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رب العالمين ،و�ص ّلى اهلل على �س ّيدنا محمد و�آله الطاهرين ،وبعد.
الحمد هلل ّ
ن���زل القر�آن الكريم بل�سانٍ عربي مبين((( ،وذل���ك انطالق ًا من مبد�أ عام ورد
ف���ي قول���ه تعال���ى} :ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ{(((.
والمق�صود من ل�سان القوم الألفاظ التي تحمل المفاهيم والثقافة معها ،ومه ّمتها
نق���ل المفاهيم و�إيج���اد التوا�صل المعرف���ي بين المخاطبين .فعلي���ه ي�شمل ل�سان
الق���وم «اللغة» و «المفاهيم» التي تُنقل عبر اللغة((( ،وهناك تف�سيرات ثالثة((( لـ
«ل�سان القوم» ،وهي:
الأول :ا�ستعمال ل�سان القوم يعني اال�ستعانة بلغتهم ،بمعنى � ّأن النا�س �إن كانت
لغتهم العبرية ،فالر�سول يتك ّلم معهم باللغة العبرية ،وهكذا...
الثان ��ي :ا�ستعم���ال ل�سان الق���وم يعني مالحظ���ة م�ستواهم الثقاف���ي والفكري،
كم���ا ورد ع���ن النبــي « :Pنح ��ن معا�شر الأنبي ��اء ال نكلم النا� ��س �إال بقدر
((( راج���ع � :س���ورة النحل ،الآية � ،103سورة ال�شع���راء ،الآية � ،195سورة يو�سف ،الآية � ،2س���ورة طه ،الآية � ،113سورة
ف�صلت ،الآية � 30سورة ال�شورى ،الآية � ،7سورة الزخرف ،الآية .3
الزمر ،الآية � ،28سورة ّ
((( �سورة �إبراهيم ،الآية .4
((( �أيازي (محمد علي) :زبان قوم در قر�آن – نامه مفيد – � .9ص .36
((( م�.س� .ص .46
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المقدّمة
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عقوله ��م»((( .وعليه ،فالألف���اظ والكلمات والمعاني يالح���ظ فيها الم�ستوى
المعرف���ي والخب���رات التي ت ّتفق م���ع م�ستوى النا�س .فلغ���ة الر�سول  Pهي
اللغة الم�سكوبة في قوالب مفاهيمية ت ّتفق مع الم�ستوى المعرفي لأمّته.
الثال ��ث :ي���رى � ّأن ل�سان الق���وم يالحظ في���ه� ،إ�ضافة �إلى لغة الأمّ���ة وم�ستواهم
الفكري والثقافي ،الهوية االجتماعي���ة وخ�صائ�ص الع�صر ،والر�سول م�أمور
�أن يك ّل���م النا�س انطالق ًا من تلك الخ�صائ�ص ونظر ًا �إلى الهوية االجتماعية
القائم���ة .وعلى ه���ذا الأ�سا�س ،ف� ّإن اللغ���ة لها �إطار خارج���ي وتعك�س الهوية
االجتماعية وخ�صائ�ص الع�صر.
وعلى ما ب ّينا ف� ّإن ل�سان القوم هو اللغة الدارجة والتي يتك ّلم بها عا ّمة النا�س.
الخا�ص���ة �إال فيما �إذا
ول���م تدخل فيه���ا خ�صو�صيات عل���م مع ّي���ن ،وا�صطالحاته
ّ
�أ�صبحت من الكلمات المتداولة لدى العموم.
المف�سر �أو الذي ي�سعى �إلى فهم القر�آن ومعرفة معاني �آياته،
وم���ن المعلوم � ّأن ّ
يحتاج �إلى مجموعة من العلوم والمعارف ،على ر�أ�سها علم اللغة� .أما �سبب احتياج
التف�سير �إلى «علم اللغة» فهو � ّأن القر�آن الكريم نزل بل�سان عربي مبين ،وال �سبيل
�إل���ى معرفت���ه �إال من خالل القواعد التي تحكم هذه اللغ���ة .يقول ال�شاطبي« :من
�أراد تف ّهم القر�آن ،فمن جهة ل�سان العرب يفهم ،وال �سبيل �إلى طلب فهمه من
غير هذه الجهة»(((.
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و�أما دور علم النحو في العملية التف�سيرية ففي غاية الو�ضوح ،حيث � ّإن المعنى
التركيب���ي للكلمات ال يت�ضح �إ ّال من خالل معرفة دور ك ّل كلمة في الجملة ،فمن ال
يعرف �أن الكلمة في مو�ضع االبتداء �أو الخبر� ،أو الفاعل� ،أو المفعول� ،أو الظرف،
((( الكلين���ي ،ال�شيخ محم���د بن يعقوب ،الكافي ،ج� ،1ص ،23ت�صحيح وتعليق علي �أكب���ر الغفاري ،طهران ،دار الكتب
اال�سالمية ،مطبعة الحيدري1365 ،هـ �ش ،ط.2
((( ال�شاطبي �أبي ا�سحاق :الموافقات في �أ�صول الأحكام ،ج� ،2ص .64

�أو ال�صف���ة� ،أو الح���ال وم���ا �إل���ى ذلك فلي����س بمق���دوره �أن يح ّدد مفه���وم الجملة
ب�ش���كل دقيق ،ويقع ف���ي الجهالة والخبط في تحديد المراد م���ن الآية؛ ولذا يقول
ال�صابوني« :و�إذا لم يفهم الإن�سان قواعد اللغة ،وال �أ�صول العربية خبط خبط
ع�شواء ،وكان عليل الر�أي �سقيم الفهم ،وكذلك من لم يفهم غر�ض ال�شرع وقع
في الجهالة وال�ضاللة»(((.

رب العالمين
والحمدهلل ّ
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ولم�ساعدة الط�ل�اب والطالبات على فهم القر�آن كان ه���ذا الكتاب التطبيقي
�إع ��راب ال�س ��ور القر�آني ��ة ال���ذي يت�ض ّم���ن تطبيق���ات تف�صيلية ف���ي مجموعة من
مف�صلة على �أغلب الموارد ،وبيان للقواعد الواردة في الآيات
ال�سورة ،مع تمارين ّ
الكريمة.
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((( ال�صابوني ،محمد علي :التبيان في علوم القر�آن� ،ص .176

الكفايات العامة

(((

ينبغي على الطالب بعد درا�سة هذا املادة التطبيقية ،و حل متارينها �أن:

ومف�صل.
1.1يعرب �آيات القر�آن ب�شكل �صحيح ّ
2.2يجيب عل���ى �إ�شكاالت وت�أويالت و�أوج���ه نحوية في اال�ستعمال
ويوجهها.
القر�آني ّ
3.3يح ّدد ظهورات معاني �آيات القر�آن الكريم بنا ًء على تراكيبها
اللغوية.
4.4يع ّلل نماذج من اال�ستعماالت اللغوية في القر�آن الكريم.
5.5يفهم �ش���روط و�ضوابط تطبيق القواع���د النحوية الواردة في
ال�سور القر�آنية على مواردها.

((( اكتفين���ا بذك���ر الكفايات العا ّمة للكتاب ،دون ذكر للأهداف الخا�صة ب���كل در�س؛ لكون م�ضامين الكتاب تر ّكز على
خا�صة ،و�أ ّننا اعتمدنا في توزيع الدرو�س على
تطبيقات جزئية متفاوتة ومختلفة كثير ًا حتى داخل الدر�س الواحدّ .
ال�سور القر�آن ّية ،ولي�س على المو�ضوعات� ،أو القواعد النحوية.

الدرس األوّل

\Õ
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ف���ي ال�سورة �إن���ذار بالمعاد ،وت�ستدلّ علي���ه ب�إطالق الق���درة ،وت�ؤكّد القول في
ذلك ،وفيها �إ�شارة �إلى حقيقة اليوم ،وتختتم بوعيد الكفار.
وال�سورة ذات �سياق مكّي.
اإلعراب:

ﭑ :الواو :حرف ج ّر وق�سم ،مبني على الفتح .ال�سماء :ا�سم مجرور بالواو،
وعالم���ة ج ّره الك�س���رة الظاهرة على �آخ���ره .والجا ّر والمج���رور متع ّلقان بالفعل
المحذوف وجوب ًا (�أق�سم).

������������������������������������������������������

بيان(((:

الجر التي من معانيها الق�سم.
الواو هي �أحد �أحرف ّ
تخت�ص باال�سم الظاهر ،نحو :واهلل ،والقر�آن.
وهي
ّ
تخت�ص تاء الق�سم با�سم الجاللة فقط ،نحو :تاهلل.
بينما
ّ
بينما تدخل الباء على كلّ ما ُيراد �أن ُيق�سم به.
والب���اء � ّأم هذا الباب؛ لذا ّ
اخت�صت بجواز �إظهار فعل الق�سم معها دون غيرها ،نحو� :أق�سم 15
باهلل.
تجر دون غيرها اال�سم الظاهر والم�ضمر ،نحو :باهلل ،بالقر�آن ،به ،بك ،بي.
كما �إ ّنها ّ
((( الطباطبائ���ي ،محمد ح�سين :الميزان في تف�سير القر�آن ،قم المق ّد�سة ،م� ّؤ�س�سة الن�شر الإ�سالمي التابعة لجماعة
المد ّر�سين ،ج� ،20ص.258

ﭒ((( :ال ��واو :ح���رف عط���ف ،مبن���ي على الفت���ح .الطارق :ا�س���م معطوف على
(ال�سماء) مجرور ،وعالمة ج ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره.
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يتو�سط فيه بين المعطوفين حرف
�سم���ى العطف الذي ّ
ال ��واو هنا �أحد �أحرف العطف .و ُي ّ
عطف بعطف الن�سق.
تُ�ستعمل الواو لمطلق الجمع بين المتعاطفين ،فال ّ
تدل على الترتيب.

ﭔ :ال���واو :ح���رف عطف ،مبن���ي على الفتح .م���ا :ا�سم ا�ستفه���ام ،مبني على
ال�سكون ،واقع في مح ّل رفع مبتد�أ.
ما�ض ،مبني على الفتحة المق ّدرة على الألف للتعذّر .والفاعل
ﭕ� :أدرى :فعل ٍ
�ضمي���ر م�ستتر وجوب ًا ،تقديره :هو .والكاف �ضمير م ّت�صل مبني على الفتح ،واقع
في مح ّل ن�صب مفعول به �أ ّول .والجملة الفعل ّية (�أدراك) واقعة في مح ّل رفع خبر
المبتد�أ(ما).
ﭖ :ا�سم ا�ستفهام مبني على ال�سكون ،واقع في مح ّل رفع مبتد�أ.
ﭗ :خب���ر المبتد�أ (ما) مرفوع ،وعالمة رفع���ه ال�ض ّمة الظاهرة على �آخره.
والجمل���ة اال�سم ّي���ة (م���ا الط���ارق) واقعة في مح��� ّل ن�ص���ب مفعول به ث���انٍ لفعل
(�أدراك).
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ﭙ((( :خب���ر لمبت ��د�أ محذوف ج���وازاً ،تقديره (هو) ،مرف���وع وعالمة رفعه
ال�ضمّة الظاهرة على �آخره.

((( طرقن���ي ف�ل�ان� :إذا �أتان���ي لي ًال .و�أ�صل الطرق الدقّ  .ومن���ه المطرقة؛ لأنّها يدقّ بها .والطري���ق؛ ل ّأن الما ّرة تدقّه.
والطارق :الآتي لي ًال ،يحتاج �إلى الدقّ للتنبيه.
ال�سن والقرن.
((( النجم :الكواكب الطالعة في ال�سماءُ ،يقال لك ّل طالع ناجم ،ت�شبيه ًا به .نجم النبت ،ونجم ّ

وج ��ه �إعراب ��يّ �آخر :ﭙ :ب ��دل ك ّل من ك ّل من الطارق ،مرفوع ،وعالمة رفعه
ال�ضمّ���ة الظاه���رة على �آخره .ولك���ن �إن كان المراد من عب���ارة (النجم الثاقب)
الإجابة على اال�ستفهام ال�سابق ،فهو خبر.

������������������������������������������������������

يحذف المبتد�أ جوازاً متى د ّلت على تعيينه قرينة.
كقولك« :المطلب الأ ّول»؛ �أي «هذا المطل���ب الأ ّول» .وكقولك« :مري�ض» ،لمن �س�ألك:
«كيف �أب���وك؟» .وكقولك« :م���ن عمل �صالحاً فلنف�س���ه ،ومن �أ�ساء فعليه���ا»؛ �أي «فعمله
لنف�سه ،و�إ�ساءته عليها».
وكذا يحذف الخبر جوازاً �إذا د ّلت على تعيينه قرينة ،ويكون ذلك في الغالب:
الفجائية ،نحو :خرجت ف�إذا العد ّو؛ �أي كامن.
 .1بعد �إذا
ّ
 .2في جواب اال�ستفهام ،كقولك (�أبوك) جواباً لمن قال :من عندك؟
� .3أو في غيرهما ،نحو� :أبوك ناجح و�أخوك؛ �أي و�أخوك ناجح.

الب ��دل :ه���و كلّ تابع كان عين المتبوع (ق���دم زي ٌد �أخوك)� ،أو ج���زءاً منه (طاب �أخوك
قلبه)� ،أو بع�ضاً من م�شتمالته (�أعجبني �أخوك علمه).
ف�صل المجمل الذي
�سماه النحاة بدل التف�صيل ،وهو ما ّ
و ُيلحق ببدل اال�شتمال البدل الذي ّ
قبله ،نحو� :أكرم والديك� ،أباك و�أ ّمك.

ﭚ((( :نعت للنجم ،مرفوعة وعالمة رفعها ال�ض ّمة الظاهرة على �آخره.
17

(((

الثاقب :الم�ضيء الن ّير .والثاقب :العالي ،ال�شديد العل ّو.
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النعت :هو تابع ّ
دال على �ص���فة من �صفات منعوته ،و ُيقال له :النعت الحقيقي ،نحو :هذا
ممزق� .أو ّ
دال على �ص���فة من �صفات متع ّلق منعوته ،و ُيقال له النعت ال�سببي ،نحو:
ثوب ّ
ٌ
ممزقة �أطرافه.
هذا ثوب ّ
ي�شترط في النعت �أن يكون م�شت ّقاً �أو م�ؤ ّو ًال بم�شتق.
في هذا المثال :الثاقب ا�سم فاعل؛ �أي من الم�شتقّات.

ﭜ :حرف نفي ،مبني على ال�سكون.
تعمل (�إنْ وما وال والت) النافيات عمل لي�س ،فترفع المبتد�أ ا�س���ماً لها ،وتن�ص���ب الخبر
الم�شبهة بلي�س ،حيث ت�شبه لي�س معناً وعم ًال.
خبراً لها .لذلك ت�سمى الأحرف
ّ
هذه الأدوات ال تعمل �إال ب�شروط:

يتقدم ا�سمهما على الخبر ،و�أال ينتق�ض نفيهما ب�إال.
في�شترط في عمل �إن وما �أن ّ
المتقدمين �أن يكون معموالها نكرتين.
وي�شترط في عمل ال فوق ال�شرطين
ّ
وي�شترط في عمل الت �أن يكون ا�سمها وخبرها ا�سمي زمان و�أن يحذف �أحدهما.

ﭝ  :مبتد�أ مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ض ّمة الظاهرة على �آخره ،وهو م�ضاف.
ﭞ :م�ضاف �إليه مجرور ،وعالمة ج ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره.
ﭟ� :أداة تفيد الح�صر ،في معنى �إال اال�ستثنائ ّية.
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ﭠ :عل���ى :حرف ج ّر ،مبني على ال�سكون .واله���اء �ضمير م ّت�صل ،مبني على
الفتح ،واقع في مح ّل ج ّر بحرف الج ّر ،والجا ّر والمجرور متع ّلقان بمحذوف خبر
مق ّدم ،تقديره :كائن.
ﭡ((( :مبتد�أ م�ؤخّ ر مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ض ّمة الظاهرة على �آخره.
(((

نف�س �إال عليها ٌ
حافظ من المالئكة.
في�صبح المعنى :ما ك ّل ٍ

يجب تقديم الخبر على المبتد�أ في �أربعة موا�ضع:
حق ال�صدارة.
 1ـ �إذا كان الخبر من الألفاظ التي لها ّ
مخ�ص�صة.
جاراً ومجروراً ،والمبتد�أ نكرة غير ّ
 2ـ �إذا كان الخبر ظرفاً �أو ّ
 3ـ �إذا عاد على بع�ض الخبر �ضمير في المبتد�أ.
 4ـ �إذا كان الخبر مق�صوراً على المبتد�أ.

نف�س لمّا عليها حافظ) جواب الق�سم؛ ال مح ّل لها من الإعراب.
وجملة (�إنْ ك ّل ٍ
وج ��ه �إعراب ��يّ �أخر :قُر�أت ( َلمَا) بالتخفي���ف ،فتكون (�إنْ ) ،مخفّفة من (�إنّ )
الم�شبهة بالفعل ،ولي�ست نافية ،وت�صبح الـ (ما) في ( َلمَا) زائدة ،فيكون المعنى:
نف�س لعليها حافظ.
�إنْ ك ّل ٍ
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والجملة اال�سميّة (عليها حافظ) واقعة في مح ّل خبر المبتد�أ (كلّ).

ﭣ :الف���اء :ا�ستئناف ّية .الالم :الم الأم���ر ،حرف مبني على ال�سكون .ينظر:
فعل م�ضارع مجزوم بالم الأمر ،وعالمة جزمه ال�سكون الظاهرة على �آخره ،وقد
ُح ِّرك بالك�سر منع ًا اللتقاء ال�ساكنين.
�إنّ الأحرف التي تجزم فع ًال م�ضارعاً واحداً هي:
لم ،ل ّما :يقلبان الفعل الم�ضارع ما�ضياً.
الم الأمر ،ال الناهية :تُخل�صان زمان الم�ضارع �إلى اال�ستقبال.

ﭤ :فاعل مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ض ّمة الظاهرة على �آخره.
ﭥ :من :حرف ج ّر ،مبني على ال�سكون .ما :ا�سم ا�ستفهام ،مبني على ال�سكون،
واقع في مح ّل ج ّر بحرف الج ّر ،والجا ّر والمجرور متع ّلقان بالفعل (ينظر).
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ﭦ :فع ��ل ما� � ٍ�ض للمجهول ،مبن���ي على الفتحة الظاهرة عل���ى �آخره .ونائب
الفاعل �ضمير م�ستتر جواز ًا تقديره :هو .والجملة الفعلية (خُ ِلق) واقعة في مح ّل
ن�صب مفعول به للفعل (ينظر).

إع���������راب ال�����س�����ور ال���ق���رآن���ي���ة

متحرك قبله ،نحو:
ُيبن���ى الفع ��ل الما�ضي للمجهول بك�س���ر ما قبل الآخر،
ّ
و�ض���م كلّ ّ
ُخ ِلق ،تُ ُع ِّلم ،ا ُْ�س ُت ْع ِمل.
و�ض���م ياء الم�ضارعة مطلقاً ،نحو:
و ُيبنى الفعل الم�ض���ارع للمجهول ،بفتح ما قبل الآخر،
ّ
ُي�شْ َر ُبُ ،ي َت َع َّلمُ ،ي ْ�س َت ْع َمل.

ما�ض للمجه���ول ،مبني عل���ى الفتحة الظاهرة عل���ى �آخره .ونائب
ﭨ :فع���ل ٍ
الفاعل �ضمير م�ستتر جواز ًا تقديره :هو.
ﭩ :حرف ج ّر ،مبني على ال�سكون.
ﭪ :ا�سم مجرور بـ (من) ،وعالمة ج ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره ،والجا ّر
ومجرور ،متع ّلقان بالفعل (خُ ِلق).
ﭫ(((� :صفة مجرورة ،وعالمة ج ّرها الك�سرة الظاهرة على �آخرها.
ﭭ :فع���ل م�ضارع مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ض ّمة الظاهرة على �أخره .والفاعل
�ضمير م�ستتر جواز ًا ،تقديره :هو.
والجملة الفعليّة (يخرج) واقعة في مح ّل ج ّر �صفة لـ (ماءٍ ).

 20فائدة :الجمل بعد النكرات �صفات ،وبعد المعارف �أحوال.

ٍ
قوي ،ومثل���ه الدفع .فالماء الذي يك���ون منه الولد يكون دافق��� ًا ،وهو القاطر
�ص���ب الماء الكثي���ر
باعتماد ّ
((( الدف���قّ :
الم�صب ،وهي النطفة التي يخلق اهلل منها الولد .وقيل :ماء دافق معناه مدفوق ،ومثله �س ّر كاتم ،وعي�شة را�ضية.
ّ

ﭮ :حرف ج ّر ،مبني على ال�سكون
ﭯ :ا�سم مجرور بمن ،وعالمة ج ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره .وهما متع ّلقان
بالفعل (يخرج) ،وهو م�ضاف.
ﭰ((( :م�ضاف �إليه مجرور ،وعالمة ج ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره.

وي�سمى خبرها.
وي�سمى ا�سمها ،وترفع الخبرّ ،
المبتد�أ والخبر ،فتن�صب المبتد�أ ّ
مبنية الأواخر على الفتح ،كالما�ضي ،مع بنائها على ثالثة �أحرف
وقد ُ�س ّ
���ميت هكذا؛ لأ ّنها ّ
ف�صاعداً ،ولوجود معنى الفعل في كلّ منها.
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ﭱ((( :ال���واو :ح���رف عط���ف .الترائب :ا�س���م معطوف عل���ى (ال�صلب)،
مجرور ،وعالمة ج ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره.
ﭳ� :إنّ  :ح���رف توكيد ون�صب ،مبني على الفتح .والهاء� :ضمير م ّت�صل ،مبني
ال�ضم ،واقع في مح ّل ن�صب ا�سم (� ّإن).
على ّ
لكن ،ليت ،لعلّ ) ،تدخل على
�إنّ  ،من الأحرف
الم�ش���بهة بالفعل ،وه���ي�( :إنّ � ،أنّ  ،ك�أنّ ّ ،
ّ

ﭴ :حرف ج ّر ،مبني على ال�سكون.
ﭵ :ا�س���م مج���رور ،وعالم���ة ج��� ّره الك�س���رة الظاهرة عل���ى �آخ���ره ،والجا ّر
والمج���رور متع ّلقان بخبر � ّإن (قادر) ،وهو م�ض���اف .الهاء� :ضمير م ّت�صل ،مبني
على الك�سر ،واقع في مح ّل جر بالإ�ضافة.
ﭶ :ال�ل�ام :الم المزحلق���ة .ق���ادر :خب���ر � ّإن مرف���وع ،وعالم���ة رفع���ه ال�ض ّمة
الظاهرة على �آخره.
(((
(((

ال�صلب :فقار الظهرُ .يقال :من �صلب فالن؛ �أي من ذر ّيته .والجمع� :أ�ص ُلب ،و�أ�صالب.
الترائب :نواحي ال�صدر ،ومفردها تريبة.

21

فائ���دة :هي الم االبتداء ،ت�أتي للت�أكيد ،لك ّنها تزحلقت م���ن المبتد�أ �إلى الخبر ،بعد دخول
(�إنّ ) عليهما؛ وذلك منعاً البتداء الكالم بم�ؤكّدين.

ﭸ :مفع���ول فيه ،ظرف زمان من�ص���وب ،وعالمة ن�صبه الفتحة الظاهرة على
�آخره ،وهو متع ّلق بـِ (رجعه).
إع���������راب ال�����س�����ور ال���ق���رآن���ي���ة

ظرف الزمان نوعان:
مت�صرف.
نوع يالزم ّ
الظرفية ،وال يخرج عنها ،مثل :لدى ،فهو غير ّ
مت�صرف.
الظرفية ،نحو :يوم ،ميل ،فهو
ونوع ال يلزم
ّ
ّ

ﭹ((( :فع���ل م�ض���ارع للمجهول ،مرف���وع ،وعالمة رفعه ال�ض ّم���ة المقدرة على
الألف للتعذّر.
ﭺ((( :نائب فاعل مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ض ّمة الظاهرة على �آخره .وجملة
(تبلى ال�سرائر) واقعة في مح ّل ج ّر بالإ�ضافة (�إ�ضافة يوم �إليها).
ﭼ :الف ��اء ح ��رف عطف ،مبني على الفتح� ،أو ا�ستئناف ّية .ما :حرف نفي مبني على ال�سكون.
الفاء العاطفة تفيد ثالثة �أمور:

 .1الت�شريك في الحكم .2 .الترتيب .3 .التعقيب.
�سببية ،وذلك غالب في عطف الجمل ،نحو� :سها ف�سجد.
ويتفرع من ذلك مجيئها ّ
ّ
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ﭽ :جار ومجرور ،متع ّلقان بالخبر المحذوف.
ﭾ :حرف ج ّر زائد.
((( تبلى :من البالء؛ �أي االختبار والتع ّرف .والمعنى :يوم يختبر ما �أخفاه الإن�سان و�أ�س ّره من العقائد ،و�آثار الأعمال،
خيرها و�ش ّرها ،فيم ّيز بينها.
((( ال�سرائر :جمع �سريرة .وال�سريرة ما �أ�س ّره الإن�سان و�أخفاه في نف�سه.

حرف الج ّر الزائد هو الحرف الذي ال معنى له وال متع ّلق له ،ويدخل لتقوية المعنى �أو
فيجر اال�سم الواقع بعده لفظاً ،ولكن يبقى �إعرابه محلاّ ً بح�سب موقعه في الجملة.
ت�أكيدهّ .
من هنا زائدة ،ولها �شرطان:
� .1أن يكون المجرور بها نكرة.
� .2أن ي�سبقها نفي �أو �شبهه (نهي ،ا�ستفهام)
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ﭿ :ا�سم مجرور لفظ ًا ،مرفوع محلاّ ً على �أنّه مبتد�أ.
ﮀ :الواو :حرف عطف .ال :زائدة ،م�ؤ ّكدة للنفي.
ﮁ :ا�سم معطوف على (ق ّوة) ،مجرور ،وعالمة ج ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره.
ﮃ :الواو :حرف ج ّر وق�سم ،مبني على الفتح .ال�سماء :ا�سم مجرور بالواو،
وعالم���ة ج ّره الك�س���رة الظاهرة على �آخ���ره ،والجا ّر والمج���رور متع ّلقان بالفعل
المحذوف وجوب ًا (�أق�سم).
ﮄ :نعت مجرور ،وعالمة ج ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره ،وهو م�ضاف.
ال�ص���احبية)؛ �أي وال�س���ماء
�س���مى (ذو
هذه من الأمثلة على النعت الم�ؤ ّول
ّ
بم�ش���تق ،وتُ ّ
ّ
�صاحبة الرجع.

ﮅ(((  :م�ضاف �إليه مجرور ،وعالمة ج ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره.
ﮇ :ال���واو ح���رف عط���ف ،مبني على الفت���ح .الأر�ض :ا�س���م معطوف على
ال�سماء ،مجرور ،وعالمة ج ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره.
ﮈ :نعت مجرور ،وعالمة ج ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره ،وهو م�ضاف.
ﮉ((( :م�ضاف �إليه مجرور ،وعالمة ج ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره.
للح�س من �سيرها بطلوع الكواك���ب بعد غروبها ،وغروبها بعد طلوعها،
((( الم���راد بك���ون ال�سماء ذات رجع ،ما يظهر ّ
وقيل :رجعها �إمطارها.
((( المراد بكون الأر�ض ذات �صدع ،ت�ص ّدعها وان�شقاقها بالنبات.
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ال�ضم ،واقع
ﮋّ � :إن :ح���رف توكيد ون�صب .والهاء� :ضمير م ّت�صل ،مبني على ّ
في مح ّل ن�صب ا�سم (� ّإن).
ﮌ :الالم :الم المزحلقة .قول :خبر � ّإن مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ض ّمة الظاهرة
على �آخره.
إع���������راب ال�����س�����ور ال���ق���رآن���ي���ة
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ﮍ((( :نعت مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ض ّمة الظاهرة على �آخره.
م�سد
وهذه مثال �أي�ض���اً على ما ي�ؤ ّول
ّ
بم�ش���تق ،وهو الم�ص���در الثالثي غير الميمي ال�س���ا ّد ّ
الم�شتق ،فالمراد هنا القول الفا�صل.
ّ
وجملة (�إ ّنه ٌ
لقول ف�صل) واقعة في جواب الق�سم ،ال محلّ لها من الإعراب.

ﮏ :ال���واو ح���رف عطف ،مبني على ال�سكون .ما :ح���رف نفي ،يعمل عمل لي�س
(ما الحجاز ّية).
ﮐ� :ضمير منف�صل ،مبني على الفتح ،واقع في محل رفع ا�سم ما.
ﮑ((( :الباء :حرف ج ّر زائد .الهزل :ا�سم مجرور لفظ ًا ،من�صوب محلاّ ً على
�أنّه خبر لي�س.
والجملة اال�سميّة معطوفة على (�إنّه لقو ٌل ف�صل) ،ال مح ّل لها من الإعراب.
وجه �إعرابي �آخر :ﮏ :حرف نفي مهمل (تميميّة) .هو :مبتد�أ .الهزل :خبر المبتد�أ.
ال�ضم ،واقع
ﮓّ � :إن :ح���رف ن�صب وتوكيد .الهاء� :ضمير م ّت�ص���ل ،مبني على ّ
في مح ّل ن�صب ا�سم � ّإن .والميم للجمع.

(((
(((

الف�صل� :إبانة �أحد ال�شيئين من الآخر حتى يكون بينهما فرجة .والتعبير بالف�صل  -والمراد الفا�صل – للمبالغة،
كزيد عدل.
الهزل خالف الج ّد.

ﮔ((( :فع���ل م�ضارع مرف���وع ،وعالمة رفعه ثبوت الن���ون؛ لأنّه من الأفعال
الخم�س ��ة .وال���واو� :ضمير م ّت�صل ،مبني على ال�سك���ون ،واقع في مح ّل رفع فاعل.
والجملية الفعل ّية (يكيدون) واقعة في مح ّل رفع خبر � ّإن.

ﮕ :مفعول مطلق من�صوب ،وعالمة ن�صبه الفتحة الظاهرة على �آخره.
ﮗ((( :ال���واو :ح���رف عطف ،مبني عل���ى الفتح� .أكيد :فع���ل م�ضارع مرفوع،
وعالم���ة رفع���ه ال�ض ّمة الظاهرة على �آخ���ره .والفاعل �ضمير م�ستت���ر فيه وجوب ًا،
تقديره� :أنا.
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الأفع ��ال الخم�سة ،هي الأفعال التي ا ّت�ص���لت بها �أل���ف االثنين� ،أو واو الجماعة� ،أو ياء
المخاطبة ،نحو:
ي�ضربان ،ت�ضربان ،ي�ضربون ،ت�ضربون ،ت�ضربين.
عالمة الإعراب :ثبوت النون في الرفع ،وحذفها في حالتي الن�صب والجزم.

ﮘ :مفعول مطلق من�صوب ،وعالمة ن�صبه الفتحة الظاهرة على �آخره..
المفعول المطلق هو م�صدر ُيذكر بعد فعل من لفظه؛ لت�أكيده� ،أو لبيان نوعه� ،أوعدده،
نحو� :ضرب �ضرباً ،ا�صبر �صبراً جمي ًال ،دقّت ال�ساعة دقّتين.

ﮚ :الفاء ا�ستئناف ّية .م ّهل :فعل �أمر ،مبني على ال�سكون ،وقد ح ّرك بالك�سر
منع ًا لالتقاء ال�ساكنين .والفاعل �ضمير م�ستتر وجوب ًا ،تقديره� :أنت.
ﮛ :مفعول به من�صوب ،وعالمة ن�صبه الياء؛ لأنّه جمع مذ ّكر �سالم.
((( هم يكيدون كيد ًا؛ �أي الكفار يحتالون بكفرهم و�إنكارهم المعاد احتياال ،يريدون به �إطفاء نور اهلل و�إبطال دعوتك.
((( و�أكي���د عليهم بعي���ن �أعمالهم ،باال�ستدراج والإمالء ،والإ�ضالل بالطبع على قلوبه���م ،وجعل الغ�شاوة على �سمعهم
و�أب�صارهم كيد ًا �أ�سوقهم به �إلى عذاب يوم القيامة.
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إع���������راب ال�����س�����ور ال���ق���رآن���ي���ة

جمع المذ ّكر ال�سالم :هو ا�س���م ّ
دل على �أكثر من اثنين ،مع �سالمة لفظ مفرده ،وزيادة
في �آخره ،ويكون للعلم العاقل الخالي من التاء والتركيب ،ول�صفة المذكّر العاقل ،الخالية
مما ي�س���توي فيه
م���ن التاء ،ولي�س���ت من باب �أفعل فع�ل�اء ،وال من باب فعالن فَع َلى ،وال ّ
المذكّر والم�ؤ ّنث.
يزاد في �آخره واو ونون مفتوحة ،في حالة الرفع .وياء ونون مفتوحة ،في حالتي الن�ص���ب
والجر.
ّ

ﮜ� :أمهل :فعل �أمر ،مبني على ال�سكون الظاهرة على �آخره .والفاعل �ضمير
م�ستت���ر ،فيه وجوب ًا ،تقديره� :أنت .والهاء� :ضمير م ّت�صل ،مبني على ال�ضم ،واقع
في محل ن�صب مفعول به .والميم للجمع.
ﮝ((( :نائ ��ب المفع ��ول المطلق (�إمها ًال) ،من�ص���وب ،وعالمة ن�صبه الفتحة
الظاهرة على �آخره.
ينوب عن المفعول المطلق:

مرادفه؛ �أي ما كان بمعناه ،نحو :قمت وقوفاً.
�صفته� :سار القطار �سريعاً.
ما ّ
يدل على نوعه ،نحو :رجع الجي�ش القهقرى.
ما ّ
دل على عدده ،نحو :حلف الرجل ثالثاً.
ما ّ
الحوذي الح�صان �سوطاً.
دل على �آلته ،نحو �ضرب
ّ
كلّ وبع�ض الم�ضافتين �إلى الم�صدر ،نحو :مال بع�ض الميل.
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ا�سم الإ�شارة ،نحو� :أكرمت ال�ضيف ذلك الإكرام.
�ضميره :جاملتك مجامل ًة ال �أجاملها �أحداً.

(((

رويد ًا :قلي ًال.

ال����ت����م����اري����ن

 .1بيّن ما حذف فيه المبتد�أ والخبر ،مع ّل ًال ذلك:
}ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ{
........................................................................................................................

........................................................................................................................

 .2اذكر الموجب لتقديم الخبر على المبتد�أ:
}ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ{
........................................................................................................................
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}ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ {

}ﯹﯺﯻﯼﯽ{
........................................................................................................................

� .3أيّ �شيء ناب عن المفعول المطلق في الآيات الآتية:
}ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ{
........................................................................................................................

}ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ 27

ﭺ{

........................................................................................................................

 .4عيّن النا�سخ ،مميّز ًا اال�سم عن الخبر:
}ﰗﰘﰙﰚﰛﰜﰝ{
........................................................................................................................

}ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ{
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........................................................................................................................

 .5ا�ستخرج الفاعل ونائبه من الآيات الآتية:
}ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ{
........................................................................................................................

}ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨ{
........................................................................................................................
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الدرس الثاني

\Ö
$
}ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯﮰﮱ ﯓﯔﯕﯖ
ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥ
ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼﯽ
ﯾ ﯿﰀﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅﰆﰇ ﰈﭑ ﭒ
ﭓﭔﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛﭜ
ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ{

�أمر بتوحيده تعالى ،على ما يليق ب�ساحته المق ّد�سة وتنزيه ذاته المتعالية ،من
�أن يذك���ر م���ع ا�سمه ا�سم غيره� ،أو ي�سند �إلى غيره ما يجب �أن ي�سند �إليه ،كالخلق
والتدبي���ر والرزق .ووعد ل���ه  Pبت�أييده بالعلم والحف���ظ ،وتمكينه من الطريقة
التي هي �أ�سهل و�أي�سر للتبليغ ،و�أن�سب للدعوة.
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بيان(((:

و�سياق الآيات في �ص���در ال�سورة �سياق م ّكي ،و�أ ّما ذيلها� ،أعني قوله} :ﯿ ﰀ
ﰁﰂ{ �إل���خ ،فق���د ورد من ط���رق �أئ ّمة �أهل البيت  ،Rوك���ذا من طريق �أهل

ال�سنّ���ةّ � ،أن الم���راد به زكاة الفط���رة و�صالة العيد ،ومن المعل���وم � ّأن ال�صوم وما
يتبع���ه من زكاة الفطرة و�صالة العيد �إنّما �ش ّرع���ت بالمدينة بعد الهجرة؛ فتكون
مدني.
�آيات الذيل نازلة بالمدينة .فال�سورة �صدرها م ّكي وذيلها ّ
اإلعراب:

ﮟ :فعل �أمر ،مبني على ال�سكون ،وقد ح ّرك بالك�سر منع ًا اللتقاء ال�ساكنين.
والفاعل �ضمير م�ستتر وجوب ًا ،تقديره� :أنت.
((( الطباطبائ���ي ،محمد ح�سين :الميزان في تف�سير القر�آن ،قم المق ّد�سة ،م� ّؤ�س�سة الن�شر الإ�سالمي التابعة لجماعة
المد ّر�سين ،ج� ،20ص.263
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ﮠ :مفع���ول ب���ه من�صوب ،وعالمة ن�صب���ه الفتحة الظاهرة عل���ى �آخره ،وهو
م�ضاف.
ﮡ :م�ض���اف �إلي���ه مجرور ،وعالمة ج��� ّره الك�سرة الظاهرة عل���ى �آخره ،وهو
م�ضاف .الكاف� :ضمير م ّت�صل ،مبنيى على الفتح ،واقع في مح ّل ج ّر بالإ�ضافة.
إع���������راب ال�����س�����ور ال���ق���رآن���ي���ة

(رب) مجرورة ،وعالمة ج ّرها الك�سرة المق ّدرة على الألف
ﮢ(((� :صف���ة لـ ّ
للتعذّر.
هذا من �أمثلة النعت الم�شتقّ ؛ فهو على وزن �أفعل التف�ضيل.

وج ��ه �إعرابي �آخ ��ر� :صفة لـ (ا�سم) من�صوب ،وعالمة ن�صبه الفتحة المقدّرة
على الألف للتعذّر.
لرب.
ﮤ :ا�سم مو�صول ،مبني على ال�سكون ،واقع في مح ّل ج ّر نعت ّ
الم�صدر ب�أل؛ الذي خلق� ،أي الخالق.
هذا من موارد النعت الم�ؤ ّول بم�شت ّق ،وا�سم المو�صول
ّ

ما����ض ،مبني عل���ى الفتحة الظاهرة عل���ى �آخ���ره .والفاعل �ضمير
ﮥ :فع���ل ٍ
م�ستتر ،فيه جواز ًا ،تقديره :هو .والجملة الفعل ّية (خلق) �صلة المو�صول؛ ال مح ّل
لها من الإعراب.
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ما�ض ،مبني على
ﮦ((( :الف���اء :حرف عطف ،مبني عل���ى الفتح� .س ّوى :فعل ٍ
الفتح���ة المق ّدرة على الألف للتعذّر .والفاعل �ضمي���ر م�ستتر جواز ًا ،تقديره :هو.
والجملة الفعل ّية (ف�س ّوى) معطوفة على �صلة المو�صول؛ ال مح ّل لها من الإعراب.
((( الأعلى :نظير الأكبر ،ومعناه :العالي ب�سلطانه وقدرته ،وك ّل من دونه في �سلطانه ال يقت�ضي ذلك المكان.
((( �س ّوى :من الت�سوية؛ �أي جعل �أجزاء ال�شيء مت�ساوية ،بحيث يو�ضع كل جزء في مو�ضعه الذي يليق بالك ّل ،وبالمو�ضع
الذي يو�ضع فيه .وقيل� :أي الم�ساواة بين الب�شر والمخلوقات في الإحكام والإتقان.

