

   )3( � ِه ِريٌح ِفيَها َعَذاٌب َأِليمٌ اْسَتْعَجْلُتم بِ ُهَو َما 
  :  א"��א!

: قــالواقــالوا هــذا عــارض ممطرنــا ، بــل هــو مــا اســتعجلتم بــه ريــح فيهــا عــذاب ، 
مبنـــي علـــي اســـم إشـــارة : فعـــل مـــاٍض مبنـــي علـــي الضـــم واو الجماعـــة فاعـــل ، هـــذا 

نعـت لعـارض : مطرنـا مرفـوع ، مخبر المبتدأ : في محل رفع مبتدأ ، عارض السكون 
، اســتعجلتم راب انتقــالي ، هــو مبتــدأ ومــا خبــرهحــرف عطــف واضــ: بــل مرفــوع مثلــه ، 

  )4( .محذوف لمبتدأ وريح بدل من ما أو خبر  ،صلة 
قـالوا هـذا عـارض مـا اسـتعجلتم بـه فهـي جملـة معطوفـة علـي مقابلـة  بل هـو:  א�$�#د

  .في محل رفع 
  )5(: المعني 

  
  
  

                                      
 . 9/25/80/إعراب القرآن وبيانه  )1(

 .  12/25/196/التحرير والتنوير  )2(

 .  24سورة األحقاف ، اآلية   )3(

 . 9/25/185/ن وبيانهإعراب القرآ  )4(

 .ورد يف املوضع التاسع والستون من النعت املفرد    )5(
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�א���'(�א����( �

��ط��א���ق�
'3�מ �

�4�:'ذ��א���طو���� �

 قمــتورد حـذف المعطـوف عليـه فـي خمسـة وعشـرين موضـعًا مـن الربـع األخيـر 
  .بتطبيق خمسة نماذج منها

�:א��و ��א�ول� �

�َفَنَبْذَناُه ِباْلَعَراِء َوُهَو َسِقيمٌ �: في قوله تعالى
 )1(.  

  :  א"��א!

نبـذه فنبـذناه وهـو فعـل بت علـى محـذوف تقـديره أمرنـا الحـو  الفاء عاطفـة: فنبذناه 
مبني على السكون ونا ضمير مبني في محل رفـع فاعـل والهـاء ضـمير متصـل  ماضٍ 

  .)2(في محل نصب مفعول به
  ".هأمرنا الحوت بنبذ"جملة معطوفة على محذوف تقديره " فنبذناه: "א�$�#د
  : א����%

  .)3(أي القيناه في ساحل البحر وهو مريض مما أصابه في بطن الحوت
�:��)�و ��א���א� �

�َأَفَال َتَذكُرونَ �: في قوله تعالى
 )4(.  

  : א"��א!

الهمــزة لالســتفهام اإلنكــاري والفــاء عاطفــة علــى محــذوف تقــديره : فــال تــذكرون (
تــــذكرون فعــــل مضــــارع مرفــــوع واو , وال نافيــــة , أعميــــتم عــــن الحقــــائق وضــــللتم عنهــــا 

  .)5()الجماعة فاعل
  ".أعميتم"وفة على محذوف تقديره جملة معط" أفال تذكرون: "א�$�#د

� �

                                      
  .145سورة الصافات اآلية  )1(
  .23/312/إعراب القرآن وبيانه  )2(
  .38/  8/جممع البيان للطربسي  )3(
  .155سورة الصافات اآلية )4(
  .23/312/إعراب القرآن وبيانه  )5(
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  : א����%

  .)1(عن الحقائق وضللتم عن معالمها فطمست عليكم فال تذكرونأي أعميتم 
�:א��و ��א����(� �

�َأَفِبَعَذاِبَنا َيْسَتْعِجُلونَ �: في قوله تعالى
 )2(.  

  : א"��א!

لــــى الهمــــزة لالســــتفهام للتهديــــد والوعيــــد والفــــاء عاطفــــة ع: أفبعــــذابنا يســــتعجلون 
فعــل مضــارع : ويســتعجلون , جــار ومجــرور متعلقــان بيســتعجلون : بعــذابنا , محــذوف 

  .)3(مرفوع بثبوت النون
علــى أعمــالهم  اطمئنــوا"فهــي جملــة معطوفــة علـى محــذوف تقــديره " أفبعــذابنا: "א�$&&�#د

  ".فبعذابنا يستعجلون
  : א����%

  .)4(عجلونالعذاب يستبن من ما فعلوا فال يخافون اآلخرة فو أي أهم مطمئن
�:א��و ��א��א��� �

ــِتُكْم ِإن َهــَذا �: فــي قولــه تعــالى ــْنُهْم َأِن اْمُشــوا َواْصــِبُروا َعَلــى آِلَه ــَق اْلَمــَألُ ِم َواْنَطَل
�َلَشْيٌء ُيَرادُ 

 )5(.  
  : א"��א!

فعــل : انطلــق ,  "قــاموا"الــواو عاطفــة علــى محــذوف تقــديره : وانطلــق المــأل مــنهم 
تأويــل  فــيحــال وأن مصــدرية وهــي مــع مــا بعــدها : مــنهم  ,فاعلــه المــأل مرفــوع  مــاضٍ 

الزمخشــري أن تكــون  حمصــدر مقــول قــول محــذوف أي انطلقــوا بقــولهم أن أمشــوا ورجــ
  .)6(مفسرة النطلقوا

  .في محل رفع" قاموا"جملة فعلية معطوفة على محذوف تقديره " وانطلق: "א�$�#د

                                      
  .23/78/روح املعاين  )1(
  .176ورة الصافات اآليةس )2(
  .23/323/إعراب القرآن وبيانه  )3(
  .4/305/تفسري النسفي  )4(
  .6سورة ص اآلية  )5(
  .409/ 4/ للشوكاين / وفتح القدير  23/330/إعراب القرآن وبيانه  )6(
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  : )1(א����%

�:א��و ��א����س� �

َلَقــــْد َظَلَمــــَك ِبُســــَؤاِل َنْعَجِتــــَك ِإَلــــى ِنَعاِجــــِه َوإِن َكِثيــــًرا ِمــــَن  َقــــالَ �: فــــي قولــــه تعــــالى
ــاِلَحاِت َوَقِليــٌل َمــا ُهــْم  ــِذيَن آَمُنــوا َوَعِمُلــوا الصال اْلُخَلَطــاِء َلَيْبِغــي َبْعُضــُهْم َعَلــى َبْعــٍض ِإال

 ُه َوَخراُه َفاْسَتْغَفَر َربَما َفَتنَداُوُد َأن َراِكًعا َوَأَنابَ  َوَظن�
 )2(.  

  : א"��א!

فعـــل : ظـــن , الـــواو عاطفـــة أو اســـتئنافية : نمـــا فتنـــاه فاســـتغفر ربـــهأوظـــن داود 
: فعـل وفاعـل ومفعـول بـه : فتناه , إنما للحصر , فاعل مرفوع : داود , ناقص  ماضٍ 

 مبنـي مـاضٍ عاطفـة اسـتغفر فعـل : الفاء " فدعا ربه"الفاء عاطفة على محذوف تقديره 
  .)3(مفعول به منصوب ورب مضاف والهاء مضاف إليه مجرور: ربه , على الفتح 
فــي " فــدعا ربــه"جملــة فعليــة معطوفــة بالفــاء علــى محــذوف تقــديره " فاســتغفر: "א�$&&�#د

 .محل نصب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                      
  .ورد يف املوضع األول من النعت باجلملة الفعلية  )1(
  .24سورة ص اآلية )2(
  .25/  7/البحر احمليط  )3(
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   : )1(א����%

                                      
  .ورد يف املوضع الثاين من مبحث حذف املنعوت )1(
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��א���7وع�א���6ل��:א��ط����%�א� � �

وع المتصــل الضــمير المرفــكمــا مــّر آنفــًا مــن أحكــام عطــف النســق العطــف علــى 
وقـــد يـــتم ذلـــك شـــريطة أن يكـــون هنـــاك فاصـــل بـــين الضـــمير وبـــين  .المســـتتروالمرفـــوع 

العطــف ورد المعطــوف ويكــون بالضــمير المنفصــل أو المفعــول بــه أو بــال النافيــة وقــد 
  .في ثمانية مواضع من الربع األخير المتصل على الضمير المرفوع

�:א��و ��א�ول� �

ا ِشـــْئُتْم ِمـــْن ُدوِنـــِه ُقـــْل ِإن اْلَخاِســـِريَن الـــِذيَن َخِســـُروا َفاْعُبـــُدوا َمـــ�: فـــي قولـــه تعـــالى
�َأْنُفَسُهْم َوَأْهِليِهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َأَال َذِلَك ُهَو اْلُخْسَراُن اْلُمِبينُ 

 )1(.  
  : א"��א!

حــــــرف توكيــــــد ونصــــــب : ن إ: ن الخاســــــرين الــــــذين خســــــروا أنفســــــهم وأهلــــــيهم إ
اســم موصــول مبنــي علــى الفــتح فــي محــل رفــع  الــذين, ب أســمها منصــو : الخاســرين 

مبنــي علــى الضــم التصــاله بــواو الجماعــة وهــو ضــمير  مــاضٍ فعــل : خســروا , خبرهــا 
والهــاء  مفعــول بــه منصــوب وأنفســهم مضــاف: أنفســهم , متصــل فــي محــل رفــع فاعــل 

  .)2(على واو الجماعة مرفوع مثلهم اسم معطوف: وأهليهم ,  مضاف إليه مجرور
اســم معطــوف علــى الضــمير المرفــوع المتصــل وقــد صــلح العطــف " وأهلــيهم: "#دא�$&&�

  .للفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بالمفعول به
  : א����%

أي أعبــدوا الــذي تشــاؤون عبادتــه فالخاســرين هــم الــذين خســروا أنفســهم بــدخولهم النــار 
  .)3(وذلك خسران بّين وواضح

�:א��و ��א����)� �

اُهْم ُيْعَرُضوَن َعَلْيَها َخاِشِعيَن ِمَن الذل َيْنُظـُروَن ِمـْن َطـْرٍف َخِفـي َوَترَ �: في قوله تعالى
لظاِلِميَن ِفي َوَقاَل الِذيَن آَمُنوا ِإن اْلَخاِسِريَن الِذيَن َخِسُروا َأْنُفَسُهْم َوَأْهِليِهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َأَال ِإن ا

�َعَذاٍب ُمِقيمٍ 
 )4(.  

                                      
  .15سورة الزمر اآلية  )1(
  . 7/356/البحر احمليط  )2(
  .املرجع السابق )3(
  .45سورة الشورى اآلية  )4(
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  : )1(!א"��א
  : )2(א����%

�:א��و ��א����(� �

�َبْل َمتْعُت َهؤَُالِء َوآَباَءُهْم َحتى َجاَءُهُم اْلَحق َوَرُسوٌل ُمِبينٌ �: في قوله تعالى
)3(.  

  : א"��א!

 مــاضٍ فعــل : متعــت , حــرف ابتــداء وٕاضــراب : بــل : هم ءبــل متعــت هــؤالء وآبــا
 اسـم إشـارةهـؤالء , محل رفـع فاعـل  مبني على السكون التصاله بتاء المتكلم وهي في

 اسـم معطـوف بـالواو علـى: هم ءآبـا, الـواو عاطفـة , مبني في محل نصب مفعـول بـه 
  .)4(الضمير المتصل وقد فصل بين المعطوف والمعطوف عليه بالمفعول به

  .سم معطوف على الضمير المرفوع المتصل" باءهمآو : "א�$�#د
  : א����%

م الســـابقين حتـــى نـــزل إلـــيهم الـــدين الحـــق والرســـول هئأي متعـــتهم فـــي الـــدنيا وآبـــا
  .)5(بالحجة الواضحة والدعوة الساطعة

�:א��و ��א��א��� �

  .)6()اْدُخُلوا اْلَجنَة َأْنُتْم َوَأْزَواُجُكْم ُتْحَبُرونَ : (في قوله تعالى
  :  א"��א!

واو حــذف النــون و فعــل أمــر مبنــي علــى : أدخلــوا : أدخلــوا الجنــة أنــتم وأزواجكــم 
: انــتم , مفعــول بــه منصــوب : الجنــة , لجماعــة ضــمير متصــل فــي محــل رفــع فاعــل ا

حـرف عطـف أزواجكـم اسـم معطـوف علـى : الـواو , ضمير فصل في محل رفع مبتدأ 
  .)7("انتم"ضمير الرفع المتصل وقد حسن الفصل بالضمير المنفصل 

                                      
  .7/356/البحر احمليط  )1(
  .ورد يف املوضع السابق )2(
  .29سورة الزخرف اآلية  )3(
  .23/80/إعراب القرآن وبيانه  )4(
  . 75/ 7/البحر احمليط  )5(
  .70سورة الزخرف اآلية  )6(
  .25/104/إعراب القرآن وبيانه  )7(
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صـــل وقـــد ف "الـــواو"الرفـــع المتصـــل  اســـم معطـــوف علـــى ضـــمير" وأزواجكـــم: "א�$&&&�#د
  ".أنتم"بالضمير المنفصل 

  : א����%

  .)1(أي أدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم مسرورين متنعمين فيها
�:א��و ��א����س� �

َيا َأيَها الـِذيَن آَمُنـوا قُـوا َأْنُفَسـُكْم َوَأْهِلـيُكْم َنـاًرا َوُقوُدَهـا النـاُس َواْلِحَجـاَرُة �: في قوله تعالى
�ِشَداٌد َال َيْعُصوَن اللَه َما َأَمَرُهْم َوَيْفَعُلوَن َما ُيْؤَمُرونَ  َعَلْيَها َمَالِئَكٌة ِغَالظٌ 

)2(.   
  : א"��א!

وواو الجماعة ضمير متصـل فـي محـل رفـع فعل أمر : قوا : قوا أنفسكم وأهليكم 
مفعــول بــه منصــوب وأنفــس مضــاف وكــاف الخطــاب مضــاف إليــه : أنفســكم , فاعــل 

" قـوا"في المتصل لضمير ا على اسم معطوف بالواو :أهليكم , الواو عاطفة , مجرور 
  .)3(وقد فصل بالمفعول به

وقـــد فصـــل " قـــوا"اســـم معطـــوف بـــالواو علـــى الضـــمير المتصـــل فـــي " هلـــيكموأ": א�$&&&�#د
  .بالمفعول به
  : א����%

  .)4(وا أنفسكم وأهليكم نار جهنم التي وقودها الناس والحجارةأي أبعدوا وق
�:א��و ��א���دس� �

ْيُتُموَها َأْنُتْم َوآَبـاُؤُكْم َمـا َأْنـَزَل اللـُه ِبَهـا ِمـْن �: عالىفي قوله ت َأْسَماٌء َسم ِإْن ِهَي ِإال
�ُسْلَطاٍن ِإْن َيتِبُعوَن ِإال الظن َوَما َتْهَوى اْألَْنُفُس َوَلَقْد َجاَءُهْم ِمْن َربِهُم اْلُهَدى

)5(.  
  : א"��א!

هــي , أداة حصــر: إال , إن ابتدائيــة : أنــتم وآبــاؤكم  أســماء ســميتموهاإن هــي إال 
مبنــــي علــــى الســــكون وتــــاء  مــــاضٍ فعــــل : ســــميتموها , خبــــر مرفــــوع : أســــماء مبتـــدأ ، 

                                      
  . 4/15/تفسري النسفي  )1(
  .6سورة التحرمي اآلية  )2(
  .28/137/إعراب القرآن وبيانه  )3(
  . 5/53/تفسري أيب سعود  )4(
  .23سورة النجم اآلية  )5(
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, عاطفــة : الــواو , ضــمير منفصــل مؤكـد للفعــل : أنــتم , الخطـاب فاعــل والمــيم للجمـع 
  .)1(اسم معطوف بالواو على الضمير المرفوع المتصل: آباؤكم 

ـــنهم " وآبـــاؤكم": א�$&&&�#د ـــالواو علـــى الضـــمير المتصـــل وقـــد فصـــل بي اســـم معطـــوف ب
  ".أنتم"بالضمير المنفصل 

  : א����%

أي هي أسماء أفتريتموها أنتم وآبـاؤكم مـن قـبلكم لـم ينزلهـا اهللا فهـم يتبعـون الظـن 
  .)2(تريده أنفسهم وتهواه رغم ما جاءهم من الهدى والحقوما 

�:א��و ��א������ �

ِإن َربـــَك َيْعَلـــُم َأنـــَك َتقُـــوُم َأْدَنـــى ِمـــْن ثُُلثَـــِي اللْيـــِل َوِنْصـــَفُه َوثُُلثَـــُه �: فــي قولـــه تعـــالى
�َوَطاِئَفٌة ِمَن الِذيَن َمَعكَ 

 )3(.  
  : א"��א!

فعــل : أن واســمها تقــوم : إنــك : إنــك تقــوم أدنــى مــن ثلثــي الليــل ونصــفه وطائفــة 
مـن ,  منصـوب بتقـوم: أدنـى , أنت  الفاعل ضمير مستتر وجوبًا تقديرهمضارع مرفوع 

معطــوف بــالواو علــى : ونصــفه , مضــاف إليــه مجــرور : جــار ومجــرور الليــل : ثلثــي 
اســــم معطــــوف بــــالواو علــــى : طائفــــة , الــــواو عاطفــــة : وطائفــــة , أدنــــى مرفــــوع مثلــــه 

  .)4(إنك الضمير المتصل المرفوع في 
  ".إنك"في اسم معطوف بالواو على الضمير المتصل " وطائفة: "א�$�#د
  : )5( א����%

� �

�:א��و ��א����ن� �

�َواْمَرَأُتُه َحماَلَة اْلَحَطبِ * َسَيْصَلى َناًرا َذاَت َلَهبٍ �: في قوله تعالى
 )6(.  

                                      
  .354-27/353/إعراب القرآن وبيانه  )1(
  . 465/  8/البحر احمليط  )2(
  .20سورة املزمل اآلية  )3(
  .28/269/إعراب القرآن وبيانه  )4(
  .ورد يف فصل النعت )5(
  .4,  3سورة املسد اآليات  )6(
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  : א"��א!

يصــلي فعــل مضــارع , حــرف اســتقبال :  ينالســ: سيصــلى نــارًا ذات لــه وامرأتــه 
مفعــول بــه : نــاراً , هــو  فاعلــة ضــمير مســتتر تقــديره, مرفــوع بضــمة مقــدرة علــى األلــف 

: الــواو , مضــاف إليــه مجــرور : نعــت للنــار منصــوب مثلهــا ولهــب : ذات , منصــوب 
حيــث " سيصــلى"اســم معطــوف بــالواو علــى الضــمير المســتكن فــي : امرأتــه , عاطفــة 

  .)1(فصل بالمفعول وصفته
حيــث " سيصــلى"ن فــي اســم معطــوف بــالواو علــى الضــمير المســتك" وامرأتــه: "א�$&&�#د
  .ين المعطوف والمعطوف عليه بالمفعول وصفتهفصل ب
  : א����%

امرأته التي كانـت تحمـل و إنه سوف سيصلى بنار جهنم ذات اللهب المتوهج هو 
  .)2(الحطب
ـــالحروف نجـــده قـــد شـــمل معظـــم آيـــات القـــرآن ذســـتخلص مـــن هـــأ ا أن العطـــف ب

اءت الكريم عامة والربع األخير على وجه الخصوص وأول تلك الحروف الواو فهي جـ
شريك والترتيـب والتسـبيب بـين المتعـاطفين تعاطفة دالة على معاٍن عدة منها الجمع وال

 الربـــع ونســـبة لكثـــرة شـــواهدها اكتفيـــتوقـــد وردت فـــي تســـعمائة وثمـــانين موضـــعًا مـــن 
  .بتطبيق عشرين نموذجًا فقط

موضعًا عاطفـة وغيـر  ثالثمائة وواحد وأربعينتأتي بعد ذلك الفاء وقد وردت في 
أمــا العاطفــة فهــي تــدل علــى الترتيــب والتعقيــب والتســبيب فقــد وردت فــي مائــة  عاطفــة

  .بتطبيق خمسة عشر موضعًا فقط وخمسة وتسعين موضعًا من الربع قمت
والتراخـي فـي الزمـان وقـد وردت  يرتبـتأتي بعد ذلك ثم وهي دالة على التراخي ال

ا أو هـي العطـف دالـة بتطبيـق عشـرة نمـاذج منهـا تليهـ تفي أربعة وثمانين موضعًا قمـ
والتفصـــيل واإلباحـــة وقـــد يم ســـواإلبهـــام والتقوالشـــك . علـــى التخييـــر فـــي معظـــم اآليـــات

  .بتطبيق خمسة مواضع فقط منها قمتوردت في أربعين موضعًا 

                                      
  .28/611/إعراب القرآن وبيانه  )1(
  .8/526/ البحر احمليط  )2(
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فقــد وردت ) الدالــة علــى الهمــزة واإلضــراب(تليهــا أم بنوعيهــا المتصــلة والمنقطعــة 
  . نماذج منها بتطبيق خمسة قمتفي واحد وستين موضعًا 

وأخيرًا بل التي تأتي بمعنى اإلضراب بنوعيه االبطالي واالنتقـالي وقـد وردت فـي 
أمـا لكـن وال وٕامـا وحتـى لـم تـرد . بـإيراد خمسـة نمـاذج فقـط قمـتموضعًا سبعة وثالثين 

  .عاطفة في الربع األخير لذلك لم نذكرها
وف عليـــه أمـــا عـــن أحكـــام عطـــف النســـق فقـــد يحـــذف المعطـــوف أحيانـــًا والمعطـــ

بــإيراد  قمــتفــي خمسـة وعشــرين موضـعًا عليــه أحيانـًا أخــرى فقـد ورد حــذف المعطـوف 
, المتصــل  رفــوعخمســة شــواهد منهــا ثــم الحكــم الثــاني وهــو العطــف علــى الضــمير الم

لــذلك  .وهــو يعطــف بــال شــروط كمــا مــّر آنفــاً والمنصــوب المتصــل , والمرفــوع المســتتر 
  . بإيراد خمسة شواهد فقط قمت

ضــع بقيـة الشـواهد التـي لــم تطبـق فـي شـكل جــداول كمـا فـي بقيــة ألـم  يننـذكـر أأ
  .الفصلين األول والثاني من البحث الفصول نسبة للكثرة ورودها وتكرارها في
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  الفصل الرابع 

  البدل دراسة تطبيقية يف الربع األخري من القرآن الكريم

  

  .بدل الكل من الكل : المبحث ا�ول 

  .بدل البعض من الكل : المبحث الثاني 

  بدل ا�شتمال : المبحث الثالث 
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�:�د�ل� �

ره ات وَمثَـل ومْثـل وَشـبه وشـْبه وبـدل الشـيء غيـتـَبـَدل وْبـدل لغ )1(جاء في اللسان
بـدال وتبـدل الشـيء وتبـدل اَدله وبديله الخلف منه والجمـع ل الشيء وبَ دْ قال ابن سيدة ب

به واستبدله به كله اتخذ منه بدًال وبدله اهللا من الخوف أمنًا وتبديل الشـيء تغييـره وأن 
اِتِهْم َفُأوَلِئـَك ُيَبـدُل اللـُه َسـيئَ (: لم تأت ببدل وبدلت بمعنـى أبـدلت منـه قـول اهللا عـز وجـل

  .أال ترى أنه قد أزال السيئات وجعل مكانها حسنات .)2( )َحَسَناتٍ 
ده بــالحكم والمتبــوع و البــدل هــو تــابع بــال واســطة مقصــود وجــ )3(وفــي االصــطالح أن 
أبــو حيــان أنــه تــابع مســتقل بمقتضــى  )4(يــرىســير بعــد اإلبهــام و ذكــر توطئــة لــه ليكــون كالتف

لفظــًا أو  اإلعـرابوالتبعيــة فـي  ،يشـمل التوابـع  جــنس) عتـاب(ديرًا دون متبــع وقولـه العامـل تقـ
يخرج النعت وعطـف البيـان والتوكيـد وأكثـر النحـاة علـى أن العامـل فـي ) مستقل(و. موضعاً 

  .من األولى ال ينوي باألول الطرح البدل مقدر وهو من الجملة الثانية ال
إذا كــان حـــرف  يــرى أن البــدل جملــة ثانيــة ويظهــر العامــل كثيــراً ف )5(أمــا ســيبويه

  .البدل في الكالم الفرار من اللبس وطلبًا لإليجازبان يتوالغرض من اإل. جر
�وאع�א��دل�:� �

  .المعنىبدل كل من كل وهو أن يكون الثاني هو األول في  -
  .بدل البعض وهو بدل الشيء من الشيء فهو بعضه -
من األول الثـاني بدل االشتمال وهو شيء اشتملت عليه والمراد باالشتمال أن يتضـ -

  .فيفهم من فحوى الكالم أن المراد غير المبدل منه
 وهــو ال يكــون فــي القــرآن وال فــي الشــعر الفصــيح كمــا أورده: بــدل الغلــط والنســيان  -

فــإذا ه عــن الغلــط والشــعر ألن الشــاعر يعــاود مــا نظمــه ابــن يعــيش أمــا القــرآن فألنــه منــز  )6(

  .ي بداية الكالم وسبق اللسان إلى ما ال يريدهوبدل الغلط يأتي ف .وجد به غلطًا أصلحه

                                      
  . )بدل(مادة / لسان العرب  )1(
  .70سورة الفرقان اآلية  )2(
  .1982-1975/ 2ط/  رقدلعبد الغين ال/ معجم النحو  )3(
  .541/ 2/ ارتشاف الضرب من لسان العرب  )4(
  .1/43/ لسيبويه / الكتاب  )5(
  .2/63/ ش البن يعي/ شرح املفصل  )6(
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�:���د���א�د�א���א��ط���������دل �

ــ أحكامــه وأغراضــه ومعانيــه  تعلــى البــدل لغــة واصــطالحًا وعرفــ تبعــد أن تعرف
تنــاول الشــواهد أتناولــه بالدراســة التطبيقيــة فــي الربــع األخيــر مــن القــرآن الكــريم فأاآلن 

الفصـل  تن وجـد فقسـمإي التفسـيرية لهـا وسـياق حالهـا اإلعرابية لآليـات أوًال ثـم المعـان
 ،بدل البعض مـن كـل: المبحث الثاني  ،أوًال بدل الكل من الكل : على ثالثة مباحث 

  .األخير بدل االشتمالالثالث و المبحث 
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�א������א�ول �

 �دل�א��ل��ن��ل

ريم موضــعًا مــن الربــع األخيــر مــن القــرآن الكــأربعــة وخمســين ورد بــدل الكــل فــي 
  :على النحو التالي 

�:א��و���א�ول� �

�ُسْبَحاَن َربَك َرب اْلِعزِة َعما َيِصُفونَ �: في قوله تعالى
)1(.  

����א��:א �

) ســبح(مفعــول مطلــق لفعــل محــذوف تقــديره : ســبحان : ســبحان ربــك رب العــزة 
ضمير متصل مبني على الفتح في محـل جـر باإلضـافة ورب : ورب مضاف والكاف 

  .)2(بدل من ربك:  العزة
  .فهو بدل من ربك مجرور مثله" رب العزة: "א�! �د
�:א��#�"� �

  .)3(أي تنزه ربك رب العزة والمنعة عما يقولون ويوصفون
�:א��و���א�% �$� �

�ِإن َذِلَك َلَحق َتَخاُصُم َأْهِل النارِ �: في قوله تعالى
 )4(.  

����א��:א �

اســـم إشـــارة : ذا : ذلـــك  ،صـــب حـــرف توكيـــد ون: ن إ: إن ذلـــك لحـــق تخاصـــم 
ن إخبـر : حـق  ،الـالم للتوكيـد : لحـق  ،ن إمبني على السـكون فـي محـل نصـب اسـم 

مـن حـق أو خبـر مبتـدأ محـذوف تقـديره هـو تخاصـم أهـل النـار  بدل: تخاصم  ،مرفوع 
ن علــى التتــابع وجملــة المبتــدأ إ انن أي خبــر يكــون تخاصــم خبــرًا ثانيــًا إل كمــا يجــوز أن
  .)5( )لذلك(ه ر ره مفسالمحذوف وخب

                                      
  .180سورة الصافات اآلية  )1(
  .35/  7/احملرر الوجيز  )2(
  .55/ 23/روح املعاين  )3(
  .64سورة ص اآلية  )4(
  .103/  4/والكشاف  290/ 7/البحر احمليط  )5(

 



 292

فقد وقع بدًال من حق مرفوعًا عالمـة رفعـه الضـمة الظـاهرة علـى " : تخاصم: "א�! �د
  .خرهأ

�:א��#�"� �

ن جــــدالهم فيمــــا بيــــنهم ومــــا يتبادلونــــه مــــن ســــؤال وجــــواب كمــــا يجــــري بــــين إأي 
  .)1(المتخاصمين لحقيقة حال أهل النار

�:א��و���א�% ��� �

ــ�: فــي قولــه تعــالى ــْل َيــا ِعَب اِدي الــِذيَن آَمُنــوا اتُقــوا َربُكــْم ِللــِذيَن َأْحَســُنوا ِفــي َهــِذِه ُق
اِبُروَن َأْجَرُهْم ِبَغْيِر ِحَسابٍ  ى الصَما ُيَوفِه َواِسَعٌة ِإنْنَيا َحَسَنٌة َوَأْرُض اللالد�

 )2(.  
����א��:א �

بــدل مــن : نيا الــد ،حســنوا أجــار ومجــرور متعلقــان ب: فــي هــذه : فــي هــذه الــدنيا 
  .)3(اسم اإلشارة مجرور عالمة جره الكسرة المقدرة على األلف

 مقـدرةعالمة جره الكسرة الو  اً حيث وقعت بدًال من اسم اإلشارة مجرور " الدنيا: "א�! �د
  .خرهأعلى 

�:א��#�"� �

  .)4(حسنة أي الذين أحسنوا في دار الدنيا القريبة أو المشار إليها بالقريبة
�:א��و���א��א��� �

َل َأْحَسَن اْلَحِديِث ِكَتاًبا ُمَتَشاِبًها َمثَاِنَي َتْقَشِعر ِمْنـُه ُجلُـوُد �: في قوله تعالى ُه َنزالل
َمـْن  الِذيَن َيْخَشْوَن َربُهْم ثُم َتِليُن ُجُلوُدُهْم َوُقُلوُبُهْم ِإَلى ِذْكِر اللِه َذِلَك ُهَدى اللِه َيْهِدي ِبهِ 

�ْن ُيْضِلِل اللُه َفَما َلُه ِمْن َهادٍ َيَشاُء َومَ 
 )5(.  

����א��:א �

فعـــل : نـــزل  ،لفـــظ الجاللـــة مبتـــدأ مرفـــوع : اهللا : اهللا نـــزل أحســـن الحـــديث كتابـــًا 
مبنـي علــى الفـتح والفاعــل ضـمير مســتتر تقـديره هـو وجملــة نـزل ومــا بعـدها فــي  مـاضٍ 

                                      
  .36/  3/ تفسري النسفي  )1(
  .10سورة الزمر اآلية  )2(
  . 23/399/القرآن وبيانه إعراب )3(
  .23/68 /روح املعاين  )4(

  .23سورة الزمر اآلية  )5(
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 ،مـة نصـبه الفتحـة مفعـول بـه منصـوب عال: أحسن الحـديث  ،محل رفع خبر المبتدأ 
كتابـًا  ،مضاف إليه مجرور باإلضافة عالمـة جـره الكسـرة : الحديث  ،أحسن مضاف 

  .)1(بدل من أحسن الحديث منصوب ويجوز أن يكون حاالً : 
  .من أحسن الحديث منصوب عالمة نصبه الفتحة الظاهرة على أخره فهو بدل" كتاباً ": א�! �د
  : )2( א��#�"

�:א��و���א�� �س� �

َضَرَب اللُه َمَثًال َرُجًال ِفيِه ُشَرَكاُء ُمَتَشاِكُسوَن َوَرُجًال َسَلًما ِلَرُجٍل َهْل �: وله تعالىفي ق
�َيْسَتِوَياِن َمَثًال اْلَحْمُد ِللِه َبْل َأْكَثُرُهْم َال َيْعَلُمونَ 

 )3(.  
����א��:א �

لفـــظ : اهللا  ،مبنـــي علـــى الفـــتح  مـــاضٍ فعـــل : ضـــرب : ضـــرب اهللا مـــثًال رجـــًال 
مفعـــول بـــه : مـــثًال  ،الجاللـــة فاعـــل مرفـــوع عالمـــة رفعـــه الضـــمة الظـــاهرة علـــى أخـــره 

بــدل منصــوب مــن مــثًال : رجــًال  ،منصــوب عالمــة نصــبه الفتحــة الظــاهرة علــى أخــره 
  .)4(فحذف المضاف رجلٍ  ضرب اهللا مثلبإسقاط الخافض وهو المضاف والتقدير 

  ".منصوب بإسقاط الخافضحيث رقع بدًال من مثًال : رجًال : "א�! �د
 א��#�"

)5(
:  

 �� ق�א�� ل
)6(

 :  

�:א��و���א�� دس� �

وَح ِمـْن َأْمـِرِه َعَلـى َمـْن َيَشـاُء ِمـْن �: في قوله تعالى َرَجاِت ُذو اْلَعـْرِش ُيْلِقـي الـرَرِفيُع الـد
لـِه ِمـْنُهْم َشـْيٌء ِلَمـِن اْلُمْلـُك اْلَيـْوَم َيـْوَم ُهـْم َبـاِرُزوَن َال َيْخَفـى َعَلـى ال* ِعَباِدِه ِلُيْنـِذَر َيـْوَم الـتَالقِ 

�ِللِه اْلَواِحِد اْلَقهارِ 
)7(.  