ﮨﮩﮪ :الواو :حرف عط���ف .الذي :ا�سم مو�صول ،مبني على ال�سكون،
واقع في مح ّل ج ّر ،معطوف على الذي ال�سابقة( .انظر �إعراب الآية ال�سابقة).
ﮬ :مثل �إعراب الذي ال�سابقة.

ﮮ :مفعول به من�صوب ،وعالمة ن�صبه الفتحة المق ّدرة على الألف للتعذّر.
ﮰ :الف���اء :حرف عط���ف ،مبني على الفت���ح .جعله :مفعول ب���ه من�صوب،
وعالم���ة ن�صبه الفتحة الظاهرة عل���ى �آخره .والهاء� :ضمي���ر م ّت�صل ،مبني على
ال�ض���م ،واقع في مح ّل ن�صب مفعول به �أ ّول .والجمل���ة الفعل ّية (فجعله) معطوفة
ّ
على �صلة المو�صول؛ ال مح ّل لها من الإعراب.
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ما�ض ،مبني عل���ى الفتحة الظاه���رة على �آخ���ره .والفاعل �ضمير
ﮭ :فع���ل ٍ
م�ستت���ر جواز ًا ،تقديره :هو .والجمل���ة الفعل ّية (خلق) �صلة المو�صول؛ ال مح ّل لها
من الإعراب.

ﮱ((( :مفعول به ثانٍ من�صوب ،وعالمة ن�صبه الفتحة الظاهرة على �آخره.
ﯓ(((� :صف���ة (غثا ًء) من�صوبة ،وعالمة ن�صبها الفتحة المق ّدرة على الألف
للتعذّر.
ﯕ :ال�سي���ن :ح���رف تنفي����س وا�ستقبال .نقرئ���ك :فعل م�ض���ارع مرفوع،
وعالمة رفعه ال�ض ّمة الظاهرة على �آخره .والفاعل �ضمير م�ستتر وجواب ًا ،تقديره:
نحن .والكاف� :ضمير م ّت�صل ،مبني على الفتح ،واقع في مح ّل ن�صب مفعول به.

((( م���ا يق���ذف به ال�سيل على جانب الوادي من الح�شي�ش والنبات .و�أ�صل���ه الأخالط من �أجنا�س �شتّى .والعرب ت�س ّمي
القوم �إذا اجتمعوا من قبائل �شتّى �أخالط ًا وغثا ًء.
((( الأ�سود ،والحوة  :ال�سواد.
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ﯖ :الفاء :حرف عطف ،مبني على ال�سكون .ال :حرف نفي ،مبني على ال�سكون.
ﯗ :فعل م�ضارع مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ض ّمة المق ّدرة على الألف للتعذّر.
ﯙ :حرف ح�صر ،مبني على ال�سكون.
إع���������راب ال�����س�����ور ال���ق���رآن���ي���ة

ﯚ :ا�سم مو�ص���ول مبنيى على ال�سكون ،واقع في مح ّل ن�صب مفعول به (لفعل:
تن�سى).
المفرغ .وهو ما حذف فيه الم�س���تثنى منه ،والكالم قبل (�إال) في
هذا من موارد اال�س���تثناء ّ
يتم معناه �إال بما بعدها.
المفرغ ناق�ص ،ال ّ
اال�ستثناء ّ
ويتوقّف الإعراب فيه على ح�س���ب ما يقت�ض���يه العامل الذي قب���ل (�إال) ،كما لو كانت غير
موجودة ،نحو:
•ما قام �إال زيد.
•ما ر�أيت �إال زيداً.
•ما مررت �إال ٍ
بزيد.

ما�ض ،مبني على الفتحة الظاهرة على �آخره.
ﯛ :فعل ٍ
ﯜﯝ :لف���ظ الجاللة ،فاعل مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ض ّم���ة الظاهرة على �آخره.
والجملة الفعل ّية (�شاء اهلل) �صلة المو�صول؛ ال مح ّل لها من الإعراب.
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ال�ضم ،واقع في
ﯞ :ح���رف توكي���د ون�صب .الهاء� :ضمير م ّت�صل ،مبن���ي على ّ
محل ن�صب ا�سم � ّإن.
ﯟ :فعل م�ضارع مرف���وع ،وعالمة رفعه ال�ض ّمة الظاهرة على �آخره .والفاعل
�ضمير م�ستتر ج���واز ًا ،تقديره :هو .والجملة الفعل ّية (يعلم) ،واقعة في مح ّل رفع
خبر (� ّإن).

ﯠ :مفعول به من�صوب ،وعالمة ن�صبه الفتحة الظاهرة على �آخره.
ﯡ :ال���واو :ح���رف عطف ،مبن���ي على الفتح .م���ا :ا�سم مو�ص���ول ،مبنيى على
ال�سكون ،واقع في محل ن�صب معطوف على (الجهر).

ني�سرك :فعل م�ضارع مرفوع،
ﯤ :ال���واو :حرف عطف ،مبني عل���ى الفتحّ .
وعالمة رفعه ال�ض ّمة الظاهرة على �آخره .والفاعل �ضمير م�ستتر وجوب ًا ،تقديره:
نحن .والكاف� :ضمير م ّت�صل ،مبني على الفتح ،واقع في مح ّل ن�صب مفعول به.
ﯥ :ال�ل�ام :حرف ج ّر ،مبني عل���ى الك�سر .الي�سرى :ا�سم مجرور ،وعالمة
ج��� ّره الك�سرة المق ّدرة عل���ى الألف للتع���ذّر ،.والجار والمج���رور متع ّلقان بالفعل
(ني�سر).
ّ
ﯧ :الفاء :حرف عطف ،مبني على الفتح .ذ ّكر :فعل �أمر ،مبني على ال�سكون
الظاهرة على �آخره .والفاعل �ضمير م�ستتر وجوب ًا ،تقديره� :أنت.
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ﯢ :فع���ل م�ضارع مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ض ّم���ة المق ّدرة على الألف للتعذّر.
والفاع���ل �ضمي���ر م�ستتر ج���واز ًا ،تقدي���ره :هو .والجمل���ة الفعل ّي���ة (يخفى) �صلة
المو�صول؛ ال مح ّل لها من الإعراب.

ﯨ� :إن :حرف �شرط.
ي�س���مى الفعل الأ ّول فعل ال�شرط،
�إنْ  :من �أدوات ال�ش���رط التي تجزم فعلين م�ض���ارعينّ ،
والثاني جواب ال�شرط �أو فعل الجزاء.
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و�إن كانا ما�ضيين ،يكونا واقعين في محلّ جزم.
و�أدوات ال�شرط ك ّلها �أ�سماء ،ماعد (�إن) و(�إذما).

ما�ض ،مبني على الفتحة الظاهرة على �آخره ،واقع في مح ّل جزم
ﯩ :فعل ٍ
فعل ال�شرط .والتاء للت�أنيث.
ﯪ :فاع���ل مرفوع ،وعالم���ة رفعه ال�ض ّمة المق��� ّدرة على الألف للتع��� ّذر .وجواب
ال�شرط محذوفّ ،
دل عليه الفعل ال�سابق (فذ ّكر) ،والتقدير� :إن نفعت الذكرى ،فذ ّكر.
إع���������راب ال�����س�����ور ال���ق���رآن���ي���ة

ﯬ :ال�سي���ن ح���رف ا�ستقب���ال .ي ّذ ّكر :فع���ل م�ضارع مرف���وع ،وعالمة رفعه
ال�ض ّمة الظاهرة على �آخره.
ﯭ :ا�سم مو�صول ،مبني على ال�سكون ،واقع في مح ّل رفع فاعل.
ﯮ :فع���ل م�ضارع مرفوع ،وعالمة رفع���ه ال�ض ّمة المق ّدرة على الألف للتعذّر.
والفاع���ل �ضمير م�ستتر ،فيه جواز ًا ،تقديره :هو .والجملة الفعل ّية (يخ�شى) �صلة
المو�صول؛ ال مح ّل لها من الإعراب.
ﯰ :الواو :حرف عطف ،مبني على الفتح .يتجنّبها :فعل م�ضارع مرفوع،
وعالم���ة رفع���ه ال�ض ّمة الظاه���رة على �آخ���ره .والهاء� :ضمير م ّت�ص���ل ،مبني على
ال�سكون ،واقع في مح ّل ن�صب مفعول به.
ﯱ :فاعل مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ض ّمة الظاهرة على �آخره.
ﯳ :ا�سم مو�صول ،مبنيى على ال�سكون ،واقع في محل رفع نعت لـِ ـ (الأ�شقى).
وجه �إعرابي �آخر :بدل من الأ�شقى.
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ﯴ((( :فعل م�ضارع مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ض ّمة المق ّدرة على الألف للتعذّر.
والفاع���ل �ضمير م�ستت���ر جواز ًا ،تقدي���ره :هو .والجمل���ة الفعل ّي���ة (ي�صلى) �صلة
المو�صول؛ ال مح ّل لها من الإعراب.
َ
الرجل النار؛ �أي �ألقيته فيها لأحراقه.
((( ي�صل���ى :م���ن َ�ص َلى اللحم؛ �أي �شواه ،و�صلى النار؛ �أي قا�س ح ّرها ،و�صلي���ت
ي�صلى النار الكبرى؛ �أي يلزم النار ،ويبقى فيها.

ﯵ :مفعول به من�صوب ،وعالمة ن�صبه الفتحة الظاهرة على �آخره.
ﯶ :نعت من�صوب ،وعالمة ن�صبه الفتحة الظاهرة على �آخره.
ﯸ :حرف عطف ،مبني على الفتح.
		
 .2الترتيب.

 .3التراخي.

ﯹ :حرف نفي ،مبني على ال�سكون.
ﯺ :فعل م�ضارع مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ض ّمة الظاهرة على �آخره .والفاعل
�ضمير م�ستتر جواز ًا ،تقديره :هو.
ﯻ :ف���ي :حرف ج��� ّر ،مبني على ال�سك���ون .والهاء� :ضمير م ّت�ص���ل ،مبني عل
ال�سك���ون ،واق���ع في مح ّل ج ّر بح���رف الجر ،والج���ا ّر والمجرور متع ّلق���ان بالفعل
(يموت).
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ّثم العاطفة تفيد:
		
 .1الت�شريك.

ﯼ :الواو :حرف عطف ،مبني على الفتح .ال :حرف نفي ،مبني على ال�سكون.
ﯽ :فع���ل م�ض���ارع مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ض ّمة المق��� ّدرة على الألف للتعذّر.
والفاعل �ضمير م�ستتر جواز ًا ،تقديره :هو.
ﯿ :قد :حرف تحقيق ،مبني عل ال�سكون.
والمت�صرفين .ف�إذا دخل
قد :حرف يدخل على الفعل الما�ض���ي والفعل الم�ضارع المثبتين
ّ
على الفعل الما�ض���ي� ،أفاد تحقيقاً وت�أكيداً؛ و�إذا دخل على الفعل الم�ض���ارع �أفاد التقليل �أو
ّ
ال�شك.
قد يهطل المطر.
			
•قد هطل المطر.
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ما�ض ،مبني على الفتحة الظاهرة على �آخره.
ﰀ :فعل ٍ
ﰁ :ا�سم مو�صول ،مبني على ال�سكون ،واقع في مح ّل رفع فاعل.

إع���������راب ال�����س�����ور ال���ق���رآن���ي���ة

ما�ض ،مبني على الفتحة المق ّدرة على الألف للتعذّر .والفاعل �ضمير
ﰂ :فعل ٍ
م�ستتر جواز ًا ،تقديره :هو .والجملة الفعل ّية (تز ّكى) �صلة المو�صول؛ ال مح ّل لها
من الإعراب.
ما�ض ،مبني على الفتحة
ﰄ :الواو :حرف عطف ،مبني على الفتح .ذكر :فعل ٍ
الظاهرة على �آخره .والفاعل �ضمير م�ستتر جواز ًا ،تقديره :هو.
ﰅ :مفع���ول ب���ه من�صوب ،وعالمة ن�صب���ه الفتحة الظاهرة عل���ى �آخره ،وهو
م�ضاف.
ﰆ :م�ض���اف �إلي���ه مجرور ،وعالمة ج��� ّره الك�سرة الظاهرة عل���ى �آخره ،وهو
م�ضاف .الهاء� :ضمير م ّت�صل ،مبني على الك�سر ،واقع في مح ّل ج ّر بالإ�ضافة.
ما�ض ،مبني على
ﰇ :الف���اء :حرف عطف ،مبني عل���ى الفتح� .ص ّلى :فع���ل ٍ
الفتحة المق ّدرة على الألف للتعذّر .والفاعل �ضمير م�ستتر جواز ًا ،تقديره :هو.
ﭑ :بل :حرف �إ�ضراب ،مبني على ال�سكون.

بل :تفيد العطف ور ّد ال�س���امع عن الخط�أ في الحكم �إلى ال�صواب ،وتكون لق�صر القلب،
�إذا وقع���ت بعد النف���ي ،ك�أن يكون المخاطب معتق���داً ب�أنّ َع ْمراً ج���اء دون زيد ،فتقلب له
عما قبلها،
 38اعتقاده قائ ًال :ما جاءني عمرو بل زيد .وتكون لإثبات الحكم لما بعدها و�ص���رفه ّ
وت�صييره كالم�سكوت عنه� ،إذا جاءت بعد الإثبات ،نحو :جاءني زيد بل عمرو.

ﭒ :فعل م�ضارع مرفوع ،وعالمة رفعه ثبوت النون؛ لأ ّنه من الأفعال الخم�سة.
وواو الجماعة� :ضمير متّ�صل ،مبني على ال�سكون ،واقع في مح ّل رفع فاعل.

ﭓ :مفعول به من�صوب ،وعالمة ن�صبه الفتحة الظاهرة على �آخره.
ﭔ :نعت من�صوب ،وعالمة ن�صبه الفتحة المق ّدرة على الألف للتعذّر.
ﭖ :الواو :حال ّية .الآخرة :مبت���د�أ مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ض ّمة الظاهرة
على �آخره.
ﭘ :ال���واو :حرف عطف� .أبق���ى :معطوف على (الآخ���رة) مرفوع ،وعالمة
رفعه ال�ض ّمة المق ّدرة على الألف للتعذّر.
ﭚ :حرف توكيد ون�صب ،مبني على الفتح.
ﭛ :ه ��ا :ح���رف تنبيه ،مبن���ي على ال�سك���ون .ذا :ا�س���م �إ�ش���ارة ،مبني على
ال�سكون ،واقع في مح ّل ن�صب ا�سم (� ّإن).
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ﭗ :خبر مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ض ّمة الظاهرة على �آخره.

تنبيهية ،فتدخل عل ا�س���م الإ�ش���ارة لغير البعيد ،نحو :هذا؛ وعلى (�أي) و(� ّأية)
ت�أتي (ها) ّ
في النداء ،نحوّ � :أيها الرجل ،و� ّأيتها المر�أة؛ وعلى الفعل الما�ض���ي المقترن بـ (قد) ،نحو:
ها قد �أقبل الربيع.
وهي حرف ،ال محلّ له من الإعراب.

ﭜ :ال�ل�ام المزحلق���ة ،حرف مبني عل���ى الفتح .في :حرف ج��� ّر ،مبني على
ال�سكون.
ﭝ :ا�س���م مجرور بـ (في) ،وعالمة ج ّره الك�س���رة الظاهرة على �آخره،
والجا ّر والمجرور متع ّلقان بمحذوف خبر (� ّإن).
ﭞ� :صفة مجرورة ،وعالمة ج ّرها الك�سرة المق ّدرة على الألف للتعذّر.
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ﭠ :ب���دل من (ال�صح���ف) مجرور ،وعالم���ة ج ّره الك�س���رة الظاهرة على
�آخره ،وهو م�ضاف.
ﭡ :م�ض���اف �إلي���ه مجرور ،وعالم���ة ج ّره الفتحة ِعو�ض ًا ع���ن الك�سرة؛ لأنّه
ممنوع من ال�صرف للعلم ّية والعجمة.
إع���������راب ال�����س�����ور ال���ق���رآن���ي���ة
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الأ�صل في اال�س���م المعرب بالحركات ال�ص���رف؛ �أي دخول التنوين عليه ،وظهور جميع
الحركات في �آخره.
ويجر بالفتحة ِعو�ضاً عن
و�إ ّنما يخرج عن ذلك الأ�ص���ل ،فيمنع من ال�صرف؛ �أي التنوينّ ،
الك�سرة �إذا ُوجد فيه ع ّلتان من علل ت�سع� ،أو واحدة تقوم مقامهما.
ممنوع من ال�صرف لع ّلتين:
العلمية؛ �أي ا�سم علم.
ّ
أعجمية ،نحو� :إبراهيم ،يعقوب� ،إ�سحاق.
العجمة؛ �أي �أن تكون الكلمة على الأو�ضاع ال ّ
محم���د  ،Pو�ص���الح ،و�ش���عيب،
أعجمي���ة� ،إال �أربع���ةّ :
وجمي���ع �أ�س���ماء الأنبي���اء � ّ
وهود .R

ﭢ :ال���واو :حرف عط���ف ،مبني على الفت���ح .مو�سى :ا�س���م معطوف على
(�إبراهي���م) مجرور ،وعالمة ج ّره الفتح���ة ِ -عو�ض ًا عن الك�سرة  -المق ّدرة على
الألف للتعذّر ،وهو ممنوع من ال�صرف للعلم ّية والعجمة.

ال����ت����م����اري����ن

 .1ع ّين البدل والمبدل منه ،مم ّيز ًا بين �أنواع البدل:
} ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ{
.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

}ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ{
.................................................................................................................................................
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}ﮭﮮﮯﮰﮱ{

� .2أعرب الكلمات التي ُو ِ�ضع تحتها ّ
خط:
}ﭑﭒﭓ ﭔ ﭕﭖ{
.................................................................................................................................................

}ﭿﮀ ﮁﮂﮃﮄﮅ ﮆ ﮇﮈﮉ{
.................................................................................................................................................

}ﮘﮙ ﮚ ﮛﮜ{
.................................................................................................................................................
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الدرس الثالث

\×
$

ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ
ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ
ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ
ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ
ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ
ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛ
ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥ
ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺ

�سورة �إنذار وتب�شير .ت�ص���ف الغا�شية ،وهي يوم القيامة الذي يحيط بالنا�س،
ت�صف���ه بح���ال النا�س فيه ،من حي���ث انق�سامه���م فريقين :ال�سع���داء والأ�شقياء،
وا�ستقراره���م فيما �أع��� ّد لهم من الجنّة والن���ار ،وتنتهي �إلى �أم���ره � Pأن يذ ّكر
الربوبي في العال���م ،الدا ّلة على ربوب ّيت���ه تعالى لهم،
النا����س بفنون م���ن التدبير
ّ
ورجوعهم �إليه لح�ساب �أعمالهم.
وال�سورة م ّك ّية ب�شهادة �سياق �آياتها.
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بيان(((:

اإلعراب:

ﭤ :حرف ا�ستفهام ،مبني على ال�سكون.
ما�ض ،مبني على الفتحة المق ّدرة على الألف للتعذّر .والكاف:
ﭥ� :أتى :فعل ٍ
�ضمير م ّت�صل ،مبني على الفتحة ،واقع في مح ّل ن�صب مفعول به.
ﭦ :فاعل مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ض ّمة الظاهرة على �آخره ،وهو م�ضاف.

((( الطباطبائ���ي ،محمد ح�سين :الميزان في تف�سير القر�آن ،قم المق ّد�سة ،م� ّؤ�س�سة الن�شر الإ�سالمي التابعة لجماعة
المد ّر�سين ،ج� ،20ص.273
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ﭧ((( :م�ضاف �إليه مجرور ،وعالمة ج ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره.
ﭩ :مبتد�أ مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ض ّمة الظاهرة على �آخره.

إع���������راب ال�����س�����ور ال���ق���رآن���ي���ة

ﭪ :ي���وم :مفع���ول في���ه ،ظ���رف زم���ان من�صوب ،وعالم���ة ن�صب���ه الفتحة
الظاهرة على �آخره ،وهو متع ّلق با�سم الفاعل (خا�شعة) ،وهو م�ضافٍ � .إذ :ظرف
زم���ان ،مبن���ي عل ال�سكون المق ّدر ،من���ع من ظهوره التنوين ،واق���ع في مح ّل ج ّر
بالإ�ضاف���ة .والتنوين تنوين عو�ض ع���ن جملة محذوفة ،والتقدي���ر :يوم �إذْ تغ�شى
الوجوه الغا�شية.
تخت�ص بالأ�سماء ،وتقع في �آخرها ،تُنطق وال تُكتب ،وهو �أنواع،
التنوين :هو نون زائدة
ّ
و ُي�س���مى هذا النوع بتنوين ِ
العو�ض؛ وهو ما يلحق (�إ ٍذ) ِعو�ضاً عن جملة محذوفة بعدها،
وكنت ٍ
حينئذ �أعمل في الجامعة؛ �أي حينئذ زرتني
نحو :زرتني قبل �سنتين ُ

ﭫ((( :خبر �أ ّول مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ض ّمة الظاهرة على �آخره.
ﭭ :خبر ثانٍ مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ض ّمة الظاهرة على �آخره.
ﭮ((( :خبر ثالث مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ض ّمة الظاهرة على �آخره.
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ﭰ :فع���ل م�ضارع مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ض ّم���ة المق ّدرة على الألف للتعذّر.
والفاع���ل �ضمير م�ستتر جواز ًا ،تقديره :هي .والجملة الفعل ّية (ت�صلى) واقعة في
مح ّل رفع خبر رابع لـ ـِ (وجوه).
((( ي���وم القيام���ة� ،س ّميت بذل���ك لأنّها تغ�شى النا�س ،وتحيط بهم؛ �أو لأنّها تغ�شى النا����س ب�أهوالها بغتة؛ �أو لأنّها تغ�شى
وجوه الكفار بالعذاب .
���م ،والعذاب يغ�شاها .والخ�ش���وع �إنّما هو لأرباب الوجوه ،و�إنّما ن�سب �إل���ى الوجوه؛ ل ّأن الخ�شوع والمذلّة
((( مذ ّلل���ة بالغ ّ
يظهران فيها .
((( الن�صب :التعب.

ﭱ :مفعول به من�صوب ،وعالمة ن�صبه الفتحة الظاهرة على �آخره.
ﭲ� :صفة من�صوبة ،وعالمة ن�صبها الفتحة الظاهرة على �آخره.

ﭶ :ا�سم مجرور ،وعالمة ج ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره ،والجا ّر والمجرور
متع ّلقان بالفعل (تُ�سقى).
ﭷ(((� :صفة مجرورة ،وعالمة ج ّرها الك�سرة الظاهرة على �آخرها.
ما�ض ناق�ص ،مبني على الفتح.
ﭹ :من �أخوات (كان) ،فعل ٍ
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ﭴ :فعل م�ضارع مبني للمجهول ،مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ض ّمة المق ّدرة على
الأل���ف للتعذّر .ونائب الفاع���ل �ضمير م�ستتر ،فيه ج���واز ًا ،تقديره :هي .والجملة
الفعل ّية (تُ�سقى) واقعة في مح ّل رفع خبر خام�س لـ ـِ (وجوه).
ﭵ :حرف ج ّر.

ﭺ :ال�ل�ام :حرف ج��� ّر ،مبني على ال�سك���ون .هم� :ضمير م ّت�ص���ل ،مبني على
ال�سك���ون ،واقع في مح ّل ج ّر بحرف الج��� ّر ،وهما متع ّلقان بمحذوف خبر (لي�س)
المق ّدم.
ﭻ :ا�س���م (لي�س) م�ؤخّ ر ،مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ض ّمة الظاهرة على �آخره.
وجملة (لي�س لهم طعام) واقعة في مح ّل رفع خبر �ساد�س لـ ـِ (وجوه).
ﭼ :حرف ا�ستثناء.
ﭽ :حرف ج ّر.

(((

حا ّرة ،بالغة في حرارتها.
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ﭾ((( :ا�س���م مج���رور ،وعالمة ج ّره الك�س���رة الظاهرة على �آخ���ره .والجا ّر
والمجرور متع ّلق���ان بالم�ستثنى من � اّإل المحذوف ،والتقدي���ر :لي�س لهم طعام �إال
طعام ًا من �ضريع.
ﮀ :حرف نفي.
إع���������راب ال�����س�����ور ال���ق���رآن���ي���ة

ﮁ :فعل م�ضارع مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ض ّمة الظاهرة على �آخره .والفاعل
�ضمي���ر م�ستتر ج���واز ًا ،تقديره :هو .والجملة الفعل ّي���ة (ال ي�سمن) واقعة في مح ّل
ج ّر �صفة لـ ـِ (�ضريع).
ﮂ :الواو :حرف عطف ،مبني على الفتح .ال :حرف نفي.
ﮃ :فع���ل م�ض���ارع مرف���وع ،وعالمة رفع���ه ال�ض ّمة المق ّدرة عل���ى الياء للثقل.
والفاع���ل �ضمي���ر م�ستتر ج���واز ًا ،تقديره :ه���و .والجملة (ال يغن���ي) ،جملة فعل ّية
معطوفة على جملة (ال ي�سمن).
ﮄ :حرف ج ّر ،مبني على ال�سكون.
ﮅ :ا�سم مجرور بـ ـ (من) ،وعالمة ج ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره ،والجا ّر
والمجرور متع ّلقان ب ـ ـ (يغني).
ﮇ :مبتد�أ مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ض ّمة الظاهرة على �آخره.
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ﮈ :يوم :مفعول فيه ،ظرف زمان من�صوب ،وعالمة ن�صبه الفتحة الظاهرة
عل���ى �آخره ،وهو متع ّل���ق با�سم الفاعل (ناعمة) ،وهو م�ض���افٍ � .إذ :ظرف زمان،
مبن���ي عل ال�سكون المق ّدر ،منع من ظهوره التنوين ،واقع في مح ّل ج ّر بالإ�ضافة.
�سمي �ضريع ًا؛ لأنه ي�شتبه عليها �أمره؛ فتظنّه كغيره من النبت .والأ�صل من
((( نب���ت ت�أكل���ه الإبل ،ي�ض ّر وال ينفع .و�إنّما ّ
الم�ضارعة والم�شابهة .وقيل :هو نوع من ال�شوك ،يقال له :ال�شبرق ،و�أهل الحجاز ي�س ّمونه ال�ضريع �إذا يب�س .وهو
وخا�صة.
�أخبث طعام و�أب�شعه ،ال ترعاه دا ّبة ،ولع ّل ت�سمية ما في النار به لمج ّرد الم�شابهة �شك ًال ّ

والتنوين تنوين عو�ض عن جملة محذوفة.
ﮉ((( :خبر �أ ّول مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ض ّمة الظاهرة على �آخره.
و(�س ْعي) ا�س���م مجرور بالالم
ﮋ :ال�ل�ام ح���رف ج ّر ،مبني عل���ى الك�سرَ ،
وعالمة جره الك�سرة ،والجار والمجرور متع ّلقان با�سم الفاعل (را�ضية).

الالم :تكون زائدة لتقوية عامل �ض ّعف عن العمل ل�سببين:
 .1وقوع العامل مت� ّأخراً عن معموله ،نحو :للر�ؤيا تعبرون.
 .2العام���ل فرع في العمل؛ �أي يعمل عمل الفعل كا�س���م الفاعل ،فيحتاج �إلى تقوية ،نحو:
م�صدقاً لما بين يديه.
ّ
وفي هذا المورد ،العامل ا�سم فاعل ،كما �إ ّنه م� ّؤخر عن معموله.
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وج ��ه �إعراب ��ي �آخر :الالم زائدة للتقوية� .سَ عْ���ي :ا�سم مجرور لفظاً ،من�صوب
مح�ل�اً على �أنّه مفع���ول به ال�سم الفاع ��ل؛ �أي را�ضي ٌة �سَ ْع َيه���ا ،و(�سعى) م�ضاف.
والهاء �ضمير متّ�صل ،مبني على الفتح ،واقع في مح ّل ج ّر بالإ�ضافة.

ا�سم الفاعل :ا�سم م�صوغ لما وقع منه الفعل �أو قام به.
متعدياً رفع الفاعل ون�ص���ب
وهو يعم���ل عمل فعله ،ف�إن كان الزم���اً رفع الفاعل ،و�إن كان ّ
المفعول به.
وهو يعمل بحالتين:
� .1أن يكون مح ّلى بالألف والالم.
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� .2أن ّ
يدل على الحال �أو اال�ستقبال ،ويعتمد على نفي �أو ا�ستفهام �أو مبتد�أ �أو مو�صوف.
وفي هذا المرود ،اعتمد ا�سم الفاعل على المبتد�أ.
(((

كناية عن البهجة وال�سرور.

ﮌ :خبر ثان لـ (وجوه) ،مرفوع وعالمة رفعه ال�ض ّمة الظاهرة على �آخره.
ﮎ :حرف ج ّر ،مبني على ال�سكون.
ﮏ :ا�س���م مجرور بـ(في) وعالمة ج ّره الك�سرة ،الظاهرة على �آخره ،والجا ّر
والمجرور متع ّلقان بمحذوف خبر ثالث لـ (وجوه).
إع���������راب ال�����س�����ور ال���ق���رآن���ي���ة

ﮐ� :صف���ة �أولى لـ (جنة) مج���رورة ،وعالمة ج ّرها الك�س���رة الظاهرة على
�آخره.
ﮒ :حرف نفي ،مبني على ال�سكون.
ﮓ :فعل م�ضارع مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ض ّمة الظاهرة على �آخره .والفاعل
�ضمي���ر م�ستتر ج���واز ًا ،تقديره :هي .والجمل���ة واقعة في مح ّل ج��� ّر �صفة ثانية لـ
(جنّة).
ﮔ :ف���ي :ح���رف ج ّر ،مبني على ال�سك���ون .والهاء �ضمي���ر م ّت�صل ،مبني على
الفتح ،واقع في مح ّل ج ّر بحرف الج ّر ،والجا ّر والمجرو ّر متع ّلقان بـ (ت�سمع).
ﮕ((( :مفعول به من�صوب ،وعالمة ن�صبه الفتحة الظاهرة على �آخره.
ﮗ :ف���ي ح���رف ج ّر ،مبني عل���ى ال�سكون .واله���اء �ضمير م ّت�ص���ل ،مبني على
الفتح ،واقع في مح ّل ج ّر بحرف الج ّر ،والجا ّر والمجرور متع ّلقان بمحذوف خبر
مق ّدم.
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ﮘ :مبت���د�أ م�ؤخّ ر مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ض ّمة الظاهرة على �آخره .والجملة
اال�سم ّية واقعة في مح ّل ج ّر �صفة ثالثة لـ (جنّة).
ﮙ� :صفة لـ (عين) مرفوعة ،وعالمة رفعها ال�ض ّمة الظاهرة على �آخرها.
(((

كلمة �ساقطة ،ال فائدة فيها.

مرفوع :ا�سم مفعول.
وهو ا�سم م�صوغ من الفعل المبني للمجهول ،للداللة على ما وقع عليه الفعل.
ي�صاغ ا�سم المفعول من الثالثي على وزن مفعول ،نحوُ :ر ِفع (مرفوع).
ومن غير الثالثي بقلب ياء الم�ض���ارعة ميماً م�ض���مومة ،وفتح ما قبل الآخر ،نحو� :س���يطر،
ي�سيطرُ ،م�سي َطر.
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ﮛ :ف���ي ح���رف ج ّر ،مبني عل���ى ال�سكون .واله���اء �ضمير م ّت�ص���ل ،مبني على
الفتح ،واقع في مح ّل ج ّر بحرف الج ّر ،والجا ّر والمجرور متع ّلقان بمحذوف خبر
مق ّدم.
ﮜ((( :مبت���د�أ م�ؤخّ ���ر مرف ��وع ،وعالم���ة رفع���ه ال�ض ّمة الظاهرة عل���ى �آخره.
والجملة اال�سم ّية واقعة في مح ّل ج ّر �صفة رابعة لـ (جنّة).
ﮝ� :صفة مرفوعة ،وعالمة رفعها ال�ض ّمة الظاهرة على �آخرها.

ﮟ :ال���واو :ح���رف عط���ف ،مبني على الفت���ح� .أكواب :ا�س���م معطوف على
(�س ُرر) مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ض ّمة الظاهرة على �آخره.
ُ
ﮠ� :صفة مرفوعة ،وعالمة رفعها ال�ض ّمة ،الظاهرة على �آخرها.
ﮢ((( :انظر �إعراب (و�أكواب).
ﮣ� :صفة مرفوعة ،وعالمة رفعها ال�ض ّمة الظاهرة على �آخرها.
ﮥ((( :انظر �إعراب (و�أكواب).
((( جمع �سرير .في ارتفاعها جاللة القاعد عليها.
((( جمع نمرقة ،وهي الو�سادة ،وكونها م�صفوفة؛ و�ضعها في المجل�س بحيث يتّ�صل بع�ضها ببع�ض على هيئة المجال�س
الفاخرة في الدنيا.
((( جمع زريبة ،وهي الب�ساط الفاخر .وب ّثها :ب�سطها للقعود عليها.
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ﮦ� :صفة مرفوعة ،وعالمة رفعها ال�ض ّمة الظاهرة على �آخرها.
ﮨ :الهم���زة حرف ا�ستفه���ام ،مبني على الفتح .والف���اء حرف عطف ،مبني
على الفتح .ال :حرف نفي ،مبني على ال�سكون.
إع���������راب ال�����س�����ور ال���ق���رآن���ي���ة

ﮩ :فعل م�ض���ارع مرفوع ،وعالمة رفعه ثبوت النون .وواو الجماعة �ضمير
م ّت�صل ،مبني على ال�سكون ،واقع في مح ّل رفع فاعل.
ﮪ :حرف ج ّر ،مبني على ال�سكون.
ﮫ((( :ا�س���م مجرور ب���ـ (�إلى) ،وعالمة ج ّره الك�س���رة الظاهرة على �آخره،
والجا ّر والمجرور متع ّلقان بالفعل في (ينظرون).
ﮬ :ا�سم ا�ستفهام مبني على الفتح في محل ن�صب حال.
ﮭ :خُ ِل���قَ  :فعل ما�ض ،مبن���ي على الفتحة الظاهرة عل���ى �آخره ،وهو مبني
للمجه���ول .ونائب الفاع���ل �ضمير م�ستتر ج���واز ًا ،تقديره :ه���ي .والجملة الفعل ّية
واقعة في مح ّل ن�صب مفعول به للفعل (ينظرون) .والتاء للت�أنيث.
ﮯ :ال���واو :ح���رف عطف ،مبني عل���ى ال�سكون� .إلى :حرف ج��� ّر ،مبني على
ال�سكون.
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ﮰ :ا�س���م مج���رور بـ (�إل���ى) ،وعالمة ج��� ّره الك�سرة الظاهرة عل���ى �آخره،
والجا ّر والمجرور متع ّلقان بالفعل (ينظرون).
ﮱ :ا�سم ا�ستفهام ،مبني على الفتح ،واقع في مح ّل ن�صب حال.
ﯓُ :ر ِف��� َع :فع���ل ما�ض مبن���ي على الفتح���ة الظاهرة على �آخ���ره ،وهو مبني
للمجهول .ونائب الفاعل �ضمير م�ستتر جواز ًا ،تقديره :هي .والتاء للت�أنيث.
((( تخ�صي����ص الإب���ل بالذك���ر من جه���ة � ّأن ال�سورة م ّك ّي���ة ،و�أ ّول من تتلى عليه���م الأعراب؛ واتّخاذ الآب���ال من �أركان
عي�شتهم.

{ﯕﯖﯗﯘ} :انظر �إعراب الآية الكريمة الثامنة ع�شرة.
{ﯚﯛﯜﯝ} :انظر �إعراب الآية الكريمة الثامنة ع�شرة.
ﯟ :الف���اء ح���رف عطف ،مبن���ي على الفت���ح .ذ ّك���ر :فعل �أم���ر ،مبني على
ال�سكون .والفاعل �ضمير م�ستتر وجوب ًا ،تقديره� :أنت.

تقديم المبتد�أ على الخبر وجوباً:
هذا من موارد تقديم المبتد�أ على الخبر وجوباً؛ فالمورد ي�ش���تمل على (�إ ّنما) ،وهي طريقة
للق�صر ،الذي هو تخ�صي�ص �صفة بمو�صوف� ،أو مو�صوف ب�صفة.
وهنا قد ُخ ّ�ص�ص المو�صوف (�أنت) ب�صفة التذكير (مذكّر).
كما يجب تقديم المبتد�أ:
التعجبية ،نحو :ما �أح�سن ال�صدق� .أو مقروناً
مما له ال�صدارة ،مثل (ما)
� .1إذا كان المبتد�أ ّ
ّ
بما له ال�صدارة ،نحو :لَلموت في ر�ضا اهلل خير من الحياة ،فالالم الم االبتداء.
تبين المراد ،نحو� :أخوك
� .2إذا ا�س���توى المبتد�أ والخبر في التعري���ف والتنكير ،دون قرينة ّ
�سندي.
� .3إذا كان الخبر جملة طلبية ،نحو :الدرهم �أنفقه� .أو كان فع ًال رافعاً ل�ضمير المبتد�أ ،نحو:
الحاكم �أن�صف في حكمه.

ﯡ� :ضمير منف�صل ،مبني على الفتح ،واقع في مح ّل رفع مبتد�أ.
ﯢ :خبر مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ض ّمة الظاهرة على �آخره.
ﯤ :لي� ��س فع���ل ما����ض ناق�ص جام���د ،مبني عل���ى ال�سكون .والت���اء �ضمير
م ّت�صل ،مبني على الفتح ،واقع في مح ّل رفع ا�سم (لي�س).
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ﯠّ � :إن :ح���رف توكيد ون�صب ،مبني عل���ى الفتحُ ،ك ّف عن العمل .ما :زائدة،
كافّة ،كفّت (� ّإن) عن عملها ،حرف مبني على ال�سكون.
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لي�س :من �أخوات كان ،تدخل على المبتد�أ والخبر ،فترفع الأ ّول ا�سماً لها ،وتن�صب الثاني
خبراً لها.
يت�ص���رف؛ �أي ي�ستعمل ب�صورة واحدة فقط،
�ص���ندوق :الفعل الجامد :هو الفعل الذي ال
ّ
وهو ق�سمان:
 .1منه ما يالزم �صيغة الما�ضي ،نحو :ع�سى ولي�س.
 .2ومنه ما يالزم �صيغة الأمر ،نحو :هب َ
وتعال.
ت�ص���رفاً تا ّماً ،وهو قليل ،نحو :ما برح ،ما ّ
انفك� ،أو�شك ،كاد؛ ف�إ ّنه ال
يت�صرف
ّ
وبع�ض���ها ال ّ
ي�شتق منها غير الم�ضارع.
ّ

ﯥ :على :حرف ج ّر ،مبني على ال�سكون .والهاء �ضمير متّ�صل مبني على ال�سكون،
واقع في مح ّل ج ّر بحرف الج ّر ،والجا ّر والمجرور متع ّلقان با�سم الفاعل (م�سيطر).
كيف ُي�صاغ ا�سم الفاعل؟
ُي�صاغ ا�سم الفاعل من الثالثي على وزن فاعل ،نحو� :ضرب (�ضارب).
ومما فوق الثالثي ،بقلب ياء الم�ض���ارعة ميماً م�ض���مومة وك�سر ما قبل الآخر ،نحو� :سيطر ـ
ّ
ُي�سيطر ـ ُم ِ
�سيطر.

ﯦ((( :الب ��اء ح ��رف ج� � ّر زائد ،مبني على الفت���ح .م�سيطر :ا�سم مجرور
لفظ ًا ،من�صوب محلاّ ً على �أنّه خبر لي�س.
زيادة الباء في خبر لي�س:

فتجره لفظاً،
الجر (الباء) زائداً على خبر لي�س ،مع �أنّ المعنى ي�ستقيم بدونهّ ،
 54يدخل حرف ّ
مع بقائه من�ص���وباً محلاّ ً  ،ولي����س له �أثر في المعنى �إال تقوي الحكم الم�س���تفاد من الجمل،
وتوكيده.
(((

مت�س ّلط.

ﯨ :حرف ا�ستثناء ،مبني على ال�سكون.
ﯩ :ا�سم مو�صول ،مبني على ال�سكون ،واقع في مح ّل ن�صب:
�أ -عل���ى اال�ستثن ��اء المنقط ��ع؛ �أي ل�س���ت بم�س����ؤول عليهم ،ولكن م���ن تو ّلى وكفر
منهم ،فيعذّبه اهلل.

ب -عل ��ى اال�ستثن ��اء المتّ�صل� :أي ل�ست عليه���م بمت�س ّلط� ،إال على من تو ّلى منهم
عن التذكرة ،و�أقام على الكفر ف�سي�س ّلطك اهلل عليه ،وي�أمرك بالجهاد فتقاتله
فتقتله(((.
اال�ستثن ��اء المتّ�ص ��ل :وه���و ما كان فيه الم�س���تثنى من جن�س الم�س���تثنى منه ،نحو :جاء
القوم �إال زيد.
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اال�ستثناء المنقطع :وهو ما كان فيه الم�ستثنى من غير جن�س الم�ستثنى منه ،نحو :جاء
القوم �إال موا�شيهم.

وجه �إعرابي �آخر:
ﯩ :ا�سم مو�صول ،واقع في مح ّل رفع مبتد�أ.
ﯭﯮ :الف���اء واقعة في خبر اال�سم المو�صول؛ لما فيه من معنى ال�شرط،
(م ْن) .والجملة من المبتد�أ
والجمل���ة الفعل ّية (يعذّب) واقعة في مح ّل رفع خب���ر َ
والخبر في محل ن�صب على اال�ستثناء.
ﯪ :فعل ما�ض ،مبني على الفتحة المق ّدرة على الألف للتعذّر .والفاعل �ضمير
م�ستتر جواز ًا ،تقديره :هو .والجملة �صلة المو�صول؛ ال مح ّل لها من الإعراب.
(((

هذا ر�أي العلاّ مة الطباطبائي في تف�سير الميزان ،حيث اعتبره �أرجح و�أقرب.
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ﯫ :ال���واو :ح���رف عطف ،مبني على ال�سكون .كفر :فع���ل ما�ض ،مبني على
الفتح���ة الظاهرة على �آخره .والفاعل �ضمير م�ستتر جواز ًا ،تقديره :هو .والجملة
معطوفة على �صلة المو�صول؛ ال مح ّل لها من الإعراب.
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ﯭ :الف���اء ا�ستئناف ّية .يعذّب :فعل م�ض���ارع مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ض ّمة
ال�ضم ،واقع في مح ّل ن�صب
الظاهرة على �آخره .والهاء �ضمير م ّت�صل ،مبني على ّ
مفعول به.
ﯮ :لف���ظ الجاللة ،فاعل مرفوع ،وعالمة رفع���ه ال�ض ّمة الظاهرة على �آخره.
والجمل���ة الفعل ّية واقعة في مح ّل رفع خب���ر لمبتد�أ محذوف ،والتقدير :فهو يعذّبه
اهلل.
ﯯ :مفعول مطلق من�صوب ،وعالمة ن�صبه الفتحة الظاهرة على �آخره.
ﯰ� :صفة من�صوبة ،وعالمة ن�صبها الفتحة الظاهرة على �آخرها.
ﯲ :حرف توكيد ون�صب ،مبني على الفتح.
ﯳ� :إل���ى :ح���رف ج ّر ،مبني على ال�سك���ون .والنا �ضمي���ر م ّت�صل ،مبني على
ال�سكون ،واق���ع في مح ّل ج ّر بحرف الج ّر ،والج���ا ّر والمجرور متع ّلقان بمحذوف
خبر مق ّدم لـ (� ّإن).
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ﯴ(((� :إياب :ا�سم (� ّإن) م�ؤخّ ���ر ،من�صوب وعالمة ن�صبه الفتحة الظاهرة
على �آخره ،وهو م�ضاف .والهاء �ضمير م ّت�صل ،مبني على ال�سكون ،واقع في مح ّل
ج ّر بالإ�ضافة.

(((

الإياب :الرجوع.

ﯶ :حرف عطف ،مبني على الفتح.
ﯷ :حرف توكيد ون�صب ،مبني على الفتح.

ﯹ :ح�ساب :ا�سم (� ّإن) م�ؤخّ ر ،من�صوب وعالمة ن�صبه الفتحة الظاهرة
على �آخره ،وهو م�ضاف .والهاء �ضمير م ّت�صل ،مبني على ال�سكون ،واقع في مح ّل
ج ّر بالإ�ضافة.
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ﯸ :عل���ى :حرف ج��� ّر ،مبني على ال�سكون .والنا �ضمي���ر م ّت�صل ،مبني على
ال�سكون ،واق���ع في مح ّل ج ّر بحرف الج ّر ،والج���ا ّر والمجرور متع ّلقان بمحذوف
خبر مق ّدم لـ (� ّإن).
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ال����ت����م����اري����ن

مو�ضح ًا عملها:
 .1ب ّين �سبب دخول الالم على الأمثلة الآتيةّ ،
}ﯘﯙ{
.................................................................................................................................................

إع���������راب ال�����س�����ور ال���ق���رآن���ي���ة

}ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ {
.................................................................................................................................................

 .2ع ّين ا�سم الفاعل مع معموله في الأمثلة الآتية:
}ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ{
.................................................................................................................................................

}ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ{
.................................................................................................................................................
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}ﭞﭟ ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ{
.................................................................................................................................................

 .3م ّيز الم�ستثنى من الم�ستثنى منه ،واذكر من � ّأي ق�سم هو:
}ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ{
.................................................................................................................................................

}ﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ{
}ﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁ{
.................................................................................................................................................

	.4اذكر الموجب لتقديم المبتد�أ على الخبر:
}ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ{
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.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

}ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ{
.................................................................................................................................................
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الدرس الرابع

\Ø
$

ﭑ ﭒﭓﭔ ﭕﭖﭗ ﭘﭙﭚﭛ ﭜﭝﭞ
ﭟﭠﭡﭢ ﭣﭤﭥﭦ ﭧﭨﭩ ﭪﭫﭬﭭﭮﭯ
ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ
ﭾ ﭿﮀ ﮁﮂﮃ ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ
ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ ﮘﮙ
ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ
ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ
ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰ
ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛﭜ ﭝﭞﭟ ﭠﭡﭢ
ﭣﭤﭥﭦ ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ ﭰﭱ

ف���ي ال�سورة ذ ّم التع ّلق بالدنيا ،المتعقّب للطغيان والكفران ،و�إيعاد �أهله ب�أ�ش ّد
ع���ذاب اهلل في الدني���ا والآخرة .فتب ّي���ن � ّأن الإن�سان ،لق�صور نظ���ره و�سوء فكره،
ي���رى � ّأن م���ا �آتاه اهلل من نعمه م���ن كرامته على اهلل ،و�أن م���ا يتل ّب�س به من الفقر
والعدم من هوانه؛ فيطغى ويف�سد في الأر�ض �إذا َو َجد ،ويكفر �إذا َفقَد .وقد ا�شتبه
علي���ه الأمر؛ فما ي�صيبه من القدرة والثروة ،ومن الفقر و�ضيق المعا�ش ،امتحان
إلهي ،ليظهر به ماذا يق ّدم من دنياه لأخراه.
وابتالء � ّ
يتوهمه الإن�سان ويقوله ،بل الأمر  -كما �سيتذ ّكره �إذا وقع
فلي�س الأمر على ما ّ
غنى �أو ق���و ٍة �أو ٍ
�ضعف كان
الح�س���اب وح�ض���ر العذاب ّ � -أن ما �أ�صاب���ه من فقرٍ �أو ً
امتحان��� ًا �إله ّي ًا ،وكان يمكن���ه �أن يق ّدم من يومه لغده ،فلم يفعل ،و�آثر العقاب على
الث���واب؛ فلي�س ينال الحي���اة ال�سعيدة في الآخرة �إال النف����س المطمئنة �إلى ر ّبها،
الم�س ّلم���ة لأم���ره ،التي ال تتزل���زل بعوا�صف االبتالءات ،وال يطغي���ه الوجدان ،وال
يكفره الفقدان.
وال�سورة م ّك ّية ب�شهادة �سياق �آياتها.
((( الطباطبائ���ي ،محمد ح�سين :الميزان في تف�سير القر�آن ،قم المق ّد�سة ،م� ّؤ�س�سة الن�شر الإ�سالمي التابعة لجماعة
المد ّر�سين ،ج� ،20ص.278
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بيان(((:

63

اإلعراب:

ﭑ((( :ال���واو حرف ج��� ّر وق�سم .الفجر :ا�سم مجرور بال���واو ،وعالمة ج ّره
الك�س���رة الظاهرة على �آخره ،والجا ّر والمجرور متع ّلقان بفعل محذوف ،تقديره:
�أق�سم .وجواب الق�سم محذوف.
إع���������راب ال�����س�����ور ال���ق���رآن���ي���ة

ﭓ((( :ال���واو ح���رف عط���ف مبن���ي عل���ى الفتح .لي���ال :ا�سم معط���وف على
(الفجر) مجرور ،وعالمة ج ّره الفتحة المق ّدرة على الياء المحذوفة ،عو�ض ًا عن
الك�س���رة؛ لأنّه ممنوع من ال�صرف ،عل���ى وزن فعال� ،صيغة منتهى الجموع ،وقد
لحقه تنوين ال ِعو�ض عن الياء المحذوفة.
اال�سم المنقو�ص :هو كلّ ا�سم معرب� ،آخره يا ٌء الزمة ،مك�سو ٌر ما قبلها ،نحو :القا�ضي،
الوادي.
�إذا ِّنون اال�سم المنقو�صُ ،ح ِذفت يا�ؤه لفظاً ّ
والجر ،وبقيت في الن�صب.
وخطاً في الرفع
ّ
�صي ��غ منته ��ى الجموع :ونعني بها كلّ ما �أتى بعد �ألف تك�س���يره حرفان �أو ثالثة �أحرف
و�سطها �ساكن ،نحو :دراهم ،دنانير.
ول�صيغ منتهى الجموع ت�سعة ع�شر وزناً.
والممنوع من ال�ص���رف منها هوِ :
مفاع���ل ومفاعيل ،والأوزان المماثل���ة لهما ،نحو :فعا ِلل
أفاعل و�أفاعيلِ ،
وفعاليلِ � ،
فواعل وفواعيل...

64

ﭔ :نعت مجرور ،وعالمة ج ّره الك�سرة الظاهرة على �آخرها.
(((
(((

الحجة.
المراد به مطلق الفجر ،وال يبعد �أي�ض ًا �أن ُيراد به فجر يوم النحر ،وهو عا�شر ذي ّ
الحجة �إلى عا�شرها ،والتنكير للتفخيم .وهناك �أقوال �أخرى كثيرة.
لع ّل المراد بها الليالي الع�شر من �أ ّول ذي ّ

ﭖ((( :ال���واو ح���رف عطف مبني عل���ى الفتح .ال�شفع :ا�س���م معطوف على
(الفجر) مجرور ،وعالمة ج ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره.
ﭗ :مثل �إعراب (وال�شفع).
ﭙ :مثل �إعراب (وال�شفع).

ﭛ((( :فع���ل م�ضارع مرف���وع ،وعالمة رفعه ال�ض ّمة المق��� ّدرة للثقل على الياء
المحذوفة ( َي ْ�سرِ ي) .والفاعل �ضمير م�ستتر جواز ًا ،تقديره :هو .والجملة الفعل ّية
(ي�سرِ ) واقعة في مح ّل ج ّر بالإ�ضافة.
ﭝ :حرف ا�ستفهام ،مبني على ال�سكون؛ للتقرير والت�أكيد.
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ﭚ :مفعول فيه ،ظرف زمان ،مبني على ال�سكون ،وهو متع ّلق بالعامل المحذوف
(�أق�سم) ،وهو م�ضاف.

ﭞ :حرف ج ّر ،مبني على ال�سكون.
ﭟ( :ذا) ا�س���م �إ�شارة ،مبني على ال�سكون ،واقع في محل ج ّر بحرف الج ّر،
والج���ا ّر والمجرور متع ّلق���ان بمحذوف خبر مق ّدم ،وال�ل�ام للبعد ،والكاف حرف
خطاب.
ﭠ :مبتد�أ م�ؤخّ ر مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ض ّمة الظاهرة على �آخره.
ﭡ :ال�ل�ام حرف ج ّر ،مبني على الك�س���ر .ذي :ا�سم مجرور بالالم ،وعالمة
((( ال�شف���ع والوت���ر :هم���ا الزوج والمف���رد ،وقد ذُ ِكر في تف�سيرهما �أكث���ر من ثالثين وجه ًا� ،أن�سبه���ا – كما في تف�سير
الحجة ،والليالي الع�شر الليالي
الميزان – :ال�شفع يوم التروية ،والوتر يوم عرفة ،على �أن ُيراد من الفجر فجر ذي ّ
الأوائل منه.
((( «واللي���ل �إذا ي�س���ر»؛ �أي يم�ض���ي .وظاه���ره � ّأن الالم للجن����س؛ فالمراد به مطل���ق �آخر الليل ،وقيل :الم���راد به ليلة
الحاج من عرفات �إلى المزدلف���ة ،فيجتمع فيها على طاعة اهلل ،ثم
المزدلف���ة ،وه���ي ليلة النحر الت���ي ي�سري فيها ّ
يغدو منها �إلى منى.
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ج ّره الياء؛ لأنّه من الأ�سماء الخم�سة ،والجا ّر والمجرور متع ّلقان بمحذوف �صفة
لـ (ق�سم) ،وهو م�ضاف.
حم ،فو ،ذو.
الأ�سماء الخم�سة هيٌ � :أب� ،أخٌ ٌ ،
وتجر بالياء ،نحو :جاءني �أبوه ،ر�أيت �أباه،
هذه الأ�س���ماء تُرفع بالواو ،وتن�ص���ب بالألفّ ،

مررت ب�أبيه.
إع���������راب ال�����س�����ور ال���ق���رآن���ي���ة

ولها ثالثة �شروط:

والجر.
� .1أن تكون مفردة؛ فلو كانت مث ّناة �أُعرِبت بالألف في الرفع ،وبالياء في الن�صب
ّ
مكبرة؛ فلو ُ�صغِّرت�ُ ،أعرِبت بالحركات ،نحو�ُ :أبَ ُّيك�ُ ،أبَ َّيك�ُ ،أبَ ِّيك.
� .2أن تكون ّ

�أن تكون م�ض���افة؛ فول كانت مفردة �أُع ِربت بالحركات �أي�ض���اً ،نحوٌ � :أب� ،أباًٍ � ،أب .وكذا
المقدرة على ما قبل الياء؛ ال�شتغال
الأمر �إذا ُ�أ�ض���يفت �إلى ياء المتك ّلم ،ف ُتعرب بالحركات ّ
المحلّ بالك�سرة المنا�سبة للياء.

ﭢ((( :م�ضاف �إليه مجرور ،وعالمة ج ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره.
ﭤ :الهم���زة :حرف ا�ستفهام ،مبني عل���ى الفتح.لم :حرف نفي وجزم وقلب،
مبني على ال�سكون.
ﭥ :فع���ل م�ضارع مجزوم بـ (لم) ،وعالمة جزمه حذف حرف الع ّلة .والفاعل
�ضمير م�ستتر وجوب ًا ،تقديره� :أنت.
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(((

ِحجر :عقل .والمعنى �أنّ في ذلك الذي ق ّدمناه ق�سم ًا كافي ًا لمن له عقل يفقه به القول ،ويم ّيز الحقّ من الباطل ،و�إذا
�أق�سم اهلل �سبحانه ب�أمر  -وال يق�سم �إال بما له �شرف ومنزلة  -كان من القول الحقّ الم�ؤ َّكد الذي ال ريب في �صدقه.

ﭦ :ا�سم ا�ستفهام ،مبني على الفتح ،في محل ن�صب حال.
ﭧ :فعل ما�ض ،مبني على الفتحة الظاهرة على �آخره.
رب :فاع���ل مرف���وع ،وعالمة رفعه ال�ض ّمة الظاه���رة على �آخره .والجملة
ﭨّ :
الفعل ّي���ة (كيف فعل ر ّبك) واقعة في مح ّل ن�صب�َ ,س ّد ْت َم َ�س ّد مفعولي ( َت َر) الذي
ُع ّل���ق عن العمل باال�ستفهام ،وال���كاف� :ضمير م ّت�صل ،مبني على الفتح ،في محل
ج ّر بالإ�ضافة.
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ت���ر :من �أفعال القلوب ،وهي الأفعال التي تدخل على المبتد�أ والخبر بعد ا�س���تيفاء فاعلها
فتن�صبهما مفعولين لها ،نحو :وجدت العلم نافعاً.
ظن ،خالِ ،
هب.
ح�سب ،زعم ،جعلّ ،
وهي ق�سمان :ق�سم يفيد الرجحانّ :
عد ،حجانْ ،
وق�سم يفيد اليقين ،نحو :ر�أى ،علم ،وجد� ،ألفى ،درى ،تع ّلم.
�شتق منها م�ضارع و�أمر وا�سم فاعل وا�سم
كلّ �أفعال القلوب
ت�صرفاً تا ّماً؛ �أي �إ ّنه ُي ّ
تت�ص���رف ّ
ّ
(هب وتع ّلم) ،ف�إ ّنهما ال
مفعول وم�ص���در ،وكلّ ما ّ
ي�شتق منها يعمل عمل ما�ض���يها ،ما عدا ْ
ي�ستعمالن �إال ب�صيغة الأمر.

ت�ص���رف من �أفعال القلوب� ،إذا ف�صل بينه وبين الجملة بما له �صدر الكالم يع ّلق عن
�إنّ ما
ّ
ً
مح�ل�ا لمانع ،نحو :ظننت ما كالمك �ص���ادق ،فـ (ما) في
العم���ل؛ �أي يبط���ل عمله لفظاً ال
(ظن).
المثال نافية ،و(كالمك �صادق) مبتد�أ وخبر في محلّ ن�صب بـ ّ
والمع ّلق���ات هي :ما� ،إن وال النافيات ،والم االبتداء ،والم الق�س���م ،ولو ال�ش���رطية ،وكم
الخبرية ،واال�ستفهام ،ولعلّ .

ﭩ((( :الباء حرف ج ّر ،مبني على الك�سر .عاد :ا�سم مجرور بالباء ،وعالمة
ج ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره .والجا ّر والمجرور متع ّلقان بالفعل (فعل).
((( ه���م ع���اد الأول���ى ،قوم هود .تك ّررت ق�صته���م في القر�آن الكريم ،و�أخب���ر عنهم �أنّهم كانوا بع���د قوم نوح قاطنين
ورقي في المدنية والح�ضارة،
بالأحق���اف ،وكانوا ذوي ب�سطة في الخلق� ،أولي ق ّوة وبط����ش �شديد ،وكان لهم تق ّدم ّ
لهم بالد عامرة و�أرا�ض خ�صبة ذات جنّات ونخيل وزروع ومقام كريم...
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ﭫ ((( :عطف بيان لـ (عاد) مجرور ،وعالمة ج ّره الفتحة عو�ض ًا عن الك�سرة؛
لأنّه ممنوع من ال�صرف للعلمية والت�أنيث.
عط ��ف البي ��ان :هو تابع م����ن التوابع الأربعة (النعت ،التوكيد ،الب����دل ،العطف) ،جامد،
ي�شبه ال�صفة في �إي�ضاح متبوعه ،نحو :جاء �صاحبك زيد ،فـ(زيد) عطف بيان على (�صاحبك)
إع���������راب ال�����س�����ور ال���ق���رآن���ي���ة
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ممنوع من ال�صرف لع ّلتين:
العلمية؛ �أي ا�سم العلم.
ّ

الت�أنيث :وهو على ثالثة �أق�سام:

 .1م�ؤ ّنث بالألف ،نحوُ :حبلى و�صحراء.
 .2م�ؤ ّنث بالتاء ،نحو :طلحة وحمزة.
 .3م�ؤ ّنث بالمعنى ،نحو زينب و�سعاد.
وفي هذا المورد هو ا�سم علم م�ؤ ّنث.

إرم) مجرور ،وعالمة ج ّره الك�س���رة الظاهرة على �آخره ،وهو
ﭬ :نع���ت ل���ـ (� َ
م�ضاف.
ﭭ :م�ضاف �إليه مجرور ،وعالمة ج ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره.
إرم).
ﭯ :ا�سم مو�صول ،مبني على ال�سكون ،في مح ّل ج ّر نعت لـ (� َ
ﭰ :حرف نفي وجزم وقلب ،مبني على ال�سكون.
ﭱ :فع���ل م�ضارع مبني للمجهول ،مجزوم بـ (ل���م) ،وعالمة جزمه ال�سكون
الظاهرة على �آخره.
ﭲ :مث���ل :نائ���ب فاع���ل مرفوع ،وعالم���ة رفع���ه ال�ض ّمة الظاه���رة على
(((

�إرم :كانت مدينة لعاد ،معمورة ،عديمة النظير ،ذات ق�صور عالية وعمد مم ّددة .وقيل المراد ب�إرم قوم عاد ،وهو
في الأ�صل ا�سم �أبيهم.

�آخ���ره .والجمل���ة الفعل ّية (لم يخل���ق مثلها) �صلة المو�ص���ول؛ ال مح ّل لها من
الإع���راب .واله���اء� :ضمي���ر م ّت�صل ،مبني عل���ى ال�سكون ،واقع ف���ي مح ّل ج ّر
بالإ�ضاف���ة.
ﭳ :حرف ج ّر ،مبني على ال�سكون.

ﭶ((( :ال���واو ح���رف عط���ف ،مبني على الفت���ح .ثمود :ا�س���م معطوف على
(عاد) مجرور ،وعالمة ج ّره الفتحة عو�ض ًا عن الك�سرة؛ لأنّه ممنوع من ال�صرف
للعلمية والت�أنيث.
ﭷ :ا�سم مو�صول ،مبني على الفتح ،واقع في مح ّل ج ّر نعت لـ (ثمود).
ﭸ((( :فع���ل ما����ض مبني عل���ى ال�ض ّمة الظاه���رة على �آخ���ره؛ التّ�صاله بواو
الجماع���ة .وواو الجماع���ة �ضمير م ّت�صل ،مبني على ال�سك���ون ،واقع في مح ّل رفع
فاعل ،والجملة الفعل ّية (جابوا) �صلة المو�صول؛ ال محل لها من الإعراب.
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ﭴ :ا�س���م مج���رور بـ (ف���ي) ،وعالمة ج��� ّره الك�سرة الظاه���رة على �آخره،
والجا ّر والمجرور متع ّلقان بـ ( ُيخ َلق).

ﭹ :مفعول به من�صوب ،وعالمة ن�صبه الفتحة الظاهرة على �آخره.

ﭺ :الب���اء حرف ج ّر مبني على الك�سر .ال���واد :ا�سم مجرور بالباء ،وعالمة
ج��� ّره الك�سرة المق��� ّدرة على الياء المحذوفة للثقل (ال���وادي) ،والجا ّر والمجرور
متع ّلقان بمحذوف حال من (ال�صخر).
ﭼ :ال���واو ح���رف عطف مبني عل���ى الفت���ح .فرعون :ا�س���م معطوف على
(عاد) مجرور ،وعالمة ج ّره الفتحة عو�ض ًا عن الك�سرة؛ لأنّه ممنوع من ال�صرف
للعلمية والعجمة.
(((
(((

ثمود� :أ ّمة قديمة من العرب� ،سكنوا �أر�ض اليمن ،بعث اهلل لهم النبي �صالح (ع).
الجوب القطع؛ �أي قطعوا �صخر الجبال بنحتها بيوت ًا.

69

ﭽ :نع���ت لـ (فرعون) مجرور ،وعالمة ج ّره الي���اء؛ لأنّها من الأ�سماء ال�س ّتة،
وهي م�ضاف.
ﭾ((( :م�ضاف �إليه مجرور ،وعالمة ج ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره.
ﮀ :ا�سم مو�صول مبني على الفتح ،واقع في مح ّل ج ّر نعت.
إع���������راب ال�����س�����ور ال���ق���رآن���ي���ة

إعرابي �آخ���ر :ا�سم مو�صول مبن���ي على الفتح ،واقع ف���ي مح ّل رفع خبر
وج���ه � ّ
لمبتد�أ محذوف ،تقديره:هم (هم الذين طغوا).
إعرابي �آخر :ا�سم مو�صول مبن���ي على الفتح ،واقع في مح ّل ن�صب لفعل
وج���ه � ّ
الذ ّم المحذوف (�أذ ّم الذين طغوا).
ﮁ :فع���ل ما�ض ،مبني على ال�ض ّمة المق ّدرة عل���ى الألف المحذوفة للتعذّر.
وواو الجماع���ة �ضمي���ر م ّت�ص���ل ،مبن���ي على ال�سك���ون ،واقع في مح��� ّل رفع فاعل،
والجملة الفعل ّية (طغوا) �صلة المو�صول؛ ال مح ّل لها من الإعراب.
ﮂ :حرف ج ّر ،مبني على ال�سكون.
ﮃ ا�سم مجرور بـ (في) ،وعالمة ج ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره ،والجا ّر
والمجرور متع ّلقان بالفعل (طغوا).
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ﮅ :الف���اء حرف عطف ،مبني على الفتح� .أكثروا :فعل ما�ض ،مبني على
ال�ض ّمة الظاهرة على �آخره التّ�صاله بواو الجماعة .وواو الجماعة فاعل .والجملة
ال محل لها من الإعراب؛ معطوفة على �صلة المو�صول.
ﮆ :في :حرف ج ّر .ها� :ضمير م ّت�صل ،مبني على ال�سكون ،واقع في محل ج ّر
بحرف الج ّر ،والجا ّر والمجرور متع ّلقان بالفعل (�أكثروا).
((( ُ�س ّم���ي فرع���ون بذي الأوتاد؛ لأنّه على ما في الروايات كان �إذا �أراد �أن يعذّب رج ًال ،ب�سطه على الأر�ض ،ووتد يديه
ورجليه ب�أربعة �أوتاد في الأر�ض.

ﮇ :مفعول به من�صوب ،وعالمة ن�صبة الفتحة الظاهرة على �آخره.
ﮉ :الف���اء حرف عطف ،مبني عل���ى الفتح�َ .ص َّب :فع���ل ما�ض ،مبني على
الفتحة الظاهرة على �آخره.

ﮍ((( :م�ضاف �إليه مجرور ،وعالمة ج ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره.
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ﮊ :على :حرف ج ّر .هم� :ضمير م ّت�صل،مبني على ال�سكون ،واقع في مح ّل
(�ص َّب).
ج ّر بحرف الج ّر ،والجا ّر والمجرور متع ّلقان بالفعل َ
رب :فاع���ل مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ض ّم���ة الظاهرة على �آخره .والجملة
ﮋّ :
ال مح��� ّل لها من الإعراب ،معطوف���ة على جملة (�أكثروا) .والكاف �ضمير م ّت�صل،
مبني على الفتح ،واقع في مح ّل ج ّر بالإ�ضافة.
ﮌ :مفع���ول به من�صوب ،وعالمة ن�صبه الفتح���ة الظاهرة على �آخره ،وهو
م�ضاف.
ﮏ :حرف توكيد ون�صب ،مبني على الفتح.
رب :ا�سم (� ّإن) من�صوب ،وعالمة ن�صبه الفتحة الظاهرة على �آخره ،وهو
ﮐّ :
م�ضاف .والكاف �ضمير م ّت�صل ،مبني على الفتح ،واقع في مح ّل ج ّر بالإ�ضافة.
ﮑ :ال�ل�ام :ال�ل�ام المزحلق���ة .الباء :حرف ج��� ّر ،مبني عل���ى الك�سر.
المر�صاد :ا�سم مجرور بالباء ،وعالمة ج ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره ،والجا ّر
والمجرور متع ّلقان بمحذوف خبر (� ّإن).
ﮓ :الفاء ا�ستئناف ّية تفريع ّية� .أ ّما :حرف تف�صيل و�شرط ،مبني على ال�سكون.

(((

و�صب �سوط العذاب ،كناية عن التعذيب المتتابع المتواتر ال�شديد ،وتنكير عذاب للتفخيم.
ّ
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� ّأما :هي حرف تف�ص���يل ،يقوم مقام �أداة ال�ش���رط وفعله ،ومعناها( :مهما يكن من �شيء)،
وتلزم الفاء جوابها.

ﮔ :مبتد�أ مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ض ّمة الظاهرة على �آخره.
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ﮕ� :إذا :مفع���ول فيه ،ظرف زم���ان ،ت�ض ّمن معنى ال�شرط ،مبني على ال�سكون،
واق���ع في مح ّل ن�صب متع ّلق بجوابه المحذوف الذي يدل عليه جواب (�أما) ،وهو
قوله تعالى( :فيقول ربي) .و(�إذا) م�ضاف.
مقدراً ،وال تُ�ستعمل �إال عند
�إذا :هي ظرف للزمان الم�ستقبل ،وال يليها �إال الفعل ،ظاهراً �أو ّ
التحقّق من وقوع ال�شرط.

ﮖ :زائدة.
ﮗ((( :ابتل���ى :فع���ل ما�ض ،مبن���ي على الفتحة المق ّدرة عل���ى الألف للتعذّر.
ال�ضم ،واقع في مح ّل ن�صب مفعول به.
الهاء� :ضمير م ّت�صل ،مبني على ّ
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رب :فاع���ل مرف���وع ،وعالمة رفع���ه ال�ض ّمة الظاهرة عل���ى �آخره .وجملة
ﮘّ :
(ابت�ل�اه ر ّب���ه) واقعة في مح��� ّل ج ّر بالإ�ضاف���ة .والهاء �ضمير م ّت�ص���ل مبني على
ال�ضم ،واقع في مح ّل ج ّر بالإ�ضافة.
ّ
ﮙ :الف���اء :حرف عطف� .أكرم :فعل ما����ض ،مبني على الفتحة الظاهرة
عل���ى �آخره .والفاع���ل �ضمير م�ستتر ج���واز ًا ،تقديره :هو .والجمل���ة في محل ج ّر
ال�ضم ،واقع
معطوف���ة على جملة (ابتاله ربه) .واله���اء �ضمير م ّت�صل ،مبني على ّ
في مح ّل ن�صب مفعول به.
(((

امتحنه واختبره.

ﮚ :الواو :حرف عط���ف ،و ( َن ّع َم) فعل ما�ض ،مبني على الفتحة الظاهرة
عل���ى �آخره .والفاع���ل �ضمير م�ستتر ج���واز ًا ،تقديره :هو .والجمل���ة في محل ج ّر
ال�ضم ،واقع في مح ّل
معطوف���ة على (�أكرم���ه) .والهاء �ضمير م ّت�صل مبني عل���ى ّ
ن�صب مفعول به.

رب :مبت���د�أ مرفوع ،وعالم���ة رفعه ال�ض ّمة المق ّدرة عل���ى ما قبل الياء؛
ﮜّ :
ال�شتغ���ال المح ّل بالحركة المنا�سب���ة ،وهو م�ضاف .والياء �ضمي���ر م ّت�صل ،مبني
على ال�سكون ،واقع في مح ّل ج ّر بالإ�ضافة.
ﮝ� :أك���رم :فعل ما�ض ،مبني عل���ى الفتحة الظاهرة عل���ى �آخره .والفاعل
�ضمي���ر م�ستتر جواز ًا ،تقديره :ه���و .وجملة (�أكرم) جملة فعل ّي���ة واقعة في مح ّل
(رب) ،وجملة (ر ّبي �أكرمن) جملة ا�سم ّية ،مقولة القول ،واقعة
رفع خبر المبتد�أ ّ
ف���ي مح��� ّل ن�صب مفعول به .والنون للوقاية حرف مبن���ي على الك�سر .والياء ياء
المتك ّلم ،محذوفة (�أكرمني)� ،ضمير م ّت�صل ،مبني على ال�سكون ،واقعة في محل
ن�صب مفعول به.
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ﮛ :الفاء واقعة في جواب (�أ ّما) حرف مبني على الفتح .يقول :فعل م�ضارع
مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ض ّمة الظاهرة على �آخره .والفاعل �ضمير م�ستتر جواز ًا،
تقديره :هو (�أي الإن�سان) .والجملة واقعة في مح ّل رفع خبر المبتد�أ (الإن�سان).

و�سميت بذلك؛
نون الوقاية :هي نون تدخل على الفعل لزوماً� ،إذا لحقته ياء المتك ّلمّ .
73
أكرمني.
لأ ّنها تقي الفعل حركة الك�سر
ّ
المخت�صة باال�سم ،نحو� :أكر َمني ،يكر ُمنيْ � ،

ﮟﮠﮡﮢﮣ((( ﮤﮥﮦﮧﮨ :مث���ل �إع���راب الآي���ة الكريم���ة
ال�سابقة ،وجملة (�أما )...معطوفة بالواو على ال�سابقة.
ﮪﮫ :حرف ردع وزجر،مبني على ال�سكون.
ﮬ :حرف �إ�ضراب ،مبني على ال�سكون.
إع���������راب ال�����س�����ور ال���ق���رآن���ي���ة
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ﮭ :حرف نفي ،مبني على ال�سكون.
ﮮ :فع���ل م�ضارع مرف���وع ،وعالمة رفعه ثب���وت النون؛ لأنّه م���ن الأفعال
الخم�سة .وواو الجماعة فاعل.
ﮯ :مفعول به من�صوب ،وعالمة ن�صبه الفتحة الظاهرة على �آخره.
ﮱ :الواو حرف عطف .ال :حرف نفي ،مبني على ال�سكون.
ﯓ((( :فعل م�ضارع مرفوع ،وعالمة رفعه ثبوت النون؛ لأنّه من الأفعال
الخم�سة .وواو الجماعة فاعل.
ﯔ :حرف ج ّر ،مبني على ال�سكون.
ﯕ :ا�س���م مجرور ب���ـ (على) ،وعالمة ج ّره الك�س���رة الظاهرة على �آخره،
(تحا�ضون) .وهو م�ضاف.
والجا ّر والمجرور متع ّلقان بالفعل
ّ
ﯖ :م�ضاف �إليه مجرور ،وعالمة ج ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره.
ﯘ :الواو عاطفة .ت�أكلون :فعل م�ضارع مرفوع ،وعالمة رفعه ثبوت
النون؛ لأنّه من الأفعال الخم�سة .وواو الجماعة فاعل.

(((
(((

�ض ّيق عليه رزقه.
وهو تحري�ض بع�ضهم بع�ض ًا للت�ص ّدق على الم�ساكين المعدمين.

ﯙ((( :مفعول به من�صوب ،وعالمة ن�صبه الفتحة الظاهرة على �آخره.
ﯚ :مفعول مطلق من�صوب ،وعالمة ن�صبه الفتحة الظاهرة على �آخره.
جاء المفعول المطلق في هذا المورد تبياناً لنوع مفعوله.

ﯝ :الواو ح���رف عطف مبني على الفتح .تح ّبون :فعل م�ضارع مرفوع،
وعالمة رفعه ثبوت النون؛ لأنّه من الأفعال الخم�سة .وواو الجماعة فاعل.
ﯞ :مفعول به من�صوب ،وعالمة ن�صبه الفتحة الظاهرة على �آخره.
ﯟ :مفعول مطلق من�صوب ،وعالمة ن�صبه الفتحة الظاهرة على �آخره.
ﯠ(((� :صفة من�صوبة،وعالمة ن�صبها الفتحة الظاهرة على �آخره.
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ﯛ(((� :صفة من�صوبة ،وعالمة ن�صبها الفتحة الظاهرة على �آخره.

ﯢ :حرف ردع وزجر ،مبني على ال�سكون.
ﯣ :ظرف لما ُي�ستق َبل من الزمان ،مج ّرد من معنى ال�شرط ،مبني على ال�سكون،
واقع في مح ّل ن�صب متع ّلق بجوابه (يتذ ّكر) في الآية الكريمة الثالثة والع�شرين.
ﯤ(((ُ :د ّك :فع���ل ما����ض للمجهول ،مبني على الفتح���ة الظاهرة على �آخره.
والتاء للت�أنيث.
ﯥ :نائب فاعل مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ض ّمة الظاهرة على �آخره .وجملة
( ُد ّكت الأر�ض) جملة فعل ّية واقعة في مح ّل ج ّر بالإ�ضافة.
(((
(((
(((
(((

التراث :الميراث ،وقيل� :أموال اليتامى.
اللم� :أكل االن�سان ن�صيب نف�سه وغيره ،و�أكله ما يجده من دون �أن يم ّيز الط ّيب من الخبيث.
ّ
كثير ًا� ،شديد ًا.
الدكّ هو الدقّ ال�شديد ،والمراد بالظرف ح�ضور يوم القيامة.
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ﯦ :مفعول مطلق من�صوب ،وعالمة ن�صبه الفتحة الظاهرة على �آخره.
ﯧ :توكيد لفظي من�صوب ،وعالمة ن�صبه الفتحة الظاهرة على �آخره.
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التوكيد :هو كلّ تابع ُذ ِكر تقريراً لأمر متبوعه ،وهو نوعان :لفظي ،ومعنوي.
التوكيد اللفظي هو تكرار اللفظ الأ ّول بعينه.
التوكيد المعنوي ق�سمان:
توكيد ن�سبة ،والفاظه :نف�س ،عين.
توكيد �شمول ،و�ألفاظهِ :كالِ ،كلتا ،كلّ � ،أجمع ،جميع ،عا ّمة.

ﯩ :الواو حرف عطف .جاء :فعل ما�ض ،مبني على الفتحة الظاهرة على �آخره.
رب :فاعل مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ض ّمة الظاهرة على �آخره .والجملة
ﯪ(((ّ :
ف���ي مح ّل ج ّر ،معطوفة على ( ُد ّكت الأر�ض) .وال���كاف �ضمير م ّت�صل ،مبني على
الفتح ،واقع في مح ّل ج ّر بالإ�ضافة.
(رب) مرفوع ،وعالمة
ﯫ :الواو حرف عطف .الملك :ا�سم معطوف على ّ
رفعه ال�ض ّمة الظاهرة على �آخره.
ﯬ :حال من (الملك) من�صوب ،وعالمة ن�صبه الفتحة الظاهرة على �آخره.
الحال هو و�صف ،نكرة ،من�صوبة ،م�شتقّة ،واقعة بعد تمام الكالم ،تُ ّبين هيئة �صاحبها عند
�صدور الفعل ،نحو :عاد القائد ظافراً.
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ﯭ :توكيد لفظي من�صوب ،وعالمة ن�صبه الفتحة الظاهرة على �آخره.
ﯯ :ال���واو حرف عطف .ج���يء :فعل ما�ض للمجهول ،مبن���ي على الفتحة
الظاهرة على �آخره.
(((

�أي وجاء �أمر ر ّبك وح�سابه وق�ضا�ؤه.

ﯰ :ي���وم :مفعول فيه ،ظرف زمان من�صوب ،وعالمة ن�صبه الفتحة ،متع ّلق
بـ (جيء) ،وهو م�ضاف� .إذ :م�ضاف �إليه ،وقد لحقه تنوين العو�ض.