                                      
  .43-42/  3/والنسفي  23/ للطربسي / جممع البيان  )1(
  .املوضع الثالثون من النعت باملفردورد يف  )2(
  .29سورة الزمر اآلية  )3(
  .424/  7/ حيان األندلسي يبأل/ البحر احمليط  )4(
  .املوضع الثاين والثالثون من النعت باملفردورد يف  )5(
  .املوضع السابقورد يف  )6(
  .15سورة غافر اآلية  )7(
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مــن الربـع األخيــر  اً موضـع لزمــان مـن اسـم الزمــان فـي أثنــى عشـرورد بـدل اسـم ا
  .من القرآن الكريم

  رقمها  اسم السورة  ةـــــــــنص اآلي

) َرَجاِت ُذو اْلَعــْرِش ُيْلِقــي الــروَح ِمــْن َأْمــِرِه َعَلــى َمــْن َيَشــاُء َرِفيــُع الــد
  )ِمْن ِعَباِدِه ِلُيْنِذَر َيْوَم التَالقِ 

  15  غافر  

َيْوَم ُهْم َباِرُزوَن َال َيْخَفى َعَلى اللـِه ِمـْنُهْم َشـْيٌء ِلَمـِن اْلُمْلـُك اْلَيـْوَم (
 )ِللِه اْلَواِحِد اْلَقهارِ 

  16  

  32    )ْيُكْم َيْوَم التَنادِ َوَيا َقْوِم ِإني َأَخاُف َعلَ (

َيْوَم ُتَولوَن ُمـْدِبِريَن َمـا َلُكـْم ِمـَن اللـِه ِمـْن َعاِصـٍم َوَمـْن ُيْضـِلِل اللـُه (
 )َفَما َلُه ِمْن َهادٍ 

  33  

  51   )ِإنا َلَنْنُصُر ُرُسَلَنا َوالِذيَن آَمُنوا ِفي اْلَحَياِة الدْنَيا َوَيْوَم َيُقوُم اْألَْشَهادُ (

  52   )َيْوَم َال َيْنَفُع الظاِلِميَن َمْعِذَرُتُهْم َوَلُهُم اللْعَنُة َوَلُهْم ُسوُء الدارِ (

  39  الزخرف   )َوَلْن َيْنَفَعُكُم اْلَيْوَم ِإْذ َظَلْمُتْم َأنُكْم ِفي اْلَعَذاِب ُمْشَتِرُكونَ (

  10  الدخان   )ُمِبينٍ  َفاْرَتِقْب َيْوَم َتْأِتي السَماُء ِبُدَخانٍ (

  16   )َيْوَم َنْبِطُش اْلَبْطَشَة اْلُكْبَرى ِإنا ُمْنَتِقُمونَ (

  40   )ِإن َيْوَم اْلَفْصِل ِميَقاُتُهْم َأْجَمِعينَ (

  41    )َيْوَم َال ُيْغِني َمْوًلى َعْن َمْوًلى َشْيًئا َوَال ُهْم ُيْنَصُرونَ (

  41  ق  )َناِدي ِمْن َمَكاٍن َقِريبٍ َواْسَتِمْع َيْوَم ُيَناِدي اْلمُ (

ْيَحَة ِباْلَحق َذِلَك َيْوُم اْلُخُروجِ ( 42   )َيْوَم َيْسَمُعوَن الص  

  45  الطور  )َفَذْرُهْم َحتى ُيَالُقوا َيْوَمُهُم الِذي ِفيِه ُيْصَعُقونَ (

  46   )ونَ َيْوَم َال ُيْغِني َعْنُهْم َكْيُدُهْم َشْيًئا َوَال ُهْم ُيْنَصرُ (

َيـــْوَم تَـــَرى اْلُمـــْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَنـــاِت َيْســـَعى ُنـــوُرُهْم َبـــْيَن َأْيـــِديِهْم َوِبَأْيَمـــاِنِهْم (
ُبْشــَراُكُم اْلَيــْوَم َجنــاٌت َتْجــِري ِمــْن َتْحِتَهــا اْألَْنَهــاُر َخاِلــِديَن ِفيَهــا َذِلــَك ُهــَو 

  )اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ 
  
 

  الحديد  
   

12  
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ُقــوُل اْلُمَنــاِفُقوَن َواْلُمَناِفَقــاُت ِللــِذيَن آَمُنــوا اْنُظُروَنــا َنْقَتــِبْس ِمــْن َيــْوَم يَ (
ــُه  ــَنُهْم ِبُســوٍر َل ُنــوِرُكْم ِقيــَل اْرِجُعــوا َوَراَءُكــْم َفاْلَتِمُســوا ُنــوًرا َفُضــِرَب َبْي

 )َباٌب َباِطُنُه ِفيِه الرْحَمُة َوَظاِهُرُه ِمْن ِقَبِلِه اْلَعَذابُ 

  13  

  17  النبأ  )ِإن َيْوَم اْلَفْصِل َكاَن ِميَقاًتا(

وِر َفَتْأُتوَن َأْفَواًجا( 18   )َيْوَم ُيْنَفُخ ِفي الص  

ــَداُه َوَيُقــوُل ( ــدَمْت َي ــْوَم َيْنُظــُر اْلَمــْرُء َمــا َق ــَذْرَناُكْم َعــَذاًبا َقِريًبــا َي ِإنــا َأْن
 )اْلَكاِفُر َيا َلْيَتِني ُكْنُت ُتَراًبا

  40  

����א��:�א �

فعـــل مضـــارع : وينـــذر  ،الـــالم للتعليـــل : هـــم بـــارزون  يـــوم ،لينـــذر يـــوم الـــتالق 
الــتالق يــوم مضــاف ، لينــذر و ،  مفعــول بــه: ، يــوم منصــوب بــأن مضــمرة بعــد الــالم 

خبـر : مبتـدأ وبـارزون : يـوم بـدل مـن يـوم الـتالق وهـم : هـم بـارزون  مضاف إليه يـوم
  .)1(لظرف إليهاافة افي محل جر بإض االسميةوالجملة 
  . ليوم األول منصوباً بدالً فقد وقع : الثاني " يوم: "א�! �د
�:א��#�"� �

أي هو عظيم الصفات ينزل الوحي على عبـاده لينـذروا أممهـم بيـوم الجـزاء الـذي 
  .)2(هم من قبورهمفيه ظاهرين بعد بعث نيكونو 

�:א��و���א�� ��� �

* َمــاُن اْبــِن ِلــي َصــْرًحا َلَعلــي َأْبُلــُغ اْألَْســَبابَ َوَقــاَل ِفْرَعــْوُن َيــا َها�: فــي قولــه تعــالى
ــَماَواِت َفــَأطِلَع ِإَلــى ِإَلــِه ُموَســى َوإِنــي َألَُظنــُه َكاِذًبــا َوَكــَذِلَك ُزيــَن ِلِفْرَعــْوَن ُســوُء  َأْســَباَب الس

�َعَمِلِه َوُصد َعِن السِبيِل َوَما َكْيُد ِفْرَعْوَن ِإال ِفي َتَبابٍ 
 )3(.  

����א��:א �

ضمير مستتر : فعل مضارع مرفوع والفاعل: أبلغ  :أسباب السموات  ،أبلغ األسباب 
  .مفعول به منصوب عالمة نصبه الفتحة: األسباب  ،وجوبًا تقديره أنا 

                                      
  .456 – 455/ 7/والبحر  56/ 23/ روح املعاين لأللوسي  )1(
  .3000 – 299/ 15/ للقرطيب / اجلامع ألحكام القرآن  )2(
  .37,  36سورة غافر اآليات  )3(
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ـــــدل مـــــن األســـــباب : أســـــباب الســـــموات ـــــه مجـــــرور : والســـــموات  ،ب مضـــــاف إلي
  .)1(عالمة جره الكسرةو  باإلضافة
  .األولى مجرور باإلضافة" أسباب"الثانية بدل من " ابأسب: "א�! �د
�:א��#�"� �

  .)2(أي لعلى أصل إلى طرق السموات فأطلع إلى إله موسى
�:�� ق�א�� ل� �

مـن  ذكرت اآلية تمرد فرعون وعتوه عن رسالة موسى عليه السالم حتى بلغ بـه 
  .)3(ماألمر ببناء الصرح قاصدًا بذلك التحدي واالستهزاء بموسى عليه السال

�:א��و���א�% �ن� �

ــَلْت آَياتُــُه ُقْرآًنــا َعَرِبيــا * َتْنِزيــٌل ِمــَن الــرْحَمِن الــرِحيمِ �: فــي قولــه تعــالى ِكتَــاٌب ُفص
�ِلَقْوٍم َيْعَلُمونَ 

 )4(.  
����א��:א �

  .بدل من تنزيل مرفوع مثله: كتاب  ،مبتدأ مرفوع : تنزيل : تنزيل كتاب 
داء وكتـــاب خبــره علـــى قــول البصـــريين ووجـــه أن تنزيــل رفـــع باالبتــ: قــال الزجـــاج

مبتـدأ فتكـون الجملـة اسـمية كمـا يجـوز أن يكـون تنزيًال تخصص بالصفة فساغ وقوعـه 
  )5( . كتاب مرفوعًا بتنزيل أي نزل كتاب فتكون الجملة جملة فعلية

فقــد وقــع بــدًال مــن تنزيــل مرفوعــًا عالمــة رفعــه الضــمة الظــاهرة علــى " كتــاب: "א�!)) �د
  .أخره

  :  א��#�"

أي كتــــاب بينــــت آياتــــه وفســــرت معانيــــه حــــال كونــــه قرءانــــًا عربيــــًا لقــــوم يعلمــــون 
  .)6(وحدانيته وقد نزل فصيحًا بلسانهم

                                      
  .60/  3/تفسري النسفي  )1(
  .9/ 5/تفسري أيب السعود  )2(
  .بق والصفحةاملرجع السا )3(
  .3, 2سورة فصلت اآلية  )4(
  .483/  7/البحر احمليط  )5(
  .  املرجع السابق والصفحة )6(
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�:א��و���א�� ��� �

ـــــَن �: فـــــي قولـــــه تعـــــالى ـــــَربُكْم َأْرَداُكـــــْم َفَأْصـــــَبْحُتْم ِم ـــــُتْم ِب ـــــْم َظـــــنُكُم الـــــِذي َظَنْن َوَذِلُك
�اْلَخاِسِرينَ 

 )1(.  
��א���א:� �

مبتدأ مرفوع وذالكم مضاف والكـاف : ذلكم  ،عاطفة : الواو : وذالكم ظنكم الذي
  .)2( مرفوع  ،بدل من اسم اإلشارة : ظنكم  ،مضاف إليه : 

قـــع بــدًال لـــذلكم مرفوعــًا عالمـــة رفعــه الضـــمة الظــاهرة علـــى و حيــث " ظــنكم: "א�!))) �د
  .أخره

  : א��#�"

  .)3(ئ هللا رب العالمينأي أنكم خسرتم أنفسكم وأهليكم بظنكم السي
�:א��و���א�# !�� �

ــــْم �: فــــي قولــــه تعــــالى ــــٍل َلَعلُه ــــْرآِن ِمــــْن ُكــــل َمَث ــــي َهــــَذا اْلُق ــــاِس ِف ــــْد َضــــَرْبَنا ِللن َوَلَق
�َيَتَذكُرونَ 

 )4(.   
  .مواضع من الربع األخير ةورد لفظ القرآن بدًال من اسم اإلشارة في أربع

  رقمها  ةاسم السور   ةــــــــــــــنص اآلي

  27  الزمر    )َوَلَقْد َضَرْبَنا ِللناِس ِفي َهَذا اْلُقْرآِن ِمْن ُكل َمَثٍل َلَعلُهْم َيَتَذكُرونَ (

  26  فصلت   )َوَقاَل الِذيَن َكَفُروا َال َتْسَمُعوا ِلَهَذا اْلُقْرآِن َواْلَغْوا ِفيِه َلَعلُكْم َتْغِلُبونَ (

) 31  الزخرف )َل َهَذا اْلُقْرآُن َعَلى َرُجٍل ِمَن اْلَقْرَيَتْيِن َعِظيمٍ َوَقاُلوا َلْوَال ُنز  

َلْو َأْنَزْلَنـا َهـَذا اْلقُـْرآَن َعَلـى َجَبـٍل َلَرَأْيتَـُه َخاِشـًعا ُمَتَصـدًعا ِمـْن َخْشـَيِة (
 )اللِه َوِتْلَك اْألَْمثَاُل َنْضِرُبَها ِللناِس َلَعلُهْم َيَتَفكُرونَ 

  21  شرالح 

 

 

� �

                                      
  .23سورة فصلت اآلية )1(
  .275/ 9/إعراب القرآن وبيانه  )2(
  10/ 23/ روح املعاين  )3(
  .27سورة الزمر اآلية  )4(
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����א��:א �

اسم إشارة مبني علـى السـكون فـي محـل : هذا  ،في حرف جر : في هذا القرآن 
  .)1(عالمة جره الكسرة بدل من اسم اإلشارة مجرور: القرآن  ،جر بفي 
  .عالمة جره الكسرةو  اً حيث وقع بدًال من اسم اإلشارة مجرور " : القرآن: "א�! �د
�:א��#�"� �

القـــرآن للنـــاس حتـــى يقـــرب إلـــيهم الفهـــم فيعقلـــوا مـــا  أي ضـــربنا األمثـــال فـــي هـــذا
  .)2(فيه

��!��:א��و���א�� د(� �

َوَكـَذِلَك َأْوَحْيَنـا ِإَلْيـَك ُروًحـا ِمـْن َأْمِرَنـا َمـا ُكْنـَت تَـْدِري َمـا اْلِكتَـاُب �: في قوله تعـالى
يَمـاُن َوَلِكـْن َجَعْلَنـاُه ُنـوًرا َنْهــِدي ِبـِه َمـْن َنَشـاُء ِمـْن عِ  َباِدَنــا َوإِنـَك َلَتْهـِدي ِإَلـى ِصــَراٍط َوَال اْإلِ

ــَماَواِت َوَمــا ِفــي اْألَْرِض َأَال ِإَلــى اللــِه َتِصــيُر * ُمْســَتِقيمٍ  ــُه َمــا ِفــي الس ِصــَراِط اللــِه الــِذي َل
�اْألُُمورُ 

 )3(.  
����א��:א �

 ،جــار ومجــرور متعلــق بتهــدي: إلــى صــراط : صــراط اهللا  ،إلــى صــراط مســتقيم 
: اهللا  ،بـدل مـن صـراط األولـى : صراط الثانية  ،نعت لصراط مجرور مثله  :مستقيم 

  .)4(لفظ الجاللة مضاف إليه للتعظيم مجرور عالمة جره الكسرة
عالمـة جـره الكسـرة و  اً حيـث وقـع بـدًال مـن صـراط مسـتقيم مجـرور " صراط اهللا: "א�! �د

 .أخرهالظاهرة على 

 

 

                                      
  23/494/جممع البيان  )1(
  .43-42/  3/تفسري النسفي  )2(
  .53,  52سورة الشورى اآليات  )3(
  .25/53/ إعراب القرآن  وبيانه  )4(
  .واخلمسون من النعت باملفرد يناملوضع الثاورد يف  )5(
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 �� ق�א�� ل
)1(

 :  

� �

�!��א��و���א�$� %�:� �

َوَناَدى ِفْرَعْوُن ِفي َقْوِمِه َقاَل َيا َقْوِم َأَلْيَس ِلـي ُمْلـُك ِمْصـَر َوَهـِذِه �: في قوله تعالى
�اْألَْنَهاُر َتْجِري ِمْن َتْحِتي َأَفَال تُْبِصُرونَ 

 )2(.  
����א��:א �

اســم إشــارة مبنــي علــى الكســر فــي : هــذه . الــواو عاطفــة : وهــذه األنهــار تجــري 
فعـل مضـارع مرفـوع : تجـري  ،بدل من اسم اإلشارة مرفـوع : األنهار  ،مبتدأ رفعمحل 

على اليـاء للثقـل والفاعـل ضـمير مسـتتر فيـه جـوازًا تقـديره  الضمة المقدرة عالمة رفعهو 
  .)3(خبر المبتدأ  رفعهي وجملة تجري في محل 

  .عالمة رفعه الضمةو فهي بدل من اسم اإلشارة مرفوع " األنهار: "א�! �د
 א��#�"

)4(
 :  

  :א�% ����!�� �א��و�
�ُسْبَحاَن َرب السَماَواِت َواْألَْرِض َرب اْلَعْرِش َعما َيِصُفونَ �: في قوله تعالى

)5(.  
�َيِصُفونَ 

)5(.  
���א�  :  א

مفعـــــول مطلـــــق لفعـــــل : ســـــبحان : ســــبحان رب الســـــموات واألرض رب العـــــرش 
طوفــة علــى مع: األرض  ،مضــاف ومضــاف إليــه مجــرور : رب الســموات  ،محــذوف 
بـــــدل مـــــن رب الســـــموات مجـــــرور باإلضـــــافة عالمـــــة جـــــره : رب العـــــرش ،  الســـــموات

  .)6(الكسرة

                                      
  .املوضع السابق نفسه )1(
  .51سورة الزخرف اآلية )2(
  .26/94/إعراب القرآن وبيانه  )3(
  .عطف البيانيف املوضع السادس عشر من ورد  )4(
  .82اآلية سورة الزخرف  )5(
  .26/111/ إعراب القرآن وبيانه  )6(

 

  
 א��#�"

)5(
 :  
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حيث وقع بدًال من رب السموات مجرورًا باإلضافة عالمة جـره " رب العرش: "א�! �د
  .الكسرة

� �

 

� �

  : א��#�"

  .)1( صفونض والعرش ومالكهما عما يقولون ويأي تنزه رب السموات واألر 
�!�א��و���א��א��� :  

ـٍة تُـْدَعى ِإَلـى ِكَتاِبَهـا اْلَيـْوَم ُتْجـَزْوَن �: فـي قولـه تعـالى ُأم ـٍة َجاِثَيـًة ُكـل ُأم َوتَـَرى ُكـل
�َما ُكْنُتْم َتْعَمُلونَ 

 )2(.  
���א�  : א

فعـل مضـارع فاعلـه ضـمير : تـرى ،الـواو عاطفـة : وترى كل أمة جاثية كل أمـة 
مضـاف إليـه باإلضـافة فـي محـل : اف وأمـة مضـمفعـول بـه : كـل  ،مستتر تقديره أنت

حيــث أبــدلت األمــة المــدعوة إلــى . بــدل مــن كــل أمــة األولــى: كــل أمــة الثانيــة . نصــب
  .)3(كتابها من األمة الجاثية 

  .الثانية فقد وقعت بدًال من كل أمة األولى مجرورة باإلضافة "كل أمة: "א�! �د
  : א��#�"

تــدعى إلــى كتابهــا فتحاســب وفــق  هــو هيئــة خضــوع فكــل أمــة تجثــو ثــم: الجثــو 
  .)4(أعمالها من حسنات أو سيئات

ر ثـم جوالفـا رّ أشارت اآلية إلى الحد الفاصـلة بـين المـؤمن والكـافر والبـ : �� ق�א�� ل
  .)5(بينت األدلة والبراهين على البعث والنشور

                                      
  .156/ 25/ روح املعاين  )1(
  .28سورة اجلاثية اآلية  )2(
  .50/ 8/البحر احمليط  )3(
  املرجع السابق والصفحة )4(
  .16/25/نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور  )5(
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َأْوِدَيِتِهْم َقاُلوا َهَذا َعاِرٌض ُمْمِطُرَنا َبـْل  َفَلما َرَأْوُه َعاِرًضا ُمْسَتْقِبلَ �: في قوله تعالى
�ُهَو َما اْسَتْعَجْلُتْم ِبِه ِريٌح ِفيَها َعَذاٌب َأِليمٌ 

 )1(.  
� �

� �

���א�  :  א

ـــدأ: مـــا : مـــا اســـتعجلتم بـــه ريـــح  ـــذي فـــي محـــل رفـــع مبت  ،موصـــول حرفـــي بمعنـــى ال
 ،به جار ومجـرور  ، ضمير الخطاب في محل رفع فاعل: التاء  ، ماضٍ فعل : استعجلتم 

  .)2(أي هي ريح بدل من ما أو خبر مبتدأ مضمر ،ريح 
  .عالمة رفعه الضمةو  اً مرفوع" ما"حيث وقع بدًال من " ريح: "א�! �د

)3(א��#�$�
:  

)4(�� ق�א�� ل
 :  

��!��:א��و���א�� دس� �

�َوَقاَل َقِريُنُه َهَذا َما َلَدي َعِتيدٌ �: في قوله تعالى
 )5(.  

����א��:א �

: مـا  ،اسم إشارة مبنـي علـى السـكون فـي محـل رفـع مبتـدأ : هذا : ا ما لدي عتيد هذ
ظرف مكان مبني علـى : لدي  ،" هذا"اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر 

الســكون فـــي محـــل نصــب علـــى الظرفيـــة المكانيــة متعلـــق بصـــلة الموصــول المحذوفـــة وهـــو 
خبــر ثــاني للمبتــدأ : عتيــد ،باإلضــافة مضــاف واليــاء ضــمير متصــل للمــتكلم فــي محــل جــر 

مرفــوع بالضــمة أو خبــر مبتــدأ محــذوف تقــديره هــو عتيــد أو بــدًال مــن اســم الموصــول مرفــوع 
)6(.  

 .مرفوع عالمة رفعه الضمة" ما"فهو بدل من الموصول " عتيد: "א�! �د

 

                                      
  .24سورة األحقاف اآلية  )1(
  .88/ 7/البحر احمليط  )2(
  .ون من النعت باملفردتوالس تاسعموضع ال ورد يف )3(
  .نفس املوضعورد يف  )4(
  .23سورة ق اآلية  )5(
  .26/290/ إعراب القرآن وبيانه  )6(

��!��:א��و���א�� �س� �
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  : א��#�"

أي يقـــول الملـــك الموكـــل بـــه هـــذا الـــذي لـــدي أو الـــذي وكلتنـــي بـــه مـــن بنـــي آدم 
  .)1(ضرته ويسرته لما ُيَعُد لهأح

أشارت اآليات إلى األهوال والشدائد التي يلقاها الكافر فـي اآلخـرة فـي  : �� ق�א�� ل
  .)2(مقابل النعيم الذي أعد لمؤمنين وهي دالئل على البعث والنشور

��!��:א��و���א�� ��� �

ِض ِلَيْجِزَي الِذيَن َأَساُءوا ِبَما َوِللِه َما ِفي السَماَواِت َوَما ِفي اْألَرْ �: في قوله تعالى
ثْـِم َواْلَفـَواِحَش ِإال اللَمـَم * َعِمُلوا َوَيْجِزَي الِذيَن َأْحَسُنوا ِباْلُحْسـَنى الـِذيَن َيْجَتِنُبـوَن َكَبـاِئَر اْإلِ

ــَن اْألَ  ــْم ِإْذ َأْنَشــَأُكْم ِم ــُم ِبُك ــَرِة ُهــَو َأْعَل ــٌة ِفــي ُبُطــوِن ِإن َربــَك َواِســُع اْلَمْغِف ــُتْم َأِجن ْرِض َوإِْذ َأْن
�ُأمَهاِتُكْم َفَال ُتَزكوا َأْنُفَسُكْم ُهَو َأْعَلُم ِبَمِن اتَقى

 )3(.  
���א�  : א

اســم موصــول مبنــي علــى الفــتح فــي محــل : الــذين : الــذين يجتنبــون  ،الــذين أحســنوا 
اسم موصول مبني : الذين  ،فاعل : واو الجماعة  ماضٍ فعل : أحسنوا  ،نصب مفعول به 

  .)4(على الفتح في محل نصب مفعول به واقع موقع البدل من الذين األول
الثاني فهو اسم موصـول مبنـي علـى الفـتح فـي محـل نصـب بـدل مـن " الذين: "א�! �د

  .الذين أحسنوا
  : א��#�"

بمـا  أسـاءواأي له ملك السموات واألرض ومن فيهن يجزي كُلُ◌ بما عمل الذين 
الخيــرات والصــالحات مــن اجتنــاب الكبــائر وغيرهــا مــن المحرمــات  عملــوا والــذين عملــوا

  .)5(يهم بالمثوبة الحسنىز يج

                                      
  .185/  26/ لأللوسي / روح املعاين  )1(
  .  26/185/روح املعاين )2(
  .32,  31سورة النجم اآليات  )3(
  .26/362/إعراب القرآن وبيانه  )4(
  .75/  23/عاين روح امل )5(
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� �

��!��:א��و���א�% �ن� �

�َأال تَـِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخـَرى*َأْم َلـْم ُيَنبـْأ ِبَمـا ِفـي ُصـُحِف ُموَسـى�: في قولـه تعـالى
 

)1(.  
� �

���א�  : א

فـي  ،جـار ومجـرور متعلـق بينبـأ : بمـا : ذر وازرة أال ت ،بما في صحف موسى 
 ،جــار ومجــرور وصــحف مضــاف وموســى مضــاف إليــه مجــرور باإلضــافة : صــحف 

نافيـة ال عمـل لهـا : ال  ،مخففة من الثقيلـة وأسـمها ضـمير الشـأن محـذوف : أن : أال 
أن ومـــا " مرفـــوع بالضــمة وجملــةفاعــل : وازرة  ،بالضــمة مرفـــوع فعــل مضــارع : تــزر 
أو فـي محـل رفـع خبـر مبتـدأ " مـا فـي صـحف موسـى "ا ما في محل جر بـدل مـنبعده

  .)2(محذوف تقديره هو أنه ال تذر
  ".ما في صحف موسى"فهي في محل جر بدل من " أن ال تزر: "א�! �د
  : א��#�"

ملـت مـن علم يعلم بما في صـحف موسـى منـه أنـه ال تحاسـب نفـس إال بمـا أأي 
  .خيٍر أو بشرٍ 

��:�!�א��و���א�� ��� �

ِحْكَمـٌة َباِلَغـٌة َفَمـا ُتْغـِن * َوَلَقْد َجاَءُهْم ِمَن اْألَْنَباِء َما ِفيـِه ُمْزَدَجـرٌ �: في قوله تعالى
�النُذرُ 

 )3(.  
���א�  : א

اسم موصول مبنـي علـى السـكون فـي محـل : ما : حكمة بالغة  ،ما فيه مزدجر 
 ،متعلــق بخبــر مقـــدم  وفيــه جــار ومجــرور ،رفــع فاعــل والجملــة االســمية بعــده صــلته 

                                      
  .38 , 36 سورة النجم اآليات )1(
  .26/366/إعراب القرآن وبيانه  )2(
  .5 - 4سورة القمر اآليات  )3(
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 ،بـدل مـن مزدجـر : حكمة  ،مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة أي ما فيه اذدجار : مزدجر 
  .)1(مرفوع نعت : بالغة 

  .في محل رفع" فيه مزدجر ما"فهي بدل من الموصول " حكمة: "א�! �د
� �

� �

� �

  : א��#�"

آن القـر  يوممـا جـاء فـ. أي جاءتهم من أخبار األمم السالفة ما فيـه مـواعظ وعبـر
  .)2(هم تلك النذر عما هم فيه من الضاللمن حكم متناهية فلم تغن

�:نوא��و���א�#!� �

�ُحوٌر َمْقُصوَراٌت ِفي اْلِخَيامِ * ِفيِهن َخْيَراٌت ِحَسانٌ �: في قوله تعالى
)3(.  

���א�  : א

 ،فــي محــل رفــع خبــر مقــدم جــار ومجــرور: فــيهن : حــور  ،فــيهن خيــرات حســان 
ـــدأ مـــؤخر : خيـــرات بـــدل مـــن خيـــرات : وحـــور  ،للضـــمير مرفـــوع  تنعـــ: ســـان ح ،مبت

  . )4( مرفوع أو خبر مبتدأ مضمر أي هن حور
  .فحور بدل من خيرات مرفوع عالمة رفعه الضمة" حور: "א�! �د
  : א��#�"

لقهــن وُخلقهــن قصــرن فــي ت فــي خَ واأي فــي الجنــة نســاء حــور فاضــالت حســنا
  .)5(خيامهن ال يتعدونها

تعـالى أحـوال أهـل النـار ذكـر مـا أعـده للمـؤمنين األبـرار مـن ذكـر  المـ : �� ق�א��) ل�
الجنات ليتميز الفرق الهائل بين منازل المجرمين ومراتـب المتقـين علـى أسـلوب القـرآن 

  .)1(يب والترهينرغفي الت
                                      

  .2/1059/ التبيان يف إعراب القرآن  )1(
  .5/95/تفسري أيب السعود  )2(
  .72,  70سورة الرمحن اآليات  )3(
  .27/420/إعراب القرآن وبيانه  )4(
  .27/55/روح املعاين  )5(
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�:ن�ووא�#!�� د(�א��و���א� �

�َأَفِبَهَذا اْلَحِديِث َأْنُتْم ُمْدِهُنونَ �: في قوله تعالى
 )2(.  

� �

� �

� �

��א��א :  

: الهــاء ،حــرف جــر : البــاء  ،عاطفــة :  ءالفــا ،الهمــزة لإلنكــار : أفبهــذا الحــديث 
بــدل مــن : الحــديث  ،ذا اســم إشــارة مبنــي علــى الســكون فــي محــل جــر بالبــاء  ،للتنبيــه 

  .)3(عالمة جره الكسرةو اسم اإلشارة مجرور مثله 
  .ره الكسرةعالمة جو وقع بدًال من اسم اإلشارة مجرور  ثحي" الحديث: "א�! �د
�:א��#�"� �

  .)4(مكذبون مستهزئون  أي بهذا القرآن أنتم
�:ن�ووא�#!��% �$א��و���א� �

َأَعــد اللــُه َلُهــْم َعــَذاًبا َشــِديًدا َفــاتُقوا اللــَه َيــا ُأوِلــي اْألَْلَبــاِب الــِذيَن �: فــي قولــه تعــالى
ْتلُـو َعَلـْيُكْم آَيـاِت اللـِه ُمَبيَنـاٍت ِلُيْخـِرَج الـِذيَن آَمُنـوا َرُسـوًال يَ * آَمُنوا َقْد َأْنَزَل اللُه ِإَلْيُكْم ِذْكًرا

ـــاِلَحاِت ِمـــَن الظُلَمـــاِت ِإَلـــى النـــوِر َوَمـــْن ُيـــْؤِمْن ِباللـــِه َوَيْعَمـــْل َصـــاِلًحا ُيْدِخْلـــُه  َوَعِملُـــوا الص
�ًدا َقْد َأْحَسَن اللُه َلُه ِرْزًقاَجناٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْألَْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َأبَ 

 )5(.  
����א��:א �

فعــل مــاٍض مبنــي : أنــزل  ،حــرف تحقيــق : قــد:  رســوالً  إلــيكم ذكــروقــد أنــزل اهللا 
حــرف جــر والكــاف ضــمير المخــاطبين : إلــى  ،لفــظ الجاللــة فاعــل مرفــوع ،علــى الفــتح

بـدل :  رسـوالً  ،مفعـول بـه منصـوب عالمـة نصـبه الفتحـة : ذكـرًا  ،في محل جـر بـإلى 
 بـدل مـن ذكـرًا علـى حـذف مضـاف لفتحـة أو يكـونمنصوب عالمة ننصبه ا" ذكراً "من 

                                                                                                          
  .27/28/التفسري املنري  )1(
  .81سورة الواقعة اآلية  )2(
  .27/447/إعراب القرآن وبيانه  )3(
  85/  7/ البحر احمليط  )4(
  .11,  10سورة الطالق اآليات  )5(
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وأقــيم " ذا"أي ملكــًا مــذكورًا فــي الســموات فحــذف المفعــول  ،رســوًالً◌  ذا ذكــرٍ : التقــدير 
مفعـوًال بـه لفعـل محـذوف " رسـوالً "مقامه فأبدل رسوًال منه أو يكون " ذكراً "المضاف إليه 
ـــ ـــيكم ذكـــراً �: ه تعـــالىدل عليـــه قول أي أرســـل رســـوًال أو يكـــون مفعـــوًال بـــه  �أنـــزل اهللا إل

  .)1(رسوًال أو ذكره رسوالً إرسال بالمصدر تقديره 
حيث وقع بدًال من ذكرًا منصـوبًا عالمـة نصـبه الفتحـة الظـاهرة علـى " رسوالً : "א�! �د

  .أخره
�:א��#�"� �

م قرآنـًا أو رسـوًال يبـين لكـم آيـات اهللا يا ذوي العقول الذين آمنوا قـد أنـزل إلـيك اتقوا
  .)2(اهللا ويهديكم إلى سبيل الرشاد واإليمان

�:وא�#!�ون��% ��א��و���א� �

َعْيًنـا َيْشـَرُب *ِإن اْألَْبَراَر َيْشـَرُبوَن ِمـْن َكـْأٍس َكـاَن ِمَزاُجَهـا َكـاُفوًرا�: في قوله تعالى
ُروَنَها َتْفِجيًرا ِه ُيَفجِبَها ِعَباُد الل�

 )3(.  
���א�  :  א

 ،نــاقص مبنــي علــى الفــتح  مــاضٍ كــان فعــل : عينــًا يشــرب بهــا  ،كــان مزاجهــا كــافورًا 
ضــمير متصــل مبنــي علــى الســكون فــي محــل جــر "  مــا"اســم كــان مرفــوع بالضــمة و: مــزاج 

بـدل مـن كـافورًا ألن ماءهـا فـي : عينـًا  ،منصـوب بالفتحـة " كـان"خبـر : كافورًا  ،باإلضافة 
ولـــم يقــــدر حـــذف مضــــاف وقــــدره " مـــن كــــأس"ئحتـــه أو بــــدل مـــن محــــل بيـــاض الكــــافور ورا

أمـا أبوالبقــاء فجعـل المضــاف  ،يشــربون فيهـا خمــرًا خمـر عــين : الزمخشـري فقـال كأنــه قيـل 
بدل من كافور أي ماء عين أو خمـر عـين : فقال والثاني" كافوراً "مقدرًا على وجه البدل من 

ن كـــأس وقيـــل انتصـــبت علـــى الحـــال مـــن أي يشـــربون عينـــًا مــ" نيشـــربو "نهـــا مفعـــول إوقيــل 
  .)4("مزاجها"الضمير في 

 المعنـىن البـدل أقـوى فـي تأديـة إاألول أرجـح األوجـه حيـث  اإلعـرابوفي تقديري أن 
  .المقصود من العين والكافور وأدخل إلى سهولة فهمه واهللا أعلم

                                      
  .28/127/إعراب القرآن وبيانه  )1(
  .286/  8/البحر احمليط  )2(
  .6, 5سورة اإلنسان اآليات  )3(
  . 8/395/والبحر احمليط  454/  3/إلهلية الفتوحات ا )4(
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  .عالمة نصبه الفتحة اً حيث وقع بدًال من كافور منصوب" عيناً : "א�! �د
  : #�"א��

المزاج هنا مراد بـه المـاء وأخبـر عنـه بالكـافور لطيـب رائحتـه وقيـل الكـافور اسـم عـين 
  .)1(في الجنة يشرب منها األبرار الذين فازوا بدخول الجنة ورضوان اهللا

�:وא�#!�ون���א��א��و���א� �

�َجَزاًء ِمْن َربَك َعَطاًء ِحَساًبا�: في قوله تعالى
 )2(.  

���א�  : א

جزاًء مفعول مطلق مصدر مؤكد منصوب عالمة نصـبه : ك عطاًء جزاًء من رب
جار ومجرور متعلق بصفة محذوفة والكـاف ضـمير متصـل مبنـي : من ربك  ،الفتحة 

مـن  بـدالً  وقـعمفعول به منصوب بجزاًء : عطاًء  ،على الفتح في محل جر باإلضافة 
  .)3(جزاء وهو اسم مصدر

  .ب عالمة نصبه الفتحةفهو بدل من جزاًء منصو " عطاءً : "א�! �د
  : א��#�"

  .)4(أي أن ربك أدخل المؤمنين الجنة جزاء أعمالهم الصالحة عطاًء وٕاكرامًا لهم
�:وא�#!�ون��� �سא��و���א� �

�ِفْرَعْوَن َوَثُمودَ *َهْل َأَتاَك َحِديُث اْلُجُنودِ �: في قوله تعالى
 )5(.  

والكـــاف  مـــاضٍ فعـــل  :أتـــاك ،اســـتفهامية : هـــل : فرعـــون  ،حـــديث الجنـــود هـــل أتـــاك 
: الجنـــود  ،فاعـــل مرفـــوع بالضـــمة : حـــديث ضـــمير خطـــاب فـــي محـــل نصـــب مفعـــول بـــه 

بــدل مــن الجنــود مجــرور أو : فرعــون  ،مضــاف إليــه مجــرور باإلضــافة عالمــة جــره الكســرة 
  .)6(منصوب بإضمار أعني

                                      
  .5/216/ تفسري أيب السعود  )1(
  .36سورة النبأ اآلية  )2(
  .30/358/إعراب القرآن وبيانه  )3(
  .23/57/روح املعاين  )4(
  .18,  17سورة الربوج اآليات  )5(
  .30/436/إعراب القرآن وبيانه  )6(
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ممنـوع  بالفتحة نيابـة عـن الكسـرة ألنـه اً حيث وقع بدًال من الجنود مجرور " فرعون: "א�! �د
  .ةعلمية والعجملامن الصرف 

  : א��#�"

أي هل أتاك نبأ الجموع الكافرة وما أنزل علـيهم مـن النقمـة والعـذاب إذ لـم تغـن عـنهم 
  .)1(دتهم من اهللا شيئًا◌َ ش

�:وא�#!�ون��� دسא��و���א� �

ُحِف اْألُوَلى�: في قوله تعالى َهَذا َلِفي الص ُصُحِف ِإْبَراِهيَم َوُموَسى*ِإن�
 )2(.  