ﯳ :يوم :مفعول فيه ،ظرف زمان من�صوب ،وعالمة ن�صبه الفتحة ،متع ّلق
بـ (يتذ ّكر) ،وهو م�ضاف� ،إذ :م�ضاف �إليه ،وقد لحقه تنوين العو�ض.
ﯴ :فعل م�ضارع مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ض ّمة الظاهرة على �آخره.
ﯵ :فاعل مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ض ّمة الظاهرة على �آخره.
ﯶ :الواو حال ّية� .أنّى :ا�سم ا�ستفهام مبني على ال�سكون ،واقع في مح ّل ن�صب
مفعول فيه ظرف مكان .وهو متع ّلق بمحذوف خبر مق ّدم.
ال�ضم،
ﯷ :الالم حرف ج ّر مبني على الفتح .الهاء� :ضمير م ّت�صل مبني على ّ
واقع في محل ج ّر بحرف الج ّر ،والجا ّر والمجرور متع ّلقان بـ (الذكرى).
ﯸ :مبت���د�أ م�ؤخ���ر مرف���وع ،وعالمة رفع���ه ال�ض ّمة المق��� ّدرة على الألف
للتع���ذّر .وجمل���ة (�أنّى له الذكرى) جملة ا�سم ّية ،واقع���ة في مح ّل ن�صب حال من
(الإن�سان).
ﭑ :فعل م�ضارع مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ض ّمة الظاهرة على �آخره .والفاعل
�ضمير م�ستتر جواز ًا ،تقديره :هو.
ﭒ :يا :حرف تنبيه ،مبني على ال�سكون.
وجه �إعرابي �آخر :يا :حرف نداء.
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ﯱﯲ :الب���اء ح���رف ج ّر .جهنّم :ا�سم مج���رور بالباء ،وعالم���ة ج ّره الفتحة
عو�ض��� ًا عن الك�سرة؛ لأنّه ممنوع من ال�صرف للعلمية والت�أنيث ،والجا ّر والمجرور
متع ّلقان بمحذوف نائب فاعل.
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تمن ون�صب)،
ﭒ( :ليت) من �أخوات (� ّإن) ،حرف م�ش ّبه بالفعل (�أو حرف ّ
مبني على الفتح .والنون للوقاية .والياء� :ضمير م ّت�صل ،مبني على ال�سكون ،واقع
في محل ن�صب ا�سم (ليت).
ﭓ :فع���ل ما����ض ،مبني عل���ى ال�سكون الظاه���رة على �آخ���ره؛ التّ�صاله بتاء
ال�ضمي���ر .والت���اء �ضمير ّمت�صل ،مبن���ي على ال�سكون ،واقع ف���ي محل رفع فاعل.
وجمل���ة (ق ّدم���ت) جملة فعل ّية واقعة ف���ي مح ّل رفع خبر (لي���ت) .وجملة (ليتني
ق ّدمت) مقولة القول ،واقعة في مح ّل ن�صب مفعول به� ،إن كانت (يا) للتنبيه.
�أو :ال مح��� ّل لها من الإعراب ،جواب الن���داء� ،إن كانت (يا) للنداء ،والمنادى
محذوف ،وجملة �أ�سلوب النداء واقعة في مح ّل ن�صب مفعول به لفعل القول.
ﭔ :الالم حرف ج ّر مبني على الك�سر .حياة :ا�سم مجرور بالالم ،وعالمة
ج��� ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره ،وهو م�ضاف .والياء �ضمير م ّت�صل ،مبني على
ال�سكون ،واقع في مح ّل ج ّر بالإ�ضافة.
ﭖ :الف���اء ا�ستئنافي���ة .يوم :مفع���ول فيه ،ظرف زم���ان من�صوب ،وعالمة
ن�صبه الفتحة الظاهرة على �آخره ،وهو متع ّلق بالفعل (يعذّب) ،وهو م�ضاف� .إذ:
م�ضاف �إليه.
ﭗ :حرف نفي ،مبني على ال�سكون.
ﭘ :فعل م�ضارع مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ض ّمة الظاهرة على �آخره.
ﭙ :عذاب :نائب مفعول مطلق من�صوب ،وعالمة ن�صبه الفتحة الظاهرة
ال�ضم ،واقع في مح ّل
عل���ى �آخره ،وهو م�ض���اف .والهاء �ضمير م ّت�صل ،مبني على ّ
ج ّر بالإ�ضافة.

ينوب عن المفعول المطلق ما �ش���اركه في ما ّدته ،كا�سم الم�ص���در ،نحو :اغت�سلت غُ�س ًال.
فالم�صدر هو تغ�سيل� ،أ ّما غ�سل فهو ا�سم م�صدر.
وفي هذا المورد ،الم�صدر هو التعذيب.

ﭜﭝﭞﭟ :مثل الإعراب ال�سابق.
ﭡ :يا :حرف نداءّ � .أي :منادى مبني على ال�ضم ،في مح ّل ن�صب .والهاء للتنبيه.
�إذا �أُريد نداء المقرون بـ (�أل) �أُتي قبله بـ (�أي) ملحق ًة بـ (ها) التنبيه ،نحو :يا �أ ّيها الطالب.
�أي تبقى بلفظ الإفراد مع الجميع� ،إال مع الم�ؤنّث ،ف�إنّه يغلب فيه الت�أنيث ،فتقول� :أ ّيتها الأم.
ال�ضم ،وتكون في ّ
محل ن�صب بفعل النداء المحذوف وجوباً.
�أي :نكرة مق�صودة بالنداء ،تُبنى على ّ
�أ ّما تابعها ُفيرفع على كونه عطف بيان �إذا كان جامداً (يا � ّأيها الرجل) ،ونعتاً �إذا كان م�ش���ت ّقاً
(يا � ّأيها العالم).
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ﭚ :فاعل مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ض ّمة الظاهرة على �آخره.

ﭢ :عطف بيان مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ض ّمة الظاهرة على �آخره.
ﭣ(((� :صفة لـ (النف�س) مرفوعة ،وعالمة رفعها ال�ض ّمة الظاهرة على �آخره.
ﭥ :فع���ل �أمر ،مبني على حذف النون؛ ل ّأن م�ضارعه من الأفعال الخم�سة.
والياء �ضمير م ّت�صل ،مبني على ال�سكون ،واقع في مح ّل رفع فاعل.
ﭦ :حرف ج ّر ،مبني على ال�سكون.
رب :ا�س���م مجرور بـ (�إلى) ،وعالمة ج ّره الك�س���رة الظاهرة على �آخره،
ﭧّ :
والجا ّر والمجرور متع ّلق���ان بالفعل (ارجعي) .والكاف �ضمير م ّت�صل ،مبني على
الفتح ،واقع في مح ّل ج ّر بالإ�ضافة.
(((

المطمئنّة بالإيمان ،الم�ؤمنة ،المو ِقنة ،الم�ص ّدقة بالثواب والبعث .والطم�أنينة حقيقة الإيمان.
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ﭨ :ح���ال من فاعل (ارجعي) من�صوبة ،وعالم���ة ن�صبها الفتحة الظاهرة
على �آخرها.
حال م�شتقّة ،لأ ّنها ا�سم فاعل.
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ﭩ :حال م���ن فاعل (ارجعي) من�صوبة ،وعالم���ة ن�صبها الفتحة الظاهرة
على �آخرها.
حال م�شتقّة؛ لأ ّنها ا�سم مفعول.

ﭫ :الف���اء ح���رف عط���ف .ادخلي :فعل �أم���ر ،مبني على ح���ذف النون؛ ل ّأن
م�ضارع���ه من الأفع���ال الخم�سة .والياء �ضمير م ّت�صل ،مبن���ي على ال�سكون ،واقع
في مح ّل رفع فاعل.
ﭬ :حرف ج ّر ،مبني على ال�سكون.
ﭭ :عباد :ا�سم مجرور بـ (في) ،وعالمة ج ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره،
والج���ا ّر والمجرور متع ّلقان بالفعل (ادخلي) ،وهو م�ضاف .والياء �ضمير م ّت�صل،
مبني على ال�سكون ،واقع في مح ّل ج ّر بالإ�ضافة.
ﭯ  :ال���واو ح���رف عط���ف .ادخلي :فع���ل �أمر ،مبني على ح���ذف النون؛ ل ّأن
م�ضارع���ه من الأفع���ال الخم�سة .والياء �ضمير م ّت�صل ،مبن���ي على ال�سكون ،واقع
في مح ّل رفع فاعل.
ﭰ :جنّ���ة :مفعول به من�صوب ،وعالمة ن�صبه الفتح���ة المق ّدرة على ما قبل
الي���اء؛ ال�شتغال المح��� ّل بالحركة المنا�سبة ،وهو م�ض���اف .والياء �ضمير م ّت�صل،
مبني على ال�سكون ،واقع في مح ّل ج ّر بالإ�ضافة.

ال����ت����م����اري����ن
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� .3أعرب الكلمات التي ُو ِ�ضع تحتها ّ
خط:
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ﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸ

تذ ّك���ر ال�سورة � ّأن خلقة الإن�سان مبن ّية على التعب والم�شقّة؛ فال تجد �ش�أن ًا من
�ش����ؤون الحي���اة �إال مقرون ًا بمرارة الك��� ّد والتعب ،من حين ي ِلج ف���ي جثمانه الروح
�إل���ى �أن يموت ،ف�ل�ا راحة له عارية من التعب والم�شقّة ،وال �سعادة له خال�صة من
ال�شقاء والم�ش�أمة� ،إال في الدار الآخرة ،عند اهلل.
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بيان(((:

فليتح ّمل ثق���ل التكاليف الإله ّية بال�صبر على الطاع���ة وعن المع�صية ،وليج َّد
في ن�شر الرحمة على المبتلين بنوائب الدهر ،كال ُي ْتم والفقر والمر�ض و�أ�ضرابها،
ح ّتى يكون من �أ�صحاب الميمنة ،و�إال ف�آخرته ك�أواله ،وهو من �أ�صحاب الم�ش�أمة،
عليهم نار م�ؤ�صدة.
و�سياق �آيات ال�سورة ،ي�شبه ال�سياق الم ّكي؛ في�ؤ ّيد به كون ال�سورة م ّك ّية.
اإلعراب:

ﭲ :حرف زائد ،مبني على ال�سكون؛ �أي � ّإن المق�صود هو الإيجاب ،ال النفي.
وجه �إعرابي �آخر :حرف نفي؛ ويكون المراد ت�أكيد الق�سم بالبلد و�إثباته.
((( الطباطبائ���ي ،محمد ح�سين :الميزان في تف�سير القر�آن ،قم المق ّد�سة ،م� ّؤ�س�سة الن�شر الإ�سالمي التابعة لجماعة
المد ّر�سين ،ج� ،20ص.289
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ﭳ :فعل م�ضارع مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ض ّمة الظاهرة على �آخره .والفاعل
�ضمير م�ستتر وجوب ًا ،تقديره� :أنا.
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ﭴ :الباء حرف ج ّر ،مبني على الك�سر .هذا :الهاء للتنبيه ،ذا :ا�سم ا�شارة،
مبن���ي على ال�سكون ،واقع في مح ّل ج ّر بحرف الج��� ّر ،والجار والمجرور متع ّلقان
بالفعل (�أق�سم).
ﭵ((( :بدل مجرور ،وعالمة ج ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره.
ﭷ :الواو اعترا�ض ّية� ،أو حال ّية ،حرف مبني على الفتح� .أنت� :ضمير منف�صل،
مبني على الفتح ،واقع في مح ّل رفع مبتد�أ.
ﭸ((( :خب���ر مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ض ّمة الظاه���رة على �آخره .وجملة (�أنت
ح��� ّل) جملة ا�سم ّية اعترا�ض ّية بين (البلد) و(والد) ،ال مح ّل لها من الإعراب� ،أو
في محل ن�صب حال.
ﭹ :الباء حرف ج ّر ،مبني على الك�سر .هذا :الهاء للتنبيه ،ذا :ا�سم ا�شارة،
مبن���ي على ال�سكون ،واقع في مح ّل ج ّر بحرف الج��� ّر ،والجار والمجرور متع ّلقان
بـ (ح ّل).
ﭺ :بدل مجرور ،وعالمة ج ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره.
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ﭼ((( :الواو حرف عطف ،مبني على الفتح .والد :ا�سم معطوف على(البلد)
مجرور ،وعالمة ج ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره.

(((
(((
(((

م ّكة المك ّرمة.
الح ّل م�صدر كالحلول ،بمعنى الإقامة واال�ستقرار في مكان .والم�صدر بمعنى الفاعل.
ينطبق على �إبراهيم وولده �إ�سماعيل  ،Lوهما ال�سببان الأ�صل ّيان لبناء بلدة م ّكة ،والبانيان للبيت الحرام.

ﮀ :ال�ل�ام للت�أكي���د ،واقعة في جواب الق�س���م ،حرف مبني عل���ى الفتح .قد:
حرف تحقيق ،مبني على ال�سكون.
ﮁ :فع���ل ما����ض مبني عل���ى ال�سك���ون الظاهرة على �آخ���ره ،التّ�صال���ه بـ نا
الفاعلين .النا �ضمير م ّت�صل ،مبني على ال�سكون ،واقع في مح ّل رفع فاعل.
ﮂ :مفعول به من�صوب ،وعالمة ن�صبه الفتحة الظاهرة على �آخره.
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ﭽ :الواو حرف عطف ،مبني على الفتح .ما :ا�سم مو�صول مبني على ال�سكون،
واقع في مح ّل ج ّر معطوف على (والد).
ﭾ :فعل ما�ض ،مبني على الفتحة الظاهرة على �آخره .والفاعل �ضمير م�ستتر
ج���واز ًا ،تقديره :ه���و .وجملة (ولد) جملة فعل ّية ،ال مح ّل له���ا من الإعراب؛ لأنّها
�صلة المو�صول.

ﮃ :حرف ج ّر ،مبني على ال�سكون.
ﮄ((( :ا�س���م مج���رور بـ (ف���ي) ،وعالمة ج��� ّره الك�سرة الظاه���رة على �آخره،
والجا ّر والمجرور متع ّلقان بمحذوف حال من (الإن�سان)؛ �أي مكابد ًا.
ﮆ :الهم���زة ح���رف ا�ستفه���ام ،مبني عل���ى الفتح .يح�سب :فع���ل م�ضارع
مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ض ّمة الظاهرة على �آخره ،والفاعل �ضمير م�ستتر جواز ًا،
تقديره :هو.
ﮇ :مخ ّفف ��ة م���ن الثقيل���ة ،حرف مبني عل���ى ال�سكون ،وا�سمه���ا �ضمير ال�ش�أن
المحذوف ،والتقدير� :أنّه.

(((

�أي في ك ّد وتعب في مختلف �ش�ؤون حياته.
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تخفيف �أنّ :
قد تخفّف (�أنّ ) في النطق ،فال تُهمل ،بل يبقى عملها ،غير �إنّ ا�سمها ال ّبد �أن يكون �ضميراً
مف�س���راً بالجملة التي ت�أتي بعده ،وهو �ض���مير ال�ش����أن� ،أ ّما خبرها فيكون الجملة
محذوفاًّ ،
المف�سرة لل�ضمير.
ِّ
إع���������راب ال�����س�����ور ال���ق���رآن���ي���ة

ﮈ :حرف نفي ون�صب وا�ستقبال ،مبني على ال�سكون.
تقدمه �أحد الحروف النا�صبة ،وهي� :أن ،لن� ،إذن ،كي.
ين�صب الفعل الم�ضارع متى ّ
(لن) :حرف ن�صب ،يفيد النفي واال�ستقبال ،وال يقت�ضي الت�أبيد ،وال الت�أكيد.

ﮉ :فع���ل م�ض���ارع من�صوب بـ (ل���ن) ،وعالمة ن�صبه الفتح���ة الظاهرة على
�آخره.
ﮊ :عل���ى :حرف ج ّر ،مبني على ال�سك���ون .والهاء �ضمير م ّت�صل ،مبني على
الك�سر ،واقع في مح ّل ج ّر بحرف الج ّر ،والجا ّر والمجرور متع ّلقان بـ (يقدر).
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ﮋ :فاعل مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ض ّمة الظاهرة على �آخره .والجملة الفعل ّية
(لن يقدر) واقعة في مح ّل رفع خبر (�أن) المخفّفة ،و (�أن) وا�سمها وخبرها في
ت�أويل م�صدر ،واقع في محل ن�صب َ�س ّد َم َ�س ّد مفعولي ( َي ْح َ�س ُب).
ﮍ :فعل م�ضارع مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ض ّمة الظاهرة على �آخره ،والفاعل
�ضمير م�ستتر جواز ًا ،تقديره :هو.
ﮎ :فع���ل ما����ض مبني على ال�سك���ون الظاهرة على �آخ���ره؛ التّ�صاله بتاء
ال�ض���م ،واقع في مح��� ّل رفع فاعل.
ال�ضمي���ر .والت���اء �ضمير م ّت�ص���ل ،مبني على
ّ
والجملة الفعل ّية (�أهلكت) مقولة القول ،واقعة في مح ّل ن�صب مفعول به.

ﮏ :مفعول به من�صوب ،وعالمة ن�صبه الفتحة الظاهرة على �آخره.
ﮐ(((� :صفة من�صوبة ،وعالمة ن�صبها الفتحة الظاهرة على �آخره.
ﮘ :الهم���زة ح���رف ا�ستفهام ،مبني على الفتح .لم :ح���رف نفي وجزم وقلب،
مبني على ال�سكون.

ﮚ :ال�ل�ام حرف ج��� ّر ،مبني على ال�سك���ون .والهاء �ضمير م ّت�ص���ل مبني على
ال�ض���م ،واقع ف���ي مح ّل ج ّر بح���رف الج��� ّر ،والجا ّر والمج���رور متع ّلق���ان بالفعل
ّ
(نجعل).
ﮛ :مفعول به من�صوب ،وعالمة ن�صبه الياء؛ لأنّه مثنّى.
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ﮙ :فع���ل م�ض���ارع مجزوم بـ (ل���م) ،وعالمة جزمه ال�سك���ون الظاهرة على
�آخره .والفاعل �ضمير م�ستتر وجوب ًا ،تقديره :نحن.

المثنّى :هو ا�سم ّ
دل على اثنين ،و�أغنى عن المتعاطفين بزيادة على مفرده.
ُي�شترط فيما ُيث ّنى �أن يكون مفرداًُ ،معرباً ،غير مركّب ،له مماثل في لفظه ومعناه.
ويجر بالياء.
ُيرفع المث ّنى بالألف ،وين�صب ّ

ﮝ :ال���واو ح���رف عطف ،مبن���ي على ال�سك���ون .ل�سان ًا :ا�س���م معطوف على
(عينين) من�صوب ،وعالمة ن�صبه الفتحة الظاهرة على �آخره.
ﮞ :الواو حرف عطف ،مبني على ال�سكون� .شفتين :ا�سم معطوف على
(عينين) من�صوب ،وعالمة ن�صبه الياء؛ لأنّه مثنى.

(((

ما ًال كثيرا.
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ﮠ :ال���واو حرف عطف ،مبني عل���ى الفتح .هديناه :فعل ما�ض مبني على
ال�سك���ون الظاهرة على �آخره؛ التّ�صاله بـ نا الفاعلين .والنا �ضمير م ّت�صل ،مبني
ال�ضم،
عل���ى ال�سكون ،واقع في مح ّل رفع فاعل .والهاء �ضمير م ّت�صل ،مبني على ّ
واقع في محل ن�صب مفعول به �أ ّول.
ﮡ((( :مفعول به ثان من�صوب ،وعالمة ن�صبه الياء؛ لأنّه مثنى.
وج ��ه �إعراب ��ي �آخ ��ر :من�صوب على ن���زع الخاف�ض .والتقدير� :إنّ���ا هديناه �إلى
النجدين.
ﮣ :الفاء حرف عطف ،مبني على الفتح .ال :حرف نفي ،مبني على ال�سكون.
ﮤ((( :فع���ل ما�ض ،مبني عل���ى الفتحة الظاهرة على �آخره .والفاعل �ضمير
م�ستتر جواز ًا ،تقديره :هو.
ﮥ((( :مفعول به من�صوب ،وعالمة ن�صبه الفتحة الظاهرة على �آخره.
ﮧ :ال���واو اعترا�ضية ،حرف مبني على الفتح .م���ا :ا�سم ا�ستفهام مبني على
ال�سكون ،واقع في مح ّل رفع مبتد�أ.
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ﮨ� :أدرى :فع���ل ما����ض مبن���ي عل���ى الفتحة المق��� ّدرة على الأل���ف للتعذّر.
والفاع���ل �ضمير م�ستت���ر جواز ًا ،تقدي���ره :هو .والجمل���ة الفعل ّية واقع���ة في مح ّل
رف���ع خبر (ما) .والجملة م���ن المبتد�أ والخبر جمل���ة اعترا�ض ّية ،ال مح ّل لها من
الإعراب .والكاف �ضمير م ّت�صل مبني على الفتح ،واقع في مح ّل ن�صب مفعول به
�أ ّول لـ(�أدرى).
(((
(((
(((

و�س ّميا النجدين لما في �سلوك ك ّل منهما من الجهد والكدح.
طريق الخير وطريق ال�ش ّرُ .
االقتحام :الدخول ب�سرعة و�ضغط و�ش ّدة.
الطريق ال�صعب الوعر ،الذي فيه �صعود من الجبل.

ﮩ :ا�سم ا�ستفهام مبني على ال�سكون ،واقع في مح ّل رفع مبتد�أ.
ﮪ :خب���ر مرف���وع ،وعالم���ة رفع���ه ال�ض ّمة الظاه���رة على �آخ���ره .والجملة
اال�سم ّية (ما القعبة) واقعة في مح ّل ن�صب مفعول به ثان لـِ(�أدرى).

ﮭ :م�ضاف �إليه مجرور ،وعالمة ج ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره.
ﮯ� :أو :حرف عطف ،مبني على ال�سكون.
�أو� :أحد �أحرف العطف ،وهي تفيد:
 .1الإباحة ،نحو :خذ مالي ديناراً �أو درهماً.
 .2التخيير ،نحو :تز ّوج هنداً �أو �أختها.
والفرق بينهما� ،أ ّنه في الإباحة يجوز الجمع ،بينما في التخيير ال يجوز الجمع.
ّ
ال�شك ،نحو :جاء زي ٌد �أو عمرو (�إذا لم تعلم الجائي منهما).
.3
 .4الت�ش���كيك ،نحو :جاء زيد �أو عمرو (�إذا كن���ت تعلم الجائي منهما ،لك ّنك �أبهمت على
المخاطب).
 .5التق�سيم ،نحو :الكلمة ا�سم �أو فعل �أو حرف.

ﮰ :ا�س���م معطوف على ّ
(فك) مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ض ّمة الظاهرة على
�آخره.
وج ��ه �إعراب ��ي �آخ ��ر :خب���ر لمبتد�أ محذوف ،تقدي���ره :هو؛ �أي اقتح���ام العقبة
�إطعام.
(((

ّ
فك رقبة؛ �أي عتقها وتحريرها.
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ﮬ((( :خب���ر مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ض ّم���ة الظاهرة على �آخره ،وهو م�ضاف.
والمبت���د�أ محذوف تقديره :ه���و؛ �أي اقتحام العقبة ّ
فك رقب���ة� ،أو هي؛ �أي العقبة
ّ
فك رقبة.
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ﮱ :حرف ج ّر ،مبني على ال�سكون.
ﯓ :ا�س���م مجرور بـ(في) ،وعالم���ة ج ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره ،والجا ّر
والمجرور متع ّلقان بالم�صدر (�إطعام).
إع���������راب ال�����س�����ور ال���ق���رآن���ي���ة

ﯔ� :صف���ة مج���رورة ،وعالمة ج ّره���ا الياء؛ لأنّها م���ن الأ�سم���اء ال�س ّتة ،وهي
م�ضاف.
ﯕ((( :م�ضاف �إليه مجرور ،وعالمة ج ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره.
ﯗ :مفعول به للم�صدر (�إطعام) ،من�صوب وعالمة ن�صبه الفتحة الظاهرة
على �آخره.
ﯘ� :صف���ة من�صوبة ،وعالم���ة ن�صبها الأل���ف؛ لأنّها من الأ�سم���اء ال�س ّتة ،وهي
م�ضاف.
ﯙ((( :م�ضاف �إليه مجرور ،وعالمة ج ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره.
ﯛ :حرف عطف ،مبني على ال�سكون.
ﯜ :ا�سم معطوف على (يتيم ًا) ،من�صوب وعالمة ن�صبه الفتحة الظاهرة
على �آخره.
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ﯝ� :صف���ة من�صوبة ،وعالم���ة ن�صبها الأل���ف؛ لأنّها من الأ�سم���اء ال�س ّتة ،وهي
م�ضاف.
ﯞ((( :م�ضاف �إليه مجرور ،وعالمة ج ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره.
ﯠ :حرف عطف ،مبني على الفتح.
(((
(((
(((

الم�سغبة المجاعة.
المقربة القرابة بالن�سب.
المتربة من التراب ،ومعناها االلت�صاق بالتراب من �ش ّدة الفقر.

ﯡ  :فعل ما�ض ناق�ص .وا�سمه �ضمير م�ستتر جواز ًا ،تقديره :هو.
ﯢ :حرف ج ّر مبني على ال�سكون ،وقد ُح ِّرك بالفتح منع ًا اللتقاء ال�ساكنين.
ﯣ :ا�س���م مو�ص���ول مبني على الفت���ح ،واقع في مح ّل ج ّر بـ���ـ (من) ،والجا ّر
والمجرور متع ّلقان بمحذوف خبر (كان).

ﯥ :ال���واو حرف عطف ،مبني على الفت���ح .توا�صوا :فعل ما�ض مبني على
ال�ض ّم���ة المق ّدرة على الأل���ف المحذوفة للتع���ذّر .وواو الجماعة فاع���ل .والجملة
معطوفة على �صلة المو�صول ،ال مح ّل لها من الأعراب.
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ال�ض���م؛ التّ�صاله بواو الجماع���ة .والواو �ضمير
ﯤ :فع���ل ما�ض مبن���ي على
ّ
م ّت�صل ،مبني على ال�سكون ،واقع في مح ّل رفع فاعل ،والجملة �صلة المو�صول؛ ال
مح ّل لها من الإعراب.

ﯦ :الب���اء :ح���رف ج ّر مبني عل���ى الك�س���ر .ال�صبر :ا�سم مج���رور بالباء،
وعالم���ة ج ّره الك�س���رة الظاهرة على �آخ���ره ،والجا ّر والمج���رور متع ّلقان بالفعل
(توا�صوا).
ﯧ :مثل �إعراب (توا�صوا) ال�سابق.
ﯨ :مثل �إعراب (بال�صبر).
ﯪ� :أوال ِء :ا�سم �إ�شارة مبني على الك�سر ،واقع في مح ّل رفع مبتد�أ .والكاف
حرف خطاب ،مبني على الفتح.
ﯫ :خبر مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ض ّمة الظاهرة على �آخره ،وهو م�ضاف.

93

ﯬ((( :م�ضاف �إليه مجرور ،وعالمة ج ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره.
ﯮ :ال���واو حرف عط���ف مبني على الفتح .الذين :ا�س���م مو�صول مبني على
الفتح ،واقع في مح ّل رفع مبتد�أ.
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ﯯ :فع���ل ما����ض مبني على ال�ض ّم���ة؛ التّ�صاله بواو الجماع���ة .والواو فاعل.
والجملة �صلة المو�صول ،ال مح ّل لها من الإعراب.
ﯰ :الباء :حرف ج ّر مبني على الك�سر� .آيات :ا�سم مجرور بالباء ،وعالمة
ج��� ّره الك�س���رة الظاهرة على �آخره ،والج���ا ّر والمجرور متع ّلق���ان بالفعل (كفروا.
والنا� :ضمير م ّت�صل مبني على ال�سكون ،واقع في مح ّل ج ّر بالإ�ضافة.
ﯱ� :ضمير ف�صل� ،أو عماد ،مبني على ال�سكون ،ال مح ّل له من الإعراب.
�ضمير الف�صل� :أو �ض���مير العماد هو �ض���مير رفع منف�ص���لُ ،ي�ؤتى به بين المبتد�أ والخبر
المعرفتين لتمييز الخبر من التابع ،نحو� :أخوك هو العالم.
ف�إنّ (العالم) لوال ال�ضمير لأمكن �أن يظ ّنه ال�سامع �صف ًة لـ (�أخوك)؛ فينتظر الخبر.

ﯲ :خب���ر المبتد�أ (الذين) مرفوع ،وعالمة رفع���ه ال�ض ّمة الظاهرة على
�آخره ،وهو م�ضاف.
وجه �إعرابي �آخر ل ـِ (هم �أ�صحاب):
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ﯱ� :ضمير منف�صل مبني على ال�سكون ،واقع في مح ّل رفع مبتد�أ.

((( بمعن���ى اليم���ن مقاب���ل ال�ش�ؤم .والإ�شارة بـ (�أولئك) �إل���ى ما يدلّ عليه ال�سياق ال�ساب���ق؛ �أي الذين اقتحموا العقبة،
وكان���وا م���ن الذين �آمنوا ،وتوا�ص���وا بال�صبر والمرحمة� ،أ�صح���اب اليمن ال يرون م ّما ق ّدموه م���ن الإيمان وعملهم
ال�صالح � اّإل �أمر ًا مبارك ًا جمي ًال مر�ض ّيا.

ﯲ :خبر مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ض ّمة الظاهرة على �آخره ،وهو م�ضاف.
والجملة اال�سم ّية (هم �أ�صحاب) واقعة في مح ّل رفع خبر (الذين).
ﯳ((( :م�ضاف �إليه مجرور ،وعالمة ج ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره.

ﯷ(((� :صفة لـ (نار) مرفوعة ،وعالمة رفعها ال�ض ّمة الظاهرة على �آخرها.
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ﯵ :عل���ى :حرف ج ّر ،مبني على ال�سكون .واله���اء �ضمير م ّت�صل مبني على
ال�ضم ،واقع في مح ّل ج ّر بحرف الج ّر ،والجا ّر والمجرور متع ّلقان بمحذوف خبر
ّ
مق ّدم.
ﯶ :مبت���د�أ م�ؤخّ ر مرفوع ،وعالمة رفع���ه ال�ض ّمة الظاهرة على �آخرة .والجملة
اال�سم ّية (عليهم نار) واقعة في مح ّل رفع خبر ثان لـ (الذين).
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(((
(((

خالف الميمنة.
مطبقة.

ال����ت����م����اري����ن

 .1م ّيز الفعل الم�ضارع المرفوع من المن�صوب ،مب ّين ًا �سبب الن�صب:
}ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ{
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.................................................................................................................................................

}ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ ﭾﭿ
ﮀﮁﮂ{
.................................................................................................................................................

}ﮯﮰ ﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛ ﯜﯝﯞﯟﯠ
ﯡﯢﯣﯤﯥ {
.................................................................................................................................................

 .2ح ّدد معنى (�أو) في الآيتين الآتيتين:
}ﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘ{
.................................................................................................................................................

} 96ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ
ﭽ ﭾ{
.................................................................................................................................................

 .3دلّ على �ضمير الف�صل:
}ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺ{
.................................................................................................................................................

}ﮎﮏﮐﮑ{
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.................................................................................................................................................
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الدرس السادس

\Ú
ب ِْ�س ِم ا ِ
هلل ال َّر ْح َم ِن ال َّر ِح ِيم
ﭑﭒﭓﭔ ﭕﭖ ﭗﭘﭙ ﭚﭛ
ﭜﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤﭥﭦ
ﭧﭨﭩ ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ
ﭱﭲﭳﭴﭵﭶ ﭷﭸ ﭹﭺ ﭻ
ﭼ ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ
ﮆﮇﮈ ﮉﮊﮋﮌ
ﮍﮎ ﮏﮐ ﮑﮒﮓ ﮔﮕ

إلهي
تذ ّك���ر ال�سورة � ّأن فالح الإن�س���ان  -وهو يعرف التقوى والفج���ور بتعريف � ّ
و�إله���ام باطن���ي � -أن يز ّك���ي نف�س���ه وين ّميه���ا �إنم���اء �صالح��� ًا ،بتحليته���ا بالتقوى
يد�سيها ،وي�ست�شهد
وتطهيرها من الفج���ور ،والخيبة والحرمان من ال�سعادة لمن ّ
لذل���ك بما جرى عل���ى ثمود من ع���ذاب اال�ستئ�صال ل ّما ك ّذب���وا ر�سولهم �صالح ًا،
وعقروا الناقة؛ وفي ذلك تعري�ض لأهل م ّكة.
وال�سورة م ّك ّية ب�شهادة من �سياقها.
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بيان(((:

اإلعراب:

ﭑ :ال���واو :ح���رف ج ّر وق�س���م مبني على الفت���ح .ال�شم����س :ا�سم مجرور
بالواو ،وعالمة ج ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره ،والجا ّر والمجرور متع ّلقان بفعل
محذوف ،تقديره� :أق�سم.
ﭒ((( :ال���واو :ح���رف عطف مبني عل���ى الفتح�ُ .ض َحى :ا�س���م عطوف على
(ال�شم����س) مج���رور ،وعالمة ج��� ّره الك�س���رة المق ّدرة عل���ى الألف للتع���ذّر ،وهو
م�ضاف .والهاء �ضمير م ّت�صل مبني على الفتح ،واقع في مح ّل ج ّر بالإ�ضافة.
((( الطباطبائ���ي ،محمد ح�سين :الميزان في تف�سير القر�آن ،قم المق ّد�سة ،م� ّؤ�س�سة الن�شر الإ�سالمي التابعة لجماعة
المد ّر�سين ،ج� ،20ص.296
((( ال�ضحى :انب�ساط ال�شم�س ،وامتداد النهار.

101

ﭔ :ال���واو :ح���رف عط���ف مبني عل���ى الفتح .القم���ر :ا�س���م معطوف على
(ال�شم�س) مجرور ،وعالمة ج ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره.
ﭕ :مفع���ول فيه ظرف زمان ،مبني على ال�سك���ون ،واقع في مح ّل ن�صب متع ّلق
بالفعل المق ّدر (�أق�سم) ،وهو م�ضاف.
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ﭖ((( :تال :فعل ما�ض ،مبني على الفتحة المق ّدرة على الألف للتعذّر .والفاعل
�ضمير م�ستتر جواز ًا ،تقديره :هو .والجملة الفعل ّية واقعة في مح ّل ج ّر بالإ�ضافة.
والهاء �ضمير م ّت�صل ،مبني على الفتح ،واقع في مح ّل ن�صب مفعول به.
ﭘﭙﭚ((( :مثل �إعراب (والقمر �إذا تالها).
ﭜﭝ :مثل �إعراب (والقمر �إذا).
ﭞ((( :يغ�ش���ى :فع���ل م�ضارع مرف���وع ،وعالمة رفعه ال�ض ّم���ة المق ّدرة على
الأل���ف للتعذّر .والفاعل �ضمير م�ستتر جواز ًا ،تقديره :هو .والجملة الفعل ّية واقعة
ف���ي مح ّل ج��� ّر بالإ�ضافة .والهاء �ضمير م ّت�صل ،مبني عل���ى الفتح ،واقع في مح ّل
ن�صب مفعول به.
ﭠ :مثل �إعراب (والقمر).
ﭡ :الواو حرف عطف ،مبني على الفتح .ما :ا�سم مو�صول مبني على ال�سكون،
(م ْن).
واقع في مح ّل ج ّر معطوف على (ال�سماء) ،وهو في تقدير ا�سم المو�صول َ
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((( المراد بتل ّوه لها� :إ ّما ك�سبه النور منها؛ و�إ ّما طلوعه بعد غروبها.
((( التجلية :الإظهار والإبراز .و�ضمير الت�أنيث للأر�ض؛ والمعنى :و�أق�سم بالنهار �إذا �أظهر الأر�ض للأب�صار.
((( ّ
يغطي الأر�ض .والتعبير عن غ�شيان الليل الأر�ض بالم�ضارع بخالف تجلية النار لها ،حيث قيل« :والنهار �إذا جلاّ ها
والليل �إذا يغ�شاها» للداللة على الحال ،ليكون فيه �إيماء �إلى غ�شيان الفجور الأر�ض في الزمن الحا�ضر ،الذي هو
�أوائل ظهور الدعوة الإ�سالم ّية.

وج ��ه �إعرابي �آخر :حرف م�صدري ،مبني على ال�سكون ،وهو الفعل بعده واقع
في مح ّل ج ّر م�صدر م�ؤوّل ،معطوف على (ال�سماء).
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الم�صدر :هو ما ّ
مجرد من الزمان ،وهو
دل على حدث ّ
�أ�صل جميع الم�شتقّات.
قد يكون الم�ص���در م�ؤ ّو ًال بال�صريح ،وذلك �إذا �سبق الفعل ب�إحدى حروف الم�صدر ،وهي:
ما� ،إن ،لو� ،أن ،لكي.
اال�سمية.
تخت�ص (�أن) بالدخول على الجملة
ّ
ّ
�أعجبني ما �صنعت �أو �أنْ ت�صنع؛ �أي �صنعك.
قائم؛ �أي قيامه.
بلغني �أنْ زيداً ٌ
جئت لكي �أتع ّلم؛ �أي للتع ّلم.
وددت لو تبر�أ من ع ّلتك؛ �أي برءك.

ﭢ :بن���ى :فعل ما�ض مبني على الفتحة المق ّدر عل���ى الألف للتعذّر .والفاعل
�ضمير م�ستتر جواز ًا ،تقديره :هو .والجملة الفعل ّية �صلة المو�صول (بنا ًء على كون
ما مو�صول ّية) ،ال مح ّل لها من الإعراب .والهاء �ضمير م ّت�صل ،مبني على الفتح،
واقع في مح ّل ن�صب مفعول به.
ﭤﭥﭦ((( :مثل �إعراب (وال�سماء وما بناها).
ﭨﭩﭪ((( :مثل �إعراب (وال�سماء وما بناها).
ﭬ((( :الف���اء حرف عطف ،مبني على الفتح� .ألهم :فعل ما�ض ،مبني على
الفتح���ة الظاهرة على �آخره .والفاعل �ضمير م�ستتر ج���واز ًا ،تقديره :هو .والهاء
�ضمير م ّت�صل ،مبني على الفتح ،واقع في مح ّل ن�صب مفعول به �أ ّول.
(((
(((
(((

ب�سطها.
رتّب خلقتهاّ ،
ونظم �أع�ضاءها ،وع ّدل بين قواها.
الإلقاء في الروع.
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ﭭ((( :فجور :مفعول به ثانٍ من�صوب ،وعالمة ن�صبه الفتحة الظاهرة على
�آخ���ره ،وه���و م�ضاف .والهاء �ضمير م ّت�صل ،مبني عل���ى الفتح ،واقع في مح ّل ج ّر
بالإ�ضافة.

إع���������راب ال�����س�����ور ال���ق���رآن���ي���ة

ﭮ((( :ال���واو :ح���رف عطف مبني على الفتح .تق���وى :ا�سم معطوف على
(فج���ور) من�ص���وب ،وعالمة ن�صبه الفتح���ة الظاهرة على �آخ���ره ،وهو م�ضاف.
والهاء �ضمير م ّت�صل ،مبني على الفتح ،واقع في مح ّل ج ّر بالإ�ضافة.
ﭰ :حرف تحقيق مبني على ال�سكون.
ﭱ((( :فعل ما�ض ،مبني على الفتحة الظاهرة على �آخره.
ﭲ :ا�س���م مو�صول مبني على ال�سكون ،واقع في مح��� ّل رفع فاعل .وجملة (قد
�أفلح) جواب الق�سم ،ال مح ّل لها من الإعراب.
ﭳ((( :ز ّك���ى :فع���ل ما�ض ،مبني عل���ى الفتحة المق ّدرة عل���ى الألف للتعذّر.
والفاع���ل �ضمير م�ستتر ج���واز ًا ،تقديره :هو .والجملة الفعل ّي���ة �صلة المو�صول ،ال
مح���ل لها من الإعراب .واله���اء �ضمير م ّت�صل ،مبني على الفت���ح ،واقع في مح ّل
ن�صب مفعول به.
ﭵ :ال���واو :ح���رف عط���ف مبني عل���ى الفتح .قد :ح���رف تحقي���ق مبني على
ال�سكون.
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((( الفج���ور  -عل���ى م���ا ذكره الراغب – �شقّ �ستر الديانة ،فالنهي الإله���ي عن فعلٍ �أو عن ٍ
ترك ،حجاب م�ضروب دونه
حائل بين الإن�سان وبينه ،واقتراف المنهي عنه �شقّ لل�ستر وخرق للحجاب.
((( التق���وى  -على م���ا ذكره الراغب  -جعل النف�س في وقاية مما يخاف ،والمراد بها ،بقرينة المقابلة في الآية بينها
ف�سرت في الرواية ب�أنّها الورع عن محارم اهلل.
وبين الفجور ،التجنّب عن الفجور ،والتح ّرز عن المنافي .وقد ِّ
((( الفالح هو الظفر بالمطلوب ،و�إدراك ال ُب ْغ َية.
((( الزكاة نم ّو النبات نم ّو ًا �صالح ًا ،ذا بركة .والتزكية �إنما�ؤه كذلك.