: وهــذا  ،حــرف توكيــد ونصــب : ن إ: صــحف  ،إن هــذا لفــي الصــحف األولــى 
فـــي  ،الـــالم للتوكيـــد : ســـمها لفـــي ااســـم إشـــارة مبنـــي علـــى الســـكون فـــي محـــل نصـــب 

نعــت للصــحف مجــرور عالمــة جــره : األولــى  ،ر إن بــجــار ومجــرور متعلــق بخ: الصــحف 
  .)3(ة جره الكسرةصحف بدل من الصحف مجرور عالم ،الكسرة المقدرة على األلف 

  .عالمة جره الكسرةو بدل من الصحف مجرور " صحف: "א�! �د
  : א��#�"

ــــي ذكــــرت فــــي هــــذا القــــرآن وهــــذه الســــورة مــــذكورة فــــي إأي  ن هــــذه المــــواعظ الت
  .)4(الصحف القديمة المنزلة على إبراهيم وموسى عليهما السالم

�:�� ���وא�#!�ون�א��و���א� �

�َهَذا اْلَبَلدِ َال ُأْقِسُم بِ �: في قوله تعالى
 )5(.  

  مواضع من الربع  ةورد لفظ البلد بدًال من اسم اإلشارة في ثالث
  رقمها  اسم السورة  ةـــــــــنص اآلي

  1  البلد  )َال ُأْقِسُم ِبَهَذا اْلَبَلدِ (

  2  البلد )َوَأْنَت ِحل ِبَهَذا اْلَبَلدِ (

  3  التين )َوَهَذا اْلَبَلِد اْألَِمينِ (
                                      

  .253/ 5/تفسري أيب السعود  )1(
  .19,  18ألعلى اآليات سورة ا )2(
  .60/ 8/ البحر احمليط  )3(
  .523/  4/الفتوحات اإلهلية  )4(
  .1سورة البلد اآلية  )5(
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���א�  : א

حــرف : البــاء ،مضــارع مرفــوع بالضــمة  فعــل: أقســم  ،ال زائــدة : البلــد  ذا أقســم بهــال
بــدل مــن اســم : البلــد  ،اء ة مبنــي علــى الســكون فــي محــل جــر بالبــاســم إشــار : هــذا  ،جــر 

  .)1(اإلشارة مجرور
� �

  .فالبلد بدل من اسم اإلشارة مجرور عالمة جره الكسرة" البلد: "א�! �د
  : א��#�"

  .البلدأي أقسم بهذا 
�:�% �ن�وא�#!�ون�א��و���א� �

�َناِصَيٍة َكاِذَبٍة َخاِطَئةٍ *َكال َلِئْن َلْم َيْنَتِه َلَنْسَفًعا ِبالناِصَيةِ �: في قوله تعالى
 )2(.  

���א�  : א

فعل مضارع مبني على الفتح التصـاله بنـون التوكيـد : نسفعًا : لنسفعًا بالناصية 
لفاعل ضمير مستتر فيه وجوبـًا تقـديره نحـن وجملـة وا اإلعرابالخفيفة ال محل لها من 

جــار ومجــرور متعلــق : بالناصــية  ، اإلعــرابلنســفعًا جــواب المقــدر ال محــل لهــا مــن 
  .)3(مجرور عالمة جره الكسرة" الناصية"بدل من : ناصية  ،بنسفع 

ناصــبة بــدل مــن الناصــبة مجــرور وعالمــة جــره الكســرة الظــاهرة ف" ناصــبة: " א�!)) �د
  .على أخره
  : א��#�"

مــة شــعر دخذنــه بمقأنوصــحابته الكــرام ل �أي لــئن لــم ينتــه عــن أذى رســول اهللا 
 .)4(في النار بشدة هنجرففرأسه 

 

 

  

                                      

  .485/ 30/إعراب القرآن وبيانه  )1(

  .16, 15سورة العلق اآليات  )2(
  .30/534/إعراب القرآن وبيانه  )3(
  .8/419/البحر احمليط  )4(
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�:�� ���وא�#!�ون�א��و���א� �

َلْم َيُكِن الـِذيَن َكَفـُروا ِمـْن َأْهـِل اْلِكتَـاِب َواْلُمْشـِرِكيَن ُمْنَفكـيَن َحتـى �: في قوله تعالى
�َرُسوٌل ِمَن اللِه َيْتُلو ُصُحًفا ُمَطهَرةً * ْلَبيَنةُ َتْأِتَيُهُم ا

 )1(.  
���א�  :  א

 فعـــل مضـــارع: تـــأتي  ،حتـــى حـــرف غايـــة وجـــر : رســـول  ،حتـــى تـــأتيهم البينـــة 
ضـــمير الغـــائبين فـــي " هـــم"و عالمـــة نصـــبه الفتحـــة" حتـــى"بـــأن مضـــمرة بعـــد منصـــوب 

: رســول ،ة رفعــه الضــمة مــعالو فاعــل مرفــوع : البينــة  ،محــل نصــب مفعــول بــه مقــدم 
بــدل مــن البينــة مرفــوع بالضــمة أو علــى حــذف مضــاف أي بينــه رســول ويجــوز رفعــه 

  .)2(بتداء مضمر أي هي رسوًال على الحال من البينةاالعلى خبر 
  .بالضمة الظاهرة على أخره اً حيث وقع بدًال من البينة مرفوع" رسوالً : "א�! �د
  : א��#�"

منتهـــين عـــن مـــا هـــم عليـــه مـــن الكفـــر حتـــى تـــأتيهم الحجـــة  لـــم يكـــن أهـــل الكفـــر والضـــالل
  .)3(عن الباطل مطهرة من الشرك والنفاق هةيقرأ عليهم صحفًا منز  �الواضحة وهي بعثته 
�:א��و���א�%*%ون� �

�الِذي َجَمَع َماًال َوَعدَدهُ *َوْيٌل ِلُكل ُهَمَزٍة ُلَمَزةٍ �: في قوله تعالى
 )4(.  

���א�  : א

حـرف : الـالم  ،خبـره : لكل همـزة  ،مبتدأ مرفوع : ويل : الذي  ،ة لكل همز ويل 
اسـم مجـرور بــالالم وكـل مضـاف وهمـزة مضــاف إليـه مجـرور عالمـة جــره : جـر وكـل 

لكــل همــزة أي ســم موصـول مبنــي علــى السـكون فــي محــل نصـب بــدل االــذي  ،الكسـرة 
  .)5(هماز لّمام 

ن في محل نصب بدل من الالم في فالذي اسم موصول مبني على السكو " الذي": א�! �د
   .لكل همزة

                                      
  .2, 1سورة البينة اآليات  )1(
  .30/542/إعراب القرآن وبيانه  )2(
  .5/216/ود تفسري أيب السع )3(
  .2, 1سورة اهلمزة اآليات  )4(
  .510/ 8/ البحر احمليط  )5(
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  : א��#�"

كثيـرًا وأحصـاه  الً يعيب الناس ويلمزهم الذي جمع مـا أي الهالك والدمار لكل من
  .)1(وحرص عليه ولم ينفقه في سبيل اهللا

�:وא�%*%ون��� د(א��و���א� �

�َفْلَيْعُبُدوا َرب َهَذا اْلَبْيتِ �: في قوله تعالى
 )2(.  

 ،وم بـالالم ز فعـل مضـارع مجـ: يعبـدوا  ،رابطة : الفاء : هذا البيت رب فليعبدوا 
هــذا اســم إشــارة مبنــي علــى الســكون  ،ورب مفعــول بــه منصــوب  ،واو الجماعــة فاعــل 

ــــت  ،فــــي محــــل جــــر باإلضــــافة  بــــدل مــــن اســــم اإلشــــارة مجــــرور وعالمــــة جــــره : البي
  .)3(الكسرة

  .عالمة جره الكسرةو  اً رور حيث وقوع بدًال من اسم اإلشارة مج" البيت: "א�! �د
  : א��#�"

  .)4(هذا البيت الحرام قأي فليعبدوا سيد وخال
�:وא�%*%ون��% �$א��و���א� �

َمدُ *ُقْل ُهَو اللُه َأَحدٌ �: في قوله تعالى ُه الصالل�
 )5(.  

���א�  : א

مبتــدأ : الصــمداهللا  ،بــدل منــه :أحــد ،لفــظ الجاللــة مبتــدأ : اهللا الصــمد  ،اهللا أحــد 
  .)6(جملة خبر األول لوا

  .عالمة رفعه الضمة حيث وقع بدًال من لفظ الجاللة مرفوعاً " أحد: "א�! �د
  :  א��#�"

لعبادتـه واحـد ال شـريك وال نظيـر لـه ال وأدعـوكم أي قل لهم أن ربي الـذي أعبـده 
   .)1( أفعالهفي في صفاته وال ذاته وال 

                                      
  .284/ 5/ تفسري أيب السعود  )1(
  .3سورة قريش اآلية )2(
  .30/591/إعراب القرآن وبيانه  )3(
  .4/450/تفسري النسفي  )4(
  .2, 1سورة اإلخالص اآليات  )5(
  . 30/616/إعراب القرآن وبيانه  )6(
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�א������א�% �$ �

��دل�א��#ض��ن��ل �

كل في الربع األخير من القرآن الكريم في ستة عشر  ورد بدل بعض من
  :موضعًا على النحو التالي 

�:א��و���א�ول� �

َكذَبْت َقْبَلُهْم َقـْوُم ُنـوٍح َوَعـاٌد *ُجْنٌد َما ُهَناِلَك َمْهُزوٌم ِمَن اْألَْحَزابِ �: في قوله تعالى
�َوِفْرَعْوُن ُذو اْألَْوَتادِ 

 )2(.  
���א�  : א

هنالـك  ،سـتفهام لإل همـا مزيـد ،جنـد مبتـدأ مرفـوع : كـذبت قـبلهم  ،جند ما هنالك 
حيـان أنهـا بـدل بعـض مـن جملـة جنـد مــا  واسـم إشـارة مبنـي علـى السـكون أوردهـا أبـ: 

  .)3(هنالك في محل رفع
قبلها فـي " جند ما"حيث وقعت بدل بعض من الجملة االسمية " كذبت قبلهم: "א�! �د

  .محل رفع
  : א��#�"

نــد مــن األحــزاب مهزومــون عمــا قريــب وهــم قــد ســبقهم فــي التكــذيب أن هــؤالء الج
  .)4(أحزاب قلبهم وهم قوم نوح وعاد وثمود وفرعون

لــه بالنصــر وتعــريض بوعيــد  ووعــد �هــذه اآليــات تســلية لرســول اهللا  : �))� ق�א��)) ل
  .)5(المكذبين من األمم
�:א��و���א�% �$� �

�َوَغواصٍ  َوالشَياِطيَن ُكل َبناءٍ �: في قوله تعالى
 )6(.  

� �

                                                                                                          
  .529/ 8/البحر احمليط  )1(
  .12, 11سورة ص اآليات  )2(
  .386/ 7/البحر احمليط  )3(
  .220-23/219/التحرير والتنوير  )4(
  .املرجع السابق والصفحة )5(
  .37سورة ص اآلية  )6(
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� �

���א�  : א

: كــــل بنــــاء  ،والشــــياطين معطــــوف بــــالواو علــــى الــــريح : والشــــياطين كــــل بنــــاء 
ب بـدل بعـض مـن الشـياطين إليه مجرور باإلضافة فـي موضـع نصـ مضاف ومضاف

  .)1(بتقدير ضمير أي كل بناٍء منهم
  .فقد وقع بدًال من الشياطين في موضع نصب" كل بناء: "א�! �د
  : א��#�"

  .)2(أي سخّر له الشياطين يعملون له ما شاء من أمور البناء والغواصة
�:א��و���א�% ��� �

ِنيَن ِفي اْألَْصَفادِ �: في قوله تعالى َوآَخِريَن ُمَقر�
 )3(.  

���א�  : א

معطـوف علـى كـل بنـاء وغـواص فــي : آخـرين  ،الـواو عاطفـة : وآخـرين مقـرنين 
  .)4(حال منصوب من الشياطين: مقرنين  ،موضع نصب بدل من الشياطين 

  .حيث وقع بدًال من الشياطين في موضع نصب" آخرين: "א�! �د
  : א��#�"

يصفد في القيـود ليعمـل أي هذا صنف آخر من الشياطين شديد القوى والشكيمة 
  .)5(تحت حراسة الحراس كشأن أهل الرأي من الملوك تجاه حاشيتهم وبطانتهم

�:א��و���א��א��� �

�َما َكاَن ِلَي ِمْن ِعْلٍم ِباْلَمَإلِ اْألَْعَلى ِإْذ َيْخَتِصُمونَ � :في قوله تعالى
 )6(.  

� �

� �

                                      
  .203/ 23/ روح املعاين  )1(
  .463/ 12/احملرر الوجيز  )2(
  .38رة ص اآلية سو  )3(
  .65/ 23/ روح املعاين  )4(
   .نفسه املرجع السابق  )5(
  .من سورة ص 69اآلية  )6(
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���א�  : א

 مـــــاضٍ فعـــــل : قـــــال  ،ظـــــرف للـــــزمن الحاضـــــر : إذ : إذ يختصـــــمون  ،إذ قـــــال 
فعـــل مضـــارع مرفـــوع : يختصـــمون  ،ظـــرف للـــزمن الحاضـــر : إذ  ،منصـــوب بالفتحـــة 

فـــي ) إذ يختصـــمون(مـــن جملـــة  ة بـــدالً وهـــي جملـــة واقعـــ" وٕاذ قـــال"عالمـــة رفعـــه الـــواو 
  .)1(حيان ذكرها أبوما موضع رفع على 

  .في موضع رفع" إذ يختصمون"فهي جملة بدل من جملة " إذ قال: "א�! �د
  : א��#�"

  . )2(أي قال ما كان لي من علم بكالم المأل األعلى وقت اختصامهم
ين األشـقياء ثـم ذكـر اء ثنى بـذكر حـال المجـرمعدبعد أن ذكر مآل الس : �� ق�א�� ل

هـا بقصـة آدم وٕابلـيس وامتناعـه علـى ختمبعض األدلـة علـى صـدق الرسـالة المحمديـة و 
  .)3(السجود له

�:א��و���א�� �س� �

َخَلَقُكــْم ِمــْن َنْفــٍس َواِحــَدٍة ثُــم َجَعــَل ِمْنَهــا َزْوَجَهــا َوَأْنــَزَل َلُكــْم ِمــَن �: فــي قولــه تعــالى
َهـاِتُكْم َخْلًقـا ِمـْن َبْعـِد َخْلـٍق ِفـي ُظُلَمـاٍت ثَـَالٍث اْألَْنَعاِم َثَماِنَيـَة َأْزَوا ٍج َيْخُلُقُكـْم ِفـي ُبطُـوِن ُأم

�َذِلُكُم اللُه َربُكْم َلُه اْلُمْلُك َال ِإَلَه ِإال ُهَو َفَأنى ُتْصَرُفونَ 
 )4(.  

���א�  : א

مير فاعلـه ضـ مـاضٍ فعـل : خلقكـم : كم فـي بطـون قيخل ،نفس واحدة  منخلقكم 
 ،جــار ومجــرور متعلــق بخلقكــم: ن نفــس مــ ،مفعــول بــه : والكــاف  ،مسـتتر تقــديره هــو 

فعـــل مضـــارع فاعلـــه ضـــمير مســـتتر : يخلقكـــم  ،نعـــت للـــنفس مجـــرور مثلهـــا : واحـــدة 
متعلــق بــيخلقكم بــدل بعــض مــن جملــة خلقكــم  جــار ومجــرور: فــي بطــون  ،تقــديره هــو 

ًا مــن قـذريتهمــا مـن بعـده فكانــت خلفـي محـل رفــع أي كـان أول الخلـق آدم ثــم حـواء ثـم 
  .)5(بعضه

                                      

  .409/  7/البحر احمليط  )1(
  .املرجع السابق والصفحة )2(
  . 50/ 16/نظم الدور يف تناسب اآليات والسور  )3(
  .6سورة الزمر اآلية  )4(
  .417/ 7/ البحر احمليط  )5(
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  .فهي جملة فعلية واقعة بدل بعض من جملة خلقكم في محل رفع" يخلقكم: "א�! �د
  : א��#�"

ن اهللا خلق البشر من نفس واحدة وهي آدم عليه السالم ثم خلق منها حـواء إأي 
خلقـوا فـي  ثم ذريتهما مـن بعـدهما فكانـت خلقـًا بعضـه مـن بعـض وكـذلك األنعـام فكلهـم

  .)1(ظلمات ثالث هي البطن والرحم والمشيمة فأنى تعدلون عن عبادته
�:א��و���א�� دس� �

وَح ِمـْن َأْمـِرِه َعَلـى َمـْن َيَشـاُء �: في قوله تعالى َرَجاِت ُذو اْلَعْرِش ُيْلِقـي الـرَرِفيُع الد
�ِمْن ِعَباِدِه ِلُيْنِذَر َيْوَم التَالقِ 

 )2(.  
���א�  : א

مضـاف ومضـاف إليـه : رفيـع الـدرجات : درجات ذو العـرش يلقـى الـروح رفيع الـ
ذو العــرش مضــاف ومضــاف إليــه مجـــرور  ،مجــرور باإلضــافة فــي محــل رفــع مبتــدأ 

يلقـى : يلقـى الـروح  ،لمبتـدأ محـذوف  باإلضافة في محل رفع خبر المبتدأ أو خبر ثانٍ 
فاعلـه ضـمير مســتتر  ،فعـل مضـارع مرفـوع عالمـة رفعـه الضــمة المقـدرة علـى اليـاء : 

مفعول به منصـوب عالمـة نصـبه الفتحـة وجملـة يلقـى الـروح بـدل : الروح  ،تقديره هو 
ن إلقــاء الــروح إلــى بعــض عبــاده وهــم إمــن جملــة رفيــع الــدرجات فــي موضــع رفــع إذ 

  .)3(األنبياء بعضًا من تلك الدرجات الرفيعة
الجملة االسـمية قبلهـا  فهي جملة فعلية في موضع رفع بدل من" يلقى الروح: "א�! �د

  ).رفيع الدرجات(
  : א��#�"

علمــه وٕارادتــه إلــى مــن يشــاء مــن عبــادة  ضيرســل اهللا رســله بوحيــه وشــرعه بمحــ
  .)4(لينذرهم بيوم الجزاء والحساب

� �

                                      
  .333/ 23/ التنوير التحرير و  )1(
  .15سورة غافر اآلية  )2(
  .455/ 7/البحر احمليط  )3(
  .رجع السابق والصفحة امل )4(
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�:א��و���א�� ��� �

�ِإْذ َيَتَلقى اْلُمَتَلقَياِن َعِن اْلَيِميِن َوَعِن الشَماِل َقِعيدٌ �: في قوله تعالى
 )1(.  

���א�  : א

فعـــل مضـــارع مرفـــوع :  ييلتقـــ: قعيـــد وعـــن الشـــمال عـــن اليمـــين قيـــان لالمت ييلتقـــ
ع عالمة رفعـه األلـف فاعل مرفو : قيان لالمت ،عالمة رفعه الضمة المقدرة على األلف 

قيـان لعن اليمين قعيد جملة معطوفة على قبلها بالواو وقعيـد بـدل مـن المت ،ألنه مثنى 
لالهتمــام بمــا بــدل عليــه  يــد وقــدم علــى متعلقــهفقعيمــين متعلــق فــي موضــع رفــع وعــن ال

ة ويجــوز أن يكـــون عــن اليمــين خبـــر مقــدم وقعيــد مبتـــدأ عايــر بجانبيـــه ولل اإلحاطــةمــن 
   .)2("يتلقى المتلقيان"بيانًا لجملة مؤخر فتكون الجملة 

  .في موضع رفع" المتلقيان يتلقى"حيث وقع بدًال من جملة " قعيد: "א�! �د
  : א��#�"

كان يالزمانه من وقت تكليفه إلى نهاية أجلـه يحصـيان أعمالـه لأي لكل إنسان م
  .أم سيئة عن يمينه وعن يساره حسنة كانت

�:�א��و���א�% �ن� �

َكـاُنوا َقِلـيًال *آِخِذيَن َما آَتاُهْم َربُهْم ِإنُهْم َكاُنوا َقْبَل َذِلـَك ُمْحِسـِنينَ �: في قوله تعالى
�َيْهَجُعونَ  ِمَن اللْيِل َما

 )3(.  
���א�  : א

ظــرف زمــان : قبــل  ،كــان واســمها :  مــا يهجعــون كــانوا قلــيالً  ،كــانوا قبــل ذلــك 
مــا مصــدرية  ،كــان واسـمها  ،اسـم إشــارة مضــاف إليـه : ذلــك  ،منصـوب علــى الظرفيـة

وجملــة مــا يهجعــون بــدل اشــتمال مــن  ،فعــل مضــارع مرفــوع بثبــوت النــون : ويهجعــون 
فــي " كــانوا قبــل"بــدل مــن جملــة " كــانوا قلــيالً "رهــا منصــوب وجملــة وقلــيًال خباســم كــان 
  .)4(محل رفع

                                      
  .17سورة ق اآلية  )1(
  .26/288/إعراب القرآن وبيانه  )2(
  .17, 16اريات اآليات ذسورة ال )3(
  .135/  26/ إعراب القرآن وبيانه  )4(
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  .في محل رفع" كانوا قبل ذلك"حيث وقعت بدًال من جملة " ما يهجعون: "א�! �د
  : א��#�"

قليًال من الليل طاعة هللا فهم يقومـون الليـل رغـم أنهـم مـن نومًا ن و وماأي كانوا ين
  .)1(عداد المحسنين

�:���א��و���א��  �

َأَلْم َتَر َأن اللَه َيْعَلُم َما ِفي السَماَواِت َوَما ِفي اْألَْرِض َمـا َيُكـوُن �: في قوله تعالى
 ِمْن َنْجَوى َثَالثَـٍة ِإال ُهـَو َراِبُعهُـْم َوَال َخْمَسـٍة ِإال ُهـَو َساِدُسـُهْم َوَال َأْدَنـى ِمـْن َذِلـَك َوَال َأْكثَـرَ 

�َأْيـَن َمــا َكـاُنوا ثُــم ُيَنبـُئُهْم ِبَمــا َعِملُـوا َيــْوَم اْلِقَياَمـِة ِإن اللــَه ِبُكـل َشــْيٍء َعِلــيمٌ  ِإال ُهـَو َمَعهُــمْ 
 

)2(.  
���א�  : א

الهمــــزة : ألــــم : وى جــــمــــا يكــــون مــــن ن ،ألــــم تــــر أن اهللا يعلــــم مــــا فــــي الســــموات 
أن  ،حـذف اليـاء فعل مضـارع مجـزوم بلـم عالمـة جزمـه : تر  ،نافية :  مل. لالستفهام

فعـــل مضـــارع : يعلـــم  ،لفـــظ الجاللـــة اســـمها منصـــوب : اهللا  ،حـــرف توكيـــد ونصـــب : 
: مــــا ،الســــموات اســــم مجــــرور بفــــي  ،حــــرف جــــر : فــــي  ،موصــــول : مــــا  ، مرفــــوع

 ،يكــون  فاعــلجــار ومجــرور : مــن نجــوى  ،فعــل مضــارع مرفــوع : يكــون  ،موصــولة 
فــي محــل رفــع " لــم تــر أن اهللا يعلــمأ"وجملــة مــا يكــون مــن نجــوى ثالثــة بــدل مــن جملــة 

  .)3(ن نجواهم بعض من علم اهللا تعالى بأسرار خلقه وكونهإحيث 
" ألـم تـر أن اهللا يعلـم"مـن جملـة  فهـي جملـة واقعـة بـدالً " مـا يكـون مـن نجـوى: "א�! �د

  .في محل رفع
  : א��#�"

 أي أن اهللا يعلم جميع ما في كونه حتى تناجي الناس بعضهم فهو معهم أيـن مـا
  .)4(هم بما عملوا وقصدوا يوم القيامةئكانوا ثم ينب

                                      
  . 13/ 23/روح املعاين  )1(
  .7ادلة اآليةسورة ا )2(
  . 13/28/26/تحرير والتنويرال )3(
   . 50/ 23/روح املعاين  )4(
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مطلـع  وأنـه جـاءت اآليـات إلشـعار المنـافقين بعلـم اهللا بمـا يتنـاجون فيـه: �� ق�א�� ل
  .)1(على دخيلتهم فيكفوا عن كيد المسلمين �رسوله 

�:א��و���א�# !�� �

َسـَنٌة ِلَمــْن َكـاَن َيْرُجــو اللــَه َلَقــْد َكــاَن َلُكـْم ِفــي َرُسـوِل اللــِه ُأْســَوٌة حَ �: فـي قولــه تعـالى
�َواْلَيْوَم اْآلِخَر َوَذَكَر اللَه َكِثيًرا

 )2(.  
���א�  : א

كــان فعــل  ،للتحقيــق : قــد  ،قســم لل: الــالم : لمــن كــان يرجــو اهللا  ،لقــد كــان لكــم 
 خبــر كــان ماللالكــم الــالم حــرف جــر وضــمير الخطــاب اســم مجــرور بــ ،نــاقص  مــاضٍ 
فعـــل : كـــان  ،اســـم موصـــول مبنـــي علـــى الســـكون : مـــن  ،ف جـــر حـــر : الـــالم  ،مقـــدم

الجملــة اســم  ،فعــل مضــارع مرفــوع فاعلــه ضــمير مســتتر تقــديره هــو : يرجــو  ، مــاضٍ 
بــــدل مــــن ضــــمير " كــــان ولفــــظ الجاللــــة خبرهــــا منصــــوب وجملــــة لمــــن كــــان يرجــــو اهللا

  .)3(بإعادة الجار في المبدل منه) لكم(الخطاب 
بإعــادة " لكــم"مــن ضــمير الخطــاب  جملــة وقعــت بــدالً " لمــن كــان يرجــو اهللا: "א�!)) �د

  .الجار العامل في المبدل منه
  : א��#�"

ن كنتم ترجـون اهللا واليـوم اآلخـر إلقد كان لكم في المؤمنين السابقين أسوة حسنة 
  .)4(وٕان تعرضوا فإن اهللا غني عنكم

�!�  : א��و���א�� د(�
ــَذاَقتْ �: فــي قولــه تعــالى ــُة َأْمِرَهــا ُخْســًرا َف ــاَل َأْمِرَهــا َوَكــاَن َعاِقَب ــْم * َوَب َأَعــد اللــُه َلُه

�َعَذاًبا َشِديًدا َفاتُقوا اللَه َيا ُأوِلي اْألَْلَباِب الِذيَن آَمُنوا َقْد َأْنَزَل اللُه ِإَلْيُكْم ِذْكًرا
 )5(.  

� �

� �

                                      
  ؟ 30/ 16/ نظم الدور يف تناسب اآليات والسور  )1(
  .6سورة املمتحنة اآلية )2(
  .13/28/149/تحرير والتنوير ال )3(
  .8/255/البحر احمليط  )4(
  .10,  9سورة الطالق اآليات  )5(
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���א�  : א

: جملــة كــان ومــا بعــدها  ،و عاطفــة الــوا: أعــد لهــم  ،وكــان عاقبــة أمرهــا خســرًا 
لفــظ  ، مبنــي علــى الفــتح مــاضٍ فعــل : أعــد  ،معطوفــة علــى جملــة فــذاقت وبــال أمرهــا 

بــدل  "أعــد اهللا لهــم"جــار ومجــرور متعلــق بأعــد وجملــة : لهــم  ،فاعــل مرفــوع : الجاللــة 
" أعـد اهللا لهـم"في محل نصب وقال آخرون جملـة " وكان عاقبة أمرها خسراً "من جملة 

  .)1(محل لها استئناف مؤكد لمضمون ما سبقال 
حيـث وقعـت بـدًال مـن جملـة وكـان عاقبـة أمرهـا " عـذابهم شـديداً  أعـد اهللا لهـم: "א�! �د

  .في محل نصب" خسراً 
  : א��#�"

اب الشـديد الـذي أعـد لهـم بسـبب الحـال التـي كـانوا فيهـا فـاتقوا ذأي أنهم ذاقوا العـ
  .)2(هللا لكم القرآن الذي فيه نفعكماهللا يا أولي العقول الراجحة قد أنزل ا

��!��:א��و���א�% �$� �

َيـْوَم *َفـَذْرُهْم َيُخوُضـوا َوَيْلَعُبـوا َحتـى ُيَالقُـوا َيـْوَمُهُم الـِذي ُيوَعـُدونَ �: في قوله تعـالى
�َيْخُرُجوَن ِمَن اْألَْجَداِث ِسَراًعا َكَأنُهْم ِإَلى ُنُصٍب ُيوِفُضونَ 

 )3(.  
���א�  : א

فعـل : يالقـوا  ،الغايـة  النتهـاءحـرف : حتى : يوم يخرجون  ،قوا يومهم حتى يال
مضــاف : يــوم  ،حتــى عالمــة نصــبه حــذف النــون بــأن مضــمرة بعــد مضــارع منصــوب 

: يـــوم : يـــوم يخرجـــون  ،مفعـــول بـــه  مضـــاف إليـــه مجـــرور فـــي محـــل نصـــب ،والهـــاء 
فعــل  :يخرجــون  ،ظـرف زمــان منصــوب علــى الظرفيــة بــدل مــن يــومهم منصــوب مثلــه 

  .)4( بني للمجهول والواو نائب فاعلمضارع م
  .فهو بدل من يومهم في محل نصب" يوم يخرجون: "א�! �د

� �

                                      
  .28/102/ب القرآن وصرفه اجلدول يف إعرا )1(
  .337/ 28/ التحرير والتنوير  )2(
  .43,  42سورة املعارج اآليات  )3(
  .  14/29/183/التحرير والتنوير )4(
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  : א��#�"

أي ذرهـم يخوضـوا فـي عمـل الباطـل حتــى يالقـوا اليـوم الموعـود وهـو يـوم القيامــة 
  .)1(إذ يخرجون من قبورهم مسرعين كأنهم مسرعين إلى أصنامهم

وتهديـد ووعيـد لهـم حتـى يكفـوا عـن الخـوض  �ة للرسـول اآليـات تسـلي : �� ق�א�� ل
  .)2(في تلك األباطيل

�!��% ���א��و���א�:� �

�ِنْصَفُه َأِو اْنُقْص ِمْنُه َقِليًال *ُقِم اللْيَل ِإال َقِليًال �: في قوله تعالى
 )3(.  

���א�  : א

ير فعـل أمـر مبنـي علـى السـكون والفاعـل ضـم: قـم : نصـفه  ،قم الليل إال قلـيًال 
إال  ،مفعـول بـه منصـوب عالمـة نصـبه الفتحـة : الليل  ،مستتر فيه وجوبًا تقديره أنت 

بــدل مــن : نصــفه  ،مســتثنى منصــوب عالمــة نصــبه الفتحــة : قلــيًال  ،أداة اســتثناء : 
الليل منصوب عالمة نصبه الفتحة والهاء ضمير متصل في محل جر باإلضافة كمـا 

أو يحتمــل أن تكــون مفعــوًال بــه لفعــل " مــن قلــيالً أن يكــون نصــف بــدًال  )4(ز الســمينجــوّ 
  ".قم نصفه"محذوف تقديره 

بــدل مــن الليــل منصــوبة عالمــة نصــبها الفتحــة والهــاء ضــمير  وفهــ" نصــفه: "א�!)) �د
  .متصل في محل جر باإلضافة

  : א��#�"

م أقل من نصف الليـل تقو أي قم أقل من نصف الليل أو تخّير أحد األمرين بأن 
  .)5(ه أو ينقص منه شيءأو أن يزيد علي

�!���א���א��و���א�:� �

ْوَجْيِن الذَكَر َواْألُْنَثى�: في قوله تعالى َفَجَعَل ِمْنُه الز�
 )6(.  

                                      
  .  14/29/183/التحرير والتنوير  )1(
  ؟85/  16/ نظم الدور يف تناسب اآليات والسور  )2(
  .3,  2سورة املزمل اآليات  )3(
  .401/ 6/ سمني لل/ الدر املصون  )4(
  .املرجع السابق والصفحة )5(
  .39سورة القيامة اآلية  )6(
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���א�  :  א

منـه  ،سـوى فمعطـوف بالفـاء علـى : فجعـل : فجعل منه الزوجين الذكر واألنثـى 
ه اليــاء نصــب مــةمفعــول بــه منصــوب عال: الــزوجين  ،جــار ومجــرور متعلــق بجعــل : 

دل من الزوجين منصوب عالمة نصبه الفتحة واألنثـى معطوفـة ب: الذكر  ،ألنه مثنى 
  .)1("الذكر"بالوا على 

  .فقد وقع بدًال من الزوجين منصوب بالفتحة" الذكر: "א�! �د
  : א��#�"

 أي فخلــــــق مــــــن اإلنســــــان الــــــزوجين الــــــذكر واألنثــــــى ليعرضــــــه للثــــــواب والجــــــزاء
  .)2(بالتكليف

�:س��!��� �א��و���א� �

�َحَداِئَق َوَأْعَناًبا*ِإن ِلْلُمتِقيَن َمَفاًزا�: في قوله تعالى
 )3(.  

���א�  : א

جـــــار : للمتقـــــين ،حـــــرف توكيـــــد ونصـــــب : إن : حـــــدائق  ،إن المتقـــــين مفـــــازًا   
حـدائق بـدل مـن  ،اسـم إن مـؤخر منصـوب : مفازا  ،" إن"ومجرور في محل رفع خبر 

  .)4(مفازا منصوب
  .فهو بدل من مفازًا منصوب عالمة نصبه الفتحة" ائقحد: "א�! �د
  : א��#�$

ــــوم القيامــــة التــــي فيهــــا الحــــدائق ذات الفاكهــــة  ــــين فــــائزون بالجنــــة ي أي أن المتق
  .)5(واألعناب

�!���دس� א��و���א�:� �

ْنَساُن َما َسَعى�: في قوله تعالى �َفِإَذا َجاَءِت الطامُة اْلُكْبَرىَيْوَم َيَتَذكُر اْإلِ
 )6(.  

                                      
  .30/307/إعراب القرآن وبيانه  )1(
  .403/ 15/ للطربسي / جممع البيان  )2(
  .32, 31سورة النبأ اآليات  )3(
  .6/467/الدر املصوت  )4(
  /4/تفسري النسفي  )5(
  .35,  34سورة النازعات اآلية  )6(
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���א�  : א

ظــرف لمــا يســتقبل مــن : إذا  ، عاطفــةالفــاء : يــوم يتــذكر  ،فــإذا جــاءت الطامــة 
فاعــل : الطامــة  ،مبنــي علــى الفــتح والتــاء للتأنيــث  مــاضٍ فعــل : جــاءت جــاء  ،الــزمن 

عالمـــة نصـــبه  )إذا جـــاءت(ظـــرف زمـــان منصـــوب بـــدل مـــن : يـــوم  ،مرفـــوع بالضـــمة 
  .)1(بالضمة الظاهرة على أخره فعل مضارع مرفوع: يتذكر  ،الفتحة 
  .فهو بدل من إذا جاءت عالمة نصبه الفتحة" يوم: "א�! �د
  : א��#�"

لــو وتغلــب كــل شــيء فــي ذلــك اليــوم يتــذكر اإلنســان مــا عأي يــوم تــأتي الطامــة فت
  .)2(ر أو شريعمله من خ

                                      
  .30/370/القرآن وبيانه  إعراب )1(
  .434/  10/ للطربسي / جممع البيان  )2(
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�א������א�% �� �

��دل�א,!�� ل �

األخيـر مـن القـرآن الكـريم الربـع  فـيبدل االشتمال فـي ثمانيـة عشـر موضـعًا ورد 
  :على النحو التالي 

�:א��و���א�ول� �

ُروا اْلِمْحـَرابَ �: في قوله تعالى ِإْذ َدَخلُـوا َعَلـى َداُوَد *َوَهْل َأَتاَك َنَبُأ اْلَخْصِم ِإْذ َتَسـو
َنـــا ِبـــاْلَحق َوَال َفَفـــِزَع ِمـــْنُهْم َقـــاُلوا َال َتَخـــْف َخْصـــَماِن َبَغـــى َبْعُضـــَنا َعَلـــى َبْعـــٍض َفـــاْحُكْم َبْينَ 

َراطِ  ُتْشِطْط َواْهِدَنا ِإَلى َسَواِء الص�
 )1(.  