ﭶ((( :فعل ما�ض ،مبني على الفتحة الظاهرة على �آخره.
ﭷ :ا�سم مو�صول مبني على ال�سكون ،واق في مح ّل رفع فاعل.

ﭺ :ك���ذّب :فع���ل ما�ض ،مبني عل���ى الفتح���ة الظاهرة على �آخ���ره .والتاء
للت�أنيث.
ﭻ :فاعل مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ض ّمة الظاهرة على �آخره.
ﭼ((( :الب���اء :حرف ج ّر ،مبني على الك�سرَ .ط ْغ َوى :ا�سم مجرور بالباء،
وعالم���ة ج ّره الك�سرة المق��� ّدرة على الألف للتعذّر ،والج���ا ّر والمجرور متع ّلقان بـ
(كذّب) ،وهو م�ضاف .والهاء �ضمير م ّت�صل ،مبني على الفتح ،واقع في مح ّل ج ّر
بالإ�ضافة.
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د�س���ى :فعل ما����ض مبني على الفتحة المق ّدرة عل���ى الألف للتعذّر.
ﭸ(((ّ :
والفاع���ل �ضمير م�ستتر ج���واز ًا ،تقديره :هو .والجملة الفعل ّي���ة �صلة المو�صول ،ال
مح��� ّل لها من الإعراب .واله���اء �ضمير م ّت�صل ،مبني على الفت���ح ،واقع في مح ّل
ن�صب مفعول به.

ﭾ :ظ ��رف لما م�ضى م���ن الزمان ،مبني على ال�سك���ون ،واقع في مح ّل ن�صب
متع ّلق بالفعل (كذّب)� ،أو بـ َ
(ط ْغ َوى) ،وهو م�ضاف.
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((( الخيبة خالف الفالح.
((( �إدخ���ال ال�ش���يء في ال�شيء ب�ضرب من الإخفاء ،والمراد به���ا ،بقرينة مقابلة التزكية ،الإنماء على غير ما يقت�ضيه
طبعها ،وركّبت عليه نف�سها.
((( الطغوى م�صدر كالطغيان.

جر
حيث و�إذ و�إذا ظروف ّ
مبنية ،ال ت�ض���اف �إال �إلى الجمل؛ فتكون الجملة بعدها في محلّ ّ
بالإ�ضافة.
ا�سمية �أم
مبني للزمان الما�ض���ي ،وهو ال ي�ضاف �إلاّ �إلى الجمل� ،سواء �أكانت ّ
�إذ هو ظرف ّ
م�صدرة بما ّ
يدل على الم�ضي.
فعلية� ،شريطة �أن تكون الجملة
الفعلية ّ
ّ
ّ
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ﭿ :فعل ما�ض ،مبني على الفتحة الظاهرة على �آخره.
ﮀ(((� :أ�شق���ى :فاعل مرف���وع ،وعالمة رفعه ال�ض ّمة المق��� ّدرة على الألف
للتعذّر .والجملة الفعل ّية واقعة في مح ّل ج ّر بالإ�ضافة .و(�أ�شقى) م�ضاف .والهاء
�ضمير م ّت�صل ،مبني على الفتح ،واقع في مح ّل ج ّر بالإ�ضافة.
ﮂ :الف���اء ح���رف عطف ،مبني عل���ى الفتح .ق���ال :فعل ما����ض ،مبني على
الفتحة الظاهرة على �آخره.
ﮃ :ال�ل�ام :ح���رف ج ّر ،مبني عل���ى الفتح .والهاء �ضمي���ر م ّت�صل ،مبني على
ال�ضم ،واقع في مح ّل ج ّر بحرف الج ّر ،والجا ّر والمجرور متع ّلقان بالفعل (قال).
ّ
ﮄ((( :فاع���ل مرف���وع ،وعالم���ة رفع���ه ال�ض ّمة الظاه���رة على �آخ���ره .وهو
م�ضاف.

ﮅ :لف���ظ الجاللة ،م�ضاف �إليه مج���رورـ وعالمة ج ّره الك�سرة الظاهرة على
� 106آخره.

((( الم���راد ب�أ�شق���ى ثم���ود هو الذي عقر الناقة ،وا�سمه عل���ى ما في الروايات قدار بن �سالف .وق���د كان انبعاثه ببعث
القوم ،ك ّما تدلّ عليه الآيات التالية ،بما فيها من �ضمائر الجمع.
((( النبي �صالح .Q

ﮆ :مفعول به لفعل التحذير المحذوف (احذروا) ،من�صوب ،وعالمة ن�صبه
الفتحة الظاهرة على �آخره .وهو م�ضاف.
ﮇ :لفظ الجالل���ة ،م�ضاف �إليه مجرور ،وعالمة ج ّره الك�سرة الظاهرة على
�آخره.

ﮊ :الف���اء :حرف عط���ف ،مبني على الفتح .ك ّذب���وا :فعل ما�ض ،مبني
عل���ى ال�ضم التّ�صاله ب���واو الجماعة .والواو �ضمير م ّت�ص���ل ،مبني على ال�سكون،
واق���ع في مح ّل رفع فاعل .والها �ضمير م ّت�صل ،مبن���ي على ال�ضم ،واقع في مح ّل
ن�صب مفعول به.
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ﮈ :ال���واو :حرف عطف ،مبن���ي على الفتح�ُ .س ْق َي���ا :ا�سم معطوف على
(ناقة) من�صوب ،وعالمة ن�صبه الفتحة المق ّدرة على الألف للتعذّر ،وهو م�ضاف.
والهاء �ضمير م ّت�صل ،مبني على الفتح ،واقع في مح ّل ج ّر بالإ�ضافة.

ﮋ((( :الفاء :حرف عطف ،مبني على الفتح .عقروا :فعل ما�ض ،مبني
عل���ى ال�ضم التّ�صاله ب���واو الجماعة .والواو �ضمير م ّت�ص���ل ،مبني على ال�سكون،
واق���ع في مح ّل رفع فاعل .واله���اء �ضمير م ّت�صل ،مبني على الفتح ،واقع في مح ّل
ن�صب مفعول به.
ﮌ((( :الف���اء حرف عطف ،مبني عل���ى الفتح .دمدم :فعل ما�ض ،مبني
على الفتحة الظاهرة على �آخره.
ﮍ :عل���ى :حرف ج��� ّر ،مبني على ال�سك���ون .والهاء �ضمي���ر م ّت�صل ،مبني
عل���ى الك�سر ،واقع في مح ّل ج ّر بحرف الج ّر ،والج���ا ّر والمجرور متع ّلقان بالفعل
(دمدم).
((( العقر �إ�صابة �أ�صل ال�شيء ،ويطلق على نحر البعير والقتل.
((( الدمدم���ة عل���ى ال�شيء االطباق علي���هُ ،يقال :دمدم عليه القب���ر؛ �أي �أطبقه عليه؛ والم���راد �شمولهم بعذاب يقطع
دابرهم ،ويمحو �أثرهم ب�سبب ذنبهم .

107

رب :فاع���ل مرف���وع ،وعالمة رفع���ه ال�ض ّمة الظاهرة عل���ى �آخره ،وهو
ﮎّ :
ال�ضم ،واقع في مح ّل ج ّر بالإ�ضافة.
م�ضاف .والهاء �ضمير م ّت�صل ،مبني على ّ

إع���������راب ال�����س�����ور ال���ق���رآن���ي���ة

ﮏ :الباء :حرف ج ّر ،مبني على الك�سر .ذنب :ا�سم مجرور بالباء ،وعالمة
ج��� ّره الك�سرة الظاهرة على �آخ���ره ،والجا ّر والمجرور متع ّلق���ان بـ (دمدم) ،وهو
م�ضاف .والهاء �ضمير م ّت�صل ،مبني على الك�سر ،واقع في مح ّل ج ّر بالإ�ضافة.
ﮐ((( :الف���اء :حرف عط���ف ،مبني على الفتح� .س��� ّوى :فعل ما�ض ،مبني
عل���ى الفتحة المق ّدرة على الألف للتع���ذّر .والفاعل �ضمير م�ستتر جواز ًا ،تقديره:
هو .والهاء �ضمير م ّت�صل ،مبني على الفتح ،واقع في مح ّل ن�صب مفعول به.
ﮒ :الواو حال ّية .ال :حرف نفي ،مبني على ال�سكون.
ﮓ :فعل م�ضارع مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ض ّمة الظاهرة على �آخره .والفاعل
�ضمي���ر م�ستتر ج���واز ًا ،تقديره :هو .والجمل���ة الفعل ّية (يخ���اف) واقعة في مح ّل
ن�صب حال من فاعل (�س ّوى).
ﮔ(((ُ :عقب���ى :مفعول به من�ص���وب ،وعالمة ن�صبه الفتح���ة المق ّدرة على
الأل���ف للتعذّر ،وه���و م�ضاف .والهاء �ضمي���ر م ّت�صل ،مبني عل���ى الفتح ،واقع في
مح ّل ج ّر بالإ�ضافة.

108

((( الظاهر � ّأن ال�ضمير لثمود؛ باعتبار �أنّهم قبيلة؛ �أي ف�س ّواها بالأر�ض� ،أو هو ت�سوية الأر�ض بمعنى ت�سطيحها ،و�إعفاء
ما فيها من ارتفاع وانخفا�ض.
((( ال يخاف ر ّبهم عاقبة الدمدمة عليهم ،وت�سويتهم ،كما يخاف الملوك والأقوياء عاقبة عقاب �أعدائهم وتبعته؛ ل ّأن
عواقب الأمور هي ما يريده ،وعلى وفق ما ي�أذن فيه.

ال����ت����م����اري����ن
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غر�ض ال�سورة الإنذار .وت�سلك �إليه بالإ�شارة �إلى اختالف م�ساعي النا�س ،و� ّأن
منه���م من �أنفق واتّقى و�ص ّدق بالح�سن���ى؛ ف�سيم ّكنه اهلل من حياة خالدة �سعيدة،
ومنه���م من بخل وا�ستغنى وكذّب بالح�سن���ى؛ ف�سي�سلك اهلل به �إلى �شقاء العاقبة.
خا�صة ب�أمر الإنفاق المالي.
وفي ال�سورة اهتمام وعناية ّ
وال�سورة تحتمل الم ّك ّية والمدن ّية بح�سب �سياقها.
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بيان(((:

اإلعراب:

ﮖ :ال���واو :ح���رف ج ّر وق�سم مبني عل���ى الفتح .الليل :ا�س���م مجرور بالواو،
وعالم���ة ج��� ّره الك�س���رة الظاهرة على �آخ���ره ،والج���ا ّر والمج���رور متع ّلقان بفعل
محذوف ،تقديره� :أق�سم.
ﮗ :مفع���ول فيه ظرف زمان ،مبني على ال�سك���ون ،واقع في مح ّل ن�صب متع ّلق
113
بالفعل المق ّدر (�أق�سم) .وهو م�ضاف.

((( الطباطبائ���ي ،محمد ح�سين :الميزان في تف�سير القر�آن ،قم المق ّد�سة ،م� ّؤ�س�سة الن�شر الإ�سالمي التابعة لجماعة
المد ّر�سين ،ج� ،20ص.302

ﮘ((( :فعل م�ضارع مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ض ّمة المق ّدرة على الألف للتعذّر.
والفاع���ل �ضمير م�ستتر جواز ًا ،تقديره :هو .والجمل���ة الفعل ّية واقعة في مح ّل ج ّر
بالإ�ضافة.
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ﮚ :ال���واو ح���رف عط���ف ،مبني عل���ى الفتح .النه���ار :ا�س���م معطوف على
(الليل) ،مجرور وعالمة ج ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره.
ﮛ :مثل �إعراب (�إذا) ال�سابقة.
ﮜ((( :فع���ل ما�ض ،مبني عل���ى الفتحة المق ّدرة على الأل���ف للتعذّر .والفاعل
�ضمير م�ستتر جواز ًا ،تقديره :هو .والجملة الفعل ّية واقعة في مح ّل ج ّر بالإ�ضافة.
ﮞ :الواو حرف عطف ،مبني على الفتح .ما :ا�سم مو�صول ،مبني على ال�سكون،
(م ْن).
واقع في مح ّل ج ّر معطوف على (الليل) ،وهو في تقدير ا�سم المو�صول َ
وج ��ه �إعراب ��ي �آخ ��ر :حرف م�صدري مبني على ال�سك���ون ،وهو والفعل (خلق)
م�ص���در م����ؤوّل ،واقع في مح ّل ج���رّ؛ �أي وخَ ْلقِه الذك َر والأنث���ى ،وهو معطوف على
(الليل).
ﮟ :فع���ل ما����ض ،مبني عل���ى الفتحة الظاهرة عل���ى �آخ���ره .والفاعل �ضمير
م�ستتر جواز ًا ،تقديره :هو .والجملة �صلة المو�صول ،ال مح ّل لها من الإعراب.
ﮠ :مفعول به من�صوب ،وعالمة ن�صبه الفتحة الظاهرة على �آخره.

 114ﮡ :الواو حرف عط���ف ،مبني على الفتح .الأنثى :ا�سم معطوف من�صوب،
وعالمة ن�صبه الفتحة المق ّدرة على الألف للتعذّر.
ﮣ :حرف توكيد ون�صب ،مبني على الفتح.
(((
(((

يغ�شى� :أظلم ،و�أغ�شى النا�س بالظالم.
تج ّلى :ظهر بعد �أن كان خف ّي ًا.

ﮤ(((�َ :س ْع���ي :ا�س���م (� ّإن) من�صوب ،وعالمة ن�صب���ه الفتحة الظاهرة على
�آخره ،وهو م�ض���اف .والكاف �ضمير م ّت�صل ،مبني على الفتح ،واقع في مح ّل ج ّر
بالإ�ضافة.

ﮧ :الفاء ا�ستئناف ّية� .أ ّما :حرف تف�صيل و�شرط ،مبني على ال�سكون.
ﮨ :ا�سم مو�صول ،مبني على ال�سكون ،واقع في محل رفع مبتد�أ.
ﮩ((( :فع���ل ما�ض ،مبني على الفتحة المق ّدرة عل���ى الألف للتعذّر .والفاعل
�ضمي���ر م�ستتر جواز ًا ،تقديره :هو .والجملة الفعل ّي���ة �صلة المو�صول ،ال مح ّل لها
من الإعراب.
ﮪ((( :ال���واو :ح���رف عطف ،مبني على الفتح .ا ّتق���ى :فعل ما�ض ،مبني على
الفتح���ة المق ّدرة على الألف للتعذّر .والفاعل �ضمي���ر م�ستتر جواز ًا ،تقديره :هو.
والجملة الفعل ّية معطوفة على �صلة المو�صول ،ال مح ّل لها من الإعراب.
ﮬ((( :الواو :حرف عطف ،مبني على الفتح� .ص ّدق :فعل ما�ض ،مبني على
الفتح���ة الظاهرة على �آخره .والفاعل �ضمير م�ستتر جواز ًا ،تقديره :هو .والجملة
الفعل ّية معطوفة على �صلة المو�صول.
((( ال�سعي هو الم�شي ال�سريع؛ والمراد به العمل من حيث يهتّم به.
((( جمع �شتيت ،بمعنى المتف ّرق ،كمر�ضى جمع مري�ض.
((( المراد بالإعطاء �إنفاق المال لوجه اهلل؛ بقرينة مقابلته للبخل الظاهر في الإم�ساك عن �إنفاق المال ،وقوله « :وما
يغني عنه ماله �إذا تر ّدى».
مف�سر للإعطاء؛ �أي الإعطاء على �سبيل التقوى الدين ّية.
((( ّ
((( الت�صديق بالبعث ،والإيمان به؛ والزمه الت�صديق بوحدان ّيته تعالى في الربوب ّية والألوه ّية.
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ﮥ((( :ال�ل�ام المزحلق���ة ،حرف مبني على الفتح� .ش ّت���ى :خبر (� ّإن) مرفوع،
وعالم���ة رفعه ال�ض ّمة المق��� ّدرة على الألف للتع���ذّر .والجملة م���ن (� ّإن) وا�سمها
وخبرها هي جواب الق�سم.
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ﮭ :الب���اء ح���رف ج ّر ،مبني عل���ى الك�سر .الح�سنى :ا�س���م مجرور بالباء،
وعالمة ج��� ّره الك�سرة المق��� ّدرة على الألف للتع���ذّر ،والجا ّر والمج���رور متع ّلقان
بالفعل (�ص ّدق).
ني�سر:
ﮯ :الفاء :فاء الجزاء .ال�سين :حرف ا�ستقبال ،مبني على الفتحّ .
فعل م�ض���ارع مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ض ّمة الظاهرة عل���ى �آخره .والفاعل �ضمير
م�ستت���ر وجوب��� ًا ،تقديره :نحن .والجملة الفعل ّية واقع���ة في مح ّل رفع خبر (من).
ال�ضم ،واقع في مح ّل ن�صب مفعول به.
والهاء �ضمير م ّت�صل ،مبني على ّ
فاء الجزاء :هي في الأ�ص���ل فاء العطف ،وقد �أتت رابطة لجواب ال�ش���رط لداللتها على
ال�سببية.
ّ
ويجب اقتران الجواب بها �إذا لم ي�ص���لح �أن يكون �ش���رطاً (بمعنى �أ ّنك ال ت�ستطيع و�ضعه
فعلية فعلها طلبي �أو جامد �أو م�سبوق
ا�سمية� ،أو ّ
مكان فعل ال�ش���رط) ،وذلك ب�أن كان جملة ّ
بلن �أو قد �أو ما �أو ال�سين �أو �سوف.
وقد اقترن الجواب في هذا المورد بال�سين؛ فوجب دخول الفاء عليه.

ﮰ((( :الالم :حرف ج��� ّر مبني على الك�سر .الي�سرى :ا�سم مجرور بالالم،
وعالمة ج��� ّره الك�سرة المق��� ّدرة على الألف للتع���ذّر ،والجا ّر والمج���رور متع ّلقان
(ني�سر).
بالفعل ّ
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ﯓﯔﯕﯖ((( :الواو عاطفة .والباقي ك�إعراب (�أ ّما من �أعطى واتّقى).
((( المراد من تي�سيره الي�سرى توفيقه في الأعمال ال�صالحة ،وت�سهيلها عليه ،من غير تع�سير؛ �أو جعله م�ستع ّدا للحياة
ال�سعي���دة عند ر ّبه ،ودخول الجنّ���ة ب�سبب الأعمال ال�صالحة التي ي�أتي بها ،والوج���ه الثاني �أقرب و�أو�ضح انطباق ًا
على ما هو المعهود من مواعد القر�آن.
((( البخل مقابل االعطاء ،واال�ستغناء طالب الغنى والثروة بالإم�ساك والجمع.

ﯘﯙ((( :انظر �إعراب (و�ص ّدق بالح�سنى).
(ف�سني�سره للح�سنى).
ﯛﯜ((( :انظر �إعراب
ّ
ﯞ :الواو عاطفة� ،أو ا�ستئنافية ،حرف مبني على الفتح .ما :حرف نفي ،مبني
على ال�سكون.

ﯟ :فعل م�ضارع مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ض ّمة المق ّدرة على الياء للثقل.
ﯠ :ع���ن :ح���رف جر ،مبني عل���ى ال�سكون .والهاء �ضمي���ر م ّت�صل ،مبني على
ال�ض���م ،واقع ف���ي مح ّل ج ّر بح���رف الج��� ّر ،والجا ّر والمج���رور متع ّلق���ان بالفعل
ّ
(يغني).
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وج ��ه �إعراب ��ي �آخر :ا�سم ا�ستفهام ،مبني عل���ى ال�سكون ،واقع في مح ّل ن�صب
مفعول مطلق؛ �أي �إغناءً� .أو واقع في مح ّل ن�صب مفعول به.

ﯡ :م���ال :فاع���ل مرف���وع ،وعالمة رفع���ه ال�ض ّم���ة الظاهرة عل���ى �آخره ،وهو
ال�ضم ،واقع في مح ّل ج ّر بالإ�ضافة.
م�ضاف .والهاء �ضمير م ّت�صل ،مبني على ّ
ﯢ :مفعول في���ه ،ظرف زمان ،مبني على ال�سكون ،واقع في مح ّل ن�صب متع ّلق
بالفعل (يغني) ،وهو م�ضاف.
ﯣ((( :فع���ل ما����ض ،مبني على الفتح���ة المق ّدر على الألف للتع���ذّر .والفاعل
�ضمير م�ستتر جواز ًا ،تقديره :هو ،والجملة واقعة في مح ّل ج ّر بالإ�ضافة.
ﯥ :حرف توكيد ون�صب ،مبني على الفتح.
((( المراد بالتكذيب بالح�سنى الكفر بال ِعدة الح�سنى وثواب اهلل الذي ب ّلغه الأنبياء والر�سل ،ورجع �إلى �إنكار البعث.
((( الم���راد بتي�سيره للع�س���رى خذالنه بعدم توفيقه للأعمال ال�صالحة؛ بتثقيلها عليه وع���دم �شرح �صدره للإيمان� ،أو
�إعداده للعذاب.
((( التر ّدي هو ال�سقوط من مكان عال ،ويطلق على الهالك؛ فالمراد �سقوطه في حفرة القبر �أو في جهنّم �أو هالكه.
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ﯦ :عل���ى :ح���رف ج ّر ،مبني عل���ى ال�سكون .والنا �ضمي���ر م ّت�صل ،مبني على
ال�سكون ،واق���ع في مح ّل ج ّر بحرف الج ّر ،والج���ا ّر والمجرور متع ّلقان بمحذوف
خبر مق ّدم لـ (�إن).
ﯧ((( :ال�ل�ام للت�أكيد ،حرف مبني على الفتح .اله���دى :ا�سم (� ّإن) م�ؤخّ ر،
من�صوب ،وعالمة ن�صبه الفتحة المق ّدرة على الألف للتعذّر.
ﯩ :ال���واو :حرف عطف ،مبن���ي على الفتحّ � .إن :ح���رف توكيد ون�صب ،مبني
على الفتح.
ﯪ :ال�ل�ام :ح���رف ج ّر ،مبن���ي على الفت���ح .والن���ا �ضمير م ّت�ص���ل ،مبني على
ال�سكون ،واق���ع في مح ّل ج ّر بحرف الج ّر ،والج���ا ّر والمجرور متع ّلقان بمحذوف
خبر مق ّدم لـ (�إن).
ﯫ((( :ال�ل�ام للت�أكيد .الآخرة :ا�سم (� ّإن) م�ؤخّ ر ،من�صوب ،وعالمة ن�صبه
الفتحة الظاهرة على �آخره.

ﯬ((( :ال���واو :حرف عطف ،مبني على الفت���ح .الأولى :ا�سم معطوف على
(الآخرة) ،من�صوب ،وعالمة ن�صبه الفتحة المق ّدرة على الألف للتعذّر.
ﯮ :ال���واو :حرف عطف ،مبني على الفتح� .أن���ذر :فعل ما�ض ،مبني على
ال�ضم ،واقع في
ال�سك���ون التّ�صاله بتاء ال�ضمير .والت���اء �ضمير م ّت�صل مبني على ّ
ال�ضم ،واقع في مح ّل ن�صب
مح��� ّل رفع فاعل .والكاف �ضمير م ّت�ص���ل ،مبني على ّ
 118مفعول به �أ ّول.
((( يفي���د � ّأن ه���دى النا����س م ّما ق�ضى �سبحانه ب���ه ،و�أوجبه على نف�س���ه بمقت�ضى الحكمة؛ وذلك �أنّ���ه �سبحانه خلقهم
ليعبدوه.
((( عالم العود.
((( عالم البِدء.

ﯯ :مفعول به ثانٍ من�صوب ،وعالمة ن�صبه الفتحة الظاهرة على �آخره.
ﯰ((( :فعل م�ضارع مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ض ّمة المق ّدرة على الألف للتعذّر
(الأ�ص���لّ :
تتلظى ،وقد ُح ِذفت الت���اء للتخفيف) .والفاعل �ضمي���ر م�ستتر جواز ًا،
تقديره :هي .والجملة واقعة في مح ّل ن�صب �صفة لـ (نار ًا).
ﭒ((( :ي�صل���ى :فع���ل م�ضارع مرف���وع ،وعالمة رفعه ال�ض ّم���ة المق ّدرة على
الأل���ف للتعذّر .والهاء �ضمي���ر م ّت�صل ،مبني على ال�سكون ،واق���ع في مح ّل ن�صب
مفعول به.
ﭓ :حرف يدل على الح�صر ،مبني على ال�سكون.
مفرغ ،حيث الم�ستثنى منه محذوف ،فالكالم قبل �إال غير تام ،وعليه يعرب
اال�س���تثناء هنا ّ
اال�سم الواقع بعدها كما لو كانت غير موجودة.
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ﭑ :حرف نفي ،مبني على ال�سكون.

ﭔ((( :فاع���ل مرف���وع ،وعالمة رفعه ال�ض ّم���ة المق ّدرة عل���ى الألف للتعذّر.
والجملة الفعل ّية واقعة في مح ّل ن�صب �صفة ثانية لـ (نار ًا).
ﭖ :ا�سم مو�صول ،مبني على ال�سكون ،واقع في محل رفع �صفة لـ (الأ�شقى).
ﭗ :فع���ل ما�ض ،مبن���ي على الفتحة الظاه���رة على �آخ���ره .والفاعل �ضمير
م�ستتر جواز ًا ،تقديره :هو .والجملة �صلة المو�صول ،ال مح ّل لها من الإعراب119 .

(((
(((
(((

تتوهج وتتلتهب ،والمراد جهنّم.
ّ
يفيد معنى الخلود ،وهو م ّما ق�ضى اهلل به في حقّ الكافر.
هو مطلق الكافر الذي يكفر بالتكذيب والتولّي؛ ف�إنّه �أ�شقى من �سائر من �شقي في دنياه.

ﭘ((( :ال���واو :حرف عطف ،مبني على الفت���ح .تو ّلى :فعل ما�ض ،مبني على
الفتح���ة المق ّدرة على الألف للتعذّر .والفاعل �ضمي���ر م�ستتر جواز ًا ،تقديره :هو.
والجملة معطوفة على �صلة المو�صول.

إع���������راب ال�����س�����ور ال���ق���رآن���ي���ة

ﭚ :ال���واو :حرف عطف ،مبن���ي على الفتح .ال�سين :ح���رف ا�ستقبال،
مبن���ي على الفتحُ .يجنّ���ب :فعل م�ضارع مبن���ي للمجهول ،مرف���وع ،وعالمة رفعه
ال�ض ّم���ة الظاهرة على �آخره .واله���اء �ضمير م ّت�صل ،مبني على ال�سكون ،واقع في
مح ّل ن�صب مفعول به.
ﭛ((( :نائب فاعل مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ض ّمة المق ّدرة على الألف للتعذّر.
ﭝ :ا�سم مو�صول ،مبني على ال�سكون ،واقع في مح ّل رفع �صفة لـ (الأتقى).
ﭞ :فع���ل م�ضارع مرف���وع ،وعالمة رفع���ه ال�ض ّمة المق ّدرة عل���ى الياء للثقل.
والفاع���ل �ضمير م�ستتر ج���واز ًا ،تقديره :هو .والجملة الفعل ّي���ة �صلة المو�صول ،ال
محل لها من الإعراب.
ﭟ :م���ال :مفعول به من�صوب ،وعالمة ن�صبه الفتح���ة الظاهرة على �آخره،
ال�ضم ،واقع في مح ّل ج ّر بالإ�ضافة.
وهو م�ضاف .والهاء �ضمير م ّت�صل مبني على ّ
ﭠ :فعل م�ضارع مرف���وع ،وعالمة رفعه ال�ض ّمة المق ّدرة على الألف للتعذّر.
والفاعل �ضمير م�ستتر جواز ًا ،تقديره :هو ،والجملة:
 -ال محل لها من الإعراب؛ بدل من جملة (ي�ؤتي) الواقعة �صلة المو�صول.
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 في محل ن�صب حال من فاعل (ي�ؤتي).(((
(((

�أعر�ض عن الإيمان.
هو الذي يتّقي خ�سران الآخرة ،فيتزكّى بالإعطاء ،والإنفاق لوجه اهلل.

ﭢ :الواو :حرف عطف ،مبني على الفتح .ما :حرف نفي ،مبني على ال�سكون.
ﭣ :الالم :حرف ج ّر ،مبني على الك�سر� .أحد :ا�سم مجرور بالالم ،وعالمة
ج��� ّره الك�س���رة الظاهرة عل���ى �آخره ،والج���ا ّر والمجرور متع ّلق���ان بمحذوف خبر
مق ّدم.

ﭥ :من :حرف جر زائد ،مبني على ال�سكون.
ً
فاع�ل�ا �أو مفعو ًال به ،و�أن
تج���يء (من) زائدة قبل نكرة ،ب�ش���رط �أن تكون النكرة مبتد�أً �أو
يتقدمها نفي �أو نهي �أو ا�ستفهام بـ (هل).
ّ
وفي هذا المورد جاء اال�سم الواقع بعدها نكرة ،وهو في محلّ رفع مبتد�أ ،كما ُ�سبقت بحر
نفي (ما).
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ﭤ :عن���د :مفع���ول في���ه ،ظرف م���كان ،من�ص���وب ،وعالمة ن�صب���ه الفتحة
الظاه���رة على �آخره ،وهو متع ّل���ق بالفعل (تُجزَ ى) ،وهو م�ض���اف .والهاء �ضمير
ال�ضم ،واقع في مح ّل ج ّر بالإ�ضافة.
م ّت�صل ،مبني على ّ

ﭦ :ا�سم مجرور لفظ ًا ،مرفوع محلاّ ً على �أنّه مبتد�أ.
ﭧ :فعل م�ضارع مبني للمجهول ،مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ض ّمة المق ّدرة على
الألف للتعذّر .ونائب الفاعل �ضمي���ر م�ستتر جواز ًا ،تقديره :هو .والجملة الفعل ّية
واقعة في محل رفع �صفة لـ (نعمة).
ﭩ :حرف ا�ستثناء ،مبني على ال�سكون.
ﭪ :م�ستثنى من�صوب ،وعالمة ن�صبه الفتحة الظاهرة على �آخره.
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هن���ا اال�س���تثناء منقط���ع ،و�إال �أداة ا�س���تثناء بمعنى (لكن) ،والم�س���تثنى منه ه���و (نعمة)،
والم�ستثنى (ابتغاء) ،وهو منقطع؛ لأنّ االبتغاء لي�س من جن�س النعمة.
وق���د ُيقال ب�أنّ (ابتغ���اء وجهه) من النعم لنا عند اهلل ،ولكن ينبغي عندها رفع (ابتغاء) على
البدلية من (نعمة).
ّ
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وج ��ه �إعرابي �آخر :مفعول لأجل ��ه ،من�صوب وعالمة ن�صبه الفتحة الظاهرة
على �آخره ،وهو م�ضاف.
المفعول لأجله هو م�صدر ُيذكر بعد الفعل لإي�ضاح �سببه.

ﭫ :م�ض���اف �إليه مج���رور ،وعالمة ج��� ّره الك�سرة الظاهرة عل���ى �آخره ،وهو
م�ضاف.
رب :م�ضاف �إليه مجرور ،وعالمة ج ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره ،وهو
ﭬّ :
م�ضاف .والهاء �ضمير م ّت�صل مبني على الك�سر ،واقع في مح ّل ج ّر بالإ�ضافة.
(رب) مجرورة ،وعالم���ة ج ّرها الك�سرة المق��� ّدرة على الألف
ﭭ� :صف���ة ل���ـ ّ
للتعذّر.

ﭯ :الواو ا�ستئناف ّية .الالم :واقعة في جواب ق�سم مق ّدر ،حرف مبني على
 122الفت���ح؛ �أي وتاهلل ل�س���وف ير�ضى� .أو الالم الم االبتداء� .س���وف :حرف ا�ستقبال،
مبني على الفتح.

ﭰ((( :فعل م�ضارع مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ض ّمة المق ّدرة على الألف للتعذّر.
والفاعل �ضمير م�ستتر جواز ًا ،تقديره :هو .والجملة:
 ال مح ّل لها من الإعراب جواب ق�سم مقدّر.������������������������������������������������������������

 واقع���ة في مح ّل رفع خب���ر المبتد�أ محذوف� ،إذا كانت الالم الم االبتداء؛ �أيو َل ُه َو �سوف ير�ضى.
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(((

بما ُي�ؤتى من الأجر الجزيل والثواب الح�سن الجميل.

ال����ت����م����اري����ن

 .1دلّ على الجواب الذي دخلته فاء الجزاء وجوب ًا ،واذكر ال�سبب:
إع����������������راب ال��������س��������ور ال�����ق�����رآن�����ي�����ة
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قي ��ل :انقطع الوحي عن النب���ي � Pأيّاماً ،حتى قال���وا� :إنّ ربّه ودّعه؛ فنزلت
ال�سورة ،فطيّب اهلل بها نف�سه.
وال�سورة تحتمل الم ّك ّية والمدن ّية.
اإلعراب:
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بيان(((:

ﭲ :ال���واو :ح���رف ج ّر وق�سم ،مبن���ي على الفتح .ال�ضح���ى :ا�سم مجرور
بال���واو ،وعالم���ة ج��� ّره الك�سرة المق��� ّدرة على الأل���ف للتعذّر ،والج���ا ّر والمجرور
متع ّلقان بفعل محذوف ،تقديره� :أق�سم.
ال�ض���م .اللي���ل :ا�سم معط���وف على
ﭴ :ال���واو ح���رف عط���ف ،مبني عل���ى
ّ
(ال�ضحى) مجرور ،وعالمة ج ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره.
ﭵ :مفع���ول فيه ،ظرف زمان ،مبني على ال�سكون ،واقع في مح ّل ن�صب متع ّلق
127
بفعل الق�سم المحذوف ،وهو م�ضاف.

((( الطباطبائ���ي ،محمد ح�سين :الميزان في تف�سير القر�آن ،قم المق ّد�سة ،م� ّؤ�س�سة الن�شر الإ�سالمي التابعة لجماعة
المد ّر�سين ،ج� ،20ص.310

ﭶ((( :فع���ل ما�ض ،مبني على الفتحة المق ّدرة عل���ى الألف للتعذّر .والفاعل
�ضمير م�ستتر جواز ًا ،تقديره :هو .والجملة الفعل ّية واقعة في مح ّل ج ّر بالإ�ضافة.
ﭸ :حرف نفي ،مبني على ال�سكون.
إع���������راب ال�����س�����ور ال���ق���رآن���ي���ة

ﭹ :و ّدع :فعل ما�ض ،مبني على الفتحة الظاهرة على �آخره .والكاف �ضمير
م ّت�صل ،مبني على الفتح ،واقع في مح ّل ن�صب مفعول به.
رب :فاع���ل مرف���وع ،وعالم���ة رفع���ه ال�ض ّم���ة الظاهرة على �آخ���ره ،وهو
ﭺّ :
م�ض���اف .والكاف �ضمير م ّت�ص���ل ،مبني على الفتح ،واقع في مح ّل ج ّر بالإ�ضافة.
والجملة جواب الق�سم ،ال مح ّل لها من الإعراب.
ﭻ :الواو :حرف عطف مبني على الفتح .ما :حرف نفي ،مبني على ال�سكون.
ﭼ((( :فع���ل ما�ض ،مبن���ي على الفتحة المق��� ّدرة على الألف للتع���ذّر .والفاعل
�ضمير م�ستتر جواز ًا ،تقديره هو .والجملة ال محل لها من الإعراب؛ معطوفة على
جواب الق�سم .والمفعول به محذوف؛ �أي ما قاللك.
ﭾ :ال���واو :ا�ستئناف ّي���ة� ،أو ح���رف عط���ف ،مبني على الفت���ح .الالم :الم
االبت���داء ،حرف مبني على الفت���ح .الآخرة :مبتد�أ مرف���وع ،وعالمة رفعه ال�ض ّمة
الظاهرة على �آخره.
ﭿ :خبر مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ض ّمة الظاهرة على �آخره.

 128ﮀ :ال�ل�ام :حرف ج��� ّر ،مبني على الفتح .والكاف �ضمي���ر م ّت�صل ،مبني على
الفتح ،واقع في مح ّل ج ّر بحرف الج ّر ،والجا ّر والمجرور متع ّلقان بـ(خير).
(((
(((

ال�سجو :غ�شيان الظلمة.
ال ِقلى :البغ�ض� ،أو �ش ّدته.

ﮁ :حرف ج ّر ،مبني على ال�سكون ،وقد ُح ِّرك بالفتح منع ًا اللتقاء ال�ساكنين.
ﮂ :ا�س���م مج���رور بـ (من) ،وعالم���ة ج ّره الك�س���رة المق��� ّدرة على الألف
للتعذّر ،والجا ّر والمجرور متع ّلقان بـ(خير).

تعين تقدير مبتد�أ:
الم االبتداء :ال تدخل �إال على الجملة ّ
المكونة من المبتد�أ والخبر؛ لذا ّ
ولأنت �سوف يعطيك.

ﮅ :يعطي :فعل م�ضارع مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ض ّمة المق ّدرة على الياء
للثقل .والكاف �ضمير م ّت�صل ،مبني على الفتح ،واقع في مح ّل ن�صب مفعول به.
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ﮄ :ال���واو :ح���رف عطف ،مبني على الفتح .ال�ل�ام :الم االبتداء ،حرف
مبني على الفتح� .سوف :حرف ا�ستقبال ،مبني على الفتح.

ﮆ :فاع���ل مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ض ّمة الظاه���رة على �آخره ،وهو م�ضاف.
وال���كاف �ضمير م ّت�صل ،مبني على الفتح ،واق���ع في مح ّل ج ّر بالإ�ضافة .والجملة
أنت �سوف يعطيك.
الفعل ّية واقعة في مح ّل رفع خبر لمبتد�أ محذوف ،والتقدير :ول َ
ﮇ :الف���اء ح���رف عطف ،مبني عل���ى الفتح .تر�ضى :فع���ل م�ضارع مرفوع،
وعالمة رفعه ال�ض ّمة المق��� ّدرة على الألف للتع ّذر .والفاعل �ضمير م�ستتر وجوب ًا،
تقديره� :أنت.
ﮉ :الهم���زة حرف ا�ستفهام ،مبني على الفت���ح .لم :حرف نفي وجزم وقلب،
مبني على ال�سكون.
ﮊ :يج���د :فعل م�ضارع مجزوم بـ (ل���م) ،وعالمة جزمه ال�سكون الظاهرة
على �آخ���ره .والفاعل �ضمير م�ستتر جواز ًا ،تقديره :ه���و .والكاف �ضمير م ّت�صل،
مبني على الفتح ،واقع في مح ّل ن�صب مفعول به �أ ّول.
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ﮋ :مفعول به ثان من�صوب ،وعالمة ن�صبه الفتحة الظاهرة على �آخره.
وج ��ه �إعراب ��ي �آخ ��ر :حال لل���كاف في (يج���دك) ،من�صوبة ،وعالم���ة ن�صبها
الفتحة الظاهرة على �آخره.
إع���������راب ال�����س�����ور ال���ق���رآن���ي���ة

وجد من �أفعال القلوب ،التي تن�صب مفعولين ،وعليه ال يمكن �إعراب (يتيماً) حال ،لكن
�إذا كانت (وجد) بمعنى الم�صادفة ،فال تكون من �أفعال القلوب.
بم�شتق ،وفي هذا المرود كلمة (يتيم)
مر معنا �أنّ الحال يجب �أن تكون م�ش���تقّة� ،أو م�ؤ ّولة
ّ
ّ
م�شبهة؛ �أي �إ ّنها من الم�ش ّتقات.
�صفة ّ

ﮌ :الف���اء :حرف عط���ف ،مبني على الفتح� .آوى :فع���ل ما�ض ،مبني على
الفتحة المق ّدرة على الألف للتعذّر .والفاعل �ضمير م�ستتر جواز ًا ،تقديره :هو.
ﮎ :الواو :ح���رف عطف ،مبني على الفتح .وجد :فعل ما�ض ،مبني على
الفتح���ة الظاهرة على �آخره .والفاعل �ضمير م�ستتر جواز ًا ،تقديره :هو .والكاف
�ضمير م ّت�صل ،مبني على الفتح ،واقع في مح ّل ن�صب مفعول به �أ ّول.
ﮏ((( :مفعول به ثان من�صوب وعالمة ن�صبه الفتحة.
ويمكن �إعرابها حا ًال كما تق ّدم في المثال ال�سابق (يتيم ًا.
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ﮐ :الف���اء :حرف عطف ،مبني على الفت���ح .هدى :فعل ما�ض ،مبني على
الفتحة المق ّدرة على الألف للتعذّر .والفاعل �ضمير م�ستتر جواز ًا ،تقديره :هو.