���א�  : א

ظــرف زمــان مبنــي علــى الســكون فــي محــل : إذ : إذ تســوروا المحــراب إذ دخلــوا 
حـــين متعلـــق بالخصـــم أو متعلـــق بمحـــذوف تقـــديره نبـــأ تحـــاكم الخصـــوم بمعنـــى نصـــب 

او ضـمير متصـل بـواو الجماعـة والـو مبني علـى الضـم التصـاله  ماضٍ فعل : وتسوروا 
مبنـي علـى  مـاضٍ فعـل : إذ بـدل مـن إذ األولـى ودخلـوا: دخلـوا  في محل رفـع فاعـل إذ

  .)2(الضم التصاله بواو الجماعة
  .حيث وقعت بدًال من إذ األولى بدل اشتمال في محل نصب" إذ: "א�! �د
  : א��#�"

اود عليـه السـالم ففـزع أي هل أتـاك نبـأ الفـريقين المختصـيمين حـين دخـًال علـى د
  .)3(منهم لما رآهم تسوروا المحراب طالبين الفصل بينهما

�:א��و���א�% �$� �

َواْذُكـْر َعْبـَدَنا َأيــوَب ِإْذ َنـاَدى َربـُه َأنــي َمسـِنَي الشـْيَطاُن ِبُنْصــٍب �: فـي قولـه تعــالى
�َوَعَذابٍ 

 )4(.  
� �

                                      
  .21سورة ص اآلية  )1(
  .178/ 23/روح املعاين  )2(
  .391/ 7/البحر احمليط  )3(
  .41سورة ص اآلية  )4(
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���א�  : א

إذ : إذ نـادى  ،إعرابهـا فـي عطـف البيـان ورد : وأذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربـه 
: نــادى  ،اســم مبنــي علــى الســكون فــي محــل نصــب بــدل اشــتمال مــن أيــوب ظــرف : 

مبنــي علــى الفــتح المقــدرة علــى األلــف والفاعــل ضــمير مســتتر فيــه جــوازًا   مــاضٍ فعــل 
ضــمير متصــل : مفعــول بــه منصــوب عالمــة نصــبه الفتحــة والهــاء : ربــه  ،تقــديره هــو 

  .)1(اإلضافةفي محل جر ب
  .فهي اسم مبني على السكون في محل نصب بدل اشتمال من أيوب" إذ: "א�! �د
)2(א��#�"

 :  

�:א��و���א�% ��� �

  .)3(َجَهنَم َيْصَلْوَنَها َفِبْئَس اْلِمَهادُ *َهَذا َوإِن ِللطاِغيَن َلَشر َمآبٍ �: في قوله تعالى
���א�  : )4(א
  :)5(א��#�"

�:א��و���א��א��� �

ُر �: قوله تعالىفي  َهـاِر َوُيَكـوْيَل َعَلى النُر الل ُيَكو َماَواِت َواْألَْرَض ِباْلَحقَخَلَق الس
ـــَو اْلَعِزيـــُز  ـــل َيْجـــِري ِألََجـــٍل ُمَســـمى َأَال ُه ـــْمَس َواْلَقَمـــَر ُك َر الش ـــِل َوَســـخ ـــاَر َعَلـــى اللْي النَه

  ) 6(اْلَغفارُ 
���א�  : א

فعــل : ســخر  ،الــواو عاطفــة : والقمــر كــل يجــري ألجــل مســمى وســخر الشــمس 
ـــى الفـــتح والفاعـــل ضـــمير مســـتتر فيـــه جـــوازًا تقـــديره هـــو  مـــاضٍ  : الشـــمس  ،مبنـــي عل

 ،اسـم معطـوف بـالواو علـى الشـمس: مفعول به منصوب عالمة نصـبه الفتحـة والقمـر 
ليــاء فعــل مضــارع مرفــوع بضــمة مقــدرة علــى ا: يجــري  ،مبتــدأ مرفــوع بالضــمة : كــل 

                                      
  .4/33/تفسري النسفي  )1(
  .5املوضع الثاين من عطف البيان ورد يف )2(
  .56،  55سورة ص اآليات  )3(
  .يف املوضع اخلامس من عطف البيانورد  )4(
  . له  ورد يف املوضع السابق )5(
  .5سورة الزمر اآلية  )6(
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جـــار ومجـــرور متعلـــق : ألجـــل  ،للثقـــل والفاعـــل ضـــمير مســـتتر فيـــه جـــوازًا تقـــديره هـــو 
نعـت ألجـل مجـرور مثلهـا عالمـة جرهـا الكسـرة المقـدرة علـى األلـف : مسمى  ،بيجري 

وجملـة يجـري بـدل اشـتمال مـن جملـة سـخر الشـمس والقمـر ألن التسـخير يشـتمل علــى 
  .)1(رىأحوال الج

  .جملة واقعة بدل اشتمال من جملة سخر الشمسفهي " كل يجري: "א�! �د
  : א��#�"

نـــزه تعـــالى نفســـه ووصـــفها بالوحـــدة ذاكـــرًا مـــا دل علـــى ذلـــك مـــن خلـــق الســـموات 
واألرض وتكوير الليل والنهار وما إلى ذلك مـن مخلوقـات وهـو العزيـز الـذي ال يغالـب 

  .)2(الغفار لمن تاب
�:א��و���א�� �س� �

ــ�: فــي قولــه تعــالى ْن َنْفــٍس َواِحــَدٍة ثُــم َجَعــَل ِمْنَهــا َزْوَجَهــا َوَأْنــَزَل َلُكــْم ِمــَن َخَلَقُكــْم ِم
َهـاِتُكْم َخْلًقـا ِمـْن َبْعـِد َخْلـٍق ِفـي ُظُلَمـاٍت ثَـَالٍث  اْألَْنَعاِم َثَماِنَيـَة َأْزَواٍج َيْخُلُقُكـْم ِفـي ُبطُـوِن ُأم

 ُكْم َلُه اْلُمْلُك َال ِإَلَه ِإالُه َربى ُتْصَرُفونَ َذِلُكُم اللُهَو َفَأن �
 )3(.  

����א��:א �

فعـل : يخلقكـم : يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقًا من بعد خلق فـي ظلمـات ثـالث 
محــل ضــمير مخــاطبين فــي : الكــاف فاعلــه ضــمير مســتتر تقــديره هــو  مضــارع مرفــوع

أمهـــاتكم مضـــاف  ،جـــار ومجـــرور متعلـــق بـــيخلقكم  :، فـــي بطـــون مفعـــول بـــه نصـــب
فــي ظلمــات  ،حــال منصـوب : خلقـًا مــن بعــد خلـق  ،جـرور باإلضــافة ومضـاف إليــه م

جار ومجرور في محل جـر بـدل اشـتمال مـن فـي بطـون أمهـاتكم ألن البطـون مشـتملة 
  .)4(عليها

جملة واقعة بدل اشتمال مـن فـي بطـون أمهـاتكم بإعـادة العامـل  "في ظلمات: "א�! �د
  .في محل جر

                                      
  .322/ 24/التحرير والتنوير  )1(
  .املرجع السابق )2(
  .6سورة الزمر اآلية  )3(
  .12/482/ احملرر الوجيز  )4(
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  : א��#�"

ة ثــم علقــه إلــى غهــاتكم بمراحــل الخلــق كلهــا مضــن اهللا خلقكــم فــي بطــون أمإأي 
خره في تلك البطون المظلمـة بظلمـات الـبطن ثـم الـرحم ثـم المشـيمة وهـو اإللـه الواحـد آ

  .)1(المتصف بصفات الكمال فكيف تنصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره
�:�א��و���א�� دس� �

ِإن اْلَخاِســـِريَن الـــِذيَن َخِســـُروا َفاْعُبـــُدوا َمـــا ِشـــْئُتْم ِمـــْن ُدوِنـــِه ُقـــْل �: فـــي قولـــه تعـــالى
َلُهْم ِمْن َفْوِقِهْم ُظَلـٌل ِمـَن النـاِر *َأْنُفَسُهْم َوَأْهِليِهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َأَال َذِلَك ُهَو اْلُخْسَراُن اْلُمِبينُ 
ُف اللُه ِبِه ِعَباَدُه َيا ِعَباِد َفاتقُ  ونِ َوِمْن َتْحِتِهْم ُظَلٌل َذِلَك ُيَخو�

 )2(.  
���א�  : א

حـرف تنبيـه أو اسـتفتاح ال : ال أ: لهم من فوقهم ظلـل  ،أال ذلك هو الخسران المبين 
الـالم للبعـد والكـاف  ،اسـم إشـارة مبنـي علـى السـكون فـي محـل رفـع مبتـدأ : ذلك  ،محل له 
نعــت للخســران : المبــين  ،خبــر ذلــك مرفــوع : الخســران  ،ضــمير فصــل : هــو  ،للخطــاب 
أو هــو ضــمير منفصــل فــي  ،اإلعــرابالجملــة االســمية اســتئنافية ال محــل لهــا مــن مرفــوع و 

  .في محل رفع خبر ذلك ،) هو الخسران(الخسران خبره والجملة االسمية  ،محل رفع مبتدأ 

ال أ ،جملــة اســمية فــي محــل رفــع بــدل اشــتمال مــن جملــة : لهــم مــن فــوقهم ظلــل
اب وخــص ذلــى ذلــك النــوع مــن العــذلــك هــو الخســران المبــين إذ أن الخســران يشــتمل ع

  .)3(عليهم لتسلطه على إهالك أجسامهم اً ناألنه أشد خسر 
ال ذلــك هـــو أفهــي جملـــة اســمية بــدل اشــتمال مـــن جملــة " لهــم مـــن فــوقهم ظلــل": א�!)) �د�

  .الخسران المبين في محل رفع
  : א��#�"

هو النـار أي أعبدوا ما شئتم في الدنيا ألنه مالقيكم الخسران المبين يوم القيامة و 
 .)4(اب من فوقكم ومن تحتكمذفيغشاكم الع

  
                                      

  .39/ 3/تفسري النسفي  )1(
  .16,  15سورة الزمر اآلية  )2(
  .420/ 7/ يط البحر احمل )3(
  .361/ 24/ التحرير والتنوير  )4(
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�:א��و���א�� ��� �

ـــه تعـــالى ـــاُبوا ِإَلـــى اللـــِه َلهُـــُم �: فـــي قول َوالـــِذيَن اْجَتَنُبـــوا الطـــاُغوَت َأْن َيْعُبـــُدوَها َوَأَن
�اْلُبْشَرى َفَبشْر ِعَباِدي

 )1(.  
  .بع األخيردل االشتمال من المصدر المؤول في عشرة مواضع من الر بورد 

  رقمها  اسم السورة  نص اآلية

َوالــِذيَن اْجَتَنُبــوا الطــاُغوَت َأْن َيْعُبــُدوَها َوَأَنــاُبوا ِإَلــى اللــِه َلُهــُم (
  )اْلُبْشَرى َفَبشْر ِعَباِدي

  17  الزمر  

َوَكــَذِلَك َحقــْت َكِلَمــُة َربــَك َعَلــى الــِذيَن َكَفــُروا َأنُهــْم َأْصــَحاُب (
 ارِ الن(  

  6  غافر 

َوَقاَل ِفْرَعْوُن َذُروِني َأْقُتْل ُموَسى َوْلَيْدُع َربُه ِإنـي َأَخـاُف َأْن (
  )ُيَبدَل ِديَنُكْم َأْو َأْن ُيْظِهَر ِفي اْألَْرِض اْلَفَسادَ 

  26  غافر 

نـُه َسُنِريِهْم آَياِتَنـا ِفـي اْآلَفـاِق َوِفـي َأْنُفِسـِهْم َحتـى َيَتَبـيَن َلهُـْم أَ (
  )اْلَحق َأَوَلْم َيْكِف ِبَربَك َأنُه َعَلى ُكل َشْيٍء َشِهيدٌ 

  53  فصلت 

ـى ِبـِه ُنوًحـا َوالـِذي َأْوَحْيَنـا ِإَلْيـَك ( يِن َمـا َوصَشَرَع َلُكْم ِمَن الـد
ْيَنا ِبـِه ِإْبـَراِهيَم َوُموَسـى َوِعيَسـى َأْن َأِقيُمـوا الـديَن َوَال  َوَما َوص

ُقوا ِفيِه َكُبَر َعَلى اْلُمْشِرِكيَن َما َتْدُعوُهْم ِإَلْيـِه اللـُه َيْجَتِبـي تَ  َتَفر
  )ِإَلْيِه َمْن َيَشاُء َوَيْهِدي ِإَلْيِه َمْن ُيِنيبُ 

  13  الشورى 

  66  الزخرف   )َهْل َيْنُظُروَن ِإال الساَعَة َأْن َتْأِتَيُهْم َبْغَتًة َوُهْم َال َيْشُعُرونَ (

َفَهْل َيْنُظُروَن ِإال الساَعَة َأْن َتْأِتَيُهْم َبْغَتًة َفَقْد َجـاَء َأْشـَراُطَها (
  )َفَأنى َلُهْم ِإَذا َجاَءْتُهْم ِذْكَراُهمْ 

  18  محمد 

ُهــُم الــِذيَن َكَفــُروا َوَصــدوُكْم َعــِن اْلَمْســِجِد اْلَحــَراِم َواْلَهــْدَي َمْعُكوًفــا َأْن (
ُه َوَلـــْوَال ِرَجـــاٌل ُمْؤِمُنـــوَن َوِنَســـاٌء ُمْؤِمَنـــاٌت َلـــْم َتْعَلُمـــوُهْم َأْن َيْبلُـــَغ َمِحلـــ

َتَطُئوُهْم َفُتِصـيَبُكْم ِمـْنُهْم َمَعـرٌة ِبَغْيـِر ِعْلـٍم ِلُيـْدِخَل اللـُه ِفـي َرْحَمِتـِه َمـْن 
  )ِليًماَيَشاُء َلْو َتَزيُلوا َلَعذْبَنا الِذيَن َكَفُروا ِمْنُهْم َعَذاًبا أَ 

  25  الفتح 

ـــَماِء َأْن َيْخِســـَف ِبُكـــُم اْألَْرَض َفـــِإَذا ِهـــَي ( 16  الملك َأَأِمْنـــُتْم َمـــْن ِفـــي الس  

                                      
  .17سورة الزمر اآلية  )1(
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  )َتُمورُ 
ـــــــْيُكْم َحاِصـــــــًبا ( ـــــــَماِء َأْن ُيْرِســـــــَل َعَل ـــــــي الس ـــــــُتْم َمـــــــْن ِف َأْم َأِمْن

  )َفَسَتْعَلُموَن َكْيَف َنِذيرِ 
  17  الملك 

���א�  : א

معطـوف علـى مـا اسـم موصـول : والـذين : الطاغوت أن يعبـدوها  والذين اجتنبوا
مبنـــي علـــى الضـــم التصـــاله بـــواو الجماعـــة وهـــو ضـــمير  مـــاضٍ فعـــل : ه اجتنبـــوا لـــبق

حــرف : أن  ،مفعــول بــه منصـوب بالفتحــة : الطـاغوت  ،متصـل فــي محـل رفــع فاعــل 
و يعبدوا فعل مضارع منصوب بأن عالمة نصبه حذف النـون والـوا ،مصدرية ونصب 

ضمير متصل في محل رفع فاعل والهاء ضمير متصل مبني على السكون في محـل 
نصــب مفعـــول بـــه وأن ومـــا بعـــدها بتأويـــل مصــدر فـــي محـــل نصـــب بـــدل اشـــتمال مـــن 

  .)1(غوتالطا
فهـــي بتأويـــل مصـــدر بـــدل اشـــتمال مـــن الطـــاغوت فـــي محـــل " أن يعبـــدوها: "א�!))) �د

  .نصب
  : א��#�"

لطواغيـــت واألوثـــان ورجعـــوا وتـــابوا إلـــى اهللا أي الـــذين تركـــوا وبعـــدوا عـــن عبـــادة ا
  .)2(فبشرهم بالثواب الجزيل والفوز العظيم بدخول الجنة

�:א��و���א�% �ن� �

َوَيْوَم اْلِقَياَمِة تَـَرى الـِذيَن َكـَذُبوا َعَلـى اللـِه ُوُجـوُهُهْم ُمْسـَودٌة َأَلـْيَس �: في قوله تعالى
  .)3( �نَ ِفي َجَهنَم َمْثًوى ِلْلُمَتَكبِري

���א�  :  א
بضــمة  مرفــوع فعــل مضــارع: تــرى : تــرى الــذين كــذبوا علــى اهللا وجــوههم مســودة 

مبنــي علــى  مــاضٍ فعــل : كــذبوا  ،اســم موصــول : الــذين  ،مقــدرة علــى األلــف للتعــذر 

                                      
  .492/  23/للطربسي / جممع البيان  )1(
  .41/ 3/تفسري النسفي  )2(
  .60سورة الزمر اآلية  )3(
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وجـــوههم  ،جـــار ومجـــرور متعلـــق بكـــذبوا : علـــى اهللا  ،الضـــم التصـــاله بـــواو الجماعـــة 
  .)1(الموصول بدل اشتمال من اسم  ،مسودة 
  .فهي جملة بدل اشتمال من الموصول في محل نصب" وجوههم مسودة: "א�! �د
  : א��#�"

أي يــوم القيامــة تــرى الــذين كــذبوا علــى اهللا وجــوههم ســوداء ممــا ينــالهم مــن شــدة 
  .)2(العذاب وهوله وقيل هي عالمة تميزهم

ليــه حــالهم فــي ة المشــركين ومــا يكــون عر ذكــر تعــالى أحــوال الفجــ المــ : �))� ق�א��)) ل
  .)3(اآلخرة دعا المؤمنين إلى التوبة والرجوع قبل فوات األوان

�:א��و���א�� ��� �

َوَأْنــــِذْرُهْم َيــــْوَم اْآلِزَفــــِة ِإِذ اْلُقُلــــوُب َلــــَدى اْلَحَنــــاِجِر َكــــاِظِميَن َمــــا �: فــــي قولــــه تعــــالى
�ِللظاِلِميَن ِمْن َحِميٍم َوَال َشِفيٍع ُيَطاعُ 

 )4(.  
���א�  : א

 بــدل: إذ  ،ين مــن حمــيم وال شــفيع القلــوب لــدى الخنــاجر كــاظمين مــا للظــالمإذ 
ظــرف متعلــق بخبــر المبتــدأ : لــدى  ،مبتــدأ مرفــوع بالضــمة : القلــوب  ، مــن يــوم اآلزفــة
عالمــة جــره الكســرة والجملــة االســمية و الحنــاجر مضــاف إليــه مجــرور  ،وهــو مضــاف 

جــــار : للظــــالمين  ،نافيــــة : مــــا . فــــي محــــل جــــر باإلضــــافة) القلــــوب لــــدى الحنــــاجر(
: يطـاع ،معطـوف علـى مـن حمـيم : وال شفيع  ،جار ومجرور : من حميم  ، ومجرور

في محل جر بدل اشـتمال " ما للظالمين"لمجهول والجملة االسمية لفعل مضارع مبني 
شــمل الظــالمين أنفســهم الن تلــك الحالــة ت" القلــوب لــدى الحنــاجر"مــن الجملــة االســمية 

  .)5(ذاب بما استحقوا الع
فهـي جملـة اسـمية بـدل اشـتمال مـن " ما للظـالمين مـن حمـيم وال شـفيع يطـاع: "א�! �د

  .في موضع جر" القلوب لدى الحناجر"الجملة االسمية 
                                      

  . 19/ 26/ روح املعاين  )1(
  .املرجع السابق )2(
  . 38/ 16/نظم الدور يف تناسب اآليات والسور  )3(
  .18سورة غافر اآلية  )4(
  .457-456/ 7/ البحر احمليط  )5(
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  : א��#�"

ن الكـــافرين يـــوم القيامـــة قلـــوبهم وجلـــة كـــاظمين عليهـــا فهـــي بالغـــة حنـــاجرهم إأي 
  .)1(األعمال السيئاتتكاد تزيغ من هول ذلك اليوم وخوفهم مما فعلوا من 

�:א��و���א�# !�� �

ـــــه تعـــــالى ـــــوُء �: فـــــي قول ـــــآِل ِفْرَعـــــْوَن ُس ـــــُروا َوَحـــــاَق ِب ـــــا َمَك ـــــيَئاِت َم ـــــاُه اللـــــُه َس َفَوَق
ــاَعُة َأْدِخُلــوا آَل ِفْرَعــْوَن َأَشــد *اْلَعــَذابِ  ا َوَيــْوَم َتُقــوُم السا َوَعِشــيــاُر ُيْعَرُضــوَن َعَلْيَهــا ُغــُدوالن

�ابِ اْلَعذَ 
 )2(.  
���א�  : א

: حـاق  ،عاطفـة : الـواو : وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضـون عليهـا 
مضـاف إليـه : فرعون ،جار ومجرور متعلق بحاق : مبني على الفتح بآل  ماضٍ فعل 

بـدل مــن سـوء العــذاب مرفـوع بالضــمة : النـار  ،مجـرور باإلضـافة عالمــة جـره الكســرة 
فهــو مشــتمل علــى مــوتهم ثــم عرضــهم علــى  قر غــنــا هــو الألن العــذاب المقصــود بــه ه

ــــار  ــــل الن ــــار وقي ــــى : الن ــــل هــــي منصــــوبة عل ــــار وقي ــــدأ محــــذوف أي هــــو الن ــــر مبت خب
  .)3(االختصاص بفعل محذوف

  .حيث وقعت بدل اشتمال من سوء العذاب مرفوع بالضمة" النار" :א�! �د
  : א��#�"

شـد أعـذاب وحـاق بـآل فرعـون وقاه اهللا شدائد مكرهم وما هموا به من أنـواع الأي 
  .)4(العذاب وذلك موتهم غرقًا ثم عرضهم على النار غدوًا وعشياً 

هذه اآليات دعوة بإجمال ثم تفصـيل مـن مـؤمن آل فرعـون حيـث حـثهم  :�� ق�א�� ل
  .)5(على طريق الرشاد والعمل لآلخرة

� �

� �

                                      
  .114/ 24/ التحرير والتنوير  )1(
  .46،  45سورة غافر اآليات  )2(
  .468/ 7/ البحر احمليط  )3(
   12/49/الوجيز يف تفسري كتاب اهللا العزيز  رر احمل )4(
  .املرجع السابق والصفحة   )5(
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�!��:א��و���א�� د(� �

ــْن ُيْلَقــى ِفــي  ِإن الــِذيَن ُيْلِحــُدوَن ِفــي�: فــي قولــه تعــالى ــا َأَفَم ــْوَن َعَلْيَن ــا َال َيْخَف آَياِتَن
ِإن  *النــاِر َخْيــٌر َأْم َمــْن َيــْأِتي آِمًنــا َيــْوَم اْلِقَياَمــِة اْعَمُلــوا َمــا ِشــْئُتْم ِإنــُه ِبَمــا َتْعَمُلــوَن َبِصــيرٌ 

�الِذيَن َكَفُروا ِبالذْكِر َلما َجاَءُهْم َوإِنُه َلِكَتاٌب َعِزيزٌ 
 )1(.  

���א�  : א

اسـم موصـول مبنـي : الـذين  ،ن حـرف توكيـد ونصـب إ: إن الذين يلحدون في آياتنـا 
 فعــل مضــارع مرفــوع بثبــوت النــون والــواو: يلحــدون " نإ"علــى الفــتح فــي محــل نصــب اســم 
ضـمير : جار ومجرور متعلق بيلحـدون ونـا: في آياتنا . ضمير متصل في محل رفع فاعل

ن إ"بدل اشـتمال مـن " ن الذين كفرواإ" ،ن في محل جر باإلضافة متصل مبني على السكو 
وٕان كانـت إعـادة العامـل غيـر ) نإ(في محل رفع بإعادة العامـل وهـو حـرف " الذين يلحدون

ّن ألن الخبـر إة إال في حرف الجـر كمـا قـال الرضـي وعلـى هـذا القـول ال يقـدر خبـر ور همش
عمــر بــن العــالء  أمــا أبــو ،" فــون علينــاال يخ"عنــه خبــر عــن البــدل وهــو قولــه  عــن المبــدل
خبـرًا فقـالوا  "نّ إل" ا جعـالجملة مستقلة ألنهم" إن الذين كفروا بالذكر"جعلوا جملة فوالكسائي 

  .)2(وقيل هي صلة الموصول ال محل لها" أولئك ينادون من مكان بعيد" "إنّ "خبر 
فــي محــل " حــدونن الــذين يلإفقــد وقعــت بــدل اشــتمال مــن " إن الــذين كفــروا: "א�!)) �د

  .رفع
  : א��#�"

إن الذين يميلون عن آياتنا ويعادون رسلنا فيما جاءوا به من الذكر الحكـيم ال يخفـون 
ر أعملـوا مـا يـيمانـه خإر أم مـن يـأتي آمنـًا بسـبب يـعلينا أفمن يلقى في النـار بسـبب كفـره خ

  .)3(شئتم واهللا يعلم ما تعملون
منين األبــرار ثــم أعقبتهــا بــذكر حــال ذكــرت تلــك اآليــات صــفات المــؤ  : �))� ق�א��)) ل�

 .)4(هائالملحدين في آياته المكذبين برسله وأنبي

  

                                      
  .41,  40سورة فصلت اآليات  )1(
  .5 - - 499/ 7/لبحر احمليط ا )2(
  .568/  23/ إعراب القرآن وبيانه  )3(
  . 80/ 16/ نظم الدور يف تناسب اآليات والسور  )4(
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��!��:א��و���א�% �$� �

ُسـِل ِمـْن َقْبِلـَك ِإن َربـَك َلـُذو َمْغِفـَرٍة �: في قوله تعالى َما َقـْد ِقيـَل ِللر َما ُيَقاُل َلَك ِإال
�َوُذو ِعَقاٍب َأِليمٍ 

 )1(.  
���א�  : א

: ن ربك لذو مغفـرة وذو عقـاب ألـيمإ ،إال ما قد قيل للرسل من قبلك لك ما يقال 
فعـــل مضـــارع مبنـــي للمجهـــول مرفـــوع عالمـــة رفعـــه : يقـــال  ،نافيـــة ال عمـــل لهـــا : مـــا 

: مـا ،أداة حصر ال عمل لهـا: إال ) يقال(جار ومجرور متعلق بالفعل : لك  ،الضمة 
 )إال يمثـــل مـــا(ل بمعنـــى اســم موصـــول مبنـــي علـــى الســكون فـــي محـــل رفـــع نائــب فاعـــ

حــرف : قــد ،المضــاف إليهــا " مــا"حلــت محلــه و " مثــل"فحــذف المضــاف نائــب الفاعــل 
مبنــي للمجهــول مبنــي علــى الفــتح ونائــب الفاعــل ضــمير  مــاضٍ فعــل : قيــل  ،تحقيــق 

والجملـة صـلة الموصـول ال " مثـل"أو علـى " مـا"مستتر فيه جوازًا تقديره هو يعود علـى 
  . جار ومجرور متعلق بحال محذوفة من الرسل: للرسل  ، اإلعرابمحل لها من 

منصــــوب " نإ"اســــم :  رب ،حــــرف توكيــــد ونصــــب : ن إ ،إن ربــــك لــــذو مغفــــرة 
مرفـوع عالمـة رفعـه الـواو " نإ"خبـر : ذو  ،الالم للتوكيـد : لذو  ،عالمة نصبه الفتحة 

وذو  ،مضـــاف إليـــه مجـــرور باإلضـــافة عالمـــة جـــره الكســـرة : مغفـــرة  ،وهـــو مضـــاف 
بـدل اشـتمال مـن الموصـول " إن ربـك"عقاب أليم معطوفة بالواو على ذو مغفرة وجملة 

وقيـل هـي جملـة اسـتئنافية . في محل رفع والرابط مقدر أي ما يقال لـك فـي شـأنهم" ما"
  .)2(اإلعرابال محل لها من 

فـي محـل " مـا"فهي جملة اسمية واقعة بـدل اشـتمال مـن الموصـول " ن ربكإ: "א�! �د
  .رفع
� �

 

� �

� �

                                      
  .43سورة فصلت اآلية  )1(
  .128/ 26/روح املعاين  )2(
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  : א��#�"

الرسـل الـذين مـن قبلـك مـن قـوم أي ما يقول لك كفار قومك إال ما قـد قالـه كفـار 
  .)1(لمن كذب وعصىالعقاب قومهم إن ربك عظيم المغفرة لمن تاب وأناب وشديد 

عمــا يصــيبه مــن أذى كفــار قومــه مــن  �هــذه اآليــة تســلية للرســول  : �))� ق�א��)) ل�
  . )2(هِ له ولرسالت وذمٍ  نٍ عط

�!�א��و���א�%��� :� �

ــَماَواِت َواْألَْرِض َيْخُلــُق َمــا َيَشــاُء َيَهــُب ِلَمــْن َيَشــاُء �: فــي قولــه تعــالى ــِه ُمْلــُك السِلل
�ِإَناثًا َوَيَهُب ِلَمْن َيَشاُء الذُكورَ 

 )3(.  
���א�  :  א

جـــار : هللا : هللا ملـــك الســـموات واألرض يخلـــق مـــا يشـــاء يهـــب لمـــن يشـــاء إناثـــًا 
 ،مبتـــدأ مـــؤخر مرفـــوع بالضـــمة وهـــو مضـــاف : ملـــك  ،مقـــدم ومجـــرور متعلـــق بخبـــر 

يخلـق  ،السموات مضاف إليه مجرور بالكسرة واألرض معطوفة بالواو علـى السـموات 
اسـم موصـول : مـا ،فعل مضارع مرفوع والفاعل ضمير مستتر فيه جـوازًا تقـديره هـو : 

فاعلـه و فعـل مضـارع مرفـوع : يشـاء  ،مبني علـى السـكون فـي محـل نصـب مفعـول بـه 
وجملة يشاء صلة الموصول حذف مفعولها وهـو العائـد ضمير مستتر جوازًا تقديره هو 

فعــل : يهــب لمــن يشــاء  ،أو مــا يشــاء خلقــه أي مــا تقتضــيه حكمتــه  نتقــديره مــا يشــاءو 
اسم موصـول مبنـي علـى السـكون : من  ،حرف جر : الالم  ،مضارع مرفوع بالضمة 

مفعـــول بـــه منصـــوب : إناثـــًا  ،تعلـــق بيهـــب فـــي محـــل جـــر بـــالالم والجـــار والمجـــرور م
ألن  اإلعـرابال محـل لهـا مـن " يخلـق"بدل اشـتمال مـن جملـة " يهب لمن يشاء"وجملة 

  .)4(خلقه ما يشاء يشتمل على هبته لمن يشاء فهو بدل مفصل من مجمل
ال محــل " يخلــق"فهــي جملــة واقعـة بــدل اشــتمال مـن جملــة " يهــب لمــن يشـاء: "א�!)) �د

 .لها

                                      
  . 26/128/روح املعاين  )1(
  . 93/  16/ نظم الدر يف تناسب اآليات والسور  )2(
  .49 سورة الشورى اآلية )3(
  .23/52/إعراب القرآن وبيانه  )4(
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  : א��#�"

ن اهللا يخلــق الكائنــات والمخلوقــات بمحــض إرادتــه فيخلــق ويهــب لمــن يشــاء إأي 
  .)1(البنات ولمن يشاء البنين

فـي خلـق السـموات واألرض ومـا  ذكرت اآليـات الـدالئل علـى وحدانيتـه : �� ق�א�� ل
  .)2(بث فيها من مخلوقات ال تحصى وال تعد

��!��:א��و���א��א��� �

ــْوَال َأنْ �: فــي قولــه تعــالى ــالرْحَمِن  َوَل ــُر ِب ــا ِلَمــْن َيْكُف ــًة َواِحــَدًة َلَجَعْلَن ــاُس ُأمَيُكــوَن الن
ٍة َوَمَعاِرَج َعَلْيَها َيْظَهُرونَ  ِلُبُيوِتِهْم ُسُقًفا ِمْن َفض�

 )3(.  
���א�  : א

 ،الـــالم فـــي جـــواب لـــوال : لجعلنـــا لمـــن يكفـــر بـــالرحمن لبيـــوتهم ســـقفًا مـــن فضـــة 
لســكون التصــاله بنــا وهــو ضــمير مبنــي علــى الســكون مبنــي علــى ا مــاضٍ فعــل : جعــل

وما بعدها جواب شرط غيـر جـازم ال محـل لهـا مـن " جعلنا"في محل رفع فاعل وجملة 
اسم موصول مبنـي علـى السـكون فـي محـل : من  ،حرف جر : الالم : لمن  اإلعراب

 وعمرفـ فعـل مضـارع: يكفـر  ،جر بالم والجار والمجـرور فـي مقـام المفعـول بـه الثـاني 
جــار : بــالرحمن  ،عالمــة رفعــه الضــمة والفاعــل ضــمير مســتتر فيــه جــوازًا تقــديره هــو و 

 ، اإلعــــرابومجـــرور متعلــــق بيكفــــر وجملـــة يكفــــر صــــلة الموصــــول ال محـــل لهــــا مــــن 
مفعـول : سـقفًا " لمـن يكفـر"بـدل اشـتمال مـن جـار ومجـرور فـي محـل نصـب : لبيوتهم 

  .)4(محذوفةجار ومجرور متعلق بصفة : من فضة  ،به منصوب 
بإعـادة الجــار والمجــرور " لمـن يكفــر"جملـة بــدل اشـتمال مــن جملــة " لبيــوتهم: "א�!)) �د

 .في محل نصب

  

                                      
  .525/ 7/ البحر احمليط  )1(
  .املرجع السابق والصفحة )2(
  .33سورة الزخرف اآلية  )3(
  .333/ 11/ اجلدول يف إعراب القرآن وصرفه  )4(
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  : א��#�"

بـاهللا سـقوف بيـوتهم  نة اجتماع الناس على الكفر لجعلنا لمن يكفـرو هأي لوال كرا
  .)1(من فضة ومعارج عليها يصعدون لحقارة الدنيا وضعف أمرها وهوانه

�!���א��و���א�� �س:� �

َر َلُكُم اْلَبْحَر ِلَتْجِرَي اْلُفْلُك ِفيـِه ِبـَأْمِرِه َوِلَتْبَتُغـوا ِمـْن �: في قوله تعالى ِذي َسخُه الالل
�َفْضِلِه َوَلَعلُكْم َتْشُكُرونَ 

 )2(.  
���א�  : א

جاللـة مبتـدأ مرفـوع بالضـمة لفـظ ال: اهللا الذي سخر لكم البحر لتجري الفلـك فيـه 
فعــل : ســخر ،موصــول مبنــي علــى الســكون فــي محــل رفــع خبــر المبتــدأ  اســم الــذي ،

مفعـــول بـــه : البحـــر ،جـــار ومجـــرور متعلـــق بســـخر : لكـــم  ،مبنـــي علـــى الفـــتح  مـــاضٍ 
تجـري  ،لتجـري الـالم للتعليـل  ،منصوب بالفتحة والجملة صلة الموصول ال محل لهـا 

 ،ى اليــاء للتعــذر فعــل مضــارع منصــوب بــالم التعليــل عالمــة نصــبه الفتحــة المقــدرة علــ
فــي محــل  جــار ومجــرور: بــأمره  ،مضــاف ومضــاف إليــه : فاعــل مرفــوع فيــه : الفلــك 

  .)3( نصب حال
  .بإعادة الجار" لكم"فهي جملة واقعة بدل اشتمال من " لتجري: "א�! �د
  : א��#�"

لكــم البحــر وهيــأه لتجــري فيــه الســفن بــأمره لتبتغــوا مــن  أي اهللا الــذي خلــق وذلــل
  .)4(تشكرونفضله ولعلكم 

 

 

 

� �

� �

                                      
  . 65/ 24/ روح املعاين  )1(
  .12سورة اجلاثية اآلية  )2(
  .25/147/إعراب القرآن وبيانه  )3(
  .جع السابق والصفحةاملر  )4(
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�!���دسא��و���א�� :� �

َأْم َيُقولُــوَن اْفتَــَراُه ُقــْل ِإِن اْفَتَرْيتُــُه َفــَال َتْمِلُكــوَن ِلــي ِمــَن اللــِه َشــْيًئا �: فــي قولــه تعــالى
�ُهَو َأْعَلُم ِبَما تُِفيُضوَن ِفيِه َكَفى ِبِه َشِهيًدا َبْيِني َوَبْيَنُكْم َوُهَو اْلَغُفوُر الرِحيمُ 

 )1(.  
���א�  : א

فعـل أمـر : قـل:ن اهللا شيئًا هو أعلـم بمـا تفيضـونن افتريته فال تملكون لي مإقل 
حرف شـرط جـازم : ن إ ،تقديره أنت وجوبًا فاعله ضمير مستتر  ،مبني على السكون 

مبنـــي علـــى الســـكون التصـــاله بضـــمير الرفـــع المتحـــرك فعـــل  مـــاضٍ فعـــل : افتريتـــه  ،
ر متصل مبنـي علـى الضـم فـي محـل رفـع فاعـل الشرط في محل جزم بإن والتاء ضمي

: فــال تملكــون  ،والهــاء ضــمير متصــل مبنــي علــى الضــم فــي محــل نصــب مفعــول بــه 
فعـــل مضـــارع : تملكـــون  ،نافيــة ال عمـــل لهـــا : ال  ،واقعـــة فـــي جـــواب الشـــرط : الفــاء 

 ،مبتـدأ مرفـوع : هـو ،ضمير متصل فـي محـل رفـع فاعـل : مرفوع بثبوت النون والواو 
اســـم موصــول مبنـــي علـــى : مـــا  ،البــاء حـــرف جــر : بمـــا  ،بـــر المبتــدأ مرفـــوعخ: أعلــم

فيـه جـار  ،فعل مضارع مرفوع بثبوت النون : تفيضون  ،اء بالسكون في محل جر بال
  .)2(ومجرور متعلق بتفيضون

إن افتريتـه "فهي جملة اسمية بدل اشـتمال مـن جملـة " أعلم بما يفيضون هو": א�! �د
  .في محل رفع" 

  : א��#�"

ر عنـــــه ويعلـــــم مـــــا يفيضـــــون فيـــــه مـــــن ن اهللا يعلـــــم حـــــال مـــــن أرســـــله ليخبـــــإأي 
  .)3(هم وحالهملو االفتراءات على رسله فهو شاهد على ق

�!����� �א��و���א�:� �

َواْذُكــْر َأَخــا َعــاٍد ِإْذ َأْنــَذَر َقْوَمــُه ِباْألَْحَقــاِف َوَقــْد َخَلــِت النــُذُر ِمــْن �: فــي قولــه تعــالى
�َوِمْن َخْلِفِه َأال َتْعُبُدوا ِإال اللَه ِإني َأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب َيْوٍم َعِظيمٍ َبْيِن َيَدْيِه 

 )4(.  

                                      
  .8سورة األحقاف اآلية  )1(
  .412/ 8/ البحر احمليط  )2(
  .املرجع السابق والصفحة )3(
  .21حقاف اآلية سورة األ )4(
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���א�  : א

فعــل أمــر مبنــي علــى : اذكــر  ، اســتئنافيةالــواو : وأذكــر أخــا عــاد إذ أنــذر قومــه 
صـوب مفعول بـه من: أخا عاد  ،السكون والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبًا تقديره أنت 

اســـم مبنـــي علـــى الســـكون فـــي محـــل : إذ  ،مضـــاف إليـــه مجـــرور باإلضـــافة : عـــاد  ،
مبنـي علـى الفـتح والفاعـل ضـمير  ماضٍ فعل : أنذر  ،نصب بدل اشتمال من أخا عاد

مفعــول بــه منصــوب والهــاء ضــمير متصــل فــي : قومــه  ،مســتتر فيــه جــوازًا تقــديره هــو 
  .)1(محل جر باإلضافة

فـي محـل  "عـادأخا اذكر "ني على السكون بدل اشتمال من فهي اسم مب" إذ: "א�! �د
  .نصب

  : א��#�"

إذ أرسـل إلـى قومـه يـدعوهم إلـى توحيـد اهللا وينـذرهم مـن " هود"أي أذكر أخا عاد 
  .)2(عذاب الساعة وأهواله

�!���ن %א��و���א�:� �

َنـــاًرا َوُقوُدَهـــا النـــاُس  َيـــا َأيَهـــا الـــِذيَن آَمُنـــوا ُقـــوا َأْنُفَســـُكْم َوَأْهِلـــيُكمْ �: فـــي قولـــه تعـــالى
ــــــوَن َمــــــا  ــــــا َأَمــــــَرُهْم َوَيْفَعُل َواْلِحَجــــــاَرُة َعَلْيَهــــــا َمَالِئَكــــــٌة ِغــــــَالٌظ ِشــــــَداٌد َال َيْعُصــــــوَن اللــــــَه َم

�ُيْؤَمُرونَ 
)3(.  
���א�  : א

فعـــل مضـــارع : يعصـــون  ،ال النافيـــة ال عمـــل لهـــا : ال يعصـــون اهللا مـــا أمـــرهم 
لفـظ الجاللـة : اهللا  ،ضـمير متصـل فـي محـل رفـع فاعـل : مرفـوع بثبـوت النـون والـواو 

مبنـي  مـاضٍ فعـل : أمـرهم  ،مصـدرية : ما  ،مفعول به منصوب عالمة نصبه الفتحة 
ضــمير الغــائبين فــي محــل " هــم"علــى الفــتح والفاعــل ضــمير مســتتر جــوازًا تقــديره هــو و

" مــا"و باإلعــراصــلة مــا المصــدرية ال محــل لهــا مــن " أمــرهم"نصــب مفعــول بــه وجملــة 
المصـــدرية ومـــا بعـــدها بتأويـــل مصـــدر فـــي محـــل نصـــب بـــدل مـــن لفـــظ الجاللـــة أي ال 

                                      
  .24/ 25/روح املعاين  )1(
  .املرجع السابق والصفحة )2(
  .6سورة التحرمي اآلية  )3(
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مفعـــوًال ثانيـــًا علـــى حـــذف حـــرف الجـــر أي فيمـــا " مـــا"يعصـــون مـــا أمـــرهم بـــه أو تكـــون 
  .)1(أمرهم

حيث وقعت مع ما بعدها بتأويل مصدر بدًال من لفظ الجاللة فـي محـل " ما: "א�! �د
  .نصب

  : )2(א��#�"
  .ا الناس والحجارةهفسكم وأهليكم نار القيامة التي وقودأي قوا أن

ص مــن مــا ســبق أن البــدل قــد ورد بأنواعــه الثالثــة فــي الربــع األخيــر مــن لنســتخ
ل قـد اشـترك فـي معظـم آياتـه مـع عطـف البيـان ويـذكر كـالقرآن إال أن بدل الكـل مـن ال

مــل فــي البــدل أن العامــل فــي البــدل هــو العامــل فــي المبــدل منــه وقــال آخــرون أن العا
  .مقدر فهو من الجملة الثانية ال من األولى

هـــذا وقـــد ورد البـــدل بإعـــادة الجـــار وبـــدل الفعـــل مـــن الفعـــل وبـــدل الظـــاهر مـــن 
دل مــن الضــمير فــي نرثــه بــدل اشــتمال والتقــدير بــفمــا " ونرثــه مــا يقــول: "الضــمير نحــو

واع الــثالث نــفهــو بتلــك الحــاالت ينضــوي تحــت هــذه األ. نــرث منــه مــا آتينــاه فــي الــدنيا
عشــر  ةتموضــعًا وبــدل الــبعض فــي ســأربعــة وخمســين فــي  كــلفــورد بــدل . مــن البــدل

الربــع األخيــر مــن فــي موضــعًا ثمانيــة وعشــرين موضــعًا ثــم األخيــر بــدل االشــتمال فــي 
  .القرآن الكريم

                                      
  .23/90 / إعراب القرآن وبيانه )1(
  .الصفحةاملرجع السابق و  )2(
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مجــرد إحصــاء التوابــع فــي الربــع األخيــر مــن القــرآن الكــريم  طالبــةلــم تكــن غايــة ال
ا منهـا وتحليلهـ) الشـاهد(عمدت في دراستها إلى إعراب آيات القـرآن الكـريم فحسب بل 

فقـد وجــدت الباحثـة بحـق وحقيقــة . حالهــا إن وجـد ومعرفـة معناهـا والوقــوف علـى سـياق
المتفكـــر فـــي معنـــاه يـــؤمن أن كلماتـــه ال  أن القـــرآن ال تنقضـــي عجائبـــه وأن القـــارئ لـــه

ْو َكاَن اْلَبْحُر ِمَداًدا ِلَكِلَماِت َربـي َلَنِفـَد اْلَبْحـُر َقْبـَل ُقْل لَ �: نهاية وال بداية لها يقول تعالى
  .)1( �َأْن َتْنَفَد َكِلَماُت َربي َوَلْو ِجْئَنا ِبِمْثِلِه َمَدًدا

أسلوبًا يكون فهمه قريبًا لكـل قـارئ مهمـا كانـت درجتـه حتـى  طالبةوقد انتهجت ال
اإلحصـــائي للتوابــع ثـــم الجانـــب التحليلـــي ينتفــع الجميـــع ثـــم تناولـــت فــي بحثهـــا الجانـــب 

وٕاعرابها من اآليات القرآنية في الربع األخير وتوصلت الباحثـة إلـى  لمواقع هذه التوابع
  :في اآلتي تتمثل النتائج فكانت تلك . نتائج عظيمة تهدي إلى عظمة الخالق وقدرته

ــ -1 ي تــدعو أن معظــم آيــات القــرآن الكــريم تحمــل أســماء اهللا وصــفاته العلــى الت
  .إلى توحيده جّل وعال

  .ن في تعريف النعت وقلة وجود تعريفه في المعاجمياتفاق النحوي -2
 أن معظــم آيــات القـــرآن فيهــا ضـــرب األمثــال التــي تؤكـــد حقــائق مـــا نــزل بـــه -3

  .فكانت خير دليل في إقامة الحجة والبراهين على الملحدين المنكرين
  .بكل وأخواتها في الربع األخيرلم يرد التوكيد بالنفس والعين وورد  -4
  .ن حروف العطف والواو منها خاصة أكثر أقسام التوابع وروداً إ -5
لكـن  ،هناك بعض حروف العطف لـم يـرد ذكرهـا فـي الربـع األخيـر وهـي ال  -6

  .وحتى ،ما  ،
  
 

 

  
  

                                      
  .من سورة الكهف 109اآلية  )1(
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�א��و.� - �

  :في هذا المجال بالتوصيات اآلتية في نهاية هذا البحث أريد أن أتقدم للباحثين
  .االتجاه إلى القرآن الكريم في الدراسات النحوية فهو خير منهٍل لتلك المادة -1
دراسة التوابع دراسة تحليلية دقيقة في الجوانب األخرى الصرفية وغيرها مع  -2

  .مراعاة تتبعها كلها إحصائيًا تطبيقياً 
  .االتجاه إلى األساليب البسيطة والسهلة القريبة من فهم كل رأي وباحث -3
  .ي النحاة في االستناد إلى آرائهماألخذ من الوسطية ف -4
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      الفاتحة

    1  )ِبْسِم اللِه الرْحَمِن الرِحيمِ (
  2  2  )اْلَحْمُد ِللِه َرب اْلَعاَلِمينَ (

      البقرة 
  150  48  )...َواتُقوا َيْوًما َال َتْجِزي َنْفٌس َعْن َنْفٍس َشْيًئا َوَال ُيْقَبُل ِمْنَها َشَفاَعةٌ (

) ِذيَن ُيَبدَما ِإْثُمُه َعَلى الَلُه َبْعَدَما َسِمَعُه َفِإنَه َفَمْن َبدالل 150  181  )...ُلوَنُه ِإن  

      آل عمران
  ج  110  ...)ُكْنُتْم َخْيَر ُأمٍة ُأْخِرَجْت ِللناِس َتْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعنِ (

      األنعام 
َوَمـــا اْلَحَيـــاُة الـــدْنَيا ِإال َلِعـــٌب َوَلْهـــٌو َوَللـــداُر اآلِخـــَرُة َخْيـــٌر للـــِذيَن َيتقُـــوَن َأَفـــَال (

  )َتْعِقُلونَ 

32  4  

      اإلسراء 
  115  45  )ًراَوإَِذا َقَرْأَت اْلُقْرَآَن َجَعْلَنا َبْيَنَك َوَبْيَن الِذيَن َال ُيْؤِمُنوَن ِباْآلَِخَرِة ِحَجاًبا َمْسُتو (

      الكهف
  4  79  )َأما السِفيَنُة َفَكاَنْت ِلَمَساِكيَن َيْعَمُلوَن ِفي اْلَبْحِر َفَأَرْدتُ (

  339  109  ...) ْبَل َأْن َتْنَفَد ُقْل َلْو َكاَن اْلَبْحُر ِمَداًدا ِلَكِلَماِت َربي َلَنِفَد اْلَبْحُر قَ (

      مريم
ـَال ( ى ِإَذا َرَأْوا َمـا ُيوَعـُدوَن ُقْل َمـْن َكـاَن ِفـي الضا َحتـْحَمُن َمـدَلِة َفْلَيْمـُدْد َلـُه الـر

  )ِإما اْلَعَذاَب َوإِما الساَعَة َفَسَيْعَلُموَن َمْن ُهَو َشر َمَكاًنا َوَأْضَعُف ُجْنًدا
75  219  

      طه
    114  ...) ِن ِمْن َقْبلِ َفَتَعاَلى اللُه اْلَمِلُك اْلَحق َوَال َتْعَجْل ِباْلُقْرآ(

      األنبياء
  219  26  )َوَقاُلوا اتَخَذ الرْحَمُن َوَلًدا ُسْبَحاَنُه َبْل ِعَباٌد ُمْكَرُمونَ (

      الفرقان
  279  70  ...)ِإال َمْن َتاَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَمًال َصاِلًحا َفُأوَلِئَك ُيَبدُل اللهُ (
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      سبأ
  )...َغاٍت َوَقدْر ِفي السْرِد َواْعَمُلوا َصاِلًحا ِإني ِبَما َأِن اْعَمْل َسابِ (
  

11  4  

      الصافات
  239  11  )َفاْسَتْفِتِهْم َأُهْم َأَشد َخْلًقا َأْم َمْن َخَلْقَنا ِإنا َخَلْقَناُهْم ِمْن ِطيٍن َالِزبٍ (

  238،279  145  )ِللشاِرِبينَ  َبْيَضاَء َلذةٍ * ُيَطاُف َعَلْيِهْم ِبَكْأٍس ِمْن َمِعينٍ (

  238  146  )َوَأْنَبْتَنا َعَلْيِه َشَجَرًة ِمْن َيْقِطينٍ (

  251  47  )َال ِفيَها َغْوٌل َوَال ُهْم َعْنَها ُيْنَزُفونَ (

  269  147  )َوَأْرَسْلَناُه ِإَلى ِمَئِة َأْلٍف َأْو َيِزيُدونَ (

  252، 272، 239  149  )ُم اْلَبُنونَ َفاْسَتْفِتِهْم َأِلَربَك اْلَبَناُت َوَلهُ (

  272  150  )َأْم َخَلْقَنا اْلَمَالِئَكَة ِإَناثًا َوُهْم َشاِهُدونَ (

  279،  272  155  )َأَفَال َتَذكُرونَ (
  272  156  )َأْم َلُكْم ُسْلَطاٌن ُمِبينٌ (

) ِة َنَسًبا َوَلَقْد َعِلَمِت اْلِجنُهْم َلُمْحَضُرونَ َوَجَعُلوا َبْيَنُه َوَبْيَن اْلِجن239  158  )ُة ِإن  
  11  160  )ِإال ِعَباَد اللِه اْلُمْخَلِصينَ (
  240  161  )َفِإنُكْم َوَما َتْعُبُدونَ (
  163،  10  164  )َوَما ِمنا ِإال َلُه َمَقاٌم َمْعُلومٌ (
افونَ ( ا َلَنْحُن الص241  165  )َوإِن  

) ا َلَنْحُن اْلُمَسب241  166  )ُحونَ َوإِن  
  12  169  )َلُكنا ِعَباَد اللِه اْلُمْخَلِصينَ (
  252  170  )َفَكَفُروا ِبِه َفَسْوَف َيْعَلُمونَ (
  12  171  )َوَلَقْد َسَبَقْت َكِلَمتَُنا ِلِعَباِدَنا اْلُمْرَسِلينَ (

  241  174  )َفَتَول َعْنُهْم َحتى ِحينٍ (

  241  175  )ُرونَ َوَأْبِصْرُهْم َفَسْوَف ُيْبصِ (

  280  176 )َأَفِبَعَذاِبَنا َيْسَتْعِجُلونَ (

  252  177  )َفِإَذا َنَزَل ِبَساَحِتِهْم َفَساَء َصَباُح اْلُمْنَذِرينَ (

  241  178 )َوَتَول َعْنُهْم َحتى ِحينٍ (
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  243  179  )َوَأْبِصْر َفَسْوَف ُيْبِصُرونَ (

) ِة َعماْلِعز َك َرب291،  243  180  )ا َيِصُفونَ ُسْبَحاَن َرب   
  244،  177  182  )َواْلَحْمُد ِللِه َرب اْلَعاَلِمينَ (

      ص 
 )ص َواْلُقْرآِن ِذي الذْكرِ (

1  15  ،276  
 )َبِل الِذيَن َكَفُروا ِفي ِعزٍة َوِشَقاقٍ (

2  244  ،276  
 )َالَت ِحيَن َمَناصٍ َكْم َأْهَلْكَنا ِمْن َقْبِلِهْم ِمْن َقْرٍن َفَناَدْوا وَ (

3  244  ،253  
 )َوَعِجُبوا َأْن َجاَءُهْم ُمْنِذٌر ِمْنُهْم َوَقاَل اْلَكاِفُروَن َهَذا َساِحٌر َكذابٌ (

4  17  ،245  
 )َأَجَعَل اْآلِلَهَة ِإَلًها َواِحًدا ِإن َهَذا َلَشْيٌء ُعَجابٌ (

5  17  

 )...َواْصِبُروا َعَلى آِلَهِتُكمْ  َواْنَطَلَق اْلَمَألُ ِمْنُهْم َأِن اْمُشوا(
6  154  ،245  ،280  

 )َما َسِمْعَنا ِبَهَذا ِفي اْلِملِة اْآلِخَرِة ِإْن َهَذا ِإال اْخِتَالقٌ (
7  20  ،21  

) ْكُر ِمْن َبْيِنَنا َبْل ُهْم ِفي َشكَأُؤْنِزَل َعَلْيِه الذ...( 
8  273  

 )َربَك اْلَعِزيِز اْلَوهابِ  َأْم ِعْنَدُهْم َخَزاِئُن َرْحَمةِ (
9  21  ،273  

 )َأْم َلُهْم ُمْلُك السَماَواِت َواْألَْرِض َوَما َبْيَنُهَما َفْلَيْرتَُقوا ِفي اْألَْسَبابِ (
10  273  

 )ُجْنٌد َما ُهَناِلَك َمْهُزوٌم ِمَن اْألَْحَزابِ (
11  22  ،312  

 )َوِفْرَعْوُن ُذو اْألَْوَتادِ  َكذَبْت َقْبَلُهْم َقْوُم ُنوٍح َوَعادٌ (
12  16  ،246  ،213  

 )َوَثُموُد َوَقْوُم ُلوٍط َوَأْصَحاُب اْألَْيَكِة ُأوَلِئَك اْألَْحَزابُ (
13  247  

ُسَل َفَحق ِعَقابِ ( َب الرَكذ ِإال ِإْن ُكل( 
14  254  

  150  15 )ِمْن َفَواقٍ  َوَما َيْنُظُر َهؤَُالِء ِإال َصْيَحًة َواِحَدًة َما َلَها(

  248،  16  17 )اْصِبْر َعَلى َما َيُقوُلوَن َواْذُكْر َعْبَدَنا َداُوَد َذا اْألَْيِد ِإنُه َأوابٌ (
ْشَراقِ ( ْرَنا اْلِجَباَل َمَعُه ُيَسبْحَن ِباْلَعِشي َواْإلِ ا َسخ248  18 )ِإن  

  249  20 )َة َوَفْصَل اْلِخَطابِ َوَشَدْدَنا ُمْلَكُه َوآتَْيَناُه اْلِحْكمَ (

  323  21 )َوَهْل َأَتاَك َنَبُأ اْلَخْصِم ِإْذ َتَسوُروا اْلِمْحَرابَ (

  254، 250، 162  22 )...ِإْذ َدَخُلوا َعَلى َداُوَد َفَفِزَع ِمْنُهْم َقاُلوا َال َتَخْف َخْصَمانِ (

  254،  221، 19  23 )...َوِلَي َنْعَجةٌ ِإن َهَذا َأِخي َلُه ِتْسٌع َوِتْسُعوَن َنْعَجًة (
،  171، 164  24 )...َقاَل َلَقْد َظَلَمَك ِبُسَؤاِل َنْعَجِتَك ِإَلى ِنَعاِجِه َوإِن َكِثيًرا(
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255  ،281  
  255  25 )َفَغَفْرَنا َلُه َذِلَك َوإِن َلُه ِعْنَدَنا َلُزْلَفى َوُحْسَن َمآبٍ (

  256،  23  26 )َخِليَفًة ِفي اْألَْرِض َفاْحُكْم َبْيَن الناسِ  َيا َداُوُد ِإنا َجَعْلَناكَ (
  256  27 )...َوَما َخَلْقَنا السَماَء َواْألَْرَض َوَما َبْيَنُهَما َباِطًال َذِلَك َظن الِذينَ (

اِلَحاِت َكاْلُمْفِسِدينَ ( ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الص171  28 )...َأْم َنْجَعُل ال  

  159،  25  29 )ِكَتاٌب َأْنَزْلَناُه ِإَلْيَك ُمَباَرٌك ِلَيدبُروا آَياِتِه َوِلَيَتَذكَر ُأوُلو اْألَْلَبابِ (
اِفَناُت اْلِجَيادُ ( الص 257،  26  31 )ِإْذ ُعِرَض َعَلْيِه ِباْلَعِشي  
) ي َحتاْلَخْيِر َعْن ِذْكِر َرب ي َأْحَبْبُت ُحب257  32 )ى َتَواَرْت ِباْلِحَجابِ َفَقاَل ِإن  

  260  34 )َوَلَقْد َفَتنا ُسَلْيَماَن َوَأْلَقْيَنا َعَلى ُكْرِسيِه َجَسًدا ثُم َأَنابَ (

  210  35 )…َقاَل َرب اْغِفْر ِلي َوَهْب ِلي ُمْلًكا َال َيْنَبِغي ِألََحٍد ِمْن َبْعِدي (

) اٍء َوَغوَبن َياِطيَن ُكل312،  27  37 )اصٍ َوالش  
ِنيَن ِفي اْألَْصَفادِ ( 313،  27  38 )َوآَخِريَن ُمَقر  
  270  39 )َهَذا َعَطاُؤَنا َفاْمُنْن َأْو َأْمِسْك ِبَغْيِر ِحَسابٍ (

  323،  221  41 )…الشْيَطاُن ِبُنْصٍب  َواْذُكْر َعْبَدَنا َأيوَب ِإْذ َناَدى َربُه َأني َمسِنيَ (
  27  42 )ْض ِبِرْجِلَك َهَذا ُمْغَتَسٌل َباِرٌد َوَشَرابٌ اْركُ (

،  167،  3  44 )…َوُخْذ ِبَيِدَك ِضْغثًا َفاْضِرْب ِبِه َوَال َتْحَنْث ِإنا َوَجْدَناُه َصاِبًرا ِنْعمَ (
258  

  222،  28  45 )َواْذُكْر ِعَباَدَنا إْبَراِهيَم َوإِْسَحاَق َوَيْعُقوَب ُأوِلي اْألَْيِدي َواْألَْبَصارِ (
  168  46 )ِإنا َأْخَلْصَناُهْم ِبَخاِلَصٍة ِذْكَرى الدارِ (

  29  47 )َوإِنُهْم ِعْنَدَنا َلِمَن اْلُمْصَطَفْيَن اْألَْخَيارِ (

  223  49 )َهَذا ِذْكٌر َوإِن ِلْلُمتِقيَن َلُحْسَن َمآبٍ (

  223  50 )َجناِت َعْدٍن ُمَفتَحًة َلُهُم اْألَْبَوابُ (

  29  51 )ُمتِكِئيَن ِفيَها َيْدُعوَن ِفيَها ِبَفاِكَهٍة َكِثيَرٍة َوَشَرابٍ (

  167،  30  52 )َوِعْنَدُهْم َقاِصَراُت الطْرِف َأْتَرابٌ (
  159،  153  54 )ِإن َهَذا َلِرْزُقَنا َما َلُه ِمْن َنَفادٍ (
  324،  223  55 )َهَذا َوإِن ِللطاِغيَن َلَشر َمآبٍ (
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  323،  223  56 )َجَهنَم َيْصَلْوَنَها َفِبْئَس اْلِمَهادُ (
  169،  31  58 )َوآَخُر ِمْن َشْكِلِه َأْزَواجٌ (
  32  59 )َهَذا َفْوٌج ُمْقَتِحٌم َمَعُكْم َال َمْرَحًبا ِبِهْم ِإنُهْم َصاُلوا النارِ (

  258  60 )َقدْمُتُموُه َلَنا َفِبْئَس اْلَقَرارُ  َقاُلوا َبْل َأْنُتْم َال َمْرَحًبا ِبُكْم َأْنُتمْ (

  32  61 )َقاُلوا َربَنا َمْن َقدَم َلَنا َهَذا َفِزْدُه َعَذاًبا ِضْعًفا ِفي النارِ (

  160  62 )َوَقاُلوا َما َلَنا َال َنَرى ِرَجاًال ُكنا َنُعدُهْم ِمَن اْألَْشَرارِ (

) َخْذَناُهْم ِسْخِري274  63 )ا َأْم َزاَغْت َعْنُهُم اْألَْبَصارُ َأَأت  

  291  64 )ِإن َذِلَك َلَحق َتَخاُصُم َأْهِل النارِ (

  170،  19  65 )ُقْل ِإنَما َأَنا ُمْنِذٌر َوَما ِمْن ِإَلٍه ِإال اللُه اْلَواِحُد اْلَقهارُ (
 )ْلَعِزيُز اْلَغفارُ َرب السَماَواِت َواْألَْرِض َوَما َبْيَنُهَما ا(

66  14  ،22  ،27  
 )ُقْل ُهَو َنَبٌأ َعِظيمٌ (

67  33  

 )َأْنُتْم َعْنُه ُمْعِرُضونَ (
68  155  

 )َما َكاَن ِلَي ِمْن ِعْلٍم ِباْلَمَإلِ اْألَْعَلى ِإْذ َيْخَتِصُمونَ (
69  36  ،313  

 )ِإْن ُيوَحى ِإَلي ِإال َأنَما َأَنا َنِذيٌر ُمِبينٌ (
70  8  

  259  72 – 71 )...ِإْذ َقاَل َربَك ِلْلَمَالِئَكِة ِإني َخاِلٌق َبَشًرا ِمْن ِطينٍ (

 )...َفَسَجَد اْلَمَالِئَكُة ُكلُهْم َأْجَمُعونَ (
73  230  ،274  

  274  75  )َذِلُكْم ِبَما ُكْنُتْم َتْفَرُحوَن ِفي اْألَْرِض ِبَغْيِر اْلَحق َوِبَما ُكْنُتْم َتْمَرُحونَ (

 )َقاَل َأَنا َخْيٌر ِمْنُه َخَلْقتَِني ِمْن َناٍر َوَخَلْقَتُه ِمْن ِطينٍ (
76  224  

ِتَك َألُْغِوَينُهْم َأْجَمِعينَ ( َقاَل َفِبِعز( 
82  204  

 )ِإال ِعَباَدَك ِمْنُهُم اْلُمْخَلِصينَ (
83  12  

 )ُهْم َأْجَمِعينَ َألَْمَألَن َجَهنَم ِمْنَك َوِممْن َتِبَعَك ِمنْ (
85  212  

      الزمر
 )َتْنِزيُل اْلِكَتاِب ِمَن اللِه اْلَعِزيِز اْلَحِكيمِ (

1  22  

 )...َلْو َأَراَد اللُه َأْن َيتِخَذ َوَلًدا َالْصَطَفى ِمما َيْخُلقُ (
4  19  

) ْيَل َعَلى النُر الل ُيَكو َماَواِت َواْألَْرَض ِباْلَحقَهارِ َخَلَق الس...( 
5  37  ،324  

 )...َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة ثُم َجَعَل ِمْنَها َزْوَجَها(
6  16  ،39  ،156 ،261 ،

314 ،325  
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 )...ِإْن َتْكُفُروا َفِإن اللَه َغِني َعْنُكْم َوَال َيْرَضى ِلِعَباِدهِ (
7  171 ،187  ،

262  
) ْنَساَن ُضر  )...َدَعا َربُه ُمِنيًبا ِإَلْيِه ثُم  َوإَِذا َمس اْإلِ

8  263  

 )...ُقْل َيا ِعَباِدي الِذيَن آَمُنوا اتُقوا َربُكْم ِللِذينَ (
10  61  ،171  ،

292  
 )ُقْل ِإني َأَخاُف ِإْن َعَصْيُت َربي َعَذاَب َيْوٍم َعِظيمٍ (

13  35  ،215  
 )ُقْل ِإن اْلَخاِسِريَن الِذينَ  َفاْعُبُدوا َما ِشْئُتْم ِمْن ُدوِنهِ (

15  8  ،215  ،282 
  ،326   

 )...َلُهْم ِمْن َفْوِقِهْم ُظَلٌل ِمَن الناِر َوِمْن َتْحِتِهْم ُظَللٌ (
16  326  

 )...َوالِذيَن اْجتََنُبوا الطاُغوَت َأْن َيْعُبُدوَها(
17  327  

 )...ُعوَن َأْحَسَنهُ الِذيَن َيْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل َفَيتبِ (
18  63  ،215  

 )...َلِكِن الِذيَن اتَقْوا َربُهْم َلُهْم ُغَرٌف ِمْن َفْوِقَها ُغَرفٌ (
20  36  ،156  

 )...َأَلْم َتَر َأن اللَه َأْنَزَل ِمَن السَماِء َماًء َفَسَلَكهُ (
21  40  ،263  

 )...ِم َفُهَو َعَلى ُنوٍر ِمْن َربهِ َأَفَمْن َشَرَح اللُه َصْدَرُه ِلْإلِْسَال (
22  8  

) َل َأْحَسَن اْلَحِديِث ِكَتاًبا ُمَتَشاِبًها َمثَاِنَي َتْقَشِعر ُه َنزالل...( 
23  41 ،160 ،173 

،265  ،292  
 )...ِة َأْكَبُر◌َ َفَأَذاَقُهُم اللُه اْلِخْزَي ِفي اْلَحَياِة الدْنَيا َوَلَعَذاُب اْآلِخرَ (

26  42  

 )َوَلَقْد َضَرْبَنا ِللناِس ِفي َهَذا اْلُقْرآِن ِمْن ُكل َمَثٍل َلَعلُهْم َيَتَذكُرونَ (
27  297  

 )...َضَرَب اللُه َمَثًال َرُجًال ِفيِه ُشَرَكاُء ُمَتَشاِكُسوَن َوَرُجًال َسَلًما(
29  43 ،156 ،293  

  265  31-  30 )ِإنُكْم َيْوَم اْلِقَياَمِة ِعْنَد َربُكْم َتْخَتِصُمونَ  ثُم *ِإنَك َميٌت َوإِنُهْم َميُتونَ (

 )َوَمْن َيْهِد اللُه َفَما َلُه ِمْن ُمِضل َأَلْيَس اللُه ِبَعِزيٍز ِذي اْنِتَقامٍ (
37  16  

) َماَواِت َواْألَْرَض َلَيُقوُلنَوَلِئْن َسَأْلَتُهْم َمْن َخَلَق الس...( 
38  270  

 )َمْن َيْأِتيِه َعَذاٌب ُيْخِزيِه َوَيِحل َعَلْيِه َعَذاٌب ُمِقيمٌ (
40  43  ،160  

 )...اللُه َيَتَوفى اْألَْنُفَس ِحيَن َمْوِتَها َوالِتي َلْم َتُمْت ِفي َمَناِمَها(
42  38  ،160 ،173  

 )...َواْألَْرِض ثُم ِإَلْيِه َ ُقْل ِللِه الشَفاَعُة َجِميًعا َلُه ُمْلُك السَماَواِت (
44  212 ،266  

 )...ُقِل اللُهم َفاِطَر السَماَواِت َواْألَْرِض َعاِلَم اْلَغْيِب َوالشَهاَدةِ (
46  45  

 )...َوَلْو َأن ِللِذيَن َظَلُموا َما ِفي اْألَْرِض َجِميًعا َوِمْثَلُه َمَعهُ (
47  212  
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ْنسَ ( ْلَناُه ِنْعَمةً َفِإَذا َمس اْإلِ ِإَذا َخو َدَعاَنا ثُم اَن ُضر...( 
49  267  

ْزَق ِلَمْن َيَشاءُ ( َه َيْبُسُط الرالل َأَوَلْم َيْعَلُموا َأن...( 
52  160  

  215،  63  53 )...ُقْل َيا ِعَباِدَي الِذيَن َأْسَرُفوا َعَلى َأْنُفِسِهْم َال َتْقَنُطوا ِمْن َرْحَمِة اللِه (
 )...َوَأِنيُبوا ِإَلى َربُكْم َوَأْسِلُموا َلُه ِمْن َقْبلِ (

54  267  

 )َأْو َتُقوَل َلْو َأن اللَه َهَداِني َلُكْنُت ِمَن اْلُمتِقينَ (
57  271  

 )َأْو َتُقوَل ِحيَن َتَرى اْلَعَذاَب َلْو َأن ِلي َكرًة َفَأُكوَن ِمَن اْلُمْحِسِنينَ (
58  271  

َيْوَم اْلِقَياَمِة َتَرى الِذيَن َكَذُبوا َعَلى اللِه ُوُجوُهُهْم ُمْسَودٌة َأَلْيَس ِفي َجَهنَم وَ (
 )اللُه َخاِلُق ُكل َشْيٍء َوُهَو َعَلى ُكل َشْيٍء َوِكيلٌ  َمْثًوى ِلْلُمَتَكبِرينَ 

60-62  215 ،328  

 )ُبُد َأيَها اْلَجاِهُلونَ ُقْل َأَفَغْيَر اللِه َتْأُمُروني َأعْ (
64  44  

) َعَملُـَك َوَلَتُكـوَنن ِذيَن ِمْن َقْبِلَك َلِئْن َأْشَرْكَت َلَيْحـَبَطنَوَلَقْد ُأوِحَي ِإَلْيَك َوإَِلى ال
  )َبِل اللَه َفاْعُبْد َوُكْن ِمَن الشاِكِرينَ  ِمَن اْلَخاِسِرينَ 

65-66  276  

 )…َحق َقْدِرِه َواْألَْرُض َجِميًعاَوَما َقَدُروا اللَه (
67  212  

وِر َفَصِعَق َمْن ِفي السَماَواِت َوَمْن ِفي اْألَْرضِ ( َوُنِفَخ ِفي الص...( 
68  174  ،268  