((( الم���راد بال�ض�ل�ال عدم الهداية ،والمراد بكونه  Pاّ ً
�ضال حال���ه في نف�سه ،مع قطع النظر عن هدايته تعالى؛ فال
ه���دى ل���ه  Pوال لأحد من الخلق � اّإل باهلل �سبحانه ،فقد كانت نف�س���ه في نف�سها �ضالّة ،و�إن كانت الهداية الإله ّية
مالزمة لها منذ ُوجدت.

ﮒﮓ((( ﮔ((( :انظر �إعراب الآية الكريمة ال�سابقة.
ﮖ :الفاء تفريع ّية� .أ ّما :حرف تف�صيل و�شرط.
ﮗ :مفعول به مق ّدم ،من�صوب ،وعالمة ن�صبه الفتحة الظاهرة على �آخره.
�������������������������������������������������������

يقدم المفعول به على عامله وجوباً في ثالثة موا�ضع:
ّ
 .1متى كان له �صدر الكالم ،نحو :من ر�أيت؟.
ٌ
مقدم ،كما في
 .2متى وقع فعله بعد فاء الجزاء في جواب (� ّأم) ولي�س للفعل
مفعول �آخر ّ
هذا المورد.
�إذا كان �ضميراً منف�ص ًال ،نحوّ � :إياك نعبد.

ﮘ :الف���اء واقع���ة في جواب (�أ ّما) ،حرف مبني عل���ى الفتح .ال :ناهية ،حرف
مبني على ال�سكون.
ﮙ((( :فع���ل م�ضارع مجزوم بـ (ال) ،وعالمة جزم���ه ال�سكون الظاهرة على
�آخره .والفاعل �ضمير م�ستتر وجوب ًا ،تقديره� :أنت.
ﮛﮜﮝﮞ((( :انظر �إعراب الآية ال�سابقة.
ﮠ :ال���واو :حرف عطف ،مبن���ي على الفتح� .أ ّما :ح���رف تف�صيل ،مبني على
ال�سكون.
ﮡ :الباء حرف ج ّر ،مبني على الك�سر .نعمة :ا�سم مجرور بالباء ،وعالمة ج ّره
الك�سرة الظاهرة على �آخره ،والجا ّر والمجرور متع ّلقان بـ (ح ّدث) ،وهو م�ضاف131 .
((( العائل :الفقير ،الذي ال مال له.
((( �أغناه اهلل بعدما تزّوج بخديجة بنت خويلد (ر�ضي اهلل عنها) ،فوهبت له مالها ،وكان لها مال كثير ،وقيل :المراد
بالإغناء ا�ستجابة دعوته.
((( القهر :الغلبة والتذليل.
((( النهر :الزجر ،والر ّد بغلظة.

رب :م�ضاف �إليه مجرور ،وعالمة ج ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره ،وهو
ﮢّ :
م�ضاف .والكاف �ضمير م ّت�صل ،مبني على الفتح ،واقع في مح ّل ج ّر بالإ�ضافة.
ﮣ((( :الف���اء واقعة في جواب (�أ ّم���ا) .ح ّدث :فعل �أمر ،مبني على ال�سكون
الظاهرة على �آخره .والفاعل �ضمير م�ستتر وجوب ًا ،تقديره� :أنت.
إع���������راب ال�����س�����ور ال���ق���رآن���ي���ة
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(((

التحديث بالنعمة ذكرها قو ًال ،و�إظهارها فع ًال ،وذلك �شكرها.

ال����ت����م����اري����ن

 .1ب ّين موارد تق ّدم المفعول به على عامله وجوب ًا ،بعد تحديدهما:
}ﮔﮕﮖﮗﮘﮙ{
.................................................................................................................................................

}ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ{
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

�������������������������������������������������������

.................................................................................................................................................
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تو�صل �إليه بتقدمة االمتنان.
�أمر بالن�صب في اهلل والرغبة �إليهّ ،
وال�سورة تحتمل الم ّك ّية والمدن ّية ،و�سياق �آياتها �أوفق للمدن ّية.
وفي بع�ض الروايات ،عن �أئمّة �أهل البيت � Rأنّ ال�ضحى و�ألم ن�شرح �سورة
واح���دة ،ويُ���روى ذلك �أي�ض��� ًا عن طاو�س وعم���ر بن عبد العزيز ،ق���ال الرازي في
التف�سي���ر الكبير ،بعد نقله عنهم���ا :والذي دعاهما �إلى ذلك ،ه���و �أنّ قوله تعال :
«�أل���م ن�شرح لك» كالعطف على قول���ه�« :ألم يجدك يتيما» ،ولي�س كذلك؛ لأنّ الأوّل
كان نزول���ه حال اغتمام الر�سول  Pمن �إيذاء الكفار ،فكانت حال محنة و�ضيق
�ص���در ،والثاني يقت�ضي �أن يكون حال النزول من�ش���رح ال�صدر طيّب القلب ،ف�أنّى
يجتمعان؟!

������������������������������������������������������

بيان(((:

اإلعراب:

ﮥ :الهم���زة ح���رف ا�ستفهام ،مبني على الفتح .لم :ح���رف نفي وجزم وقلب،
مبني على ال�سكون.
((( الطباطبائ���ي ،محمد ح�سين :الميزان في تف�سير القر�آن ،قم المق ّد�سة ،م� ّؤ�س�سة الن�شر الإ�سالمي التابعة لجماعة
المد ّر�سين ،ج� ،20ص.313
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ﮦ((( :فعل م�ض���ارع مجزوم بـ (لم) ،وعالمة جزمه ال�سكون الظاهرة على
�آخره .والفاعل �ضمير م�ستتر وجوب ًا ،تقديره :نحن.

إع���������راب ال�����س�����ور ال���ق���رآن���ي���ة

ﮧ :الالم :حرف ج ّر ،مبني على الفتح .والكاف �ضمير م ّت�صل ،واقع في مح ّل
ج ّر بحرف الج ّر ،والجا ّر والمجرور متع ّلقان بالفعل (ن�شرح).
ﮨ� :ص���در :مفع���ول به من�ص���وب ،وعالمة ن�صب���ه الفتح���ة الظاهرة على
�آخره ،وهو م�ض���اف .والكاف �ضمير م ّت�صل ،مبني على الفتح ،واقع في مح ّل ج ّر
بالإ�ضافة.
ﮪ((( :ال���واو حرف عط���ف ،مبني على الفتح .و�ضعن���ا :فعل ما�ض ،مبني
عل���ى ال�سكون؛ التّ�صال���ه بنا الفاعلين .والنا �ضمير م ّت�ص���ل ،مبني على ال�سكون،
واقع في مح ّل رفع فاعل.
ﮫ :ع���ن :حرف ج ّر ،مبني على ال�سكون .والكاف �ضمير م ّت�صل ،واقع في
مح ّل ج ّر بحرف الج ّر ،والجا ّر والمجرور متع ّلقان بالفعل (و�ضع).
ﮬ((( :وزر :مفع���ول ب���ه من�ص���وب ،وعالمة ن�صب���ه الفتح���ة الظاهرة على
�آخره ،وهو م�ض���اف .والكاف �ضمير م ّت�صل ،مبني على الفتح ،واقع في مح ّل ج ّر
بالإ�ضافة.
ﮮ :ا�سم مو�صول ،مبني على ال�سكون ،واقع في مح ّل ن�صب �صفة لـ (وزر).
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((( الم���راد ب�ش���رح �ص���دره  Pفي الآية جعله بحي���ث َي َ�سع ما ُيلقى �إليه م���ن الحقائق ،وال ي�ضيق بم���ا ينزل عليه من
المعارف ،وما ي�صيبه من �أذى النا�س في تبليغها.
((( الم���راد بو�ضع وزره �إنف���اذ دعوته ،و�إم�ضاء مجاهدته في اهلل ،بتوفيق الأ�سباب؛ ف���� ّإن الر�سالة والدعوة وما يتف ّرع
على ذلك هي الثقل الذي حمله �إثر �شرح �صدره.
((( الوِزر :الحمل الثقيل.

ﮯ((( :فع���ل ما�ض ،مبني على الفتحة الظاه���رة على �آخره .والفاعل �ضمير
م�ستت���ر ج���واز ًا ،تقديره :ه���و .والجملة الفعل ّي���ة �صلة المو�ص���ول؛ ال محل لها من
الإعراب.

ﯓ :ال���واو ح���رف عطف ،مبني عل���ى الفتح .رفعنا :فعل ما����ض ،مبني على
ال�سك���ون؛ التّ�صال���ه بنا الفاعلين .والنا �ضمير م ّت�ص���ل ،مبني على ال�سكون ،واقع
في مح ّل رفع فاعل.
ﯔ :الالم :حرف ج ّر ،مبني على الفتح .والكاف �ضمير م ّت�صل ،واقع في مح ّل
ج ّر بحرف الج ّر ،والجا ّر والمجرور متع ّلقان بالفعل (رفعنا).
ﯕ(((ِ :ذكْ���ر :مفع���ول ب���ه من�ص���وب ،وعالمة ن�صب���ه الفتح���ة الظاهرة على
�آخره ،وهو م�ض���اف .والكاف �ضمير م ّت�صل ،مبني على الفتح ،واقع في مح ّل ج ّر
بالإ�ضافة.

������������������������������������������������������

ﮰ :ظه���ر :مفع���ول ب���ه من�ص���وب ،وعالم���ة ن�صب���ه الفتحة الظاه���رة على
�آخره ،وهو م�ض���اف .والكاف �ضمير م ّت�صل ،مبني على الفتح ،واقع في مح ّل ج ّر
بالإ�ضافة.

ﯗ :الفاء ا�ستئناف ّيةّ � .إن :حرف توكيد ون�صب ،مبني على الفتح.
ﯘ :مفعول فيه ،ظرف من�ص���وب ،وعالمة ن�صبه الفتحة الظاهرة على �آخره،
وهو متع ّلق بمحذوف خبر مق ّدم لـ (� ّإن) ،وهو م�ضاف.
(((
(((

�إنقا�ض الظهر ك�سره ،بحيث ُي�سمع له �صوت ،كما ُي�سمع من ال�سرير ونحوه عند ا�ستقرار �شيء ثقيل عليه؛ والمراد
به ظهور ثقل الوِزر عليه ظهور ًا بالغا.
رفع الذكر �إعال�ؤه عن م�ستوى ذكر غيره من النا�س .وقد فعل �سبحانه به ذلكِ ،وم ْن َرفْع ذكره �أن قرن اهلل ا�سمه
 Pبا�سم���ه؛ فا�سم���ه قرين ا�سم ر ّبه في ال�شهادتين اللتين هما �أ�سا�س دين اهلل ،وعلى ك ّل م�سلم �أن يذكره مع ر ّبه
ك ّل يوم في ال�صلوات الخم�س المفرو�ضة ،ومن اللطف وقوع الرفع بعد الو�ضع في الآيتين.
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ﯙ :م�ضاف �إليه مجرور ،وعالمة ج ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره.
ﯚ :ا�سم (� ّإن) م�ؤخّ ر من�صوب ،وعالمة ن�صبه الفتحة الظاهرة على �آخره.
ﯜﯝﯞﯟ :انظر �إعراب الآية الكريمة ال�سابقة.
إع���������راب ال�����س�����ور ال���ق���رآن���ي���ة

فائدة :هذه الجملة جملة م�ؤكّدة لم�ضون الجملة ال�سابقة.
وقيل( :ا ْل ُع ْ�سرِ ) في المو�ضعين واحد؛ لأنّ الألف والالم توجب تكرير الأ ّول .و�أ ّما ( ُي ْ�س َرا)
في المو�ضعين فاثنان؛ لأنّ النكرة �إذا �أريد تكريرها جيء ب�ضميرها� ،أو بالألف والالم ،ومن
هنا قيل« :لن يغلب ع�سر ي�سرين».

ﯡ :الف���اء ا�ستئناف ّي���ة� .إذا :ا�سم �ش���رط ،مبني على ال�سك���ون ،واقع في مح ّل
ن�صب مفعول فيه ظرف زمان ،متع ّلق بجوابه (فان�صب) ،وهو م�ضاف.
ﯢ :فع���ل ما�ض ،مبن���ي على ال�سكون؛ التّ�صاله بت���اء ال�ضمير .والتاء �ضمير
م ّت�ص���ل ،مبني على الفتح ،واقع ف���ي مح ّل رفع فاعل ،والجملة واقعة في مح ّل ج ّر
بالإ�ضافة.
ﯣ((( :الف���اء فاء الجزاء ،واقعة في جواب (�إذا) .ان�صب :فعل �أمر ،مبني
على ال�سكون الظاهرة على �آخره .والفاعل �ضمير م�ستتر وجوب ًا ،تقديره� :أنت.

الفاء فاء الجزاء ،وهذا من الموارد التي يجب فيها دخول الفاء على الجواب؛ لأنّ جواب
طلبي (�أمر).
 140ال�شرط فعل ّ

(((

الن�صب :التعب.

ﯥ :ال���واو :حرف عط���ف ،مبني على ال�سك���ون� .إلى :حرف ج��� ّر ،مبني على
ال�سكون.
رب :ا�س���م مجرور بـ (�إلى) ،وعالمة ج ّره الك�س���رة الظاهرة على �آخره،
ﯦّ :
والجا ّر والمجرور بـ (ارغب) .والكاف �ضمير م ّت�صل ،واقع في مح ّل ج ّر بالإ�ضافة.
������������������������������������������������������

ﯧ((( :الف���اء للربط ،حرف مبني على الفت���ح .ارغب :فعل �أمر ،مبني على
ال�سكون الظاهرة على �آخره .والفاعل �ضمير م�ستتر وجوب ًا ،تقديره� :أنت.
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(((

المعنى� :إذا كان الع�سر ي�أتي بعده الي�سر ،والأمر فيه �إلى اهلل ال غيرـ ف�إذا فرغت م ّما فر�ض عليك ،ف�أتعب نف�سك
ليمن عليك بما لهذا التعب من الراحة ،ولهذا الع�سر من الي�سر.
في اهلل ـ بعبادته ودعائه ،وارغب فيه ّ

الدرس العاشر
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تَذْ ُك���ر ال�سورة البعث والجزاء ،وت�سلك �إليه من طريق خلق الإن�سان في �أح�سن
���م اختالفهم بالبقاء على الفطرة الأول���ى ،وخروجهم منها باالنحطاط
تقويم ،ث ّ
�إلى �أ�سفل �سافلين ،ووجوب التمييز بين الطائفتين جزا ًء ،باقت�ضاء الحكمة.
وال�س���ورة م ّك ّي���ة ،وتحتم���ل المدن ّي���ة ،وي�ؤ ّي���د نزوله���ا بم ّكة قول���ه} :ﭗﭘ
ﭙ{ ،ولي�س ب�صريح فيه؛ الحتمال نزولها بعد الهجرة ،وهو  Pبم ّكة.
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بيان(((:

اإلعراب:

ﭑ :ال���واو حرف ج��� ّر وق�سم ،مبني على الفتح .التي���ن :ا�سم مجرور بالواو،
وعالم���ة ج��� ّره الك�س���رة الظاهرة على �آخ���ره ،والج���ا ّر والمج���رور متع ّلقان بفعل
أق�سم.
محذوف ،تقديره � ُ
ﭒ((( :الواو عاطفة .الزيتون :ا�سم معطوف على (التين) مجرور ،وعالمة
ج ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره.
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ﭔ((( :مثل �إعراب (والزيتون) ،وهو م�ضاف.
((( الطباطبائ���ي ،محمد ح�سين :الميزان في تف�سير القر�آن ،قم المق ّد�سة ،م� ّؤ�س�سة الن�شر الإ�سالمي التابعة لجماعة
المد ّر�سين ،ج� ،20ص.319
والخوا�ص النافعة.
ة
م
الج
الفوائد
من
فيهما
لما
بهما،
اهلل
أق�سم
�
المعروفتان.
الفاكهتان
((( المراد بالتين والزيتون
ّ
ّ
((( الجبل الذي ك ّلم اهلل تعالى فيه مو�سى بن عمران  ،Qو ُي�س ّمى �أي�ض ًا طور �سيناء.

ﭕ :م�ض���اف �إليه ،مج���رور وعالمة ج��� ّره الياء؛ لأنّه م���ن الملحقات بجمع
المذ ّكر ال�سالم.
ُيلح���ق بجمع المذ ّكر ال�سالم في �إعرابه � ٌ
ألفاظ ،منها� :أُولو ،ع�ش���رون و�أخواتها ،بنون،
�أهلونَ � ،أر�ضون�ِ ،سنون ،عالَمون.
إع���������راب ال�����س�����ور ال���ق���رآن���ي���ة

ﭗ :ال���واو عاطفة .ها :ح���رف تنبيه ،مبني على ال�سك���ون .ذا :ا�سم �إ�شارة،
مبني على ال�سكون ،واقع في مح ّل ج ّر معطوف على (التين).
ﭘ((( :بدل مجرور ،وعالمة ج ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره.
ﭙ� :صفة لـ (البلد) مجرورة ،وعالمة ج ّرها الك�سرة الظاهرة على �آخره.
ﭛ :الالم واقعة في جواب الق�سم ،حرف مبني على الفتح .قد :حرف تحقيق،
مبني على ال�سكون.
ﭜ :فع���ل ما�ض ،مبن���ي على ال�سك���ون؛ التّ�صاله بنا الفاعلي���ن .والنا �ضمير
م ّت�ص���ل ،مبني على ال�سك���ون ،واقع في مح ّل رفع فاعل .والجملة جواب الق�سم ،ال
مح ّل لها من الإعراب.
ﭝ :مفعول به من�صوب ،وعالمة ن�صبه الفتحة الظاهرة على �آخره.
ﭞ :حرف ج ّر ،مبني على ال�سكون.

 146ﭟ :ا�سم مجرور بـ (في) ،وعالمة ج ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره ،والجا ّر
والمجرور متع ّلقان بالفعل (خلقنا) ،وهو م�ضاف.

(((

م ّكة المك ّرمة.

ﭠ((( :م�ضاف �إليه مجرور ،وعالمة ج ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره.
ﭢ :حرف عطف ،مبني على الفتح.

ﭥ((( :م�ضاف �إليه مجرور ،وعالمة ج ّره الياء؛ لأنّه جمع مذكر �سالم.
ﭧ :حرف ا�ستثناء ،مبني على ال�سكون.
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ﭣ :فع���ل ما�ض ،مبني على ال�سك���ون؛ التّ�صاله بنا الفاعلي���ن .والنا �ضمير
م ّت�ص���ل ،مبني على ال�سك���ون ،واقع في مح ّل رفع فاعل .والجمل���ة الفعل ّية ال مح ّل
له���ا من الإعراب؛ معطوفة على جواب الق�س���م .والهاء �ضمير م ّت�صل ،مبني على
ال�ضم ،واقع في مح ّل ن�صب مفعول به.
ّ
ﭤ :ح���ال من�صوبة ،وعالمة ن�صبها الفتح���ة الظاهرة على �آخره ،و�صاحبه
الهاء في (رددناه) ،وهو م�ضاف.

ﭨ :ا�سم مو�صول مبني على الفتح ،واقع في مح ّل ن�صب م�ستثنى.
ال�ض���م؛ التّ�صاله بواو الجماع���ة .والواو �ضمير
ﭩ :فع���ل ما�ض ،مبني على
ّ
م ّت�صل ،مبني على ال�سكون ،واقع في مح ّل رفع فاعل .والجملة �صلة المو�صول؛ ال
مح ّل لها من الإعراب.
ال�ض���م؛ التّ�صاله بواو
ﭪ :ال���واو عاطف���ة .عمل���وا :فعل ما����ض ،مبني عل���ى
ّ
الجماع���ة .والواو �ضمير م ّت�ص���ل ،مبني على ال�سكون ،واقع ف���ي مح ّل رفع فاعل.
والجملة ال مح ّل لها من الإعراب؛ معطوفة على �صلة المو�صول.
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((( التقوي���م جع���ل ال�ش���ئ ذا قوام ،وقوام ال�ش���يء ما يقوم به ويثب���ت .فالإن�سان ،والمراد به الجن����س ،ذو �أح�سن قوام
بح�سب الخلقة.
ّ
منحط ،هو �أ�سفل َم ْن �س ِفل ِم ْن �أهل ال�شقوة والخ�سران؛ والمعنىّ :ثم رددنا الإن�سان
((( الم���راد ب�أ�سف���ل �سافلين مقام
�إلى �أ�سفل َم ْن �س ِفل ِم ْن �أهل العذاب.

ﭫ :مفعول به من�صوب ،وعالمة ن�صبه الك�سرة ِعو�ض ًا عن الفتحة؛ لأنه
جمع م�ؤنّث �سالم.
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القاع���دة العا ّمة في جمع الم�ؤنّث ال�سال ��م �أن تزيد على المفرد �ألفاً وتا ًء ممدودة ،بدون
تغيير فيه ،نحو :مريم (مريمات).
ّ
ويطرد في موا�ضع:
� .1أعالم الإناث ،نحو :هند ،وردة.
حمى� ،صحراء.
 .2ما ُختم بعالمة الت�أنيث ،نحو :جميلةّ ،
 .3م�ص ّغر ما ال ُيعقل ،نحوُ :د ْريهِم.
� .4صفة ما ال ُيعقل ،نحو :معدود.
 .5كلّ خما�سي لم ُي�سمع له جمع تك�سير ،نحو :تعريف� ،إح�سان.
�ص���در بـ (ابن ،ذي) من �أ�س���ماء ما ال ُيعقل ،نحو :ابن �آوى (بنات �آوى) ،ذو ال ِقعدة
 .6ما ِّ
(ذوات ال ِقعدة).

ﭬ :الف���اء ا�ستئناف ّي���ة .الالم :حرف ج��� ّر ،مبني على الفت���ح .والهاء �ضمير
ال�ضم ،واقع في مح��� ّل جر بحرف الجر ،والج���ا ّر والمجرور
م ّت�ص���ل ،مبن���ي على ّ
متع ّلقان بمحذوف خبر متق ّدم.
ﭭ :مبتد�أ م�ؤخّ ر مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ض ّمة الظاهرة على �آخره.
الأ�صل في المبتد�أ �أن يكون معرفة ،ويقع نكر ًة �إذا:
 .1 148د ّلت على عموم (كما �إذا ُ�سبقت بنفي� ،أو ا�ستفهام).
 .2د ّلت على خ�صو�ص (كما �إذا �أُ�ضيفت �إلى نكرة� ،أو ُو ِ�صفت).
تقدمها خبرها ،وهو �شبه جملة.
ّ .3
في هذا المورد ُخ ِ�ص�صت النكرة بالو�صف.

ﭮ :غي ��ر �صف���ة مرفوعة ،وعالم���ة رفعها ال�ض ّم���ة الظاهرة عل���ى �آخره ،وهو
م�ضاف.

ﭯ((( :م�ضاف �إليه مجرور ،وعالمة ج ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره.
ﭱ :الف���اء ا�ستئناف ّية .ما :ا�سم ا�ستفهام ،مبني عل���ى ال�سكون ،واقع في مح ّل
رفع مبتد�أ.
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غير لها معنيان:
 .1اال�س���تثناء ،والم�ستثنى بها ُي�ضاف �إليها ،ويجري عليها �إعراب اال�سم الواقع بعد �إال في
جميع �أحكامه.
غيرك؛ �أي مغايرك.
 .2تكون �صفة للنكرة ،لما فيها من معنى ا�سم الفاعل ،نحو جاءني رجل ُ
وهذا المورد مثال على المعنى الثاني.

ﭲ :فع���ل م�ض���ارع مرفوع ،وعالم���ة رفع���ه ال�ض ّمة الظاهرة عل���ى �آخره.
والفاع���ل �ضمير م�ستتر جواز ًا ،تقديره :ه���و .والجملة الفعل ّية واقعة في مح ّل رفع
خبر (ما) .والكاف �ضمير م ّت�صل ،مبني على الفتح ،واقع في مح ّل ن�صب مفعول
به.
ال�ضم؛ النقطاعه عن الإ�ضافة لفظ ًا ال معنى،
ﭳ :بعد ظرف زمان مبني على ّ
في محل ن�صب متع ّلق بالفعل (يكذّب).
ال�ضم �إذا قُطعا عن 149
قبل وبعد ،هما ظرفان ،والأ�صل �أ ّنهما من�صوبان ،ولكن قد ُيبنيان على ّ

مقدراً في المعنى؛ �أي بعد
الإ�ضافة ،بمعنى �أن ُيحذف الم�ضاف �إليه في اللفظ ،ولكن يبقى ّ
العبر ِ
هذه ِ
والعظات والدالئل.
(((

غير مقطوع.

ﭴ :الباء حرف ج ّر ،مبني على الك�سر .الدين :ا�سم مجرور بالباء ،وعالمة
ج ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره ،والجا ّر والمجرور متع ّلقان بـ (يكذّب).
ﭶ :الهمزة حرف ا�ستفهام ،مبني على الفتح .لي�س :فعل ما�ض جامد ،يدلّ
على النفي ،مبني على الفتح.
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ﭷ :لفظ الجاللة ،ا�سم (لي����س) مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ض ّمة الظاهرة على
�آخره.
ﭸ :الب���اء :ح���رف جر زائد ،مبني على الك�سر� .أحك���م :ا�سم مجرور لفظ ًا،
من�صوب محلاّ ً على �أنّه خبر لي�س ،وهو م�ضاف.
ﭹ((( :م�ضاف �إليه مجرور ،وعالمة ج ّره الياء؛ لأنّه جمع مذ ّكر �سالم.
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(((

هو كونه فوق ك ّل حاكم في �إتقان الحكم ،وحقيقته ،ونفوذه من غير ّ
ا�ضطراب ووهن وبطالن.

ال����ت����م����اري����ن

 .1اذكر ال�سبب الذي لأجله جاز االبتداء بالنكرة:
}ﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴ{
.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

}ﮆﮇﮈﮉﮊ{
.................................................................................................................................................

������������������������������������������������������������

}ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ{

� .2أعرب ما ُو ِ�ضع تحته ّ
خط:
}ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ{
.................................................................................................................................................

}ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ{
.................................................................................................................................................

}ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ{
.................................................................................................................................................
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}ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ{
.................................................................................................................................................
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}ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰﭱﭲ {
.................................................................................................................................................
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���ي  Pبتلقّي الق���ر�آن بالوحي منه تعالى ،وه���ي �أ ّول �سورة نزلت من
�أم���ر للنب ّ
القر�آن ،و�سياق �آياتها ال ي�أبى نزولها دفعة واحدة ،وهي م ّك ّية قطع ًا.
اإلعراب:

ﭻ((( :فع���ل �أم���ر ،مبن���ي على ال�سكون الظاه���رة على �آخ���ره .والفاعل �ضمير
م�ستتر وجوب ًا ،تقديره� :أنت.

���������������������������������������������������������

بيان(((:

ﭼ :الب���اء :حرف ج ّر ،مبني على الك�سر .ا�سم :ا�سم مجرور بالباء ،وعالمة
ج ّره الك�سرة الظاهرة عل���ى �آخره ،والجا ّر والمجرور متع ّلقان بمحذوف حال من
فاعل (اقر�أ) ،وهو م�ضاف.
رب :م�ضاف �إليه مجرور ،وعالمة ج ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره ،وهو
ﭽّ :
م�ضاف .والكاف �ضمير م ّت�صل ،مبني على الفتح ،واقع في مح ّل ج ّر بالإ�ضافة.
ﭾ :ا�سم مو�صول ،مبني على ال�سكون ،واقع في مح ّل ج ّر �صفة لـ (ر ّبك).
((( الطباطبائ���ي ،محمد ح�سين :الميزان في تف�سير القر�آن ،قم المق ّد�سة ،م� ّؤ�س�سة الن�شر الإ�سالمي التابعة لجماعة
المد ّر�سين ،ج� ،20ص.322
((( المراد به الأمر بتلقّي ما يوحيه �إليه ملك الوحي من القر�آن ،فالجملة �أم ٌر بقراءة الكتاب ،وهي من الكتاب كقول
القائ���ل ف���ي مفتتح كتاب���ه لمن �أر�سله �إليه :اق���ر�أ كتابي هذا ،واعمل ب���ه ،فقوله هذا �أم ٌر بق���راءة الكتاب ،وهو من
الكتاب.
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ﭿ :فعل ما�ض ،مبني على الفتح الظاهرة على �آخره .والفاعل �ضمير م�ستتر
جواز ًا ،تقديره :هو .والجملة �صلة المو�صول؛ ال مح ّل لها من الإعراب.
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ﮁ :فعل ما�ض ،مبني على الفتحة الظاهرة على �آخره ،وهو م�ؤ ّكد للفعل الأ ّول
من قبيل ت�أكيد ال�صلة وحدها� ،أو بدل منه� ،أو تف�سير له عن طريق ذكر المفعول
به (الإن�سان) .والفاعل �ضمير م�ستتر جواز ًا ،تقديره :هو.
ﮂ :مفعول به من�صوب ،وعالمة ن�صبه الفتحة الظاهرة على �آخره.
ﮃ :حرف ج ّر ،مبني على ال�سكون.
ﮄ((( :ا�س���م مج���رور بـ (م���ن) ،وعالمة ج��� ّره الك�سرة الظاه���رة على �آخره،
والجا ّر والمجرور متع ّلقان بالفعل (خلق).
ﮆ :فعل �أمر ،مبني على ال�سكون الظاهرة على �آخره .والفاعل �ضمير م�ستتر
وجوب ًا ،تقديره� :أنت.

ﮇ :ال���واو حال ّية ،حرف مبني على الفتح .ر ّبك :مبتد�أ مرفوع ،وعالمة رفعه
ال�ض ّم���ة الظاهرة عل���ى �آخره ،وهو م�ض���اف .والكاف �ضمير م ّت�ص���ل ،مبني على
الفتح ،واقع في مح ّل ج ّر بالإ�ضافة.
ﮈ :خب���ر مرف���وع ،وعالم���ة رفعه ال�ض ّم���ة الظاه���رة على �آخ���ره .والجملة
اال�سم ّية واقعة في مح ّل ن�صب حال.
 156ﮊ :ا�س���م مو�صول ،مبني على ال�سكون ،واقع ف���ي مح ّل رفع خبر ثان للمبتد�أ
(ر ّبك).
((( العل���ق :ال���دم المنجمد ،والمراد به ما ت�ستحيل �إليه النطفة في الرحم .وهذا �إ�شارة �إلى التدبير الإلهي الوارد على
الإن�سان من حين كان علقة �إلى �أن ي�صير �إن�سان ًا تا ّم ًا كامال.

وجه �إعرابي �آخر :ا�سم مو�صول ،مبني على ال�سكون ،واقع في مح ّل رفع �صفة
للخبر (الأكرم).
ﮋ :فعل ما�ض ،مبني على الفتحة الظاهرة على �آخره .والفاعل �ضمير م�ستتر
جواز ًا ،تقديره :هو .والجملة �صلة المو�صول؛ ال مح ّل لها من الإعراب.

ﮎ :فعل ما�ض ،مبني على الفتحة الظاهرة على �آخره .والفاعل �ضمير م�ستتر
جواز ًا ،تقديره :هو.
ﮏ :مفعول به �أ ّول ،من�صوب ،وعالمة ن�صبه الفتحة الظاهرة على �آخره.
ﮐ :ا�سم مو�صول ،مبني على ال�سكون ،واقع في مح ّل ن�صب مفعول به ثانٍ .
ﮑ :حرف نفي وجزم وقلب ،مبني على ال�سكون.
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ﮌ :الب���اء حرف ج ّر ،مبني على الك�سر .القلم :ا�سم مجرور بالباء ،وعالمة
ج ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره ،والجا ّر والمجرور متع ّلقان بالفعل (ع ّلم).

ﮒ :فعل م�ضارع مجزوم بـ (لم) ،وعالمة جزمه ال�سكون الظاهرة على �آخره.
والفاع���ل �ضمير م�ستتر ج���واز ًا ،تقديره :هو .والجملة �صلة المو�صول؛ ال محل لها
من الإعراب.
ﮔ :حرف ردع وزجر ،مبني على ال�سكون.
ﮕ :حرف توكيد ون�صب ،مبني على الفتح.
ﮖ :ا�سم (� ّإن) من�صوب ،وعالمة ن�صبه الفتحة الظاهرة على �آخره.
ﮗ :ال�ل�ام المزحلقة ،حرف مبني على الفت���ح .يطغى :فعل م�ضارع مرفوع،
وعالمة رفعه ال�ض ّمة المق��� ّدرة على الألف للتعذّر .والفاعل �ضمير م�ستتر جواز ًا،
تقديره :هو .والجملة الفعل ّية واقعة في مح ّل رفع خبر (� ّإن).
ﮙ :حرف م�صدري ون�صب ،مبني على ال�سكون.
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ﮚ :ر�أى :فع���ل ما�ض ،مبني على الفتحة المق ّدرة على الألف للتعذّر .والفاعل
�ضمير م�ستتر جواز ًا ،تقدي���ره :هو .والم�صدر الم�ؤ ّول من (�أن) والفعل ،واقع في
محل ج ّر بحرف ج ّر مق ّدر (لر�ؤياه) ،والجا ّر والمجرور متع ّلقان بالفعل (يطغى).
والهاء �ضمير م ّت�صل ،مبني على ال�سكون ،واقع في مح ّل ن�صب مفعول به �أ ّول.
ﮛ((( :فع���ل ما�ض ،مبني على الفتح���ة المق ّدرة على الألف للتعذّر .والفاعل
�ضمي���ر م�ستتر جواز ًا ،تقديره :هو .والجملة الفعل ّية واقعة في مح ّل ن�صب مفعول
به ثان للفعل (ر�أى).
ﮝ :حرف توكيد ون�صب ،مبني على ال�سكون.
ﮞ :حرف ج ّر ،مبني على ال�سكون.
رب :ا�س���م مج���رور بـ (�إلى) ،وعالمة ج ّره الك�س���رة الظاهرة على �آخره.
ﮟّ :
والج���ا ّر والمجرور متع ّلقان بمحذوف خبر مق ّدم ل���ـ (� ّإن) ،وهو م�ضاف .والكاف
�ضمير م ّت�صل ،مبني على الفتح ،واقع في مح ّل ج ّر بالإ�ضافة.
ﮠ :ا�سم (� ّإن) م�ؤخّ ر من�صوب ،وعالمة ن�صبه الفتحة المق ّدرة على الألف
للتعذّر.
ﮢ :الهمزة حرف ا�ستفهام ،مبني على الفتح .ر�أيت :فعل ما�ض ،مبني على
ال�سكون؛ التّ�صاله بتاء ال�ضمير .والتاء �ضمير م ّت�صل ،مبني على الفتح ،واقع في
مح ّل رفع فاعل.
ﮣ :ا�س���م مو�صول ،مبني على ال�سكون ،واقع في مح��� ّل ن�صب مفعول به �أ ّول
أيت) ،وهو بمعن���ى (�أخ ِب ْرني) الذي يتع ّدى �إلى مفعولين ،والمفعول
للفع���ل في (ر� َ
الثاني محذوف (ي�ستدلّ عليه من الآية القادمة� :ألم يعلم � ّأن اهلل يرى).
(((

�أي � ّإن الإن�سان يغفل عن ر ّبه ،ويكفر به �إذا ر�أى نف�سه م�ستغني ًا ،وغير ذي حاجة منه �إليه تعالى.

ﮤ :فع���ل م�ض���ارع مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ض ّمة المق��� ّدرة على الألف للتعذّر.
والفاع���ل �ضمير م�ستتر ج���واز ًا ،تقديره :هو .والجملة �صلة المو�صول؛ ال محل لها
من الإعراب.
ﮦ :مفعول به من�صوب ،وعالمة ن�صبه الفتحة الظاهرة على �آخره.

ﮨ :فعل ما�ض ،مبني على الفتحة المق ّدرة على الألف للتعذّر .والفاعل �ضمير
م�ستتر جواز ًا ،تقديره :هو .والجملة واقعة في مح ّل ج ّر بالإ�ضافة.
ﮪ :الهمزة حرف ا�ستفهام ،مبني على الفتح .ر�أيت :فعل ما�ض ،مبني على
ال�سكون؛ التّ�صاله بتاء ال�ضمير .والتاء �ضمير م ّت�صل ،مبني على الفتح ،واقع في
مح ّل رفع فاعل.
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ﮧ :مفعول في���ه ،ظرف زمان ،مبني على ال�سكون ،واقع في محل ن�صب متع ّلق
بالفعل (ينهى) ،وهو م�ضاف.

ﮫ :حرف �شرط ،مبني على ال�سكون.
ﮬ  :فع���ل ما����ض ناق�ص ،مبني على الفتح ،في مح��� ّل جزم فعل ال�شرط .وا�سم
(كان) �ضمير م�ستتر جواز ًا ،تقديره :هو.
ﮭ :حرف ج ّر ،مبني على ال�سكون.
ﮮ :ا�س���م مج���رور بـ (عل���ى) ،وعالمة ج��� ّره الك�سرة الظاه���رة على �آخره،
والجا ّر والمجرور متع ّلقان بمحذوف خبر (كان).
وجواب ال�شرط محذوف.
ﮰ :حرف عطف ،مبني على ال�سكون.
ﮱ :فع���ل ما����ض ،مبني على الفتح���ة الظاهرة على �آخره ،وه���و معطوف على
(كان) .والفاعل �ضمير م�ستتر جواز ًا ،تقديره :هو.
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ﯓ :الب���اء :ح���رف ج ّر ،مبن���ي على الك�س���ر .التقوى :ا�سم مج���رور بالباء،
وعالمة ج��� ّره الك�سرة المق��� ّدرة على الألف للتع���ذّر ،والجا ّر والمج���رور متع ّلقان
بالفعل (�أمر).
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ﯕ :الهمزة حرف ا�ستفهام ،مبني على الفتح .ر�أيت :فعل ما�ض ،مبني على
ال�سك���ون؛ التّ�صاله بتاء ال�ضمي���ر .والتاء �ضمير م ّت�صل ،مبن���ي على الفتح ،واقع
ف���ي مح ّل رفع فاعل .والمفعول الأ ّول محذوف ،دلّ عليه (الذي ينهى) ،والمفعول
الثاني �آية (�ألم يعلم) الآتية.
ﯖ :حرف �شرط ،مبني على ال�سكون.
ﯗ :فع���ل ما�ض ،مبني على الفتح���ة الظاهرة على �آخره ،وهو في مح ّل جزم
فعل ال�شرط .والفاعل �ضمير م�ستتر جواز ًا ،تقديره :هو.
ﯘ :ال���واو عاطفة .تو ّلى :فعل ما�ض ،مبني عل���ى الفتحة المق ّدرة على الألف
للتعذّر .والفاعل �ضمير م�ستتر جواز ًا ،تقديره :هو.
ﯚ :الهم���زة حرف ا�ستفه���ام ،مبني على الفتح .لم :ح���رف نفي وجزم وقلب،
مبني على ال�سكون.
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ﯛ :فعل م�ضارع مجزوم بـ (لم) ،وعالمة جزمه ال�سكون الظاهرة على �آخره.
والفاعل �ضمير م�ستتر جواز ًا ،تقديره :هو .والجملة الفعل ّية واقعة في مح ّل ن�صب
مفعول به ثان لـ (ر�أيت).
ﯜ :الب���اء :حرف ج ّر زائد ،مبني على الك�سرّ � .أن :حرف توكيد ون�صب ،مبني
على الفتح.
ﯝ :لف���ظ الجاللة ،ا�سم (� ّأن) من�صوب ،وعالمة ن�صبة الفتحة الظاهرة على
�آخره.