 )...َوِسيَق الِذيَن َكَفُروا ِإَلى َجَهنَم ُزَمًرا َحتى ِإَذا َجاُءوَها(
71  160  

 )...الِذي َصَدَقَنا َوْعَدُه َوَأْوَرثََنا اْألَْرَض َوَقاُلوا اْلَحْمُد ِللِه (
74  45  ،49  

 )...َوَتَرى اْلَمَالِئَكَة َحافيَن ِمْن َحْوِل اْلَعْرِش ُيَسبُحونَ (
75  14  ،292  

      غافر
 )...حم(

1  53  

 )َتْنِزيُل اْلِكَتاِب ِمَن اللِه اْلَعِزيِز اْلَعِليمِ (
2  22  

 )...َوَقاِبِل التْوِب َشِديِد اْلِعَقابِ  َغاِفِر الذْنبِ (
3  16  ،24  ،48  

 )...َوَكَذِلَك َحقْت َكِلَمُة َربَك َعَلى الِذينَ (
6  348  

 )...َربَنا َوَأْدِخْلُهْم َجناِت َعْدنٍ (
8  49  ،151  ،

215  
 )...َوِقِهُم السيَئاِت َوَمْن َتِق السيَئاِت َيْوَمِئذٍ (

9  35  ،216  
وحَ ( َرَجاِت ُذو اْلَعْرِش ُيْلِقي الرَرِفيُع الد...( 

15  16  ،293  ،
315  

 )...َيْوَم ُهْم َباِرُزوَن َال َيْخَفى َعَلى اللهِ (
16  19 ،311  
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 )...َوَأْنِذْرُهْم َيْوَم اْآلِزَفِة ِإِذ اْلُقُلوُب َلَدى اْلَحَناِجرِ (
18  160  ،329  

 )...ِباْلَحق َوالِذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِنِه َال  َواللُه َيْقِضي(
20  216  

 )...َأَوَلْم َيِسيُروا ِفي اْألَْرِض َفَيْنُظُروا َكْيفَ (
21  216  

 )...َذِلَك ِبَأنُهْم َكاَنْت َتْأِتيِهْم ُرُسُلُهْم ِباْلَبيَناتِ (
22  175  ،181  

 )...ُسْلَطاٍن ُمِبينٍ َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُموَسى ِبآَياِتَنا وَ (
23  8  

 )...َوَقاَل ِفْرَعْوُن َذُروِني َأْقُتْل ُموَسى َوْلَيْدعُ (
26  348  

 )...َوَقاَل َرُجٌل ُمْؤِمٌن ِمْن آِل ِفْرَعْوَن َيْكُتُم ِإيَماَنهُ (
28  51  ،160  ،

182  
 )...َيا َقْوِم َلُكُم اْلُمْلُك اْلَيْوَم َظاِهِريَن ِفي اْألَْرضِ (

29  177  
  225  31 – 30 )...ِمْثَل َدْأِب َقْوِم ُنوٍح َوَعاٍد َوَثُمودَ *َوَقاَل الِذي آَمَن َيا َقْوِم ِإني َأَخافُ (
 )...َوَيا َقْوِم ِإني َأَخاُف َعَلْيُكْم َيْوَم التَنادِ (

32  311  

 )...َيْوَم ُتَولوَن ُمْدِبِريَن َما َلُكْم ِمَن اللهِ (
33  311  

 )...َلَقْد َجاَءُكْم ُيوُسُف ِمْن َقْبُل ِباْلَبيَناتِ وَ (
34  182  

 )...الِذيَن ُيَجاِدُلوَن ِفي آَياِت اللِه ِبَغْيِر ُسْلَطانٍ (
35  52  ،160  

 )...َوَقاَل ِفْرَعْوُن َيا َهاَمانُ (
36  299  

 )...َأْسَباَب السَماَواِت َفَأطِلَع ِإَلى ِإَلِه ُموَسى(
37  295  

 )َيا َقْوِم ِإنَما َهِذِه اْلَحَياُة الدْنَيا َمتَاٌع َوإِن اْآلِخَرَة ِهَي َداُر اْلَقَرارِ (
39  225  

  226  42 – 41 )...َتْدُعوَنِني ِألَْكُفَر ِباللهِ * َوَيا َقْوِم َما ِلي َأْدُعوُكْم ِإَلى النَجاةِ (

 )...َوَحاقَ َفَوَقاُه اللُه َسيَئاِت َما َمَكُروا (
45  330  

 )...الناُر ُيْعَرُضوَن َعَلْيَها ُغُدوا َوَعِشيا َوَيْوَم تَُقوُم الساَعةُ (
46  330  

 )...َقاُلوا َأَو َلْم َتُك َتْأِتيُكْم ُرُسُلُكْم ِباْلَبيَناتِ (
50  182  

) ِذيَن آَمُنوا ِفي اْلَحَياِة الدا َلَنْنُصُر ُرُسَلَنا َوالْنَياِإن...( 
51  311  

 )...َيْوَم َال َيْنَفُع الظاِلِميَن َمْعِذَرُتُهْم َوَلُهُم اللْعَنُة َوَلُهمْ (
52  311  

 )...ِإن الِذيَن ُيَجاِدُلوَن ِفي آَياِت اللِه ِبَغْيِر ُسْلَطانٍ (
56  156  ،216  

اِلَحاتِ  َوَما َيْسَتِوي اْألَْعَمى َواْلَبِصيُر َوالِذيَن آَمُنوا( َوَعِمُلوا الص...( 
58  171  

َرُكمْ ( َماَء ِبَناًء َوَصوِذي َجَعَل َلُكُم اْألَْرَض َقَراًرا َوالسُه الالل...( 
64  14  
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 )...ُقْل ِإني ُنِهيُت َأْن َأْعُبَد الِذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللهِ (
66  182  

 )...ْبِلَك ِمْنُهْم َمْن َقَصْصَنا َعَلْيكَ َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُرُسًال ِمْن قَ (
78  156  

 )...َفَلما َجاَءْتُهْم ُرُسُلُهْم ِباْلَبيَناِت َفِرُحوا ِبَما ِعْنَدُهمْ (
83  182  

 )...َفَلْم َيُك َيْنَفُعُهْم ِإيَماُنُهْم َلما َرَأْوا َبْأَسَنا ُسنَة اللهِ (
85  51  

      فصلت 
 )...الرْحَمِن الرِحيمِ َتْنِزيٌل ِمَن (

2  52  ،177  ،
252  ،296  

َلْت آَياُتُه ُقْرآًنا َعَرِبيا ِلَقْوٍم َيْعَلُمونَ .( ِكَتاٌب ُفص..( 
3  160 ،296  

 )...َبِشيًرا َوَنِذيًرا َفَأْعَرَض َأْكَثُرُهْم َفُهْم َال َيْسَمُعونَ (
4  53  

 )...َحى ِإَلي َأنَما ِإَلُهُكْم ِإَلهٌ ُقْل ِإنَما َأَنا َبَشٌر ِمْثُلُكْم ُيو (
6  19  

َكاَة َوُهْم ِباْآلِخَرِة ُهْم َكاِفُرونَ ( ِذيَن َال ُيْؤُتوَن الزال( 
7  63  

اِلَحاِت َلُهْم َأْجٌر َغْيُر َمْمُنونٍ ( ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصال ِإن...( 
8  54  ،171  

 )...ِبالِذي َخَلَق اْألَْرَض ِفي َيْوَمْينِ  ُقْل َأِئنُكْم َلَتْكُفُرونَ (
9  178  ،227  

 )...َوَجَعَل ِفيَها َرَواِسَي ِمْن َفْوِقَها َوَباَرَك ِفيَها(
10  178  

 )...َفَقَضاُهن َسْبَع َسَماَواٍت ِفي َيْوَمْيِن َوَأْوَحى ِفي ُكل َسَماءٍ (
12  179 ،226  

 )...ي اْألَْرِض ِبَغْيِر اْلَحق َوَقاُلواَفَأما َعاٌد َفاْسَتْكَبُروا فِ (
15  47  

 )...َفَأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم ِريًحا َصْرَصًرا ِفي َأياٍم َنِحَساتٍ (
16  54  ،56  

 )...َوَأما َثُموُد َفَهَدْيَناُهْم َفاْسَتَحبوا اْلَعَمى َعَلى اْلُهَدى(
17  55  

 )...ْم َعَلْيَنا َقاُلوا َأْنَطَقَنا اللهُ َوَقاُلوا ِلُجُلوِدِهْم ِلَم َشِهْدتُ (
21  47  

 )...َوَذِلُكْم َظنُكُم الِذي َظَنْنُتْم ِبَربُكْم َأْرَداُكْم َفَأْصَبْحُتْم ِمَن اْلَخاِسِرينَ (
23  9  ،47  ،297  

 )...ُهمْ َوَقيْضَنا َلُهْم ُقَرَناَء َفَزيُنوا َلُهْم َما َبْيَن َأْيِديِهْم َوَما َخْلفَ (
25  161  ،227  

  315،  228  26 ...)َوَقاَل الِذيَن َكَفُروا َال َتْسَمُعوا ِلَهَذا اْلُقْرآِن َواْلَغْوا ِفيِه َلَعلُكْم َتْغِلُبونَ (
  24  27 .)..َفَلُنِذيَقن الِذيَن َكَفُروا َعَذاًبا َشِديًدا َوَلَنْجِزَينُهْم َأْسَوَأ الِذي َكاُنوا َيْعَمُلونَ (
 )...َذِلَك َجَزاُء َأْعَداِء اللِه الناُر َلُهْم ِفيَها َداُر اْلُخْلِد َجَزاًء ِبَما َكاُنوا(

28  229  

ُل َعَلْيِهُم اْلَمَالِئَكةُ .( اْسَتَقاُموا تَتََنز ُه ثُمَنا اللِذيَن َقاُلوا َربال ِإن..( 
30  51  

 )...ْلَحَياِة الدْنَيا َوِفي اْآلِخَرةِ َنْحُن َأْوِلَياُؤُكْم ِفي ا(
31  180  
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 )...ُنُزًال ِمْن َغُفوٍر َرِحيمٍ (
32  54  

 )...َوَمْن َأْحَسُن َقْوًال ِممْن َدَعا ِإَلى اللِه َوَعِمَل َصاِلًحا(
33  181  

 )...َوَلَقْد آتَْيَنا ُموَسى اْلِكَتاَب َفاْخُتِلَف ِفيهِ (
34  56  

 )...ا ِإال الِذيَن َصَبُروا َوَما ُيَلقاَها ِإال ُذو َحظ َعِظيمٍ َوَما ُيَلقاهَ (
35  35  

  216  36 ...)َوإِما َيْنَزَغنَك ِمَن الشْيَطاِن َنْزٌغ َفاْسَتِعْذ ِباللِه ِإنُه ُهَو السِميُع اْلَعِليمُ (
 )...ْلَقَمُر َال َتْسُجُدواَوِمْن آَياِتِه اللْيُل َوالنَهاُر َوالشْمُس َوا(

37  47  

 )...ِإن الِذيَن ُيْلِحُدوَن ِفي آَياِتَنا َال َيْخَفْوَن َعَلْيَنا َأَفَمنْ (
40  331  

 )...ِإن الِذيَن َكَفُروا ِبالذْكِر َلما َجاَءُهْم َوإِنُه َلِكتَاٌب َعِزيزٌ (
41  22  ،331  

 )...ْيِن َيَدْيِه َوَال ِمْن َخْلِفِه َتْنِزيٌل ِمْن َحِكيٍم َحِميدٍ َال َيْأِتيِه اْلَباِطُل ِمْن بَ (
42  161  

ُسِل ِمْن َقْبِلَك ِإن َربَك َلُذو( َما َقْد ِقيَل ِللر َما ُيَقاُل َلَك ِإال...( 
43  57 ،332  

َلْت آَياُتهُ ( ا َلَقاُلوا َلْوَال ُفصَوَلْو َجَعْلَناُه ُقْرآًنا َأْعَجِمي  َأَأْعَجِمي...( 
44  56  ،180  

 )...َوَلَقْد آتَْيَنا ُموَسى اْلِكَتاَب َفاْخُتِلَف ِفيِه َوَلْوَال َكِلَمٌة َسَبَقتْ (
45  161  

ٍم ِلْلَعِبيدِ ( َك ِبَظالَمْن َعِمَل َصاِلًحا َفِلَنْفِسِه َوَمْن َأَساَء َفَعَلْيَها َوَما َرب...( 
46  171  

 )...اُه َرْحَمًة ِمنا ِمْن َبْعِد َضراَء َمسْتُه َلَيُقوَلن َوَلِئْن َأَذْقنَ (
50  60  ،179  

ْنَساِن َأْعَرَض َوَنَأى ِبَجاِنِبِه َوإَِذا َمسهُ (  )...َوإَِذا َأْنَعْمَنا َعَلى اْإلِ
51  60  

 )...ُقْل َأَرَأْيُتْم ِإْن َكاَن ِمْن ِعْنِد اللِه ثُم َكَفْرُتْم ِبهِ (
52  61  

 )...َسُنِريِهْم آَياِتَنا ِفي اْآلَفاِق َوِفي َأْنُفِسِهْم َحتى َيَتَبينَ (
63  348  

      الشورى
 ).... عسق(

3  22  ،71  ،
181  

 )...َوَلْو َشاَء اللُه َلَجَعَلُهْم ُأمًة َواِحَدًة َوَلِكْن ُيْدِخلُ (
8  19  

 )...ُمُه ِإَلى اللهِ َوَما اْخَتَلْفُتْم ِفيِه ِمْن َشْيٍء َفُحكْ (
10  229  

 )...َشَرَع َلُكْم ِمَن الديِن َما َوصى ِبِه ُنوًحا َوالِذي َأْوَحْيَنا(
13  249  

ُقوا ِإال ِمْن َبْعِد َما َجاَءُهُم اْلِعْلُم َبْغًيا َبْيَنُهْم َوَلْوَال ( َوَما َتَفر...( 
14  36  ،161  

وَن ِفي ال( ِذيَن ُيَحاجُتُهمْ َوال ِه ِمْن َبْعِد َما اْسُتِجيَب َلُه ُحجل..( 
16  25  

 )...َيْسَتْعِجُل ِبَها الِذيَن َال ُيْؤِمُنوَن ِبَها َوالِذيَن آَمُنوا ُمْشِفُقونَ (
18  61  
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 )...َأْم َلُهْم ُشَرَكاُء َشَرُعوا َلُهْم ِمَن الديِن َما َلْم َيْأَذْن ِبهِ (
21  58  

 )...ِميَن ُمْشِفِقيَن ِمما َكَسُبوا َوُهَو َواِقعٌ َتَرى الظالِ (
22  171  

اِلَحاتِ ( ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصُه ِعَباَدُه الُر اللِذي ُيَبشَذِلَك ال...( 
23  63  ،171  ،

230  
اِلَحاتِ ( ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَوَيْسَتِجيُب ال...( 

26  25  ،171  
 )...َياِتِه اْلَجَواِري ِفي اْلَبْحِر َكاْألَْعَالمِ َوِمْن آ(

32  181  

يَح َفَيْظَلْلَن َرَواِكدَ ( ِإْن َيَشْأ ُيْسِكِن الر...( 
33  66  

 )...َوَجَزاُء َسيَئٍة َسيَئٌة ِمْثُلَها َفَمْن َعَفا َوَأْصَلَح َفَأْجُرهُ (
40  182  

 )...ُموَن الناَس َوَيْبُغونَ ِإنَما السِبيُل َعَلى الِذيَن َيْظلِ (
42  158  

 )...َوَتَراُهْم ُيْعَرُضوَن َعَلْيَها َخاِشِعيَن ِمَن الذل َيْنُظُرونَ (
45  282  

 )...َوَما َكاَن َلُهْم ِمْن َأْوِلَياَء َيْنُصُروَنُهْم ِمْن ُدوِن اللهِ (
46  161  

 )...َشاُء َيَهبُ ُمْلُك السَماَواِت َواْألَْرِض َيْخُلُق َما يَ (
49  333  

 )...َوَكَذِلَك َأْوَحْيَنا ِإَلْيَك ُروًحا ِمْن َأْمِرَنا َما ُكْنَت َتْدِري(
52  66  ،161  ،

298  
 )...ِصَراِط اللِه الِذي َلُه َما ِفي السَماَواِت َوَما ِفي اْألَْرضِ (

53  47  ،298  
      الزخرف 

 )َواْلِكَتاِب اْلُمِبينِ (
2  8  

 )َفَنْضِرُب َعْنُكُم الذْكَر َصْفًحا َأْن ُكْنُتْم َقْوًما ُمْسِرِفينَ أَ (
5  67  

ِلينَ ( ِمْنُهْم َبْطًشا َوَمَضى َمَثُل اْألَو َفَأْهَلْكَنا َأَشد( 
8  183  

َل ِمَن السَماِء َماًء ِبَقَدٍر َفَأْنَشْرَنا ِبِه َبْلدَ ( ِذي َنزًة َمْيتًا َكَذِلَك َوال....( 
11  68  

 )...َوالِذي َخَلَق اْألَْزَواَج ُكلَها َوَجَعَل َلُكْم ِمنَ (
12  211  

 )...ِلَتْسَتُووا َعَلى ُظُهوِرِه ثُم َتْذُكُروا ِنْعَمَة َربُكْم ِإَذا اْسَتَوْيُتمْ (
13  183  

ْنَساَن َلَكُفوٌر ُمِبينٌ (  )َوَجَعُلوا َلُه ِمْن ِعَباِدِه ُجْزًءا ِإن اْإلِ
15  8  

  277  22  )َبْل َقاُلوا ِإنا َوَجْدَنا َآَباَءَنا َعَلى ُأمٍة َوإِنا َعَلى َآثَارِِهْم ُمْهَتُدونَ َتَرى(
 )...َقاَل َأَوَلْو ِجْئُتُكْم ِبَأْهَدى ِمما َوَجْدُتْم َعَلْيِه آَباَءُكمْ (

24  184  
) 277،  69  28  )ُهْم َيْرِجُعونَ َوَجَعَلَها َكِلَمًة َباِقَيًة ِفي َعِقِبِه َلَعل  
 )...َبْل َمتْعُت َهؤَُالِء َوآَباَءُهْم َحتى َجاَءُهُم اْلَحق َوَرُسوٌل ُمِبينٌ (

29  69 ،283  
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َل َهَذا اْلُقْرآُن َعَلى َرُجٍل ِمَن اْلَقْرَيتَْيِن َعِظيمٍ ( َوَقاُلوا َلْوَال ُنز( 
31  35  ،240  ،

315  
 )...وَن الناُس ُأمًة َواِحَدًة َلَجَعْلَنا ِلَمْن َيْكُفُر ِبالرْحَمنِ َوَلْوَال َأْن َيكُ (

33  19  ،334  
 )َوَلْن َيْنَفَعُكُم اْلَيْوَم ِإْذ َظَلْمُتْم َأنُكْم ِفي اْلَعَذاِب ُمْشَتِرُكونَ (

39  311  

م َأْو َتْهِدي اْلُعْمَي َوَمْن َكاَن ِفي ضَ ( َالٍل ُمِبينٍ َأَفَأْنَت ُتْسِمُع الص( 
40  9  

 )َفاْسَتْمِسْك ِبالِذي ُأوِحَي ِإَلْيَك ِإنَك َعَلى ِصَراٍط ُمْستَِقيمٍ (
43  68  

 )...َوَما ُنِريِهْم ِمْن آَيٍة ِإال ِهَي َأْكَبُر ِمْن ُأْخِتَها َوَأَخْذَناُهمْ (
48  156  

 )...ا َعِهدَ َوَقاُلوا َيا َأيَها الساِحُر اْدُع َلَنا َربَك ِبمَ (
49  185  

 )...َوَناَدى ِفْرَعْوُن ِفي َقْوِمِه َقاَل َيا َقْوِم َأَلْيَس ِلي(
51  232  ،299  

  69  54  )َفاْسَتَخف َقْوَمُه َفَأَطاُعوُه ِإنُهْم َكاُنوا َقْوًما َفاِسِقينَ (
 )...َفَلما آَسُفوَنا اْنَتَقْمَنا ِمْنُهْم َفَأْغَرْقَناُهْم َأْجَمِعينَ (

55  112  

 )...َوَقاُلوا َأآِلَهتَُنا َخْيٌر َأْم ُهَو َما َضَرُبوُه َلَك ِإال َجَدًال (
58  70  

 )...َوإِنُه َلِعْلٌم ِللساَعِة َفَال َتْمَتُرن ِبَها(
61  69  

 )َوَال َيُصدنُكُم الشْيَطاُن ِإنُه َلُكْم َعُدو ُمِبينٌ (
62  9  

 )...يَسى ِباْلَبيَناِت َقاَل َقْد ِجْئُتُكمْ َوَلما َجاَء عِ (
63  182  

 )...ِإن اللَه ُهَو َربي َوَربُكْم َفاْعُبُدوهُ (
64  69  

 )...َفاْخَتَلَف اْألَْحَزاُب ِمْن َبْيِنِهْم َفَوْيٌل ِللِذينَ (
65  59  

 )...َهْل َيْنُظُروَن ِإال الساَعَة َأْن تَْأِتَيُهْم َبْغَتةً (
66  349  ،356  

  63  69 -68 )الِذيَن آَمُنوا ِبآَياِتَنا َوَكاُنوا ُمْسِلِمينَ * َيا ِعَباِد َال َخْوٌف َعَلْيُكمُ (

 )...اْدُخُلوا اْلَجنَة َأْنُتْم َوَأْزَواُجُكْم ُتْحَبُرونَ (
70  298  ،283  

 )...ُيَطاُف َعَلْيِهْم ِبِصَحاٍف ِمْن َذَهٍب َوَأْكَوابٍ (
71  216  

 )...َوِتْلَك اْلَجنُة الِتي ُأوِرْثُتُموَها ِبَما ُكْنُتْم َتْعَمُلونَ (
72  51  

  299  82  )ُسْبَحاَن َرب السَماَواِت َواْألَْرِض َرب اْلَعْرِش َعما َيِصُفونَ (
      الدخان

 )َواْلِكَتاِب اْلُمِبينِ (
2  9  

 )ٍة ِإنا ُكنا ُمْنِذِرينَ ِإنا َأْنَزْلَناُه ِفي َلْيَلٍة ُمَباَركَ (
3  27  



 354

  رقم الصفحة  اآلية  السورة

 )ِفيَها ُيْفَرُق ُكل َأْمٍر َحِكيمٍ (
4  73  

 )َرْحَمًة ِمْن َربَك ِإنُه ُهَو السِميُع اْلَعِليمُ (
6  216  

ِلينَ ( آَباِئُكُم اْألَو ُكْم َوَربُهَو ُيْحِيي َوُيِميُت َرب َال ِإَلَه ِإال( 
8  72  

 )َم َتْأِتي السَماُء ِبُدَخاٍن ُمِبينٍ َفاْرَتِقْب َيوْ (
10  161  ،311  

 )َيْغَشى الناَس َهَذا َعَذاٌب َأِليمٌ (
11  59  

 )َأنى َلُهُم الذْكَرى َوَقْد َجاَءُهْم َرُسوٌل ُمِبينٌ (
13  9  

 )ثُم َتَولْوا َعْنُه َوَقاُلوا ُمَعلٌم َمْجُنونٌ (
14  75  ،185  

 )اْلَعَذاِب َقِليًال ِإنُكْم َعاِئُدونَ  ِإنا َكاِشُفوا(
15  192  

 )َيْوَم َنْبِطُش اْلَبْطَشَة اْلُكْبَرى ِإنا ُمْنتَِقُمونَ (
16  73  ،311  

 )َوَلَقْد َفَتنا َقْبَلُهْم َقْوَم ِفْرَعْوَن َوَجاَءُهْم َرُسوٌل َكِريمٌ (
17  74  

 )ُكْم ِبُسْلَطاٍن ُمِبينٍ َوَأْن َال َتْعُلوا َعَلى اللِه ِإني آِتي(
19  9  

 )...َفَدَعا َربُه َأن َهؤَُالِء َقْوٌم ُمْجِرُمونَ (
22  75  

 )َواْتُرِك اْلَبْحَر َرْهًوا ِإنُهْم ُجْنٌد ُمْغَرُقونَ (
24  76  

 )َوُزُروٍع َوَمَقاٍم َكِريمٍ (
26  96  

ْيَنا َبِني ِإْسَراِئيَل ِمَن اْلَعَذاِب الْ ( ُمِهينِ َوَلَقْد َنج( 
30  57  

 )َوآتَْيَناُهْم ِمَن اْآلَياِت َما ِفيِه َبَالٌء ُمِبينٌ (
33  9  

 )...ِإْن ِهَي ِإال َمْوتَتَُنا اْألُوَلى َوَما َنْحُن ِبُمْنَشِرينَ (
35  34  

 )ِإن َيْوَم اْلَفْصِل ِميَقاُتُهْم َأْجَمِعينَ (
40  212  ،311  

 )َمْوًلى َشْيًئا َوَال ُهْم ُيْنَصُرونَ َيْوَم َال ُيْغِني َمْوًلى َعْن (
41  311  

 )ِإال َمْن َرِحَم اللُه ِإنُه ُهَو اْلَعِزيُز الرِحيمُ (
42  216  

 )َكَغْلِي اْلَحِميمِ (
46  193  

 )َكَذِلَك َوَزوْجَناُهْم ِبُحوٍر ِعينٍ (
54  76  ،175   

 )اْألُوَلى َوَوَقاُهْم َعَذاَب اْلَجِحيمِ  َال َيُذوُقوَن ِفيَها اْلَمْوَت ِإال اْلَمْوَتةَ (
56  74  

 )َفْضًال ِمْن َربَك َذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ (
57  35  

      الجاثية    
  23  2 )َتْنِزيُل اْلِكَتاِب ِمَن اللِه اْلَعِزيِز اْلَحِكيمِ (
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  161  4 )ِقُنونَ َوِفي َخْلِقُكْم َوَما َيُبث ِمْن َدابٍة آَياٌت ِلَقْوٍم ُيو (

  162  5 )...َواْخِتَالِف اللْيِل َوالنَهاِر َوَما َأْنَزَل اللُه ِمَن السَماءِ (
  77  7 )َوْيٌل ِلُكل َأفاٍك َأِثيمٍ (

) ُيِصر ِه تُْتَلى َعَلْيِه ثُم162،  59  8 )...َيْسَمُع آَياِت الل  
) َخَذَها ُهُزًوا ُأوَلِئَك َلُهْم َعَذاٌب ُمِهينٌ َوإَِذا َعِلَم ِمْن آَياِتَنا َشْيًئا ات( 

9  57  

  34  10 )...ِمْن َوَراِئِهْم َجَهنُم َوَال ُيْغِني َعْنُهْم َما َكَسُبوا(

  59  11 )...َهَذا ُهًدى َوالِذيَن َكَفُروا ِبآَياِت َربِهمْ (

َر َلُكُم اْلَبْحَر ِلَتْجِرَي اْلُفلْ ( ِذي َسخُه ال335  12 )...كُ الل  

َر َلُكْم َما ِفي السَماَواِت َوَما ِفي اْألَْرِض َجِميًعا( 212،  162  13 )...َوَسخ  
  171  15 )َمْن َعِمَل َصاِلًحا َفِلَنْفِسِه َوَمْن َأَساَء َفَعَلْيَها ثُم ِإَلى َربُكْم ُتْرَجُعونَ (

  182  17 )...اْخَتَلُفوا ِإال ِمْن َبْعدِ َوآتَْيَناُهْم َبيَناٍت ِمَن اْألَْمِر َفَما (

 )َهَذا َبَصاِئُر ِللناِس َوُهًدى َوَرْحَمٌة ِلَقْوٍم ُيوِقُنونَ (
20  162  

 )...َأْم َحِسَب الِذيَن اْجَتَرُحوا السيَئاِت َأْن َنْجَعَلُهْم َكالِذينَ (
21  172  

 )...ُتْدَعى ِإَلى ِكتَاِبَهاَوَتَرى ُكل ُأمٍة َجاِثَيًة ُكل ُأمٍة (
28  300  

اِلَحاِت َفُيْدِخُلُهمْ ( ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصا ال172،  9  30 )...َفَأم  
ْتُكُم اْلَحَياةُ ( ِه ُهُزًوا َوَغرَخْذُتْم آَياِت اللُكُم ات14  35 )...َذِلُكْم ِبَأن  
  4  36 )َوَرب اْألَْرِض َرب اْلَعاَلِمينَ َفِللِه اْلَحْمُد َرب السَماَواِت (

      األحقاف
) ِباْلَحق َماَواِت َواْألَْرَض َوَما َبْيَنُهَما ِإال39  3 )...َما َخَلْقَنا الس  

 )...َوإَِذا تُْتَلى َعَلْيِهْم آَياتَُنا َبيَناٍت َقاَل الِذيَن َكَفُروا(
7  9  

 )...ِن اْفَتَرْيُتُه َفَال َتْمِلُكونَ َيُقوُلوَن اْفَتَراُه ُقْل إِ (
8  336  

  77  10 )...ُقْل َأَرَأْيُتْم ِإْن َكاَن ِمْن ِعْنِد اللِه َوَكَفْرُتْم ِبِه َوَشِهدَ (

  78  11 )...َوَقاَل الِذيَن َكَفُروا ِللِذيَن آَمُنوا َلْو َكاَن َخْيًرا(

 )...ْحَمًة َوَهَذا ِكَتابٌ َوِمْن َقْبِلِه ِكَتاُب ُموَسى ِإَماًما َورَ (
12  79  ،82  

ْنَساَن ِبَواِلَدْيِه ِإْحَساًنا َحَمَلْتُه ُأمُه ُكْرًها( ْيَنا اْإلِ 172،  51  15 )...َوَوص  
  47  16 )...ُأوَلِئَك الِذيَن َنتََقبُل َعْنُهْم َأْحَسَن َما َعِمُلوا َوَنَتجاَوزُ (
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  162  18 )...ِهُم اْلَقْوُل ِفي ُأَمٍم َقْد َخَلتْ ُأوَلِئَك الِذيَن َحق َعَليْ (

  337،  37  21 )...َواْذُكْر َأَخا َعاٍد ِإْذ َأْنَذَر َقْوَمُه ِباْألَْحَقافِ (
  162  23 )...َقاَل ِإنَما اْلِعْلُم ِعْنَد اللِه َوُأَبلُغُكْم َما ُأْرِسْلتُ (

 156، 80، 59  24 )...ِدَيِتِهْم َقاُلواَفَلما َرَأْوُه َعاِرًضا ُمْستَْقِبَل َأوْ (
 ،278  ،300  

  162،  78  25 )...ُتَدمُر ُكل َشْيٍء ِبَأْمِر َربَها َفَأْصَبُحوا َال ُيَرى(
  162،  82  30 )...َقاُلوا َيا َقْوَمَنا ِإنا َسِمْعَنا ِكتَاًبا ُأْنِزَل ِمْن َبْعِد ُموَسى(
  9  32 )...للِه َفَلْيَس ِبُمْعِجٍز ِفي اْألَْرضِ َوَمْن َال ُيِجْب َداِعَي ا(

  47  33 )...َأَوَلْم َيَرْوا َأن اللَه الِذي َخَلَق السَماَواِت َواْألَْرَضَأَوَلْم َيَرْوا(

  72  35 )...َفاْصِبْر َكَما َصَبَر ُأوُلو اْلَعْزِم ِمَن الرُسلِ (

     محمد
اِلَحاِت َوآَمُنواَوالِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلو ( 172  2 )...ا الص  

  231،  64  7 )َيا َأيَها الِذيَن آَمُنوا ِإْن تَْنُصُروا اللَه َيْنُصْرُكْم َوُيثَبْت َأْقَداَمُكمْ (
اِلَحاتِ ( ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَه ُيْدِخُل الالل 162  12 )...ِإن  
  156،  51  13 )...َأَشد ُقوًة ِمْن َقْرَيِتكَ َوَكَأيْن ِمْن َقْرَيٍة ِهَي (
 )...َأَفَمْن َكاَن َعَلى َبيَنٍة ِمْن َربِه َكَمْن ُزينَ (

14  182  

  162، 81،  52  15 )...َمَثُل اْلَجنِة الِتي ُوِعَد اْلُمتُقوَن ِفيَها َأْنَهاٌر ِمْن َماءٍ (
  349  18 )...َأْن تَْأِتَيُهْم َبْغَتةً َفَهْل َيْنُظُروَن ِإال الساَعَة (

َلْت ُسوَرٌة َفِإَذا ُأْنِزَلتْ ( ِذيَن آَمُنوا َلْوَال ُنزَوَيُقوُل ال...( 
20  81  

  82  21 )...َطاَعٌة َوَقْوٌل َمْعُروٌف َفِإَذا َعَزَم اْألَْمُر َفَلوْ (

 )...الرُسولَ  َيا َأيَها الِذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اللَه َوَأِطيُعوا(
33  64  ،243  

      الفتح
 )ِإنا َفَتْحَنا َلَك َفْتًحا ُمِبيًنا(

1  9  

  23  3 )َوَيْنُصَرَك اللُه َنْصًرا َعِزيًزا(

  163،  37  5 )...ِلُيْدِخَل اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت َجناٍت َتْجِري(
  37  10 )...وَن اللَه َيُد اللِه َفْوقَ ِإن الِذيَن ُيَباِيُعوَنَك ِإنَما ُيَباِيعُ (
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  82  12 )...َبْل َظَنْنُتْم َأْن َلْن َيْنَقِلَب الرُسوُل َواْلُمْؤِمُنونَ (

 )...ُقْل ِلْلُمَخلِفيَن ِمَن اْألَْعَراِب َسُتْدَعْوَن ِإَلى َقْوٍم ُأوِليُقْل ِلْلُمَخلِفيَن ِمنَ (
16  25  ،59  

  59  17 )...ْعَمى َحَرٌج َوَال َعَلى اْألَْعَرِج َحَرجٌ َلْيَس َعَلى اْألَ (

  86،  783  18 )...َلَقْد َرِضَي اللُه َعِن اْلُمْؤِمِنيَن ِإْذ ُيَباِيُعوَنكَ (
  182،  163  19 )...َوَمَغاِنَم َكِثيَرًة َيْأُخُذوَنَها َوَكاَن اللُه َعِزيًزا َحِكيًما(
َل َلُكْم َهِذِه َوَكف َوَعَدُكُم اللُه َمَغاِنَم كَ ( 69  20 )...ِثيَرًة تَْأُخُذوَنَها َفَعج  
  69،  52  23 )ُسنَة اللِه الِتي َقْد َخَلْت ِمْن َقْبُل َوَلْن َتِجَد ِلُسنِة اللِه َتْبِديًال (
  349،  163  25 )...ُهُم الِذيَن َكَفُروا َوَصدوُكْم َعِن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َواْلَهْديَ (
 )...ِإْذ َجَعَل الِذيَن َكَفُروا ِفي ُقُلوِبِهُم اْلَحِميَة َحِميَة اْلَجاِهِليةِ (

26  234  

ْؤَيا ِباْلَحق َلَتْدُخُلن اْلَمْسِجَد اْلَحَرامَ ( ُه َرُسوَلُه الر86  27 )...َلَقْد َصَدَق الل  
  211  28 )...ى َوِديِن اْلَحق ِلُيْظِهَرهُ ُهَو الِذي َأْرَسَل َرُسوَلُه ِباْلُهدَ (

،  163،  37  29 )...ُمَحمٌد َرُسوُل اللِه َوالِذيَن َمَعُه َأِشداُء َعَلى اْلُكفاِر ُرَحَماُء َبْيَنُهمْ (
172 ،235  

      الحجرات
  244،  64  1 )...َيا َأيَها الِذيَن آَمُنوا َال تَُقدُموا َبْيَن َيَدِي اللهِ (
  244  2 )...َيا َأيَها الِذيَن آَمُنوا َال َتْرَفُعوا َأْصَواَتُكْم َفْوَق َصْوتِ (

وَن َأْصَواَتُهْم ِعْنَد َرُسوِل اللِه ُأوَلِئكَ ( ِذيَن َيُغضال 37  3 )...ِإن  

  6 )...اَيا َأيَها الِذيَن آَمُنوا ِإْن َجاَءُكْم َفاِسٌق ِبَنَبٍإ َفتََبيُنو (
64 ،244  

  244، 64  11 )...َيا َأيَها الِذيَن آَمُنوا َال َيْسَخْر َقوٌم ِمْن َقْوٍم َعَسى(
) نَبْعَض الظ ِإن نِذيَن آَمُنوا اْجتَِنُبوا َكِثيًرا ِمَن الظَها ال64  12 )...َيا َأي  

      ق
  84  1 )ق َواْلُقْرآِن اْلَمِجيدِ (

  85  2 )...َأْن َجاَءُهْم ُمْنِذٌر ِمْنُهْم َفَقاَل اْلَكاِفُروَن َهَذاَبْل َعِجُبوا (

  85  4 )...َقْد َعِلْمَنا َما تَْنُقُص اْألَْرُض ِمْنُهْم َوِعْنَدَنا ِكتَاٌب َحِفيظٌ (
  86  5 )َبْل َكذُبوا ِباْلَحق َلما َجاَءُهْم َفُهْم ِفي َأْمٍر َمِريجٍ (

  86  7 )...َها َوَأْلَقْيَنا ِفيَها َرَواِسَي َوَأْنَبْتَنا ِفيَها َواْألَْرَض َمَدْدَنا(
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  87  8 )َتْبِصَرًة َوِذْكَرى ِلُكل َعْبٍد ُمِنيبٍ (

ْلَنا ِمَن السَماِء َماًء ُمَباَرًكا َفَأْنَبْتَنا ِبِه َجناٍت َوَحب اْلَحِصيدِ ( 186،  27  9 )َوَنز  
  87  10 )...َطْلٌع َنِضيدٌ َوالنْخَل َباِسَقاٍت َلَها (
  70  11 )ِرْزًقا ِلْلِعَباِد َوَأْحَيْيَنا ِبِه َبْلَدًة َمْيتًا َكَذِلَك اْلُخُروجُ (
ِل َبْل ُهْم ِفي َلْبٍس ِمْن َخْلٍق َجِديدٍ ( 88،  74  15 )َأَفَعِييَنا ِباْلَخْلِق اْألَو  
ْنَساَن َوَنْعَلُم َما ُتَوسْ (   186  16 )...ِوُس ِبِه َنْفُسُه َوَنْحنُ َوَلَقْد َخَلْقَنا اْإلِ
  316  17 )...ِإْذ َيَتَلقى اْلُمَتَلقَياِن َعِن اْلَيِميِن َوَعِن الشَماِل َقِعيدٌ (

  301  23 )...َوَقاَل َقِريُنُه َهَذا َما َلَدي َعِتيدٌ (
  25،  21  26 )...الشِديدِ  الِذي َجَعَل َمَع اللِه ِإَلًها آَخَر َفَأْلِقَياُه ِفي اْلَعَذابِ (
  61  27 )...َقاَل َقِريُنُه َربَنا َما َأْطَغْيُتُه َوَلِكْن َكاَن ِفي(
  71  28 )...َقاَل َال َتْخَتِصُموا َلَدي َوَقْد َقدْمُت ِإَلْيُكْم ِباْلَوِعيدِ (

  88،  8  32 )...َهَذا َما ُتوَعُدوَن ِلُكل َأواٍب َحِفيظٍ (
  90  33 )...ِشَي الرْحَمَن ِباْلَغْيِب َوَجاَء ِبَقْلٍب ُمِنيبٍ َمْن خَ (

  311  41 )...َواْسَتِمْع َيْوَم ُيَناِدي اْلُمَناِدي ِمْن َمَكاٍن َقِريبٍ (
ْيَحَة ِباْلَحق َذِلَك َيْوُم اْلُخُروجِ ( 311  42 )...َيْوَم َيْسَمُعوَن الص  
  71  45 )...ا َأْنَت َعَلْيِهْم ِبَجبارٍ َنْحُن َأْعَلُم ِبَما َيُقوُلوَن َومَ (

      الذاريات
  16  7 )...َوالسَماِء َذاِت اْلُحُبكِ (
  64  11 )الِذيَن ُهْم ِفي َغْمَرٍة َساُهونَ (

  316  16 )آِخِذيَن َما آَتاُهْم َربُهْم ِإنُهْم َكاُنوا َقْبَل َذِلَك ُمْحِسِنينَ (
  316،  187  17 )ِل َما َيْهَجُعونَ َكاُنوا َقِليًال ِمَن الليْ (
  88  24 )َهْل َأَتاَك َحِديُث َضْيِف ِإْبَراِهيَم اْلُمْكَرِمينَ (
  89  25 )...ِإْذ َدَخُلوا َعَلْيِه َفَقاُلوا َسَالًما َقاَل َسَالٌم َقْوٌم ُمْنَكُرونَ (

  89  26 )...َفَراَغ ِإَلى َأْهِلِه َفَجاَء ِبِعْجٍل َسِمينٍ (
  90  29 )َلِت اْمَرَأُتُه ِفي َصرٍة َفَصكْت َوْجَهَها َوَقاَلْت َعُجوٌز َعِقيمٌ َفَأْقبَ (
  216  30 )َقاُلوا َكَذِلَك َقاَل َربِك ِإنُه ُهَو اْلَحِكيُم اْلَعِليمُ (
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  13  31 )...َقاَل َفَما َخْطُبُكْم َأيَها اْلُمْرَسُلونَ (

  78  32 )ٍم ُمْجِرِمينَ َقاُلوا ِإنا ُأْرِسْلَنا ِإَلى َقوْ (
  59  37 )َوَتَرْكَنا ِفيَها آَيًة ِللِذيَن َيَخاُفوَن اْلَعَذاَب اْألَِليمَ (

  9  38 )َوِفي ُموَسى ِإْذ َأْرَسْلَناُه ِإَلى ِفْرَعْوَن ِبُسْلَطاٍن ُمِبينٍ (
يَح اْلَعِقيمَ ( 93  41 )...َوِفي َعاٍد ِإْذ َأْرَسْلَنا َعَلْيِهُم الر  
ِميمِ َما تَ ( َجَعَلْتُه َكالر 163  42 )َذُر ِمْن َشْيٍء َأَتْت َعَلْيِه ِإال  

  72  46 )َوَقْوَم ُنوٍح ِمْن َقْبُل ِإنُهْم َكاُنوا َقْوًما َفاِسِقينَ (
وا ِإَلى اللِه ِإني َلُكْم ِمْنُه َنِذيٌر ُمِبينٌ ( 9  50 )َفِفر  

  21،  9  51 )ًها آَخَر ِإني َلُكْم ِمْنُه َنِذيٌر ُمِبينٌ َوَال َتْجَعُلوا َمَع اللِه ِإلَ (
  90  53 )َأَتَواَصْوا ِبِه َبْل ُهْم َقْوٌم َطاُغونَ (

زاُق ُذو اْلُقوِة اْلَمِتينُ ( َه ُهَو الرالل 216  58 )ِإن  

      الطور
  95  1 )والطور(
  91  2  )َوِكَتاٍب َمْسُطورٍ (
  92  3 )ِفي َرق َمْنُشورٍ (

  92  4 )َواْلَبْيِت اْلَمْعُمورِ (
  93  5 )َوالسْقِف اْلَمْرُفوعِ (
  93  6 )َواْلَبْحِر اْلَمْسُجورِ (

  64  11 )َفَوْيٌل َيْوَمِئٍذ ِلْلُمَكذِبينَ (
  64  12 )الِذيَن ُهْم ِفي َخْوٍض َيْلَعُبونَ (
  52  14 )َهِذِه الناُر الِتي ُكْنُتْم ِبَها ُتَكذُبونَ (

  175  20 )ُمتِكِئيَن َعَلى ُسُرٍر َمْصُفوَفٍة َوَزوْجَناُهْم ِبُحوٍر ِعينٍ (
  163  22 )َوَأْمَدْدَناُهْم ِبَفاِكَهٍة َوَلْحٍم ِمما َيْشَتُهونَ (

  156  23 )...َيتََناَزُعوَن ِفيَها َكْأًسا َال َلْغٌو ِفيَها َوَال تَْأِثيمٌ (
  94  24 )َلُهْم َكَأنُهْم ُلْؤُلٌؤ َمْكُنونٌ َوَيُطوُف َعَلْيِهْم ِغْلَماٌن (
  216  28 )ِإنا ُكنا ِمْن َقْبُل َنْدُعوُه ِإنُه ُهَو اْلَبر الرِحيمُ (
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  163  30 )َأْم َيُقوُلوَن َشاِعٌر َنَتَربُص ِبِه َرْيَب اْلَمُنونِ (

  94  32 )ونَ َأْم َتْأُمُرُهْم َأْحَالُمُهْم ِبَهَذا َأْم ُهْم َقْوٌم َطاغُ (
  163  38 )...َأْم َلُهْم ُسلٌم َيْسَتِمُعوَن ِفيِه َفْلَيْأِت ُمْسَتِمُعُهْم ِبُسْلَطاٍن ُمِبينٍ (

  95  44 )...َوإِْن َيَرْوا ِكْسًفا ِمَن السَماِء َساِقًطا َيُقوُلوا َسَحاٌب َمْرُكومٌ (
  312،  47  45 )ْصَعُقونَ َفَذْرُهْم َحتى ُيَالُقوا َيْوَمُهُم الِذي ِفيِه يُ (

      النجم
  163  4 )ِإْن ُهَو ِإال َوْحٌي ُيوَحى(
  16  6 )ُذو ِمرٍة َفاْسَتَوى(

  37  7 )َوُهَو ِباْألُُفِق اْألَْعَلى(
  21  13 )َوَلَقْد َرآُه َنْزَلًة ُأْخَرى(
  76  18 )َلَقْد َرَأى ِمْن آَياِت َربِه اْلُكْبَرى(

  95  22 )ٌة ِضيَزىِتْلَك ِإًذا ِقْسمَ (
  284،  163  23 )ِإْن ِهَي ِإال َأْسَماٌء َسمْيُتُموَها َأْنُتْم َوآَباُؤُكمْ (
  302  31 )...َوِللِه َما ِفي السَماَواِت َوَما ِفي اْألَْرِض ِلَيْجِزيَ (
ْثِم َواْلَفَواِحَش ِإال اللَممَ (   302  32 )...الِذيَن َيْجتَِنُبوَن َكَباِئَر اْإلِ

  302  36 )...َأْم َلْم ُيَنبْأ ِبَما ِفي ُصُحِف ُموَسى(
  47  37 )...َوإِْبَراِهيَم الِذي َوفى(
  302  38 )...َأال َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى(

  96  41 )...ثُم ُيْجَزاُه اْلَجَزاَء اْألَْوَفى(
  216  43 )َوَأنُه ُهَو َأْضَحَك َوَأْبَكى(

  216  44 )...َأنُه ُهَو َأَماَت َوَأْحَياوَ (
  216،  21  48 )...َوَأنُه ُهَو َأْغَنى َوَأْقَنى(
  216  49 )َوَأنُه ُهَو َرب الشْعَرى(
  74  50 )َوَأنُه َأْهَلَك َعاًدا اْألُوَلى(
  216  52 )َوَقْوَم ُنوٍح ِمْن َقْبُل ِإنُهْم َكاُنوا ُهْم َأْظَلَم َوَأْطَغى(

  74  56 )...َهَذا َنِذيٌر ِمَن النُذِر اْألُوَلى(
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  187  58 )َلْيَس َلَها ِمْن ُدوِن اللِه َكاِشَفةٌ (

      القمر
) 97  2 )...َوإِْن َيَرْوا آَيًة ُيْعِرُضوا َوَيُقوُلوا ِسْحٌر ُمْسَتِمر  

  303  4 )...َوَلَقْد َجاَءُهْم ِمَن اْألَْنَباِء َما ِفيِه ُمْزَدَجرٌ (
  303،  97  5 )...ِحْكَمٌة َباِلَغٌة َفَما ُتْغِن النُذرُ (
  98  6 )...َفَتَول َعْنُهْم َيْوَم َيْدُعو الداِعي ِإَلى َشْيٍء ُنُكرٍ (
  98  7 )...ُخشًعا َأْبَصاُرُهْم َيْخُرُجوَن ِمَن اْألَْجَداِث َكَأنُهْم َجَراٌد ُمْنَتِشرٌ (
) 99  8 )اِعي َيُقوُل اْلَكاِفُروَن َهَذا َيْوٌم َعِسرٌ ُمْهِطِعيَن ِإَلى الد  

  99  11 )َفَفَتْحَنا َأْبَواَب السَماِء ِبَماٍء ُمْنَهِمرٍ (
  188  13 )...َوَحَمْلَناُه َعَلى َذاِت َأْلَواٍح َوُدُسرٍ (
) ا َأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم ِريًحا َصْرَصًرا ِفي َيْوِم َنْحٍس ُمْسَتِمر104،  100  19 )ِإن  
  164،  100  20 )َتْنِزُع الناَس َكَأنُهْم َأْعَجاُز َنْخٍل ُمْنَقِعرٍ (
  19  24 )...َفَقاُلوا َأَبَشًرا ِمنا َواِحًدا َنتِبُعُه ِإنا ِإًذا َلِفي َضَالٍل َوُسُعرٍ (
) َحُهْم ُبْكَرًة َعَذاٌب ُمْسَتِقر100  38 )...َوَلَقْد َصب  

  101  42 )...آَياِتَنا ُكلَها َفَأَخْذَناُهْم َأْخَذ َعِزيٍز ُمْقَتِدرٍ َكذُبوا بِ (
  102  44 )َأْم َيُقوُلوَن َنْحُن َجِميٌع ُمْنَتِصرٌ (
  188  50 )...َوَما َأْمُرَنا ِإال َواِحَدٌة َكَلْمٍح ِباْلَبَصرِ (

ُبرِ ( َشْيٍء َفَعُلوُه ِفي الز 164  52 )َوُكل  
  105  55 )ِصْدٍق ِعْنَد َمِليٍك ُمْقَتِدرٍ ِفي َمْقَعِد (

      الرحمن
  26  11 )ِفيَها َفاِكَهٌة َوالنْخُل َذاُت اْألَْكَمامِ (
  16  12 )َواْلَحب ُذو اْلَعْصِف َوالرْيَحانُ (

  189  24 )َوَلُه اْلَجَواِري اْلُمْنَشآُت ِفي اْلَبْحِر َكاْألَْعَالمِ (
ْكَرامِ َوَيْبَقى َوْجُه َربَك ذُ (   16  27 )و اْلَجَالِل َواْإلِ
  102  31 )َسَنْفُرُغ َلُكْم َأيَها الثَقَالنِ (

  189  35 )ُيْرَسُل َعَلْيُكَما ُشَواٌظ ِمْن َناٍر َوُنَحاٌس َفَال تَْنَتِصَرانِ (
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  52  43 )َهِذِه َجَهنُم الِتي ُيَكذُب ِبَها اْلُمْجِرُمونَ (

  103  44 )َبْيَن َحِميٍم آنٍ َيُطوُفوَن َبْيَنَها وَ (
  16  48 )َذَواَتا َأْفَنانٍ (

  164  50 )ِفيِهَما َعْيَناِن َتْجِرَيانِ (
  157  52 )ِفيِهَما ِمْن ُكل َفاِكَهٍة َزْوَجانِ (
  157  54 )ُمتِكِئيَن َعَلى ُفُرٍش َبَطاِئُنَها ِمْن ِإْستَْبَرٍق َوَجَنى اْلَجنتَْيِن َدانٍ (

  175  56 )ِصَراُت الطْرِف َلْم َيْطِمْثُهن ِإْنٌس َقْبَلُهْم َوَال َجان ِفيِهن َقا(

  103  64 )ُمْدَهامَتانِ (

اَخَتانِ ( 157،  103  66 )ِفيِهَما َعْيَناِن َنض  
  157  68 )ِفيِهَما َفاِكَهٌة َوَنْخٌل َوُرمانٌ (
،  157،  32  70 )ِفيِهن َخْيَراٌت ِحَسانٌ (

175  ،304  

،  163،  104  72 )ُحوٌر َمْقُصوَراٌت ِفي اْلِخَيامِ (
304  

  104  76 )ُمتِكِئيَن َعَلى َرْفَرٍف ُخْضٍر َوَعْبَقِري ِحَسانٍ (
ْكَرامِ (   16  78 )َتَباَرَك اْسُم َربَك ِذي اْلَجَالِل َواْإلِ

      الواقعة
  190  2 )َلْيَس ِلَوْقَعِتَها َكاِذَبةٌ (
  105  6 )ْنَبثاَفَكاَنْت َهَباًء مُ (

  211  10 )َوالساِبُقوَن الساِبُقونَ (
  105  15 )َعَلى ُسُرٍر َمْوُضوَنةٍ (
  106  17 )َيُطوُف َعَلْيِهْم ِوْلَداٌن ُمَخلُدونَ (

  197،  164  20 )َوَفاِكَهٍة ِمما َيَتَخيُرونَ (
  164  21 )َوَلْحِم َطْيٍر ِمما َيْشَتُهونَ (

  175  22 )َوُحوٌر ِعينٌ (
  38  23 )َكَأْمثَاِل اللْؤُلِؤ اْلَمْكُنونِ (
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  106  28  )ِفي ِسْدٍر َمْخُضودٍ (
  107  29  )َوَطْلٍح َمْنُضودٍ (

  107  30  )َوِظل َمْمُدودٍ (

  108  31  )َوَماٍء َمْسُكوبٍ (

  217،  31  32 )َوَفاِكَهٍة َكِثيَرةٍ (
  96  34 )َوُفُرٍش َمْرُفوَعةٍ (

  32  37 )ُعُرًبا َأْتَراًبا(
  76  44 )َال َباِرٍد َوَال َكِريمٍ (

وَن َعَلى اْلِحْنِث اْلَعِظيمِ ( 35  46 )َوَكاُنوا ُيِصر  
ُلونَ ( 74  48 )َأَوآَباُؤَنا اْألَو  
ِليَن َواْآلِخِرينَ ( اْألَو 21،  11  50-  49 )َلَمْجُموُعوَن ِإَلى ِميَقاِت َيْوٍم َمْعُلومٍ * ُقْل ِإن  
  74  62 )ْمُتُم النْشَأَة اْألُوَلى َفَلْوَال َتَذكُرونَ َوَلَقْد َعلِ (
  48  68 )َأَفَرَأْيُتُم اْلَماَء الِذي َتْشَرُبونَ (

  52  71 )َأَفَرَأْيُتُم الناَر الِتي ُتوُرونَ (
  35  74 )َفَسبْح ِباْسِم َربَك اْلَعِظيمِ (

  35  76 )َوإِنُه َلَقَسٌم َلْو َتْعَلُموَن َعِظيمٌ (
  76  77 )ِإنُه َلُقْرآٌن َكِريمٌ (
  98  78 )ِفي ِكَتاٍب َمْكُنونٍ (

  304  81 )َأَفِبَهَذا اْلَحِديِث َأْنُتْم ُمْدِهُنونَ (
  190  95 )ِإن َهَذا َلُهَو َحق اْلَيِقينِ (
  35  96 )َفَسبْح ِباْسِم َربَك اْلَعِظيمِ (

      الحديد
  179  10 )...ُقوا ِفي َسِبيِل اللِه َوِللِه ِميَراثُ َوَما َلُكْم َأال تُْنفِ (
  77  11 )...َمْن َذا الِذي ُيْقِرُض اللَه َقْرًضا َحَسًنا َفُيَضاِعَفُه َلهُ (

  164  12 )...َيْوَم َتَرى اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت َيْسَعى ُنوُرُهمْ (
  157  13 )...َقاُت ِللِذيَن آَمُنوا اْنُظُروَناَيْوَم َيُقوُل اْلُمَناِفُقوَن َواْلُمَنافِ (
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  25  20 )...اْعَلُموا َأنَما اْلَحَياُة الدْنَيا َلِعٌب َوَلْهٌو َوِزيَنةٌ (

  157  21 )...َساِبُقوا ِإَلى َمْغِفَرٍة ِمْن َربُكْم َوَجنٍة َعْرُضَها(
  217  24 )...ْخِل َوَمْن َيَتَول َفِإن اللهَ الِذيَن َيْبَخُلوَن َوَيْأُمُروَن الناَس ِباْلبُ (

  183،  25  25 )...َلَقْد َأْرَسْلَنا ُرُسَلَنا ِباْلَبيَناِت َوَأْنَزْلَنا َمَعُهُم اْلِكَتابَ (
  164  27 )...ثُم َقفْيَنا َعَلى آثَاِرِهْم ِبُرُسِلَنا َوَقفْيَنا ِبِعيَسى اْبِن َمْرَيمَ (

  244،  64  28 )...ا الِذيَن آَمُنوا اتُقوا اللَه َوآِمُنوا ِبَرُسوِلِه ُيْؤِتُكمْ َيا َأيهَ (
      المجادلة

  57  5 )...ِإن الِذيَن ُيَحادوَن اللَه َوَرُسوَلُه ُكِبُتوا َكَما ُكِبَت الِذينَ (
  317  7 )...ي اْألَْرضِ َأَلْم َتَر َأن اللَه َيْعَلُم َما ِفي السَماَواِت َوَما فِ (
ْثمِ ( ،  64،  48  9 )...َيا َأيَها الِذيَن آَمُنوا ِإَذا تََناَجْيُتْم َفَال تََتَناَجْوا ِباْإلِ

244  
  244،  65  11 )...َيا َأيَها الِذيَن آَمُنوا ِإَذا ِقيَل َلُكْم َتَفسُحوا ِفي اْلَمَجاِلسِ (
  244،  65  12 )...ِإَذا َناَجْيُتُم الرُسوَل َفَقدُمواَيا َأيَها الِذيَن آَمُنوا (
  217  18 )...َيْوَم َيْبَعُثُهُم اللُه َجِميًعا َفَيْحِلُفوَن َلُه َكَما َيْحِلُفونَ (
  164، 21  22 )...َال َتِجُد َقْوًما ُيْؤِمُنوَن ِباللِه َواْلَيْوِم اْآلِخِر ُيَوادوَن َمْن َحاد اللهَ (

      الحشر
  108  4  )َذِلَك ِبَأنُهْم َشاقوا اللَه َوَرُسوَلُه َوَمْن ُيَشاق اللَه َفِإن اللَه َشِديُد اْلِعَقابِ (
  217،  65  8 )...ِلْلُفَقَراِء اْلُمَهاِجِريَن الِذيَن ُأْخِرُجوا ِمْن ِدياِرِهمْ (
يَمانَ (   217  9 )...ِمْن َقْبِلِهْم ُيِحبوَن َمْن َهاَجرَ  َوالِذيَن تََبوُءوا الداَر َواْإلِ
  65  10 )...َوالِذيَن َجاُءوا ِمْن َبْعِدِهْم َيُقوُلوَن َربَنا اْغِفْر َلَنا(
ْخَواِنِهُم الِذيَن َكَفُروا(   65  11 )...َأَلْم َتَر ِإَلى الِذيَن َناَفُقوا َيُقوُلوَن ِإلِ

  65  13 )ًة ِفي ُصُدوِرِهْم ِمَن اللِه َذِلَك ِبَأنُهْم َقْوٌم َال َيْفَقُهونَ َألَْنُتْم َأَشد َرْهبَ (
َنةٍ ( ِفي ُقًرى ُمَحص 65  14 )...َال ُيَقاِتُلوَنُكْم َجِميًعا ِإال  

  59  15 )َكَمَثِل الِذيَن ِمْن َقْبِلِهْم َقِريًبا َذاُقوا َوَباَل َأْمِرِهْم َوَلُهْم َعَذاٌب َأِليمٌ (
  213  17 )َفَكاَن َعاِقَبَتُهَما َأنُهَما ِفي الناِر َخاِلَدْيِن ِفيَها َوَذِلَك َجَزاُء الظاِلِمينَ (
  245،  65  18 )..َيا َأيَها الِذيَن آَمُنوا اتُقوا اللَه َوْلتَْنُظْر َنْفٌس َما َقدَمتْ (
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  217  19 )ْنَساُهْم َأْنُفَسُهْم ُأوَلِئَك ُهُم اْلَفاِسُقونَ َوَال َتُكوُنوا َكالِذيَن َنُسوا اللَه َفأَ (

  315  21 )...َلْو َأْنَزْلَنا َهَذا اْلُقْرآَن َعَلى َجَبٍل َلَرَأْيَتُه َخاِشًعا ُمَتَصدًعا(
) ْحَمُن الرَهاَدِة ُهَو الرُهَو َعاِلُم اْلَغْيِب َوالش ِذي َال ِإَلَه ِإالُه ال48  22 )ِحيمُ ُهَو الل  
،  48،  23  23 )...ُهَو اللُه الِذي َال ِإَلَه ِإال ُهَو اْلَمِلُك اْلُقدوُس السَالُم اْلُمْؤِمنُ (

112  
      الممتحنة

ُكْم َأْوِلَياءَ ( ي َوَعُدوِخُذوا َعُدوِذيَن آَمُنوا َال تَتَها ال245،  65  1 )...َيا َأي  
  238  2 )...َيُكوُنوا َلُكْم َأْعَداًء َوَيْبُسُطوا ِإَلْيُكْم َأْيِدَيُهمْ  ِإْن َيْثَقُفوُكمْ (

  217  5 )...َربَنا َال َتْجَعْلَنا ِفْتَنًة ِللِذيَن َكَفُروا َواْغِفْر َلَنا َربَنا(

،  217،  21  6 )...َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفيِهْم ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَن َيْرُجو(
318  

  217  9 )...ِإنَما َيْنَهاُكُم اللُه َعِن الِذيَن َقاَتُلوُكْم ِفي الديِن َوَأْخَرُجوُكمْ (

) ِذيَن آَمُنوا ِإَذا َجاَءُكُم اْلُمْؤِمَناُت ُمَهاِجَراٍت َفاْمَتِحُنوُهنَها ال245،  66  10 )...َيا َأي  
  48  11 )...َلى اْلُكفاِر َفَعاَقْبُتمْ َوإِْن َفاَتُكْم َشْيٌء ِمْن َأْزَواِجُكْم إِ (

  165  12 )...َيا َأيَها النِبي ِإَذا َجاَءَك اْلُمْؤِمَناُت ُيَباِيْعَنكَ (

  245،  165  13 )...َيا َأيَها الِذيَن آَمُنوا َال تََتَولْوا َقْوًما َغِضَب اللُه َعَلْيِهمْ (
      الصف

  245،  66  2 )ُنوا ِلَم َتُقوُلوَن َما َال َتْفَعُلونَ َيا َأيَها الِذيَن آمَ (
  109  4 )...ِإن اللَه ُيِحب الِذيَن ُيَقاِتُلوَن ِفي َسِبيِلِه َصفا(

  72  5 )...َوإِْذ َقاَل ُموَسى ِلَقْوِمِه َيا َقْوِم ِلَم ُتْؤُذوَنِني َوَقْد َتْعَلُمونَ (

،  165،  157،  9  6 )...َم َيا َبِني ِإْسَراِئيَل ِإني َرُسولُ َوإِْذ َقاَل ِعيَسى اْبُن َمْريَ (

183  

  80  7 )...َوَمْن َأْظَلُم ِممِن اْفَتَرى َعَلى اللِه اْلَكِذَب َوُهَو ُيْدَعى(

، 165،  66، 59  10 )...َيا َأيَها الِذيَن آَمُنوا َهْل َأُدلُكْم َعَلى ِتَجاَرةٍ (

245  

  165، 37  12 )...ْم ُذُنوَبُكْم َوُيْدِخْلُكْم َجناٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْألَْنَهارُ َيْغِفْر َلكُ (
  21  13 )َوُأْخَرى ُتِحبوَنَها َنْصٌر ِمَن اللِه َوَفْتٌح َقِريٌب َوَبشِر اْلُمْؤِمِنينَ (

  245،  66  14  )...ِعيَسىَيا َأيَها الِذيَن آَمُنوا ُكوُنوا َأْنَصاَر اللِه َكَما َقاَل (
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      المنافقون
  110  4 )...َوإَِذا َرَأْيَتُهْم ُتْعِجُبَك َأْجَساُمُهْم َوإِْن َيُقوُلوا َتْسَمعْ (
  72  6 )...َسَواٌء َعَلْيِهْم َأَأْسَتْغَفْرَت َلُهْم َأْم َلْم َتْسَتْغِفْر َلُهْم َلنْ (

  246، 217، 66  9 )...َأْمَواُلُكْم َوَال َأْوَالُدُكْم َعْن ِذْكرِ  َيا َأيَها الِذيَن آَمُنوا َال ُتْلِهُكمْ (
  86  10 )...َوَأْنِفُقوا ِمْن َما َرَزْقَناُكْم ِمْن َقْبِل َأْن َيْأِتَي َأَحَدُكمُ (

      التغابن
  60  5 )...َأَلْم َيْأِتُكْم َنَبُأ الِذيَن َكَفُروا ِمْن َقْبُل َفَذاُقوا َوَبالَ (
  183  6 )...ِبَأنُه َكاَنْت تَْأِتيِهْم ُرُسُلُهْم ِباْلَبيَناِت َفَقاُلوا َأَبَشرٌ  َذِلكَ (

  172، 166، 37  9 )...َيْوَم َيْجَمُعُكْم ِلَيْوِم اْلَجْمِع َذِلَك َيْوُم التَغاُبِن َوَمْن ُيْؤِمْن ِباللهِ (
َالُة َفاْنَتِشُروا ِفي اْألَْرضِ ( ِه  َفِإَذا ُقِضَيِت الص191  10  )َ…َواْبَتُغوا ِمْن َفْضِل الل  
  246، 66  14 )...َيا َأيَها الِذيَن آَمُنوا ِإن ِمْن َأْزَواِجُكْم َوَأْوَالِدُكْم َعُدوا َلُكمْ (
  37  15 )...ِإنَما َأْمَواُلُكْم َوَأْوَالُدُكْم ِفْتَنٌة َواللُه ِعْنَدُه َأْجٌر َعِظيمٌ (

  217  16 )…اللَه َما اْسَتَطْعُتْم َواْسَمُعوا َوَأِطيُعوا َوَأْنِفُقوا َخْيًرا َفاتُقوا(

      الطالق
) ِتِهنِلِعد ُقوُهنَساَء َفَطلْقُتُم النِإَذا َطل ِبيَها الن14  1  )…َيا َأي  

ِئي َيِئْسَن ِمَن اْلَمِحيِض ِمْن ِنَساِئُكْم ِإِن اْرَتْبُتمْ ( 161  4  )…َوالال  

) وُهن ِمْن َحْيُث َسَكْنُتْم ِمْن ُوْجِدُكْم َوَال ُتَضار 235،  192  6  )…َأْسِكُنوُهن  
  166،  25  8 )...َوَكَأيْن ِمْن َقْرَيٍة َعَتْت َعْن َأْمِر َربَها َوُرُسِلهِ (
  318  9 )َفَذاَقْت َوَباَل َأْمِرَها َوَكاَن َعاِقَبُة َأْمِرَها ُخْسًرا(

، 67، 28  10 )...َأَعد اللُه َلُهْم َعَذاًبا َشِديًدا َفاتُقوا اللَه َيا ُأوِلي(
246،305  ،318  

، 173، 166  11 )...َرُسوًال َيْتُلو َعَلْيُكْم آَياِت اللِه ُمَبيَناٍت ِلُيْخِرَج الِذيَن آَمُنوا(
305  

  14  12 )...َن اْألَْرِض ِمْثَلُهن اللُه الِذي َخَلَق َسْبَع َسَماَواٍت َومِ (

      التحريم
  218  4 )...ِإْن تَُتوَبا ِإَلى اللِه َفَقْد َصَغْت ُقُلوُبُكَما(
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  110  5 )...َعَسى َربُه ِإْن َطلَقُكن َأْن ُيْبِدَلُه َأْزَواًجا َخْيًرا(

 323،  284  6 )...َناًرا َوُقوُدَها َيا َأيَها الِذيَن آَمُنوا ُقوا َأْنُفَسُكْم َوَأْهِليُكمْ (
،337  

  67  7 )...َيا َأيَها الِذيَن َكَفُروا َال َتْعَتِذُروا اْلَيْوَم ِإنَما ُتْجَزْونَ (

  111  10 )...َضَرَب اللُه َمَثًال ِللِذيَن َكَفُروا ِاْمَرَأَة ُنوٍح َواْمَرَأَة ُلوطٍ (
  80  11 )...َن آَمُنوا ِاْمَرَأَة ِفْرَعْونَ َوَضَرَب اللُه َمَثًال ِللِذي(

  52  12 )...َوَمْرَيَم اْبَنَت ِعْمَراَن الِتي َأْحَصَنْت َفْرَجَها َفَنَفْخَنا(

      الملك 
  349  16 )َأَأِمْنُتْم َمْن ِفي السَماِء َأْن َيْخِسَف ِبُكُم اْألَْرَض َفِإَذا ِهَي َتُمورُ (

  349  17 )…السَماِء َأْن ُيْرِسَل َعَلْيُكْم َحاِصًبا َفَسَتْعَلُموَن  َأْم َأِمْنُتْم َمْن ِفي(
  48  20 )...َأْم َمْن َهَذا الِذي ُهَو ُجْنٌد َلُكْم َيْنُصُرُكْم ِمْن ُدوِن الرْحَمنِ (
  48  21 )...َأْم َمْن َهَذا الِذي َيْرُزُقُكْم ِإْن َأْمَسَك ِرْزَقهُ (

  69  22 )...ِكبا َعَلى َوْجِهِه َأْهَدى َأْم َمْن َيْمِشيَأَفَمْن َيْمِشي مُ (
  10  26 )ُقْل ِإنَما اْلِعْلُم ِعْنَد اللِه َوإِنَما َأَنا َنِذيٌر ُمِبينٌ (
  60  28 )...ُقْل َأَرَأْيُتْم ِإْن َأْهَلَكِنَي اللُه َوَمْن َمِعَي َأْو َرِحَمَنا(

  10  29 )...ِبِه َوَعَلْيِه َتَوكْلَنا َفَسَتْعَلُمونَ ُقْل ُهَو الرْحَمُن آَمنا (
  111  30 )...ُقْل َأَرَأْيُتْم ِإْن َأْصَبَح َماُؤُكْم َغْوًرا َفَمْن َيْأِتيُكْم ِبَماٍء َمِعينٍ (

      القلم
  37  4 )َوإِنَك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيمٍ (
ٍف َمِهينٍ ( َحال 57  10 )َوَال ُتِطْع ُكل  

  112  11 )َمشاٍء ِبَنِميمٍ  َهمازٍ (
  112  12 )َمناٍع ِلْلَخْيِر ُمْعَتٍد َأِثيمٍ (

      الحاقة
  224  3 – 1 )َوَما َأْدَراَك َما اْلَحاقةُ * َما اْلَحاقةُ *  اْلَحاقةُ (

  193  5 )َفَأما َثُموُد َفُأْهِلُكوا ِبالطاِغَيةِ (

  113  6 )ْرَصٍر َعاِتَيةٍ َوَأما َعاٌد َفُأْهِلُكوا ِبِريٍح صَ (
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َرَها َعَلْيِهْم َسْبَع َلَياٍل َوَثَماِنَيَة َأياٍم ُحُسوًما َفَتَرى( 166، 113  7 )...َسخ  
  114  10 )َفَعَصْوا َرُسوَل َربِهْم َفَأَخَذُهْم َأْخَذًة َراِبَيةً (