ﯞ :فع���ل م�ضارع مرفوع ،وعالم���ة رفعه ال�ض ّمة المق ّدرة عل���ى الألف للتعذّر.
والفاع���ل �ضمير م�ستتر جواز ًا ،تقديره :ه���و .والجملة الفعل ّية واقعة في مح ّل رفع
خب���ر (� ّأن) .والم�صدر الم����ؤ ّول من (� ّأن) وا�سمها وخبره���ا واقع في مح ّل ن�صب
مفعول به للفعل (يعلم).
ﯡ :ال�ل�ام ّ
موطئ ��ة للق�س ��م ،حرف مبني على الفت���ح� .إن :حرف �شرط ،مبني
على ال�سكون.
الموطئة للق�س ��م؛ لأ ّنها ِّ
ّ
توطئ
ال�ش���رطيةُ ،يقال لها :ال�ل�ام
�إنّ ال�ل�ام المقترن���ة بـ (�إن)
ّ
الجواب للق�سم ؛ �أي تم ّهد.

ﯢ :حرف نفي وجزم وقلب ،مبني على ال�سكون.
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ﯠ :حرف ردع وزجر ،مبني على ال�سكون.

ﯣ :فعل م�ضارع مجزوم بـ (لم) ،وعالمة جزمه حذف حرف الع ّلة ،وهو فعل
ال�شرط .والفاعل �ضمير م�ستتر جواز ًا ،تقديره :هو.
ﯤ((( :الالم واقعة في جواب الق�سم .ن�سفع :فعل م�ضارع مبني على الفتح؛
���ن) .والفاعل �ضمير
التّ�صال���ه بن ��ون التوكيد الخفيفة ،الت���ي ُقلبت �ألف ًا (لن�س َف َع ْ
م�ستتر وجوب ًا ،تقديره :نحن .والجملة جواب الق�سم؛ ال مح ّل لها من الإعراب.
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(((

ال�سفع :الجذب ال�شديد.
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بناء الفعل الم�ضارع:
يتغير �آخره ب�س���بب العوامل الداخلة عليه،
معرب بالأ�ص���ل؛ �أي ّ
الفعل الم�ض���ارع هو فعل َ
ولك ّنه ُيبنى في حالتين:
ُ .1يبنى على الفتح �إذا لحقته نونا التوكيد الخفيفة �أو الثقيلة ،نحو :ي�ضرِبَ ْن ـ ي�ضرِبَ َّن.
ُ .2يبنى على ال�سكون �إذا لحقته نون الن�سوة ،نحو :ي�ضر ِْب َن.
غير مف�صول من
تدخل نون التوكيد على الفعل الم�ض���ارع وجوباً� ،إذا كان جواباً ٍ
لق�سم َ
أخدمن الوطن.
الالمُ ،م�س َت ْق َب ًالُ ،م ْثبتاً ،نحو :وحقّك ل ّ

ﯥ :الب���اء حرف ج ّر ،مبني عل���ى الك�سر .النا�صية :ا�س���م مجرور بالباء،
وعالم���ة ج ّره الك�س���رة الظاهرة على �آخ���ره ،والجا ّر والمج���رور متع ّلقان بالفعل
(ن�سفع).
ﯧ((( :ب���دل من (النا�صية) ،مجرور ،وعالمة ج��� ّره الك�سرة الظاهرة على
�آخره.
ﯨ� :صفة لـ (نا�صية) مجرورة ،وعالمة ج ّرها الك�سرة الظاهرة على �آخره؛
لذلك جاز �إبدال النكرة (نا�صية) من المعرفة (النا�صية).

ولما كانت النا�ص���ية الأولى
ي�ش���ترط في البدل �أن يتب���ع المبدل منه في التعريف والتنكيرّ ،
162
معرفة ب�أل ،لم يجز �أن تكون (نا�ص���ية) بد ًال منها .ولكن عندما ُو ِ�ص���فت ُخ ِّ�ص�صت ،فجاز
ّ
ذلك.

(((

�شعر مق ّدم الر�أ�س.

ﯩ� :صفة ثانية لـ (نا�صية) ،مجرورة وعالمة ج ّرها الك�سرة الظاهرة على
�آخره.
ﯫ :الفاء ا�ستئناف ّية .الالم الم الأمرَ .ي ْد ُع :فعل م�ضارع مجزوم بالم الأمر،
وعالمة جزمه حذف حرف الع ّلة .والفاعل �ضمير م�ستتر جواز ًا ،تقديره :هو.

ﯮ :ال�سي���ن حرف ا�ستقبال ،مبن���ي على الفتح .ند ُع :فع���ل م�ضارع مرفوع،
وعالم���ة رفع���ه ال�ض ّمة المق��� ّدرة للثقل على ال���واو المحذوفة ( ندع���و) .والفاعل
�ضمير م�ستتر وجوب ًا ،تقديره :نحن.
ﯯ((( :مفعول به من�صوب ،وعالمة ن�صبه الفتحة الظاهرة على �آخره.
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ﯬ((( :مفعول به من�صوب ،وعالمة ن�صبه الفتحة الظاهرة على �آخره ،وهو
ال�ضم ،واقع في مح ّل ج ّر بالإ�ضافة.
م�ضاف .والهاء �ضمير م ّت�صل ،مبني على ّ

ﯱ :حرف ردع وزجر ،مبني على ال�سكون.
ﯲ :حرف نهي ،مبني على ال�سكون.
ﯳ :ت ُِط ْع :فعل م�ضارع مجزوم بـ (ال) ،وعالمة جزمه ال�سكون الظاهرة على
�آخ���ره .والفاعل �ضمير م�ستتر وجوب ًا؛ تقدي���ره� :أنت .والهاء �ضمير م ّت�صل ،مبني
ال�ضم ،واقع في مح ّل ن�صب مفعول به.
على ّ
ﯴ :ال���واو عاطفة .ا�سج���د :فعل �أمر ،مبن���ي على ال�سك���ون الظاهرة على
�آخره .والفاعل �ضمير م�ستتر وجوب ًا ،تقديره� :أنت.
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ﯵ :ال���واو عاطف���ة .اقت���رب :فعل �أمر ،مبن���ي على ال�سك���ون الظاهرة على
�آخره .والفاعل �ضمير م�ستتر وجوب ًا ،تقديره� :أنت.
(((
(((

النادي :المجل�س ،والمراد �أهل المجل�س.
الزبانية :المالئكة الموكلون بجهنّم.

ال����ت����م����اري����ن
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 .1ا�ستخرج الأفعال الم�ضارعة ،مب ّين ًا ما �إن كانت معربة �أم مبن ّية ،واذكر عالمة
الإعراب �أو البناء:
}ﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁ ﰂﰃ{
.................................................................................................................................................

}ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ{
.................................................................................................................................................

}ﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺ{
.................................................................................................................................................

� .2أعرب الكلمات التي ُو ِ�ضع تحتها ّ
خط:
}ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ{
.................................................................................................................................................

}ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ{
.................................................................................................................................................
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الدرس الثاني عشر

\à

$
ﭑ ﭒﭓﭔ ﭕﭖﭗ ﭘﭙ ﭚﭛ ﭜ
ﭝﭞ ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ ﭦﭧ
ﭨﭩﭪﭫ ﭬ ﭭﭮﭯﭰﭱﭲ ﭳ

تَذْ ُك���ر ال�سورة �إنزال القر�آن في ليلة الق���درّ ،
وتعظم الليلة بتف�ضيلها على �ألف
�شهر ،وتن ّزل المالئكة والروح فيها .وال�سورة تحتمل الم ّك ّية والمدن ّية.
اإلعراب:

ﭑّ � :إن :ح���رف ت�أكي���د ون�صب ،مبني على الفتح ،عل���ى النون المحذوفة؛ منع ًا
لتوالي الأمثال؛ �أي ثالث نونات .والنا �ضمير م ّت�صل ،مبني على ال�سكون ،واقع في
مح ّل ن�صب ا�سم (� ّإن).
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بيان(((:

ﭒ((( :فعل ما�ض ،مبني على ال�سكون؛ التّ�صاله بنا الفاعلين .والنا �ضمير
م ّت�صل ،مبني عل���ى ال�سكون ،واقع في مح ّل رفع فاعل .والجملة الفعل ّية واقعة في
ال�ض���م ،واقع في مح ّل
مح��� ّل رفع خب���ر (� ّإن) .والهاء �ضمير م ّت�ص���ل ،مبني على
ّ
ن�صب مفعول به.
ﭓ :حرف ج ّر ،مبني على ال�سكون.
((( الطباطبائ���ي ،محمد ح�سين :الميزان في تف�سير القر�آن ،قم المق ّد�سة ،م� ّؤ�س�سة الن�شر الإ�سالمي التابعة لجماعة
المد ّر�سين ،ج� ،20ص.330
((( وظاه���ر (الإنزال) جملة الكتاب العزيز ،ال بع����ض �آياته .وي�ؤ ّيده التعبير بالإنزال ،الظاهر في اعتبار الدفعة ،دون
التنزيل ،الظاهر في التدريج.
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ﭔ :ا�س���م مجرور بـ(في) ،وعالمة ج ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره ،والجا ّر
والمج���رور متع ّلق���ان بمح���ذوف حال م���ن اله���اء� ،أو بالفعل في (�أنزلن���اه) ،وهو
م�ضاف.
ﭕ((( :م�ضاف �إليه مجرور ،وعالمة ج ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره.
إع���������راب ال�����س�����ور ال���ق���رآن���ي���ة

ﭗ :ال���واو ا�ستئناف ّية .ما :ا�سم ا�ستفهام ،مبني عل���ى ال�سكون ،واقع في مح ّل
رفع مبتد�أ.
ﭘ� :أدرى :فع���ل ما����ض ،مبني عل���ى الفتحة المق��� ّدرة على الأل���ف للتعذّر.
والفاع���ل �ضمير م�ستتر جواز ًا ،تقديره :ه���و .والجملة الفعل ّية واقعة في مح ّل رفع
خبر (ما) .والكاف �ضمير م ّت�صل ،مبني على الفتح ،واقع في مح ّل ن�صب مفعول
به �أ ّول لـ (�أدرى).
ﭙ :ا�سم ا�ستفهام ،مبني على ال�سكون ،واقع في مح ّل رفع مبتد�أ.
ﭚ :خبر مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ض ّمة الظاهرة على �آخره .والجملة اال�سم ّية
واقعة في مح ّل ن�صب مفعول به ثان لـ (�أدرى) ،و(ليلة) م�ضاف.
ﭛ :م�ضاف �إليه مجرور ،وعالمة ج ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره.
ﭝ :مبتد�أ مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ض ّمة الظاهرة على �آخره ،وهو م�ضاف.
ﭞ :م�ضاف �إليه مجرور ،وعالمة ج ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره.
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ﭟ :خبر مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ض ّمة الظاهرة على �آخره.
ﭠ :حرف ج ّر ،مبني على ال�سكون.
((( الم���راد بالق���در التقدير؛ فهي ليلة التقدير ،يق ّدر اهلل فيها حوادث ال�سن���ة من الليلة �إلى مثلها من قابل ،من حيا ٍة
ٍ
وموت ورزقٍ و�سعاد ٍة و�شقاء.

ﭡ :ا�سم مجرور بـ (من) ،وعالمة ج ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره ،والجا ّر
والمجرور متع ّلقان بـ (خير) ،و(�ألف) م�ضاف.
ﭢ :م�ضاف �إليه مجرور ،وعالمة ج ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره.

ﭥ :فاعل مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ض ّمة الظاهرة على �آخره.
ﭦ((( :ال���واو عاطف���ة .ال���روح :ا�سم معط���وف على (المالئك���ة) ،مرفوع،
وعالمة رفعه ال�ض ّمة الظاهرة على �آخره.
ﭧ :ف���ي :حرف ج ّر ،مبني عل���ى ال�سكون .والهاء �ضمي���ر م ّت�صل ،مبني على
ال�سك���ون ،واقع في مح ّل ج ّر بحرف الج ّر ،والجا ّر والمجرور متع ّلقان بـ (تن ّزل)،
�أو متع ّلقان بمحذوف حال من (الروح).
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ﭤ :فعل م�ضارع مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ض ّمة الظاهرة على �آخره( ،الأ�صل:
تتن ّزل).

وج ��ه �إعراب ��ي �آخر :والروح :الواو حاليّة .ال���روح :مبتد�أ مرفوع ،وعالمة رفعه
ال�ضمّة الظاهرة على �آخره.
ﭧ :ج���ا ّر ومجرور ،متع ّلقان بمحذوف خبر .والجملة اال�سم ّية واقعة في مح ّل
ن�صب حال من (المالئكة).
ﭨ :الب���اء :حرف ج ّر ،مبن���ي على الك�سر� .إذن :ا�سم مجرور بالباء ،وعالمة
ج��� ّره الك�سرة الظاه���رة على �آخ���ره ،والجا ّر والمج���رور متع ّلقان بـ (تن��� ّزل)� ،أو 169
متع ّلقان بمحذوف حال من (المالئكة) ،و(�إذن) م�ضاف.
(((

ال���روح :قيل جبرائيل  .Qوقيل :مخل���وق �أعظم من المالئكة .وقيل :الروح الذي من الأمر }ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶ {.

رب :م�ضاف �إليه مجرور ،وعالمة ج ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره ،وهو
ﭩّ :
م�ضاف .والهاء �ضمير م ّت�صل ،مبني على ال�سكون ،واقع في مح ّل ج ّر بالإ�ضافة.
ﭪ :حرف ج ّر ،مبني على ال�سكون.
إع���������راب ال�����س�����ور ال���ق���رآن���ي���ة

ﭫ :ا�سم مجرور بـ (م���ن) ،وعالمة ج ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره ،والجا ّر
والمجرور متع ّلقان بـ (�إذن) ،و(ك ّل) م�ضاف.
ﭬ :م�ضاف �إليه مجرور ،وعالمة ج ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره.
ﭮ((( :خبر مق ّدم مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ض ّمة الظاهرة على �آخره.
ﭯ� :ضمير منف�صل ،مبني على الفتح ،واقع في مح ّل رفع مبتد�أ م�ؤخّ ر.
ﭰ :حتى :حرف ج ّر ،مبني على ال�سكون.
الزمانية.
المكانية �أو
الأ�صل في معنى حتّى انتهاء الغاية
ّ
ّ
ال يكون مجرورها �إال ا�س���ماً ظاهراً �آخراً� ،أو م ّت ً
�ص�ل�ا بالآخر ،غير داخل في حكم ما قبلها،
نحو� :صمت ما بقي من �شهر رم�ضان حتى يوم الفطر .فيوم الفطر غير داخل في ال�صوم.

ﭱ :ا�س���م مج���رور بـ (حت���ى) ،وعالمة ج��� ّره الك�سرة الظاه���رة على �آخره،
والجا ّر والمجرور متع ّلقان بـ (�سالم) ،وهو م�ضاف.
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ﭲ :م�ضاف �إليه مجرور ،وعالمة ج ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره.

تخت�ص بالليلة ،ويلزمه
((( �إ�ش���ارة �إل���ى العناية الإلهية ب�شم���ول الرحمة لعباده المقبلين �إليه ،و�س ّد باب نقمة جدي���دة
ّ
بالطبع وهن كيد ال�شياطين.

ال����ت����م����اري����ن

� .1أعرب الكلمات التي ُو ِ�ضع تحتها ّ
خط:
}ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥ{
......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................
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الدرس الثالث عشر

\á
$

ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ
ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ
ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ
ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ
ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ
ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛ
ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ
ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ

النبي مح ّمد Pلعا ّمة �أهل الكتاب والم�شركين ،وبعبارة
ّ
ت�سجل ال�سورة ر�سالة ّ
�أخرى للمل ّيين وغيرهم ،وهم عا ّمة الب�شر؛ فتفيد عموم الر�سالة ،و�أنّها م ّما كانت
تقت�ضي���ه ال�سنّة الإله ّي���ة � -سنة الهداية  -التي ت�شير �إليها �أمثال قوله تعالى} :ﯳ
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ{((( ،وقوله تعالى}:ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
���ج عل���ى عموم دعوته Pب�أنّها ال تت�ض ّم���ن � اّإل ما ي�صلح المجتمع
ﮄ{((( ،وتحت ّ
إن�ساني من االعتقاد والعمل.
ال ّ
وال�سورة تحتمل الم ّك ّية والمدن ّية ،و�إن كان �سياقها بالمدن ّية �أ�شبه.
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بيان(((:

اإلعراب:

ﭴ :حرف نفي وجزم وقلب ،مبني على ال�سكون.
ﭵ :فع���ل م�ضارع ناق����ص ،مجزوم بـ (ل���م) ،وعالمة جزم���ه ال�سكون ،وقد
175
ُح ّرك بالك�سر؛ منع ًا اللتقاء ال�ساكنين.
((( الطباطبائ���ي ،محمد ح�سين :الميزان في تف�سير القر�آن ،قم المق ّد�سة ،م� ّؤ�س�سة الن�شر الإ�سالمي التابعة لجماعة
المد ّر�سين ،ج� ،20ص.330
((( �سورة الإن�سان ،الآية .3
((( �سورة فاطر ،الآية .24

ﭶ :ا�سم مو�صول ،مبني على الفتح ،واقع في محل رفع ا�سم (يكن).
ال�ض���م التّ�صاله بواو الجماع���ة .والواو �ضمير
ﭷ :فع���ل ما����ض ،مبني على
ّ
م ّت�صل ،مبني على ال�سكون ،واقع في مح ّل رفع فاعل .والجملة �صلة المو�صول؛ ال
مح ّل لها من الإعراب.
إع���������راب ال�����س�����ور ال���ق���رآن���ي���ة

ﭸ :حرف ج ّر ،مبني على ال�سكون.
ﭹ :ا�سم مجرور بـ (من) ،وعالمة ج ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره .والجا ّر
والمجرور متع ّلقان بمحذوف حال من فاعل (كفروا) ،و(�أهل) م�ضاف.
ﭺ :م�ضاف �إليه مجرور ،وعالمة ج ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره.
ﭻ :ال���واو عاطف���ة .الم�شركين :ا�سم معطوف عل���ى (�أهل) ،مجرور،
وعالمة ج ّره الياء؛ لأنّه جمع مذ ّكر �سالم.
ﭼ((( :خبر (يكن) من�صوب ،وعالمة ن�صبه الياء؛ لأنّه جمع مذ ّكر �سالم.
ﭽ :حتى :حرف ج ّر ،مبني على ال�سكون.

حتّى :من �أدوات التي تن�صب الفعل الم�ضارع ب�أن م�ضمرة بعدها وجوباً.
و ُي�شترط في الفعل الم�ضارع �أن يكون م�س���تقب ًال بالن�سبة �إلى ما قبلها� ،سواء �أكان م�ستقب ًال
بالن�سبة �إلى زمن التك ّلم �أو ال.
في هذا المورد الفعل الم�ض���ارع المن�ص���وب دال على اال�س���تقبال ،رغ���م �أنّ زمن التك ّلم
ٌ
البينة.
حا�صل بعد مجيء ّ
176
و(ح ّتى) تارة تكون بمعنى (كي)؛ �أي �إذا كان ما قبلها ع ّلة لما بعدها.
وتار ًة تكون بمعنى (�إلى) ،وذلك �إذا كان ما بعدها غاي ًة لما قبلها.
((( م���ن االنف���كاك ،وه���و االنف�صال عن �ش��� ّدة اتّ�صال ،والمراد به  -عل���ى ما ي�ستفاد من قول���ه} :ﭽﭾﭿ{ -
انفكاكهم عما تقت�ضي �سنّة الهداية والبيان.

ﭾ :ت�أت���ي :فع���ل م�ضارع من�صوب ب���ـ (�أن) م�ضمرة بع���د (حتى) ،وعالمة
ن�صب���ه الفتح���ة الظاهرة عل���ى �آخره ،والم�صدر الم����ؤ ّول م���ن (�أن) والفعل واقع
ف���ي مح ّل ج ّر بـ (حتى)؛ �أي حتى �إتيان الب ّين���ة ،والجا ّر والمجرور متع ّلقان با�سم
ال�ضم ،واقع في مح ّل ن�صب
الفاعل (منف ّكين) .والهاء �ضمير م ّت�صل مبني ،على ّ
مفعول به.
ﮁ :بدل من (الب ّينة) مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ض ّمة الظاهرة على �آخره.
وجه �إعرابي �آخر :ر�سول :خبر لمبتد�أ محذوف ،تقديره هي.
ﮂ :حرف ج ّر ،مبني على ال�سكون ،وقد ُح ّرك بالفتح منع ًا اللتقاء ال�ساكنين.
ﮃ :لفظ الجاللة ،ا�سم مجرور بـ (من) ،وعالمة ج ّره الك�سرة الظاهرة على
�آخره ،والجا ّر والمجرور متع ّلقان بمحذوف �صفة لـ (ر�سول).
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ﭿ((( :فاعل مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ض ّمة الظاهرة على �آخره.

ﮄ :فع���ل م�ض���ارع مرفوع ،وعالمة رفع���ه ال�ض ّمة المق ّدرة عل���ى الواو للثقل.
والفاع���ل �ضمير م�ستتر جواز ًا ،تقديره :ه���و .والجملة الفعل ّية واقعة في مح ّل رفع
�صفة ثانية لـ (ر�سول).
وج ��ه �إعراب ��ي �آخ ��ر للجمل ��ة :واقعة في مح��� ّل ن�صب حال م���ن (ر�سول)؛ لأنّ
تخ�ص�صت بال�صفة (من اهلل).
(ر�سول) نكرة ّ
ﮅ((( :مفعول به من�صوب ،وعالمة ن�صبه الفتحة الظاهرة على �آخره.
ﮆ(((� :صفة من�صوبة ،وعالمة ن�صبها الفتحة الظاهرة على �آخره.
الحجة الظاهرة ،هي النبي مح ّمد .P
((( الب ّينة :هي ّ
((( ال�صحف جمع �صحيفة ،وهي ما ُيكتب فيها ،والمراد بها �أجزاء القر�آن النازلة.
بم�س ال�شياطين.
((( المراد تق ّد�سها من قذارة الباطلّ ،
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ﮈ :في :حرف ج ّر .والهاء �ضمير م ّت�صل ،مبني على ال�سكون ،واقع في مح ّل
ج ّر بحرف الج ّر ،والجا ّر والمجرور متع ّلقان بمحذوف خبر مق ّدم.
ﮉ(((  :مبت���د�أ م�ؤخّ ���ر مرف���وع ،وعالمة رفع���ه ال�ض ّمة الظاه���رة على �آخره،
والجملة اال�سم ّية واقعة في مح ّل ن�صب �صفة ثانية لـ (�صحف ًا).
إع���������راب ال�����س�����ور ال���ق���رآن���ي���ة

وج ��ه �إعراب ��ي �آخ ��ر للجملة :واقعة ف���ي مح ّل ن�صب حال م���ن (�صحفاً)؛ لأنّ
تخ�ص�صت بال�صفة (مطهّرة).
(�صحفاً) نكرة ّ
ﮊ� :صفة لـ (كتب) مرفوعة ،وعالمة رفعها ال�ض ّمة الظاهرة على �آخره.
ﮌ :الواو حرف عطف .ما :حرف نفي ،مبني على ال�سكون.
ﮍ :فعل ما�ض ،مبني على الفتحة الظاهرة على �آخره.
ﮎ :ا�سم مو�صول ،مبني على الفتح ،واقع في مح ّل رفع فاعل.
ﮏ :فع���ل ما�ض ،مبني على ال�ض ّمة المق ّدرة للثقل على الياء المحذوفة ،وهو
مبني للمجهول .وواو الجماعة �ضمير م ّت�صل ،مبني على ال�سكون ،واقع في مح ّل
رفع نائب فاعل .والجملة �صلة المو�صول؛ ال مح ّل لها من الإعراب.
ﮐ :مفعول به من�صوب ،وعالمة ن�صبه الفتحة الظاهرة على �آخره.
ﮑ :حرف ح�صر ،مبني على ال�سكون.
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ﮒ :حرف ج ّر ،مبني على ال�سكون.
ﮓ :ا�سم مجرور بـ (من) ،وعالمة ج ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره ،والجا ّر
والمجرور متع ّلقان بالفعل (تف ّرق) ،و(بعد) م�ضاف.
ﮔ :حرف م�صدري ،مبني على ال�سكون.
(((

المراد بالكتب التي في ال�صحف الأحكام والق�ضايا الإله ّية المتع ّلقة باالعتقاد والعمل.

ﮕ :ج���اء :فع���ل ما����ض ،مبني عل���ى الفتحة الظاه���رة على �آخ���ره ،والتاء
ال�ضم ،واقع في مح ّل ن�صب مفعول به.
للت�أنيث .والهاء �ضمير م ّت�صل ،مبني على ّ
والم�ص���در الم����ؤ ّول من (ما) والفعل (جاء) واقع في مح��� ّل ج ّر بالإ�ضافة؛ �أي �إال
من بعد مجيء...
ﮘ :الواو حرف عطف .ما :حرف نفي ،مبني على ال�سكون.
ﮙ :فع���ل ما����ض ،مبني عل���ى ال�ض ّمة؛ التّ�صال���ه بواو الجماع���ة ،وهو مبني
للمجه���ول ،وواو الجماعة �ضمير م ّت�صل ،مبني عل���ى ال�سكون ،واقع في مح ّل رفع
نائب فاعل.
ﮚ� :أداة ح�صر.
ﮛ :ال�ل�ام :ح���رف تعليل وج ّر ،مبني عل���ى الك�سر .يعب���دوا :فعل م�ضارع
من�ص���وب ب���ـ (�أن) م�ضم���رة بعد ال�ل�ام ،وعالمة ن�صب���ه حذف الن���ون؛ لأنّه من
الأفعال الخم�سة .وواو الجماعة �ضمير م ّت�صل ،مبني على ال�سكون ،واقع في مح ّل
رف���ع فاعل .والم�صدر الم�ؤ ّول من (�أن) والفعل واقع في مح ّل ج ّر بالالم ،والجا ّر
والمجرور متع ّلقان بالفعل (� ِأم ُروا).
الالم :هنا من الأدوات التي تن�ص���ب الفعل الم�ض���ارع ب�أن م�ض���مرة جوازاً .وتظهر (�أنْ )
وجوباً �إذا وقعت بينها وبين ال النافية ،نحو :جئتك لئلاّ ت�ضرب زيداً.

ﮜ :لفظالجاللة،مفعولبهمن�صوب،وعالمةن�صبهالفتحةالظاهرةعلى�آخره.
ﮝ :ح���ال من فاعل (يعب���دوا) من�صوب ،وعالمة ن�صب���ه الياء؛ لأنّه جمع
مذ ّكر �سالم.
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ﮖ :فاعل مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ض ّمة الظاهرة على �آخره.
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ﮞ :ال�ل�ام :ح���رف ج��� ّر مبني عل���ى الفتح .واله���اء �ضمير م ّت�ص���ل ،مبني على
ال�ض���م ،واقع في مح ّل ج ّر بحرف الج ّر ،والجا ّر والمجرور متع ّلقان با�سم الفاعل
ّ
(مخل�صين).
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ﮟ :مفع���ول به ال�سم الفاعل (مخل�صين) ،من�صوب وعالمة ن�صبه الفتحة
الظاهرة على �آخره.
مر �أنّ لعمل ا�سم الفاعل �شروط ،منها �أن يعتمد على نفي.
ّ
وهذا المورد مثال على هذا ال�ش���رط ،حيث اعتمد ا�س���م الفاعل (مخل�ص���ين) على النفي
الوارد قبله (وما �أُ ِمروا �إال.)...

ﮠ((( :حال ثانية من�صوبة ،وعالمة ن�صبها الفتحة الظاهرة على �آخره.
ﮡ :فع���ل م�ضارع من�صوب ،وعالمة ن�صبه حذف النون؛ لأنّه من الأفعال
الخم�س���ة .وواو الجماع���ة �ضمير م ّت�صل ،مبني عل���ى ال�سكون ،واقع في مح ّل رفع
فاعل .وهو معطوف على (يعبدوا)
ﮢ :مفعول به من�صوب ،وعالمة ن�صبه الفتحة الظاهرة على �آخره.
ﮣ :مثل �إعراب (ويقيموا).
ﮤﮥ :مفعول به من�صوب ،وعالمة ن�صبه الفتحة الظاهرة على �آخره.

ﮦ :ال���واو ا�ستئنافي���ة .ذا :ا�سم �إ�شارة مبني على ال�سك���ون ،واقع في مح ّل
 180رفع مبتد�أ .والالم للبعد .والكاف كاف الخطاب.

((( جم���ع حني���ف من الحنف ،وهو الميل عن جانبي الإفراط والتفريط �إلى حاقّ و�سط االعتدال ،وقد �س ّمى اهلل تعالى
الإ�سالم دين ًا حنيف ًا؛ لأنّه ي�أمر في جميع الأمور بلزوم االعتدال والتح ّرز عن الإفراط والتفريط.

ﮧ :خبر مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ض ّمة الظاهرة على �آخره ،وهو م�ضاف.
ﮨ((( :م�ضاف �إليه مجرور ،وعالمة ج ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره.
ﮪ :حرف توكيد ون�صب ،مبني على الفتح.
ﮫ :ا�سم مو�صول مبني على الفتح ،واقع في مح ّل ن�صب ا�سم � ّإن.

ﮭ :حرف ج ّر ،مبني على ال�سكون.
ﮮ :ا�سم مجرور بـ (من) ،وعالمة ج ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره ،والجا ّر
والمجرور متع ّلقان بمحذوف حال من فاعل (كفروا) ،و(�أهل) م�ضاف.
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ﮬ  :فع���ل ما�ض ،مبني على ال�ض ّمة؛ التّ�صاله ب���واو الجماعة .والواو �ضمير
م ّت�صل ،مبني على ال�سكون ،واقع في مح ّل رفع فاعل ،والجملة �صلة المو�صول؛ ال
مح ّل لها من الإعراب.

ﮯ :م�ضاف �إليه مجرور ،وعالمة ج ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره.
ﮰ :الواو حرف عطف .الم�شركين :ا�سم معطوف على (�أهل) مجرور،
وعالمة ج ّره الياء؛ لأنّه جمع مذ ّكر �سالم.
ﮱ :حرف ج ّر ،مبني على ال�سكون.
ﯓ :ا�س���م مجرور بـ (في) ،وعالمة ج��� ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره ،والجا ّر
والمجرور متع ّلقان بمحذوف خبر (� ّإن) ،و(نار) م�ضاف.
ﯔ :م�ض���اف �إلي���ه مجرور ،وعالمة جره الفتح���ة؛ لأنّه ممنوع من ال�صرف
للعلمية والت�أنيث� ،أو للعلمية وال ُع ْج َمة.
(((

دين الكتب الق ّيمة.
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جه ّنم :ا�سم علم ،ا�سم من �أ�سماء النار.
عربية الأ�صل ،وتعني :القعر البعيد.
ولكن اختلفوا ،فمنهم من ذهب �إلى القول ب�أ ّنها كلمة ّ
أعجمية الأ�صل ،من كلمة (جه ّنام).
ومنهم من قال ب�أ ّنها � ّ
أعجمياً،
وعلى كال الأمرين ،هي ممنوعة من ال�صرف؛ لكونها ا�سم علم �أو ًال ،ولكونها لفظاً � ّ
�أو م�ؤ ّنثاً
معنوياً ثانياً.
ّ

ﯕ :حال من�صوب ،وعالمة ن�صبه الياء؛ لأنّه جمع مذ ّكر �سالم.
ﯖﯗ :ف���ي :حرف ج ّر .والهاء �ضمير م ّت�صل مبن���ي على ال�سكون ،في مح ّل ج ّر
بحرف الج ّر ،والجا ّر والمجرور متع ّلقان با�سم الفاعل (خالدين).
ﯘ� :أوالء :ا�س���م �إ�ش���ارة ،مبن���ي على الك�س���ر ،واقع في مح ّل رف���ع مبتد�أ.
والكاف حرف خطاب.
ﯙ� :ضمير ف�صل ،مبني على ال�سكون ،ال مح ّل له من الإعراب.
ﯚ :خبر مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ض ّمة الظاهرة على �آخره ،وهو م�ضاف.
وج ��ه �إعراب ��ي �آخر :هم� :ضمير منف�صل ،واقع ف���ي مح ّل رفع مبتد�أ ثان� .شرّ:
خبر المبتد�أ الثاني ،والجملة اال�سميّة واقعة في مح ّل رفع خبر المبتد�أ الأول.
ﯛ :م�ضاف �إليه مجرور ،وعالمة ج ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره.
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ﯝ :حرف توكيد ون�صب ،مبني على الفتح.
ﯞ :ا�سم مو�صول مبني على الفتح ،واقع في مح ّل ن�صب ا�سم � ّإن.
ﯟ :فع���ل ما�ض ،مبني على ال�ض ّمة؛ التّ�صاله ب���واو الجماعة .والواو �ضمير
م ّت�صل ،مبني على ال�سكون ،واقع في مح ّل رفع فاعل ،والجملة �صلة المو�صول؛ ال
مح ّل لها من الإعراب.

ﯠ :الواو عاطفة .عملوا :فعل ما�ض مبني على ال�ضم ،وواو الجماعة فاعل،
والجملة ال مح ّل لها من الإعراب؛ معطوفة على �صلة المو�صول.
ﯡ :مفع���ول به من�ص���وب ،وعالمة ن�صبه الك�س���رة ِعو�ض ًا عن الفتحة؛
لأنّه جمع م�ؤنث �سالم.
ﭑ :جزاء :مبتد�أ مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ض ّمة الظاهرة على �آخره ،وهو
ال�ضم ،واقع في مح ّل ج ّر بالإ�ضافة.
م�ضاف .والهاء �ضمير م ّت�صل ،مبني على ّ
ﭒ :مفع���ول فيه ،ظرف م���كان من�صوب ،وعالم���ة ن�صبه الفتح���ة الظاهرة
على �آخ���ره ،متع ّلق بمحذوف حال من ال�ضمير (ه���م) في (جزا�ؤهم) ،و(عند)
م�ضاف.
رب :م�ضاف �إليه مجرور ،وعالمة ج ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره ،وهو
ﭓّ :
م�ضاف .والهاء �ضمير م ّت�صل ،مبني على الك�سر ،واقع في مح ّل ج ّر بالإ�ضافة.
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}ﯢﯣﯤﯥ{ راجع �إعراب }:ﯘﯙﯚﯛ{

ﭔ :خبر مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ض ّمة الظاهرة على �آ خره ،وهو م�ضاف.
ﭕ((( :م�ضاف �إليه مجرور ،وعالمة جره الك�سرة الظاهرة على �آخره.
ﭖ :فعل م�ضارع مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ض ّمة المق ّدرة على للثقل.
ﭗ :حرف ج ّر ،مبني على ال�سكون.
ﭘ( :تح���ت) ا�سم مج���رور بـ (من) ،وعالم���ة ج ّره الك�س���رة الظاهرة على
�آخ���ره ،والجا ّر والمجرور متع ّلقان بالفعل (تج���ري)� ،أو بمحذوف حال من فاعل
(تج���ري) ،و(تحتها) م�ضاف .والهاء �ضمي���ر م ّت�صل ،مبني على الفتح ،واقع في
(((

العدن اال�ستقرار والثبات ،فجنّات عدن ،جنّات خلود ودوام.
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مح ّل ج ّر بالإ�ضافة.
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ﭙ :فاع���ل مرف���وع ،وعالمة رفع���ه ال�ض ّم���ة الظاهرة على �آخ���ره .والجملة
الفعل ّية (تجري الأنهار) واقعة في مح ّل ن�صب حال من (جنّات).
ﭚ :حال من (هم) في (ر ّبهم) من�صوب ،وعالمة ن�صبه الياء؛ لأنّه جمع
مذ ّكر �سالم.
ﭛ :في :حرف ج ّر .والهاء �ضمير م ّت�صل ،مبني على ال�سكون ،واقع في مح ّل
ج ّر بحرف الج ّر ،والجا ّر والمجرور متع ّلقان با�سم الفاعل (خالدين).
ﭜﭝ :ظ���رف ال�ستغراق الزم���ان الم�ستقبل ،من�صوب ،وعالم���ة ن�صبه الفتحة
الظاهرة على �آخره ،متع ّلق با�سم الفاعل (خالدين) �أي�ض ًا.
ﭞ((( :فعل ما�ض ،مبني على الفتحة الظاهرة على �آخره.
ﭟ :لفظ الجاللة ،فاعل مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ض ّمة الظاهرة على �آخره.
ﭠ :ع���ن :حرف ج ّر ،مبني عل���ى ال�سكون .والهاء �ضمير م ّت�صل ،مبني على
ال�ضم ،واقع في مح ّل ج ّر بحرف الج ّر ،والجا ّر والمجرور متع ّلقان بـ (ر�ضي).
ّ
ﭡ :الواو عاطفة .ر�ضوا :فعل ما�ض ،مبني على ال�ض ّمة المق ّدرة للثقل على
الياء المحذوفة .وواو الجماعة �ضمير م ّت�صل ،مبني على ال�سكون ،واقع في مح ّل
رفع فاعل.

 184ﭢﭣ :ع���ن :حرف ج��� ّر ،مبني على ال�سكون .والهاء �ضمي���ر م ّت�صل ،مبني على
ال�ض���م ،واقع ف���ي مح ّل ج ّر بح���رف الج��� ّر ،والجا ّر والمج���رور متع ّلق���ان بالفعل
ّ
(ر�ضوا).
(((

م�صداقه الثواب الذي �أعطاهم �إ ّياه؛ جزا ًء لإيمانهم وعلمهم ال�صالح.

ﭤ :ذا :ا�س���م �إ�شارة مبن���ي على ال�سكون ،واقع في مح��� ّل رفع مبتد�أ ،والالم
للبعد ،والكاف للخطاب.

ﭦ((( :فع���ل ما�ض ،مبني على الفتح���ة الظاهرة على �آخره .والفاعل �ضمير
م�ستتر جواز ًا ،تقديره :هو .والجملة �صلة المو�صول؛ ال مح ّل لها من الإعراب.
رب :مفعول به من�صوب ،وعالمة ن�صبه الفتحة الظاهرة على �آخره ،وهو
ﭧّ :
ال�ضم ،واقع في مح ّل ج ّر بالأ�ضافة.
م�ضاف .والهاء �ضمير م ّت�صل ،مبني على ّ
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���ن :ا�سم مو�ص���ول ،مبني على
ﭥ :ال�ل�ام ح���رف ج��� ّر ،مبني عل���ى الك�سرَ .م ْ
ال�سكون ،واق���ع في مح ّل ج ّر بحرف الج ّر ،والج���ا ّر والمجرور متع ّلقان بمحذوف
خبر.
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((( العل���م ب���اهلل ي�ستتبع الخ�شية منه ،والخ�شية منه ت�ستتبع الإيمان به ،بمعنى االلت���زام القلبي بربوب ّيته و�ألوه ّيتهّ ،ثم
العمل ال�صالح .