  114  12 )ِلَنْجَعَلَها َلُكْم َتْذِكَرًة َوَتِعَيَها ُأُذٌن َواِعَيةٌ (
وِر َنْفَخٌة َواِحَدةٌ ( 3  13 )َفِإَذا ُنِفَخ ِفي الص  
  19  14 )َوُحِمَلِت اْألَْرُض َواْلِجَباُل َفُدكَتا َدكًة َواِحَدةً (

  115  21 )َفُهَو ِفي ِعيَشٍة َراِضَيةٍ (
  116  22  )ِفي َجنٍة َعاِلَيةٍ (
  116  23 )ُقُطوُفَها َداِنَيةٌ (
  193، 117  24 )ِكَتاَبُه ِبِشَماِلِه َفَيُقوُل َيا َلْيتَِني َلْم ُأوَت ِكَتاِبَيهْ َوَأما َمْن ُأوِتَي (
  157  32 )ثُم ِفي ِسْلِسَلٍة َذْرُعَها َسْبُعوَن ِذَراًعا َفاْسُلُكوهُ (
  37  33 )ِإنُه َكاَن َال ُيْؤِمُن ِباللِه اْلَعِظيمِ (
  37  52 )َفَسبْح ِباْسِم َربَك اْلَعِظيمِ (

      المعارج
  194، 16  2- 1 )ِلْلَكاِفريَن َلْيَس َلُه َداِفعٌ  َسَأَل َساِئٌل ِبَعَذاٍب َواِقعٍ (
وُح ِإَلْيِه ِفي َيْوٍم َكاَن ِمْقَداُرهُ ( 166  4 )...َتْعُرُج اْلَمَالِئَكُة َوالر  
  117  5 )َفاْصِبْر َصْبًرا َجِميًال (

  52  13 )َوَفِصيَلِتِه الِتي ُتْؤِويهِ (
  67  22 )ِإال اْلُمَصلينَ (
  67  23 )الِذيَن ُهْم َعَلى َصَالِتِهْم َداِئُمونَ (

  319، 48  42 )…َفَذْرُهْم َيُخوُضوا َوَيْلَعُبوا َحتى ُيَالُقوا
  319  43 )...َيْوَم َيْخُرُجوَن ِمَن اْألَْجَداِث ِسَراًعا(

  48  44 )...ِلَك اْلَيْومُ َخاِشَعًة َأْبَصاُرُهْم َتْرَهُقُهْم ِذلٌة ذَ (

      نوح
  60  1 )...ِإنا َأْرَسْلَنا ُنوًحا ِإَلى َقْوِمِه َأْن َأْنِذْر َقْوَمكَ (

  10  2 )...َقاَل َيا َقْوِم ِإني َلُكْم َنِذيٌر ُمِبينٌ (
ْرُكْم ِإَلى َأَجٍل ُمَسمى( 39  4 )...َيْغِفْر َلُكْم ِمْن ُذُنوِبُكْم َوُيَؤخ  
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  118، 12  20 )ُلُكوا ِمْنَها ُسُبًال ِفَجاًجاِلَتسْ (
  118  22 )َوَمَكُروا َمْكًرا ُكباًرا(

  119  27 )ِإنَك ِإْن َتَذْرُهْم ُيِضلوا ِعَباَدَك َوَال َيِلُدوا ِإال َفاِجًرا َكفاًرا(

      الجن
) ُه اْسَتَمَع َنَفٌر ِمَن اْلِجنَأن 119  1 )...ُقْل ُأوِحَي ِإَلي  

  166، 120  9 )...َوَأنا ُكنا َنْقُعُد ِمْنَها َمَقاِعَد ِللسْمِع َفَمْن َيْسَتِمعِ (
اِلُحوَن َوِمنا ُدوَن َذِلَك ُكنا َطَراِئَق ِقَدًدا( ا الصا ِمن194، 120  11 )...َوَأن  
  121  16 )َغَدًقاَوَأْن َلِو اْسَتَقاُموا َعَلى الطِريَقِة َألَْسَقْيَناُهْم َماًء (
  121  17 )ِلَنْفِتَنُهْم ِفيِه َوَمْن ُيْعِرْض َعْن ِذْكِر َربِه َيْسُلْكُه َعَذاًبا َصَعًدا(

      المزمل
  122  1 )َيا َأيَها اْلُمزملُ (
  320  2 )ُقِم اللْيَل ِإال َقِليًال (

  320  3 )ِنْصَفُه َأِو اْنُقْص ِمْنُه َقِليًال (
  122  5 )ْلِقي َعَلْيَك َقْوًال ثَِقيًال ِإنا َسنُ (

  123  7 )ِإن َلَك ِفي َالنَهاِر َسْبًحا َطِويًال (
  122  10 )َواْصِبْر َعَلى َما َيُقوُلوَن َواْهُجْرُهْم َهْجًرا َجِميًال (
ٍة َوَعَذاًبا َأِليًما( 60،  16  13 )َوَطَعاًما َذا ُغص  
  124  14 )َباُل َوَكاَنِت اْلِجَباُل َكِثيًبا َمِهيًال َيْوَم َتْرُجُف اْألَْرُض َواْلجِ (
  124  16 )َفَعَصى ِفْرَعْوُن الرُسوَل َفَأَخْذَناُه َأْخًذا َوِبيًال (

  285، 166  20 )...ِإن َربَك َيْعَلُم َأنَك َتُقوُم َأْدَنى ِمْن ثُُلَثِي اللْيِل َوِنْصَفهُ (
      المدثر

) َها اْلُمدرُ َيا َأي125  1 )ث  
  125  9 )َفَذِلَك َيْوَمِئٍذ َيْوٌم َعِسيرٌ (
  126  12 )َوَجَعْلُت َلُه َماًال َمْمُدوًدا(
  126  13 )َوَبِنيَن ُشُهوًدا(
  167  24 )َفَقاَل ِإْن َهَذا ِإال ِسْحٌر ُيْؤَثرُ (
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  126  50 )َكَأنُهْم ُحُمٌر ُمْسَتْنِفَرةٌ (
  167  51 )َفرْت ِمْن َقْسَوَرةٍ (
  127  52 )َبْل ُيِريُد ُكل اْمِرٍئ ِمْنُهْم َأْن ُيْؤَتى ُصُحًفا ُمَنشَرةً (

      القيامة
  224  1 )َال ُأْقِسُم ِبَيْوِم اْلِقَياَمةِ (
  224، 127  2 )َوَال ُأْقِسُم ِبالنْفِس اللواَمةِ (
  128  22 )ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ َناِضَرةٌ (
  213، 128  24 )َباِسَرةٌ  َوُوُجوٌه َيْوَمِئذٍ (
  213،  195  25 )َتُظن َأْن ُيْفَعَل ِبَها َفاِقَرةٌ (
  167  37 )َأَلْم َيُك ُنْطَفًة ِمْن َمِني ُيْمَنى(
ْوَجْيِن الذَكَر َواْألُْنَثى( 321  39 )َفَجَعَل ِمْنُه الز  

      اإلنسان
  306، 167  5 ).َزاُجَها َكاُفوًراِإن اْألَْبَراَر َيْشَرُبوَن ِمْن َكْأٍس َكاَن مِ (
ُروَنَها َتْفِجيًرا( ِه ُيَفج306  6 )َعْيًنا َيْشَرُب ِبَها ِعَباُد الل  
  167  7 )ُيوُفوَن ِبالنْذِر َوَيَخاُفوَن َيْوًما َكاَن َشرُه ُمْسَتِطيًرا(
  129  10 )ِإنا َنَخاُف ِمْن َربَنا َيْوًما َعُبوًسا َقْمَطِريًرا(
  195  14 )َوَداِنَيًة َعَلْيِهْم ِظَالُلَها َوُذلَلْت ُقُطوُفَها َتْذِليًال (
  110  19 )َوَيُطوُف َعَلْيِهْم ِوْلَداٌن ُمَخلُدوَن ِإَذا َرَأْيَتُهْم َحِسْبَتُهْم ُلْؤُلًؤا َمْنُثوًرا(
ةٍ  َعاِلَيُهْم ِثَياُب ُسْنُدٍس ُخْضٌر َوإِْسَتْبَرٌق َوُحلوا َأَساِورَ ( 129  21 )...ِمْن ِفض  
  128  26 )َوِمَن اللْيِل َفاْسُجْد َلُه َوَسبْحُه َلْيًال َطِويًال (
  127  27 )ِإن َهؤَُالِء ُيِحبوَن اْلَعاِجَلَة َوَيَذُروَن َوَراَءُهْم َيْوًما ثَِقيًال (

      المرسالت
  57  20 )َأَلْم َنْخُلْقُكْم ِمْن َماٍء َمِهينٍ (
  130  21 )َناُه ِفي َقَراٍر َمِكينٍ َفَجَعلْ (

  11  22 )ِإَلى َقَدٍر َمْعُلومٍ (
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  17  30 )اْنَطِلُقوا ِإَلى ِظل ِذي َثَالِث ُشَعبٍ (

  60  31 )َال َظِليٍل َوَال ُيْغِني ِمَن اللَهبِ (
  131  33 )َكَأنُه ِجَماَلٌة ُصْفر(

      النبأ
  37  2 )َعِن النَبِإ اْلَعِظيمِ (
  48  3 )ي ُهْم ِفيِه ُمْخَتِلُفونَ الذِ (

  223  4 )َكال َسَيْعَلُمونَ (
  223  5 )ثُم َكال َسَيْعَلُمونَ (
  26  12 )َوَبَنْيَنا َفْوَقُكْم َسْبًعا ِشَداًدا(

  131  13 )َوَجَعْلَنا ِسَراًجا َوهاًجا(
اًجا( 132  14 )َوَأْنَزْلَنا ِمَن اْلُمْعِصَراِت َماًء َثج  

) 132  16 )اٍت َأْلَفاًفاَوَجن  
  313  17 )ِإن َيْوَم اْلَفْصِل َكاَن ِميَقاتًا(
وِر َفتَْأُتوَن َأْفَواًجا( 312  18 )َيْوَم ُيْنَفُخ ِفي الص  

  133  26 )َجَزاًء ِوَفاًقا(
  321، 32  31 )ِإن ِلْلُمتِقيَن َمَفاًزا(
  321  32 )َحَداِئَق َوَأْعَناًبا(
  133، 32  33 )ْتَراًباَوَكَواِعَب أَ (
  134  34 )َوَكْأًسا ِدَهاًقا(
  307  36 )َجَزاًء ِمْن َربَك َعَطاًء ِحَساًبا(

  312، 86  40 )ِإنا َأْنَذْرَناُكْم َعَذاًبا َقِريًبا َيْوَم َيْنُظُر اْلَمْرُء َما َقدَمْت َيَداهُ (
      النازعات

  196  10 )َحاِفَرةِ َيُقوُلوَن َأِئنا َلَمْرُدوُدوَن ِفي الْ (
  134  11 )َأِئَذا ُكنا ِعَظاًما َنِخَرةً (
  135  12 )َقاُلوا ِتْلَك ِإًذا َكرٌة َخاِسَرةٌ (

  135  16 )ِإْذ َناَداُه َربُه ِباْلَواِدي اْلُمَقدِس ُطًوى(
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  76  20 )َفَأَراُه اْآلَيَة اْلُكْبَرى(

  37  24 )َفَقاَل َأَنا َربُكُم اْألَْعَلى(
  322  34 )َفِإَذا َجاَءِت الطامُة اْلُكْبَرى(

ْنَساُن َما َسَعى(   322  35 )َيْوَم َيَتَذكُر اْإلِ

      عبس
َمةٍ ( 96، 77  13 )ِفي ُصُحٍف ُمَكر  
  134ـ 96  14 )َمْرُفوَعٍة ُمَطهَرةٍ (
  77  16 )ِكَراٍم َبَرَرةٍ (
  136  30 )َوَحَداِئَق ُغْلًبا(
  167  37 )ِمْنُهْم َيْوَمِئٍذ َشْأٌن ُيْغِنيهِ  ِلُكل اْمِرئٍ (

  157  40 )َوُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ َعَلْيَها َغَبَرةٌ (

      التكوير
  135  20 )ِذي ُقوٍة ِعْنَد ِذي اْلَعْرِش َمِكينٍ (

  136  21 )ُمَطاٍع َثم َأِمينٍ (
  137  25 )َوَما ُهَو ِبَقْوِل َشْيَطاٍن َرِجيمٍ (

      االنفطار
ْنَساُن َما َغرَك ِبَربَك اْلَكِريمِ َيا (   7  6 )َأيَها اْإلِ
  48  7 )الِذي َخَلَقَك َفَسواَك َفَعَدَلكَ (

  77  11 )ِكَراًما َكاِتِبينَ (
  223  17 )َوَما َأْدَراَك َما َيْوُم الدينِ (
  223  18 )ثُم َما َأْدَراَك َما َيْوُم الدينِ (

      المطففين 
  67  1 )ْلُمَطفِفينَ َوْيٌل لِ (
  67  2 )الِذيَن ِإَذا اْكَتاُلوا َعَلى الناِس َيْسَتْوُفونَ (

  37  5 )ِلَيْوٍم َعِظيمٍ .(
  137  9 )ِكَتاٌب َمْرُقومٌ (
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  79  12 )َوَما ُيَكذُب ِبِه ِإال ُكل ُمْعَتٍد َأِثيمٍ (

  142  20 )ِكَتاٌب َمْرُقومٌ (
  138  25 )ُتومٍ ُيْسَقْوَن ِمْن َرِحيٍق َمخْ (

  157  26 )ِخَتاُمُه ِمْسٌك َوِفي َذِلَك َفْلَيَتَناَفِس اْلُمتََناِفُسونَ (
  167  28 )َعْيًنا َيْشَرُب ِبَها اْلُمَقرُبونَ (

      االنشقاق
  138  8 )َفَسْوَف ُيَحاَسُب ِحَساًبا َيِسيًرا(
  60  24 )َفَبشْرُهْم ِبَعَذاٍب َأِليمٍ (

      البروج 
) 17  1 )َماِء َذاِت اْلُبُروجِ َوالس  
  139  2 )َواْلَيْوِم اْلَمْوُعودِ (
  17  5 )الناِر َذاِت اْلَوُقودِ (

اِلَحاِت َلُهْم َجناٌت َتْجِري( ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصال 173  11 )... ِإن  
  218  13 )ِإنُه ُهَو ُيْبِدُئ َوُيِعيدُ (
  307  18-17  )وِد ِفْرَعْوَن َوَثُمودَ َهْل َأتَاَك َحِديُث اْلُجنُ (

      الطارق
  139  3 )النْجُم الثاِقبُ (
  140  6 )ُخِلَق ِمْن َماٍء َداِفقٍ (
ْلِب َوالتَراِئبِ ( 167  7 )َيْخُرُج ِمْن َبْيِن الص  

  17  11 )َوالسَماِء َذاِت الرْجعِ (
ْدعِ ( 17  12 )َواْألَْرِض َذاِت الص  
  140  13 )ٌل َفْصلٌ ِإنُه َلَقوْ (

      األعلى
  49  2 )الِذي َخَلَق َفَسوى(
  49  3 )َوالِذي َقدَر َفَهَدى(

  49  4 )َوالِذي َأْخَرَج اْلَمْرَعى(
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  49  12 )الِذي َيْصَلى الناَر اْلُكْبَرى(

  219  16- 15-14 ) َقْد َأْفَلَح َمْن َتَزكى(

) 230  16 )ْنَياَبْل ُتْؤِثُروَن اْلَحَياَة الد  
ُحِف اْألُوَلى( َهَذا َلِفي الص 308  18 )ِإن  
  308  19 )ُصُحِف ِإْبَراِهيَم َوُموَسى(

       الغاشية
  141  3 )َعاِمَلٌة َناِصَبةٌ (
  167،  141  4 )َتْصَلى َناًرا َحاِمَيةً (
  167  5 )ُتْسَقى ِمْن َعْيٍن آِنَيةٍ (
  167  7 )وعٍ َال ُيْسِمُن َوَال ُيْغِني ِمْن جُ (

  120  10 )ِفي َجنٍة َعاِلَيةٍ (
  196  11 )َال َتْسَمُع ِفيَها َالِغَيةً (

  142  12 )ِفيَها َعْيٌن َجاِرَيةٌ (
  96  13 )ِفيَها ُسُرٌر َمْرُفوَعةٌ (
  142  14 )َوَأْكَواٌب َمْوُضوَعةٌ (

  143  15 )َوَنَماِرُق َمْصُفوَفةٌ (
  143  16 )َوَزَراِبي َمْبُثوَثةٌ (
  76  24 )َفُيَعذُبُه اللُه اْلَعَذاَب اْألَْكَبرَ (

      الفجر
  144  2 )َوَلَياٍل َعْشرٍ (
  52  7 )ِإَرَم َذاِت اْلِعَمادِ (

  52  8 )الِتي َلْم ُيْخَلْق ِمْثُلَها ِفي اْلِبَالدِ (
ْخَر ِباْلَواِدي( ِذيَن َجاُبوا الص67  9 )َوَثُموَد ال  

  144  19 )اَث َأْكًال َلماَوَتْأُكُلوَن الترَ (
  144  20 )َوُتِحبوَن اْلَماَل ُحبا َجما(
  211  21 )َكال ِإَذا ُدكِت اْألَْرُض َدكا َدكا(
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  211  22 )َوَجاَء َربَك َواْلَمَلُك َصفا َصفا(

  145  27 )َيا َأيُتَها النْفُس اْلُمْطَمِئنةُ (

      البلد
  308  1 )ِبَهَذا اْلَبَلدِ  َال ُأْقِسمُ (
    2 )َوَأْنَت ِحل ِبَهَذا اْلَبَلدِ (

      الشمس 
  197  11 )َكذَبْت َثُموُد ِبَطْغَواَها(

      الشرح
  223  5 )َفِإن َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا(
  223  6 )ِإن َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا(

      التين 
  327  3 )َوَهَذا اْلَبَلِد اْألَِمينِ (
) اِلَحاِت َفَلُهْم َأْجٌر َغْيُر َمْمُنونٍ ِإال ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الص173  6 ) ال  

       العلق
  309  15 )َكال َلِئْن َلْم َيْنَتِه َلَنْسَفًعا ِبالناِصَيةِ (
  309، 45  16 )َناِصَيٍة َكاِذَبٍة َخاِطَئةٍ (

       البينة
  309، 183  1 )...ْهِل اْلِكَتابِ َلْم َيُكِن الِذيَن َكَفُروا ِمْن أَ (
، 167، 164  2 )َرُسوٌل ِمَن اللِه َيْتُلو ُصُحًفا ُمَطهَرةً (

309  
  146  3 )ِفيَها ُكُتٌب َقيَمةٌ (
  197  5 )...َوَما ُأِمُروا ِإال ِلَيْعُبُدوا اللَه ُمْخِلِصيَن َلُه الدينَ (

  218  6 )...ِكَتاِب َواْلُمْشِرِكينَ ِإن الِذيَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل الْ (
اِلَحاِت ُأوَلِئَك ُهْم َخْيُر اْلَبِريةِ ( ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصال 218، 173  7 )ِإن  
  167  8 )...َجَزاُؤُهْم ِعْنَد َربِهْم َجناُت َعْدٍن َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْألَْنَهارُ (
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      القارعة
  147  4 )لناُس َكاْلَفَراِش اْلَمْبُثوثِ َيْوَم َيُكوُن ا(
  146  5 )َوَتُكوُن اْلِجَباُل َكاْلِعْهِن اْلَمْنُفوشِ (

  110  7 )َفُهَو ِفي ِعيَشٍة َراِضَيةٍ (
  145  11 )َناٌر َحاِمَيةٌ (

      التكاثر
  223  3 )َكال َسْوَف َتْعَلُمونَ (

       العصر
اِلَحاِت َوَتَواَصْواِإال الِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا ال( 173  3 )...ص  

      الهمزة
  310  1 )َوْيٌل ِلُكل ُهَمَزٍة ُلَمَزةٍ (
  310  2 )الِذي َجَمَع َماًال َوَعدَدهُ (

  224  4 )َكال َلُيْنَبَذن ِفي اْلُحَطَمةِ (
  224  5 )َوَما َأْدَراَك َما اْلُحَطَمةُ (
  147  6 )َناُر اللِه اْلُموَقَدةُ (

  147  9 )ي َعَمٍد ُمَمدَدةٍ فِ (

      الفيل
  147  3 )َوَأْرَسَل َعَلْيِهْم َطْيًرا َأَباِبيلَ (

  148  5 )َفَجَعَلُهْم َكَعْصٍف َمْأُكولٍ (

      قريش 
  310  3 )َفْلَيْعُبُدوا َرب َهَذا اْلَبْيتِ (

      الماعون
  67  4 )َفَوْيٌل ِلْلُمَصلينَ (
  67  5 )ِهْم َساُهونَ الِذيَن ُهْم َعْن َصَالتِ (

  
      الكافرون 
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  148  1 )ُقْل َيا َأيَها اْلَكاِفُرونَ (

  301  3  )َوَال َأْنُتْم َعاِبُدوَن َما َأْعُبدُ (

      المسد 
  286  3  )َسَيْصَلى َناًرا َذاَت َلَهبٍ (
  236  4 )َواْمَرَأُتُه َحماَلَة اْلَحَطبِ (

      اإلخالص 
  311  1 )ُقْل ُهَو اللُه َأَحدٌ (
َمدُ ( ُه الص311  2 )الل  

      الناس
  236  2 )َمِلِك الناسِ (
  236  3 )ِإَلِه الناسِ (

  149  5 )الِذي ُيَوْسِوُس ِفي ُصُدوِر الناسِ (

� �� �� �
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  الباقي دياب 

-  -  

ـــــــــــــــدين   إعراب القرآن وبيانه .5 محـــــــــــــــي ال
  درويش

 –دار بــــــن كثيــــــر   -
دار  –دمشـــــــــــــــــــــق 

  دمشق -امةاليم

الثانيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
 -هــــــــــــــــ 1408
1988  

خيـــــــــــــــــر الـــــــــــــــــدين   األعالم .6
  الزركلي

العاشـــــــــــــــــــــــــــــــــرة   دار العلم للماليين  -
ســــــــــــــــــــــــــــــــبتمبر 

  م1992
أمــــالي بــــن الشــــجري فــــي  .7

  آداب اللغة
  193األولى   مطبعة األمانة  -  ابن الشجري

إمالء ما مـن بـه الـرحمن  .8
مـــن وجــــوه القــــراءات فــــي 

  جمع القرآن 

 -دار الحــــــــــــــــــــديث  -  إبراهيم عطوة
  لقاهرةا

-  

أهــــــــــــداف كــــــــــــل ســــــــــــورة  .9
  ومقاصدها في القرآن

عبـــــــــداهللا محمـــــــــود 
  شحاتة

الهيئـــــــة المصـــــــرية    -  
  العامة للكتاب

  1976: ت 

أوضـــــــح المســــــــالك إلــــــــى  .10
  ألفية ابن مالك

ابـــــــــــــــــــن هشـــــــــــــــــــام 
  األنصاري

محمـــــــــــــد محـــــــــــــي 
  الحميد الدين عبد

المكتبــــة العصــــرية 
  صبا بيروت –

-  

حيـــــــــــــــــــان  أبـــــــــــــــــــو  البحر المحيط .11
  األندلسي

دار الكتــــــــــــــــــــــــــــــــــب   دار اللس
  للطباعة

الثانيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
 -هــــــــــــــــ 1403
1983  
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محمــــد أبوالفضــــل   الزركشي   البرهان في علوم القرآن .12
  إبراهيم

 –دار المعرفـــــــــــــــــة 
  بيروت لبنان

  الثانية

البيـان فــي غريـب إعــراب  .13
  القرآن

 طـــــــــــه عبـــــــــــد. د  ابن االنباري 
  الحميد

الهيئـــــــة المصـــــــرية 
  العامة للكتاب

هــــــــــــــــــــــــــــ 1400
  م1980

دار إحيـــاء الكتـــب   علي البيجاوي  العكبري  آنالتبيان في إعراب القر  .14
العربيـــــــــة عيســـــــــى 
البـــــــــــابي الحلبـــــــــــي 

  وشركاه 

-  

القــــــــــــــــــــــــــــــــاهرة دار   -  ابن عاشور  التحرير والتنوير .15
  تونس –سحنون 

-  

 محمـــــــــــــد عبـــــــــــــد  للكلبي  التسهيل والتنوير  .16
المـــنعم اليونســـي 

  وٕابراهيم عطوة

دار الكتــــــــــــــــــــــــــــــــــب 
  الحديثة

-  

تسيير الكريم الرحمن في  .17
  المنانتفسير كالم 

الــــرحمن بــــن  لعبــــد
  ناصر السعدي

دار الحـــــــــــــــــــــــــــديث   -
  القاهرة

 -هــــــــــــــــ 1422
  م2002

تفسير أبي السعود المسـمى  .18

ــــى  إرشــــاد العقــــل الســــليم إل

  مزايا القرآن الكريم

مكتبـــــة الحســـــين   ألبي السعود
–المصـــــــــــــــــــــري 

  مصر

  األولى  -
 1347- 

  م1928
تفســــــــــــــــــير البيضــــــــــــــــــاوي  .19

المســــــمى أنــــــوار التنزيــــــل 
  وأسرار التأويل

    المطبعة الثانية   -  اويللبيض

ــــــــــــــــــــــــــــة   -  ابن كثير  تفسير القرآن العظيم  .20 دار المعرف
  لبنان –بيروت 

 -هــــــــــــــــ 1403
  م 1983

 –المطبعــة البهيــة   -  للفخر الرازي  التفسير الكبير .21
  األزهر الشريف

األولــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 
 -هــــــــــــــــ 1357
  م1938
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التفســــــــــير المنيــــــــــر فــــــــــي  .22
  العقيدة والمنهج

دار الفكـــر بيـــروت   -  وهبة الزحلي
دار  –نلبنــــــــــــــــــــــــا–

 -دمشـــق –الفكـــر 
  سوريا

األولــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 
 -هــــــــــــــــ 1411
  م1991

محمــــــــــــــــد علــــــــــــــــي   -  النسفي  تفسير النسفي .23
صـــــــــــــــــحيح وأوالده 

  ميدان األزهر

-  

مؤسســـــــــة مناهـــــــــل   -  القرطبي  الجامع ألحكام القرآن .24
ــــروت ــــان بي  -العرف

  لبنان

-  

الجـــــــــدول فــــــــــي إعــــــــــراب  .25
  القرآن وصرفه 

 -هــــــــــــــــ 1406  مؤسسة اإليمان   لينة الحمصي  محمود صافي
, م 1986
 -هــــــــــــــــ 1409
  .م1988

جـــامع البيـــان فـــي تأويـــل  .26
  القرآن

 –دار الفكـــــــــــــــــــــــــر   -  الطبري
  بيروت

 -هــــــــــــــــ 1408
  م1988

ــــــى  .27 حاشــــــية الصــــــاوي عل
  الجاللين

ـــة   -  أحمد صاوي المطبعـــة األزهري
األزهر الشـريف  –

  مصر

 1347الثانيـــــة 
– 1928  

حاشـــــــية الصـــــــبان علـــــــى  .28
  شرح األشموني 

محمـــــد بـــــن علـــــي 
  الصبان

س إبــــــراهيم شــــــم
  الدين

ــــــــــــــــــــــب   –دار الكت
  لبنان –بيروت 

األولــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 
1917-
  م1997

ــــــــــــــــو الحســــــــــــــــن   الحجة للقراء السبعة  .29 أب
  الفارسي

دار الكتب العلمية   -
  لبنان –بيروت  –

-هــــــــــــــــ 1421
  م 2001

  -  -  -  للسمين  الدر المصون  .30
األولــــــــــــــــــــــــــــــــــــى دار الكتب العلمية   -  للسيوطي  الدر المنثور .31
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 -هــــــــــــــــ 1421  لبنان –بيروت  –
  م2000

وح المعـــاني فـــي تفســـير ر  .32
القــــــــرآن العظــــــــيم واســــــــع 

  المثان

إدارة الطباعــــــــــــــــــــــة   -  األولسي
 –المنيــــرة بيــــروت 

  لبنان

-  

زاد المســـــــــير فـــــــــي علـــــــــم  .33
  التفسير

 –دار الفكـــــــــــــــــــــــــر   -  الجوزي
  بيروت لبنان

األولــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 
 -هــــــــــــــــ 1407
  م 1978

ـــــى  .34 ـــــن عقيـــــل عل شـــــرح اب
  ألفية بن مالك

ـــــــــــــــــــــــل   -  ابن عقيل  –دار الجي
  لبنان –بيروت 

-  

التصــــــــريح علــــــــى شــــــــرح  .35
التوضــيح علــى ألفيــة بــن 

  مالك في النحو

خالــــــــــــــد عبــــــــــــــداهللا 
  األزهري

دار إحيـــاء الكتـــب   -
  العربية

-  

شــــــــــرح الرضــــــــــى علــــــــــى  .36
  الكافية

دار الكتب العلمية   -  الرضى
  لبنان –بيروت  –

األولــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 
 -هــــــــــــــــ 1419
  م1998

شـــرح شـــذور الـــذهب فـــي  .37
  معرفة كالم العرب

ابـــــــــــــــــــن هشـــــــــــــــــــام 
  األنصاري

محمــــــــــد محــــــــــي 
 دالــــــــــــــدين عبــــــــــــــ

  الحميد

-  1997  

دار الكتب العلمية   -  الرضى  شرح كافية ابن الحاجب .38
  لبنان -بيروت  –

 -هــــــــــــــــ 1419
  م1988

 –عـــــــــالم الكتـــــــــب    -  ابن يعيش   شرح المفصل  .39
  لبنان –بيروت 

-  

مؤسســـــــــة مناهـــــــــل   اإلمام النووي  اإلمام مسلم   صحيح مسلم  .40
  العرفان بيروت

  

 -هــــــــــــــــ 1379مصــــــطفى البــــــابي    -ســـليمان بـــن عمـــر الفتوحــــــــــــــــــات اإللهيــــــــــــــــــة  .41
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لين بتوضيح تفسير الجال
  للقائق الخفية

الحلبــــــــي وشــــــــركاه    العجلي
  مصر  -

  م1959

        الشوكاني  فتح القدير .42
القــــاموس المحــــيط ومــــتن  .43

  اللغة
 –دار مــــــــــــــــــــأمون   -  الفيروزأبادي

مكتبــــــــة  -بيــــــــروت
  بيروت -الحياة

الرابعــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
هــــــــــــــــــــــــــــ 1938
1937- 
1960  

ـــــــــــد  سيبويه  الكتاب  .44 الســـــــــــالم  عب
  ونهار 

 –الخــــــــــــــــــــــــــــــانجي 
  القاهرة

 -هــــــــــــــــ 1408
1988  

الكشــــــــاف عــــــــن حقــــــــائق  .45
غـوامض التنزيـل وعيــوب 
األقاويـــــــــــل فـــــــــــي وجـــــــــــوه 

  التنزيل

دار الكتب العلمية   -  الزمخشري
  لبنان -بيروت –

األولــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 
 -هــــــــــــــــ 1415
1995  

الكشـــــــــــف عـــــــــــن وجـــــــــــوه  .46
القــــــراءت الســــــبع وعللهــــــا 

  وحججها

ـــــــــــــــدين  محـــــــــــــــي ال
  رمضان

 -مؤسسة الرسالة   -
  بيروت

الرابعــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
 -هــــــــــــــــ 1407
  م1978

ــــاء  .47 ــــل البن اللبــــاب فــــي عل
  واإلعراب

محمـــــــــــــــد علــــــــــــــــي 
  السراج

دار الفكــــــــــــــــــــــــــــــــــــر   -
 -المعاصـــــــــــــــــــــــــــــــر

دار  –بيـــــــــــــــــــروت 
 -الفكر المعاصر 

  دمشق

  1995األولى 

 –دار صــــــــــــــــــــادر   -  ابن منظور  لسان العرب  .48
  بيروت 

 -هــــــــــــــــ 1410
1990  

مجمـــع البيـــان فـــي تأويـــل  .49
  أي القرآن

مكتبـــــــــــة العلميـــــــــــة   -  الطبري
  اإلسالمية

-  

دار إحيـــاء الكتـــب     القاسمي  محاسن التأويل  .50
  العربية القاهرة

  الخامس عشر
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ــــــــين  .51 المحتســــــــب فــــــــي تبي
وجوه القراءات واإليضاح 

  عنها

علــــــــى النجــــــــدي   ابن جني
. ناصــــــــــــــــــــف ود

الفتــــــــــــاح  عبــــــــــــد
  إسماعيل شلبي

 -هــــــــــــــــ 1389  القاهرة
  م1969

المطبعـــة األميريــــة   -  محمد أبي بكر  مختار الصحاح .52
  القاهرة –

-  

الـــــــــوجيز فـــــــــي  المحـــــــــرر .53
  تفسير الكتاب العزيز

عبــــــــــــــــداهللا بــــــــــــــــن   ابن عطية 
إبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراهيم 
األنصاري والسـيد 

العـــــــــــــــــال  عبـــــــــــــــــد
  إبراهيم

مطبوعـــــــــــــــــــــــــــــــــــات 
المحــــاكم والشــــئون 

  الدينية

-  

عبــــــــــــد الفتــــــــــــاح   أبو زكريا الفراء  معاني القرآن الكريم .54
  إسماعيل شلبي

الهيئـــــــة المصـــــــرية 
  العامة للكتاب

1972   

ــــد. د   الزجاج  معاني القرآن وٕاعرابه  .55 الجليــــل  عب
  عبده شلبي

الهيئـــــــة المصـــــــرية 
  العامة للكتاب

األولــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 
 -هــــــــــــــــ 1408
  م1988

  -  دار الرسالة   -  عمر رضا كحالة  معجم المؤلفين  .56
مغنـــى اللبيـــب عـــن كتـــب  .57

  األعاريب 
المكتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  -    ابن هشام 

صـيدا   –العصرية 
  بيروت -

 -هــــــــــــــــ 1411
  م1991

إدارة الطباعــــــــــــــــــــــة    -  ابن يعيش  المفصل  .58
  يريةالمن

-  

ـــــــــــد  أحمد بن فارس   مقاييس اللغة  .59 الســـــــــــالم  عب
  هارون

  

دار الكتب العلمية 
إســــــــــــــــماعيليات  –

  تجفى

-  

تحقيــــــــق محمــــــــد   البن عصفور   الممتع في التصريف .60
  الدين قباوة فخر

دار اآلفـــــــــــــــــــــــــــــــــاق 
بيــــروت / الجديـــدة 

1979  
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  4ط/ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراهيم   ابن اجني   المنصف .61 إب

 مصــــــطفى عبــــــد
  اهللا أمين

إدارة إحياء التـراث 
  لقديما

األولــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 
 -هــــــــــــــــ 1373

19554  

حمـــن بـــن  عبـــدالر  نزهة األلباب  .62
  محمد األنباري

محمــــــــــــــد أبــــــــــــــو 
  الفضل إبراهيم

 1397األولـــى   -
– 1967  

نظــــم الــــدرر فــــي تناســــب  .63
  اآليات والسور

برهــــــــــــــان الــــــــــــــدين 
  البقاعي

دار الكتــــــــــــــــــــــــــــــاب   -
 –اإلســــــــــــــــــــــــــالمي 

  القاهرة 
دار المعـــــــــــــــــــــــارف 
العثمانيـــــــــــــــــــة وزارة 
المعــارف والشــئون 

ـــــة للحكومـــــة  الثقافي
  العالمية الهندية

  األولى 
1396- 
  م 1976

  
  

 -هــــــــــــــــ 1413
  م1992

بكــــــــــر بــــــــــن  أبــــــــــو  وفيات األعيان  .64
  خلكان

يوســـــــــف علـــــــــي 
الطويــــــل ومــــــريم 

  قاسم طويل

منشــــــورات محمـــــــد 
علــــــــــــي بيضــــــــــــون 

  بيروت

 -هــــــــــــــــ 1419
  م1989
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