ال����ت����م����اري����ن

 .1ا�ستخرج الأفعال الم�ضارعة المن�صوبة ،مب ّين ًا �سبب الن�صب وعالمة �إعرابها:
إع����������������راب ال��������س��������ور ال�����ق�����رآن�����ي�����ة

186

}ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ{
.................................................................................................................................................

}ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ{
.................................................................................................................................................

} ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ{
.................................................................................................................................................
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ﭩﭪﭫ ﭬﭭ ﭮﭯﭰ
ﭱﭲﭳ ﭴ ﭵﭶﭷﭸ ﭹﭺﭻ
ﭼ ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ
ﮅ ﮆﮇﮈﮉ ﮊﮋﮌﮍ
ﮎﮏﮐﮑﮒﮓ ﮔ

ِذكْ���ر للقيامة و�صدور النا�س للجزاء ،و�إ�شارة �إلى بع�ض �أ�شراطها ،وهي زلزلة
الأر�ض وتحديثها �أخبارها.
وال�سورة تحتمل الم ّك ّية والمدن ّية.
اإلعراب:
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بيان(((:

ﭩ :ظرف لما ُي�ستق َبل من الزمان ،ت�ضمن معنى ال�شرط ،مبني على ال�سكون،
في مح ّل ن�صب متع ّلق بجوابه (تح ّدث) في الآية الكريمة الرابعة.
ﭪ :زل���زل :فعل ما�ض ،مبني على الفتحة الظاه���رة على �آخره ،وهو مبني
للمجهول .والتاء للت�أنيث.
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((( الطباطبائ���ي ،محمد ح�سين :الميزان في تف�سير القر�آن ،قم المق ّد�سة ،م� ّؤ�س�سة الن�شر الإ�سالمي التابعة لجماعة
المد ّر�سين ،ج� ،20ص.342
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حكم ت�أنيث الفاعل للفعل:
يجب ت�أنيث الفعل:
� .1إذا كان الفاعل م�ؤ ّنثاً
حقيقياً ،غير منف�صل عن الفعل ،نحو� :سافرت فاطمة.
ّ
� .2إذا كان الفاعل �ضميراً عائداً على م�ؤ ّنث مجازي ،نحو :الحرب انتهت.
يجوز ت�أنيث الفعل:
� .1إذا كان الفاعل م�ؤ ّنثاً
حقيقياً ،مف�صو ًال عن فعله ،نحو� :سافرت �أو �سافر اليوم فاطمة.
ّ
� .2إذا كان الفاعل ا�سماً ظاهراً
مجازياً ،نحو :انتهت �أو انتهى الحرب.
ّ
� .3إذا كان الفاعل جمع تك�س���ير ،للمذكّر �أو الم�ؤ ّن���ث ،نحو :جاءت �أو جاء الغلمان ،بكت
�أو بكى الثواكل.

ﭫ :نائب فاعل مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ض ّمة الظاهرة على �آخره .والجملة
الفعل ّية واقعة في مح ّل ج ّر بالإ�ضافة.
ﭬ :زلزال :مفعول مطل���ق من�صوب ،وعالمة ن�صبه الفتحة الظاهرة على
�آخ���ره ،وه���و م�ضاف .والهاء �ضمير م ّت�صل ،مبني عل���ى الفتح ،واقع في مح ّل ج ّر
بالإ�ضافة.
ﭮ :ال���واو حرف عطف� .أخرج :فعل ما�ض ،مبني على الفتحة الظاهرة
على �آخره ،والتاء للت�أنيث.

 190ﭯ :فاع���ل مرفوع وعالمة رفعه ال�ض ّمة ،والجمل���ة في مح ّل ج ّر ،معطوفة
على جملة (زلزلت الأر�ض).
ﭰ(((� :أثق���ال :مفعول به من�صوب ،وعالم���ة ن�صبه الفتحة الظاهرة على
(((

المراد ب�أثقالها التي تخرجها ،الموتى على ما قيل� ،أو الكنوز والمعادن التي في بطنها� ،أو الجميع.

�آخ���ره ،وه���و م�ضاف .والهاء �ضمير م ّت�صل ،مبني عل���ى الفتح ،واقع في مح ّل ج ّر
بالإ�ضافة.
ﭲ :ال���واو حرف عطف .قال :فعل ما�ض ،مبني عل���ى الفتحة الظاهرة على
�آخره.
ﭴ :ا�سم ا�ستفهام ،مبني على ال�سكون ،واقع في مح ّل رفع مبتد�أ.
ﭵ :ال�ل�ام حرف ج��� ّر ،مبني عل���ى الفتح .واله���اء �ضمير م ّت�ص���ل ،مبني على
الفت���ح ،واقع في مح ّل ج��� ّر بحرف الج ّر ،والج���ا ّر والمج���رور متع ّلقان بمحذوف
خبر .والجملة اال�سم ّية مقولة القول ،واقعة في مح ّل ن�صب مفعول به.
ﭷ :ي���وم :ظرف زم���ان من�صوب ،وعالم���ة ن�صبه الفتح���ة الظاهرة على
�آخ���ره ،متع ّلق بالفعل (تح��� ّدث) ،وهو م�ضافٍ � .إذ :م�ضاف �إليه ،وقد لحقه تنوين
أر�ض.
يوم �إذ زُلزلت ال ُ
ال ِعو�ض عن جملة محذوفة ،والتقديرَ :
ﭸ((( :فع���ل م�ض���ارع مرفوع ،وعالم���ة رفعه ال�ض ّمة الظاه���رة على �آخره.
والفاع���ل �ضمير م�ستتر جواز ًا ،تقديره :هي .والجملة جواب ال�شرط ،ال مح ّل لها
من الإعراب.
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ﭳ((( :فاعل مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ض ّمة الظاهرة على �آخره.

ﭹ� :أخب���ار :مفعول به ث���ان ،من�صوب ،وعالمة ن�صب���ه الفتحة الظاهرة
عل���ى �آخره ،وه���و م�ضاف .والهاء �ضمير م ّت�صل مبني عل���ى الفتح ،واقع في محل
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ج ّر بالإ�ضافة .والمفعول الأول محذوف ،تقدير :تح ّدثُ النا�س �أخبارها.
ﭻ :الباء :حرف ج ّرّ � .أن :حرف توكيد ون�صب ،مبني على الفتح.
((( المراد بالإن�سان الكافر ،غير الم�ؤمن ،وقيل غير ذلك.
((( ت�شه���د عل���ى �أعمال بني �آدم ،كما ت�شهد بها �أع�ضا�ؤهم ،وكتّاب الأعمال من المالئكة ،و�شهداء الأعمال من الب�شر،
وغيرهم.

رب :ا�س���م (� ّأن) من�ص���وب ،وعالم���ة ن�صب���ه الفتح���ة الظاه���رة على
ﭼّ :
�آخره ،وهو م�ض���اف .والكاف �ضمير م ّت�صل ،مبني على الفتح ،واقع في مح ّل ج ّر
بالإ�ضافة.

إع���������راب ال�����س�����ور ال���ق���رآن���ي���ة

ﭽ((( :فعل ما�ض ،مبني عل���ى الفتحة المق ّدرة على الألف للتعذّر .والفاعل
�ضمي���ر م�ستت���ر جواز ًا ،تقدي���ره :هو .والجمل���ة الفعل ّية واقعة في مح��� ّل رفع خبر
(� ّأن) ،والم�ص���در الم�ؤ ّول م���ن (� ّأن) وا�سمها وخبرها واق���ع في محل ج ّر بحرف
الج ّر ،والجا ّر والمجرور متع ّلقان بالفعل (تح ّدث).
ﭾ :ال�ل�ام :ح���رف ج ّر ،مبني على الفت���ح .والهاء �ضمير م ّت�ص���ل ،مبني على
الفتح ،واقع في مح ّل ج ّر بحرف الج ّر ،والجا ّر والمجرور متع ّلق بالفعل (�أوحى).
ﮀ :ي���وم :مفع���ول فيه ،ظ���رف زمان من�ص���وب ،وعالمة ن�صب���ه الفتحة
الظاه���رة على �آخ���ره ،متعلق بـ (ي�صدر) ،وه���و م�ضاف� .إذ :م�ض���اف �إليه ،وقد
لحقه تنوين ال ِعو�ض عن جملة محذوفة.
ﮁ :فعل م�ضارع مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ض ّمة الظاهرة على �آخره.
ﮂ :فاعل مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ض ّمة الظاهرة على �آخره.
ﮃ((( :حال من (النا�س) من�صوبة ،وعالمة ن�صبها الفتحة الظاهرة على
�آخرها.

ﮄ :الالم حرف تعليل وج ّر مبني على الك�سر .يروا) فعل م�ضارع من�صوب
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ب���ـ (�أن) م�ضمرة بعد ال�ل�ام ،وعالمة ن�صبه حذف الن���ون .وواو الجماعة �ضمير
م ّت�صل ،مبني على ال�سكون ،واقع في مح ّل رفع نائب فاعل .والم�صدر الم�ؤ ّول من
(((
(((

ُي�ؤْذن لها يوم القيامة بالوحي � ْأن تح ّدث �أخبارها ،وت�شهد بما تح ّملت من الأعمال ،خيرها و�ش ّرها.
�أي متف ّرقين ،حيث ين�صرفون عن الموقف �إلى منازلهم في الجنّة والنار.

(�أن) والفع���ل بعدها واقع في مح ّل ج ّر بالالم ،والجا ّر والمجرور متع ّلقان بالفعل
(ي�صدر).

ﮇ :الفاء عاطفةَ .منْ  :ا�سم �شرط ،مبني على ال�سكون ،واقع في مح ّل رفع
مبتد�أ.
من :من �أ�س���ماء ال�شرط التي تجزم فعلين م�ضارعين ،الأ ّول فعل ال�شرط ،والثاني جواب
ال�شرط� ،أو فعل الجزاء.
وهي من الأدوات التي ّ
تدل على ذات ،وهي :من ،ما ،مهما� ،أي الم�ضافة �إلى ا�سم ذات.
متعدياً
وتكون في محلّ رفع على �أ ّنها مبتد�أ� ،إن كان فعل ال�ش���رط الزماً� ،أو ناق�صاً� ،أو كان ّ
متعدي���اً واقعاً على
أجنبي منها ،وتكون في محلّ ن�ص���ب مفع���ول به� ،إذا كان ّ
واقع���اً على � ّ
معناها.
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ﮅ� :أعم���ال :مفعول به من�صوب ،وعالم���ة ن�صبه الفتحة الظاهرة على
ال�ضم ،واقع في مح ّل
�آخ���ره ،و(�أعمال) م�ضاف .والهاء �ضمير م ّت�صل مبني على ّ
ج ّر بالإ�ضافة.

(من) ،وعالمة جزمه ال�سكون الظاهرة على
ﮈ :فع���ل م�ضارع مجزوم بـ َ
�آخره ،وهو فعل ال�شرط .والفاعل �ضمير م�ستتر جواز ًا ،تقديره :هو.
ﮉ :مفع���ول به من�ص���وب ،وعالمة ن�صبه الفتحة الظاه���رة على �آخره،
وهو م�ضاف.
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ﮊ :م�ضاف �إليه مجرور ،وعالمة ج ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره.

ﮋ :تمييز من�صوب ،وعالمة ن�صبه الفتحة الظاهرة على �آخره.
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التميي ��ز  :هو نك���رة جامدة ،تزيل �إبهام ما قبلها ،نحو :عندي رطل زيتاً ،وا�ش���تهر التاجر
�أمان ًة.
فـ (زيتاً) �أو�ضح جن�س الرطل.
و(�أمانة) �أو�ضحت نوع اال�شتهار و�سببه.
�سمى تمييز مفرد؛ لأ ّنه ّبين �إبهام اال�سم المفرد المذكور.
والأ ّول ُي ّ
�سمى تمييز ن�سبة؛ لأ ّنه ّبين الإبهام الحا�صل عن ن�سبة اال�شتهار �إلى التاجر.
والثاني ُي ّ

وج ��ه �إعراب ��ي �آخ ��ر :ب���دل من (مثق���ال) ،من�ص���وب ،وعالمة ن�صب���ه الفتحة
الظاهرة على �آخره.
(من) ،وعالمة جزمه حذف حرف الع ّلة،
ﮌ((( :ي َر :فعل م�ضارع مجزوم بـ َ
وهو ج���واب ال�شرط .والفاعل �ضمي���ر م�ستتر جواز ًا ،تقديره :ه���و .والهاء �ضمير
ال�ضم ،واقع في مح ّل ن�ص���ب مفعول به .والجملة من ال�شرط
م ّت�ص���ل ،مبني على ّ
(م ْن).
والجواب في محل رفع خبر المبتد�أ َ
ﮎﮏﮐﮑﮒﮓ :انظر �إعراب الآية ال�سابقة.

194

(((

تج�سم الأعمال.
�إراءتهم جزاء �أعمالهم بالحلول فيه� ،أو م�شاهدتهم نف�س �أعمالهم بنا ًء على ّ

ال����ت����م����اري����ن

 .1ح ّدد مح ّل �أداة ال�شرط من الإعراب في الآيات الآتية:
}ﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂ{
.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

}ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ{
.................................................................................................................................................
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}ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ{

واجب ،واذكر ال�سبب:
 .2ب ّين حكم ت�أنيث الفاعل للفعل ،جائ ٌز �أم ٌ
}ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ {
.................................................................................................................................................

}ﯱﯲﯳﯴﯵﯶ {
.................................................................................................................................................

}ﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌ{
.................................................................................................................................................
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 .3ح ّدد التمييز في الآيات الآتية ،مب ّين ًا نوعه:
}ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ{
.................................................................................................................................................
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}ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ{
.................................................................................................................................................

}ﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈ{
.................................................................................................................................................

الدرس الخامس عشر

\ã

$
ﮕ ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ
ﮝ ﮞ ﮟﮠﮡﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ
ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭﮮﮯﮰﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜﯝ ﯞ
ﭑﭒﭓﭔ ﭕﭖﭗ ﭘﭙﭚ ﭛ

تَذْ كر ال�سورة كفران الإن�سان لنعم ر ّبه ،وح ّبه ال�شديد للخير ،عن علم منه به،
حجة عليه ،و�سيحا�سب على ذلك.
وهو ّ
وال�س���ورة مدن ّي���ة ب�شه���ادة ما ف���ي �صدرها م���ن الأق�س���ام ،بمثل قول���ه تعالى:
} ﮕ ﮖ{ ...الظاه���ر في خيل الغزاة المجاهدين ،و�إنّما �ش ّرع الجهاد
بع���د الهجرة ،وي�ؤ ّيد ذلك ما ورد م���ن طرق ال�شّ يعة عن �أئ ّمة �أهل البيت ّ � Rأن
علي  Qو�سر ّيته ،في غزوة ذات ال�سال�سل.
ال�سورة نزلت في ّ
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بيان(((:

اإلعراب:

ﮕ((( :الواو :حرف ج ّر وق�سم ،مبني على الفتح .العاديات :ا�سم مجرور
بالواو ،وعالمة ج ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره ،والجا ّر والمجرور متع ّلقان بفعل
أق�سم.
ق�سم محذوف ،تقديره � ُ
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((( الطباطبائ���ي ،محمد ح�سين :الميزان في تف�سير القر�آن ،قم المق ّد�سة ،م� ّؤ�س�سة الن�شر الإ�سالمي التابعة لجماعة
المد ّر�سين ،ج� ،20ص.345
((( العادي���ات م���ن العدو ،وهو الجري ب�سرعة .قيل :المراد به���ا �إبل الحاج ،في ارتفاعها بركبانها من الجمع �إلى منى
يوم النحر ،وقيل� :إبل الغزاة ،وما في الآيات التالية من ال�صفات ال يالئم كون الإبل هو المراد بالعاديات.

ﮖ((( :مفع���ول مطل���ق لفعل مح���ذوف ،من�ص���وب ،وعالمة ن�صب���ه الفتحة
الظاهرة على �آخره؛ �أي ت�ضبح �ضبح ًا.
وج ��ه �إعراب ��ي �آخ ��ر :ح ��ال من�صوبة ،وعالم���ة ن�صبها الفتح���ة الظاهرة على
�آخرها .وهو م�صدر ،والت�أويل :والعاديات �ضابحة.
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من �شروط الحال �أن يكون م�شت ّقاً ،والم�صدر جامد ،في�ؤ ّول بم�شتق.
�ضبحاً :م�صدر.
�ضابحة :ا�سم فاعل.

ﮘ((( :الف���اء عاطف���ة .الموري���ات :ا�سم معط���وف عل���ى (العاديات)،
مجرور ،وعالمة ج ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره.
ﮙ((( :مفع���ول مطل���ق لفع���ل مح���ذوف ،من�ص���وب ،وعالمة ن�صب���ه الفتحة
الظاهرة على �آخره؛ �أي تقدح قدح ًا.
وج ��ه �إعراب ��ي �آخ ��ر :ح ��ال من�صوبة ،وعالم���ة ن�صبها الفتح���ة الظاهرة على
�آخرها .وهو م�صدر ،والت�أويل :فالموريات قادحة.
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من �شروط الحال �أن يكون م�شت ّقاً ،والم�صدر جامد ،في�ؤ ّول بم�شتق.
قدحاً :م�صدر.
قادحة :ا�سم فاعل.

((( ال�ضبح� :صوت �أنفا�س الخيل عند عدوها ،وهو المعهود المعروف من الخيل.
((( الإيراء� :إخراج النار.
ّ
وال�صك المعروفُ ،يقال :قدح ف�أورى� ،إذا �أخرج النار بالق���دح ،والمراد بها الخيل ،تُخْ رج النار
((( الق���دح :ال�ض���رب
بحوافرها �إذا عدت على الحجارة والأر�ض المح�صبة.

ﮛ((( :انظر �إعراب (فالموريات).
ﮜ :مفعول فيه ،ظرف زمان من�صوب ،وعالمة ن�صبه الفتحة الظاهرة على
�آخره ،وهو متع ّلق با�سم الفاعل (المغيرات).

يقدر بالفعل ،كما في
مما ّ
ّ
ي�صح ا�ستعمال العطف بين الفعل واال�سم ،ب�شرط �أن يكون اال�سم ّ
هذا المثال :العاديات :ا�سم فاعل ،فيه معنى الفعل؛ �أي التي تعدو.

ﮟ :الب���اء :حرف ج ّر ،مبن���ي على الك�سر .والهاء �ضمي���ر م ّت�صل( ،وال�ضمير
عائ���د على ال�صبح� ،أو على مكان الغارة ،حيث الأعداء) ،مبني على الك�سر ،واقع
في مح ّل ج ّر بحرف الج ّر ،والجا ّر والمجرور متع ّلقان بالفعل (�أثرن).
ﮠ((( :مفعول به من�صوب ،وعالمة ن�صبه الفتحة الظاهرة على �آخره.
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ﮞ((( :الفاء عاطفة� .أثرن :فعل ما�ض ،مبني على ال�سكون ،وهو معطوف على
(العادي���ات)� ،أو على (المغيرات) من قبيل عطف الفعل على ا�سم الفاعل .والنون
نون الن�سوة� ،ضمير متّ�صل ،مبني على الفتح ،واقع في مح ّل رفع فاعل (�أثرن).

ﮢ :انظر �إعراب (ف�أثرن).
ﮣ :الباء حرف ج ّر ،مبني على الك�سر .والهاء �ضمير م ّت�صل ،مبني على الك�سر،
واقع في مح ّل ج ّر بحرف الج ّر ،والجا ّر والمجرور متع ّلقان بالفعل (و�سطن).
ﮤ :مفعول به من�صوب ،وعالمة ن�صبه الفتحة الظاهرة على �آخره.
ﮦ :حرف توكيد ون�صب ،مبني على الفتح.
(((
(((
(((

الإغارة والغارة :الهجوم على العد ّو بغتة بالخيل ،وهي �صفة �أ�صحاب الخيل ،ون�سبتها �إلى الخيل مجاز.
�أثرن من الإثارة؛ بمعنى تهييج الغبار ونحوه.
فهيجن بالعدو والإغارة غبارا.
النقع :الغبار ،والمعنىْ :
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ﮧ :ا�سم (� ّإن) من�صوب ،وعالمة ن�صبه الفتحة الظاهرة على �آخره.
رب :ا�سم مجرور بالالم ،وعالمة
ﮨ :الالم :حرف ج ّر ،مبني على الك�سرّ .
ج��� ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره ،والجا ّر والمج���رور متع ّلقان بـ (كنود) .والهاء
�ضمير م ّت�صل ،مبني على الك�سر ،واقع في مح ّل ج ّر بالإ�ضافة.
إع���������راب ال�����س�����ور ال���ق���رآن���ي���ة

ﮩ((( :ال�ل�ام المزحلق���ة .كنود :خبر (� ّإن) مرف���وع ،وعالمة رفعه ال�ض ّمة
الظاه���رة على �آخره .والجملة م���ن (� ّإن) وا�سمها وخبرها جواب الق�سم؛ ال مح ّل
لها من الإعراب.
ﮫ :ال���واو عاطف���ةّ � .إن :حرف توكيد ون�صب .واله���اء �ضمير م ّت�صل ،مبني
ال�ضم ،واقع في مح ّل ن�صب ا�سم (� ّإن).
على ّ
ﮬ :حرف ج ّر ،مبني على ال�سكون.
ﮭ :ذا :ا�س���م �إ�ش���ارة ،مبني على ال�سكون ،واقع ف���ي مح ّل ج ّر بحرف الج ّر،
والجا ّر والمجرور متع ّلق بـ (�شهيد) .والالم للبعد ،والكاف حرف خطاب.
ﮮ((( :ال�ل�ام مزحلقة� .شهيد :خب���ر (� ّإن) مرفوع ،وعالم���ة رفعه ال�ض ّمة
الظاه���رة على �آخ���ره .والجملة م���ن (� ّإن) وا�سمها وخبره���ا معطوفة على جواب
الق�سم؛ ال مح ّل لها من الإعراب.
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ﮰ :ال���واو عاطف���ةّ � .إن :حرف توكيد ون�صب .واله���اء �ضمير م ّت�صل ،مبني
ال�ضم ،واقع في مح ّل ن�صب ا�سم (� ّإن).
على ّ
((( الكن���ود :الكف���ور .وهو �إخبار ع ّما في طبع االن�سان من اتّباع الهوى ،واالنكباب على عر�ض الدنيا ،واالنقطاع به عن
�شكر ر ّبه على ما �أنعم عليه .وال ُمراد التعري�ض بالقوم ال ُمغار عليهم.
((( المراد بكونه �شهيد ًا على كفران نف�سه بكفران نف�سه علمه المذموم ،وتح ّمله له؛ فالمعنى :و� ّإن الإن�سان على كفرانه
بر ّبه �شاهد متح ّمل.

حب :ا�س���م مجرور بالالم،
ﮱ((( :ال�ل�ام :ح���رف ج ّر ،مبني عل���ى الك�سرّ .
وعالمة ج ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره ،والجا ّر والمجرور متع ّلقان بـ (�شديد)،
و(ح ّب) م�ضاف.
ُ
ﯓ((( :م�ضاف �إليه مجرور ،وعالمة ج ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره.

ﯗ :الهمزة ح���رف ا�ستفهام ،مبني على الفتح .الف���اء ا�ستئناف ّية .ال :حرف
نفي ،مبني على ال�سكون.
ﯘ :فعل م�ضارع مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ض ّمة الظاهرة على �آخره .والفاعل
�ضمي���ر م�ستت���ر جواز ًا ،تقدي���ره :هو (عائد عل���ى الإن�سان)((( .ومفع���ول (يعلم)
يعلم اهلل حالهم.
محذوف ،والتقدير� :أفال ُ
ﯙ :مفع���ول فيه ،ظرف زمان ،ت�ض ّمن معنى ال�ش���رط ،مبني على ال�سكون ،واقع
في مح ّل ن�صب متع ّلق بجوابه المحذوف الذي يمكن اال�ستدالل عليه من قوله تعالى
(� ّإن ربهم ،)...والتقدير� :إذا ُبعثر ما في القبور جوزوا وحو�سبوا .و(�إذا) م�ضاف.
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ﯔ((( :ال�ل�ام المزحلقة� .شديد :خب���ر (� ّإن) مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ض ّمة
الظاهرة على �آخره ،والجملة معطوفة عل جواب الق�سم؛ ال مح ّل لها من الإعراب.

وج ��ه �إعراب ��ي �آخر :مفعول فيه ،ظرف زمان ،مج���رّد من معنى ال�شرط مبني
على ال�سكون ،واقع في مح ّل ن�صب متعلّق بـ (يعلم) .وهو م�ضاف.
حب المال بخيل حري�ص.
((( الالم تعليل ّية؛ �إي � ّإن الإن�سان ب�سبب ّ
((( الخير :المال.
((( بخيل حري�ص.
((( ج���اء ف���ي تف�سير المي���زان :والمعنى  -واهلل �أعل���م � :-أفال يعلم الإن�س���ان � ّأن لكنوده وكفرانه بر ّب���ه تبعة �ستلحقه،
وح ّ�صل و ُم ّيز ما في �سرائر النفو�س من الإيمان والكفر والطاعة
و ُيجازى بها� ،إذا �أُخرج ما في القبور من الأبدانُ ،
والمع�صيةّ � ،إن ر ّبهم بهم يومئذ لخبير؛ يجازيهم بما فيها.
وقي���لّ � :إن ال�ضمي���ر الم�ستتر عائد على اهلل؛ ل ّأن الإن�سان ال ُيراد من���ه العلم واالعتبار في ذلك الوقت� ،إنّما يعلم ويعتبر
في الدنيا.
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ﯚ((( :فع���ل ما����ض ،مبن���ي على الفتح���ة الظاهرة عل���ى �آخ���ره ،وهو مبني
للمجهول.
ﯛ :ا�سم مو�صول ،مبني على ال�سكون ،واقع في مح ّل رفع نائب فاعل .والجملة
الفعل ّية واقعة في مح ّل ج ّر بالإ�ضافة.
إع���������راب ال�����س�����ور ال���ق���رآن���ي���ة

ﯜ :حرف ج ّر ،مبني على ال�سكون.
ﯝ :ا�س���م مج���رور بـ (ف���ي) ،وعالمة ج��� ّره الك�سرة الظاه���رة على �آخره،
والجا ّر والمجرور متع ّلقان ب�صلة المو�صول المحذوف ،تقديره( :ا�ستق ّر).
ﭑﭒﭓﭔ((( :انظر �إعراب الآية ال�سابقة .وهذه الجملة معطوفة على
( ُبعثر ما في القبور).
ﭖ :حرف توكيد ون�صب ،مبني على الفتح.
رب :ا�س���م (� ّإن) من�صوب ،وعالمة ن�صب���ه الفتحة الظاهرة على �آخره،
ﭗّ :
ال�ضم ،واقع في مح ّل ج ّر بالإ�ضافة.
وهو م�ضاف .والهاء �ضمير م ّت�صل مبني على ّ
ﭘ :الب���اء :ح���رف ج ّر ،مبني عل���ى الك�سر .والهاء �ضمي���ر م ّت�صل ،مبني على
الك�سر ،واقع في مح ّل ج ّر بحرف الج ّر ،والجا ّر والمجرور متع ّلقان بـ (خبير).

ﭙ :ي���وم :مفع���ول في���ه ،ظ���رف زم���ان من�صوب ،وعالم���ة ن�صب���ه الفتحة
الظاه���رة على �آخره ،وهو متع ّلق ب���ـ (خبير) ،وهو م�ضاف� .إذ :م�ضاف �إليه ،وقد
 204لحقه تنوين ال ِعو�ض عن جملة محذوفة.
ﭚ :ال�ل�ام المزحلق���ة .خبير :خب���ر (� ّإن) مرفوع ،وعالمة رفع���ه ال�ض ّمة
الظاهرة على �آخره.
(((
(((

البعث والن�شر.
تمييز ما في باطن النفو�س من �صفة الإيمان والكفر ،ور�سم الح�سنة وال�س ّيئة.

ال����ت����م����اري����ن

�صح
 .1ا�ستخ���رج المعطوف والمعطوف عليه ،مب ّين���ا الإ�شكال في العطف ،وكيف ّ
ذلك:
ﯽ ﯾﯿﰀ ﰁﰂﰃﰄﰅ ﰆﰇﰈ

.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
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الدرس السادس عشر

\ä
$
ﭜ ﭝﭞﭟﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤﭥ
ﭦﭧﭨ ﭩ ﭪﭫﭬ
ﭭﭮﭯ ﭰﭱﭲﭳ
ﭴﭵﭶﭷﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽﭾ ﭿﮀﮁﮂ
ﮃﮄ ﮅﮆﮇﮈﮉﮊ

�إنذار وتب�شير بالقيامة ،يغلب فيه جانب الإنذار ،وال�سورة م ّك ّية.
اإلعراب:

ﭜ((( :مبتد�أ �أ ّول ،مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ض ّمة الظاهرة على �آخره.
ﭞ :ا�سم ا�ستفهام ،مبني على ال�سكون ،واقع في مح ّل رفع مبتد�أ ثان.
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بيان(((:

ﭟ :خب���ر المبت���د�أ الثاني ،مرف���وع ،وعالمة رفعه ال�ض ّم���ة الظاهرة على
�آخره .والجملة من المبتد�أ الثاني وخبره واقعة في مح ّل رفع خبر للمبتد�أ الأ ّول.
ﭡ :الواو عاطفة .ما :ا�سم ا�ستفهام ،مبني على ال�سكون ،واقع في مح ّل رفع
مبتد�أ.
ﭢ� :أدرى :فع���ل ما����ض ،مبني على الفتح���ة المق ّدرة على الأل���ف للتعذّر.
والفاع���ل �ضمير م�ستتر جواز ًا ،تقديره :ه���و .والجملة الفعل ّية واقعة في مح ّل رفع
خبر المبتد�أ (ما) .والكاف �ضمير م ّت�صل ،مبني على الفتح ،واقع في مح ّل ن�صب 209
مفعول به �أ ّول لـ (�أدرى).
((( الطباطبائ���ي ،محمد ح�سين :الميزان في تف�سير القر�آن ،قم المق ّد�سة ،م� ّؤ�س�سة الن�شر الإ�سالمي التابعة لجماعة
المد ّر�سين ،ج� ،20ص.348
((( القارعة من القرع ،وهو ال�ضرب باعتماد �شديد ،وهي من �أ�سماء القيامة في القر�آن .قيل� :س ّميت بها؛ لأنّها تقرع
القلوب بالفزع ،وتقرع �أعداء اهلل بالعذاب.

ﭣ :ا�سم ا�ستفهام ،مبني على ال�سكون ،واقع في مح ّل رفع مبتد�أ.
ﭤ :خب���ر مرف���وع ،وعالمة رفع���ه ال�ض ّم���ة الظاهرة على �آخ���ره .والجملة
اال�سم ّية واقعة في مح ّل ن�صب مفعول به ثان لـ (�أدرى).
إع���������راب ال�����س�����ور ال���ق���رآن���ي���ة

ﭦ :مفعول فيه ،ظرف زمان من�صوب ،وعالمة ن�صبه الفتحة الظاهرة على
�آخ���ره ،متع ّلق بفعل محذوف ُي�ست���دلّ عليه من (القارع���ة)؛ �أي تقرع قلوبهم من
�أهوال يوم القيامة .وهو م�ضاف.
ﭧ :فعل م�ضارع ناق�ص ،مرفوع وعالمة رفعه ال�ض ّمة.
ﭨ :ا�سم (يكون) مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ض ّمة الظاهرة على �آخره.
ﭩ((( :ال���كاف :حرف ت�شبي���ه وج ّر ،مبني عل���ى الفتح .الفرا�ش:
ا�س���م مجرور بال���كاف ،وعالمة ج��� ّره الك�س���رة الظاهرة على �آخ���ره ،والجا ّر
والمج���رور متع ّلق���ان بمح���ذوف خب���ر (يك���ون) .والجملة واقعة ف���ي مح ّل ج ّر
م�ض���اف�إلي���ه.
وج ��ه �إعراب ��ي �آخ ��ر :يكون :فع���ل ما�ض ت���ا ّم (بمعنى :يوج���دون ويح�شرون).
النا����س :فاع���ل (يك���ون) .كالفرا�ش :جا ّر ومج���رور متعلّقان بمح���ذوف حال من
الفاعل؛ (يح�شرون حال كونهم كالفرا�ش).
ﭪ(((� :صفة مجرورة ،وعالمة ج ّرها الك�سرة الظاهرة على �آخرها.

210
((( الفرا����ش  -عل���ى م���ا ُن ِقل عن الفراء  -الجراد الذي ينفر�ش ،ويركب بع�ضه بع�ض��� ًا ،وهو غوغاء الجراد .قيل� :ش ّبه
النا����س عن���د البعث بالفرا����ش؛ ل ّأن الفرا�ش �إذا ثار لم يتّجه �إل���ى جهة واحدة ك�سائر الطي���ر؛ وكذلك النا�س� ،إذا
فتوجهوا
خرجوا من قبورهم �أحاط بهم الفزعّ ،
توجهوا �إلى منازلهم المختلفة� ،سعادة و�شقاء.
جهات �شتّى� ،أو ّ
((( المبثوث من البثّ  ،وهو التفريق.

ﭬﭭﭮ((( ﭯ((( :انظ���ر �إعراب الآية ال�سابقة،
وهذه الآية معطوفة عليها.
ﭱ :الف���اء ا�ستئناف ّي���ة تفريع ّي���ة� .أ ّم���ا :ح���رف تف�صيل و�ش���رط ،مبني على
ال�سكون.
ﭳ :ثقل :فعل ما�ض ،مبني على الفتحة الظاهرة على �آخره .والتاء للت�أنيث.
ﭴ((( :موازين :فاعل مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ض ّمة الظاهرة على �آخره.
والجمل���ة الفعل ّية �صل���ة المو�صل ،ال مح ّل لها من الإع���راب .و(موازين) م�ضاف.
والهاء �ضمير م ّت�صل ،واقع في مح ّل ج ّر بالإ�ضافة.
ﭶ :الف���اء فاء الج ��زاء واقعة في جواب (�أ ّما) .ه���و� :ضمير منف�صل ،مبني
على الفتح ،واقع في مح ّل رفع مبتد�أ ثان.
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ﭲ :ا�سم مو�صول ،مبني على ال�سكون ،واقع في مح ّل رفع مبتد�أ �أ ّول.

ا�سمية.
دخلت فاء الجزاء على جواب ال�شرط وجوباً؛ لأ ّنه جملة ّ

ﭷ :حرف ج ّر ،مبني على ال�سكون.
ﭸ :ا�س���م مجرور بـ (ف���ي) ،وعالمة ج ّره الك�س���رة الظاهرة على �آخره،
والجا ّر والمجرور متع ّلقان بمحذوف خبر المبتد�أ الثاني .والجملة اال�سم ّية واقعة
في مح ّل رفع خبر المبتد�أ الأول.
211
(((
(((
(((

ال�صوف ذو �ألوانٍ مختلفة.
المنفو�ش من النف�ش ،وهو ن�شر ال�صوف بندف ونحوه.
�إ�شارة �إلى وزن الأعمال ،و� ّأن الأعمال منها ما هو ثقيل في الميزان ،وهو ما له قدر ومنزلة عند اهلل ،وهو الإيمان
و�أن���واع الطاع���ات؛ ومنه���ا ما لي�س كذلك ،وهو الكف���ر و�أنواع المعا�ص���ي .ويختلف الق�سمان �أث���ر ًا ،في�ستتبع الثقيل
ال�سعادة ،وي�ستتبع الخفيف ال�شقاء.

ﭹ� :صفة مجرورة ،وعالمة ج ّرها الك�سرة الظاهرة على �آخره.
ﭻﭼﭽﭾ :انظ���ر �إع���راب الآية ال�سابقة ،وه���ذه الآية معطوفة
عليها.
إع���������راب ال�����س�����ور ال���ق���رآن���ي���ة

ﮀ((( :الف���اء فاء الج���زاء ،واقعة في جواب (�أ ّما)� .أ ّم :مبتد�أ ثان مرفوع،
وعالم���ة رفعه ال�ض ّم���ة الظاهرة على �آخره ،وهو م�ض���اف .والهاء �ضمير م ّت�صل،
ال�ضم ،واقع في مح ّل ج ّر بالإ�ضافة.
مبني على ّ
ﮁ((( :خب���ر المبتد�أ الثاني ،مرفوع وعالمة رفعه ال�ض ّمة الظاهرة على
�آخره .والجملة اال�سم ّية واقعة في مح ّل رفع خبر المبتد�أ الأول.
ﮃ :ال���واو ا�ستئناف ّية .ما :ا�سم ا�ستفه���ام ،مبني على ال�سكون ،واقع في مح ّل
رفع مبتد�أ.
ﮄ� :أدرى :فع���ل ما����ض ،مبني على الفتحة المق ّدرة عل���ى الألف للتع ّذر.
والفاع���ل �ضمي���ر م�ستتر جواز ًا ،تقديره :ه���و .والجملة الفعل ّي���ة واقعة في مح ّل
رف���ع خبر (ما) .والكاف �ضمي���ر م ّت�صل مبني على الفتح ،واقع في مح ّل مفعول
ب���ه �أ ّول.
ﮅ :ا�سم ا�ستفهام ،مبني على ال�سكون ،واقع في مح ّل رفع مبتد�أ.

ﮆ :هي� :ضمير منف�صل ،مبني على الفتح ،واقع في مح ّل رفع خبر .والجملة
اال�سم ّي���ة واقعة في مح ّل ن�صب مفعول به ثان للفع���ل (�أدرى) .والهاء في (هيه)
212
هاء ال�سكت.

(((
(((

ع ّد الهاوية ا ّم ًا للداخل فيها؛ لكونها م�أواه ومرجعه الذي يرجع �إليه ،كما يرجع الولد �إلى �أ ّمه.
لهوي من القي فيها؛ �أي �سقوطه �إلى �أ�سفل �سافلين.
المراد بهاوية جهنّم ،وت�سميتها بهاوية؛ ّ

هاء ال�سكت :ت ّت�ص���ل باال�س���م المندوب (واح�س���رتاه) ،والأمر المبني على حذف �آخره
( ِفه) .وهي حرف مبني على ال�س���كون ،ال محلّ له م���ن الإعراب ،وي�ؤتى بها لتبيين حركة
ما قبلها.

هذا من الموارد التي يحذف فيها المبتد�أ جوازاً؛ حيث د ّلت على تعيينه قرينة.

ﮉ� :صفة مرفوع ،وعالمة رفعها ال�ض ّمة الظاهرة على �آخرها.

�������������������������������������������������������

ﮈ :خبر لمبتد�أ محذوف (هي نار) مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ض ّمة الظاهرة
على �آخره.
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توبي���خ �شدي���د للنا�س على تلهيه���م بالتكاثر ف���ي الأم���وال والأوالد والأع�ضاء،
وغفلته���م ع ّم���ا وراءه من َت ِب َعة الخ�س���ران والعذاب ،وتهديد ب�أ ّنه���م �سوف يعلمون
وي���رون ذلك ،وي�س�ألون عن ه���ذه النعم التي �أوتوها لي�شك���روا ،فتل َّهوا بها ،وب ّدلوا
نعمة اهلل كفرا.
وال�سورة ،بما لها من ال�سياق ،تحتمل الم ّك ّية والمدن ّية.

������������������������������������������������������������

بيان(((:

اإلعراب:

ﮋ(((� :أله���ى :فعل ما�ض ،مبني عل���ى الفتحة المق ّدرة على الألف للتعذّر.
والكاف �ضمير م ّت�صل ،مبني على الفتح ،واقع في مح ّل ن�صب مفعول به.
ﮌ((( :فاعل مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ض ّمة الظاهرة على �آخره.
ﮎ :حتى :حرف غاية وج ّر ،مبني على ال�سكون.
((( الطباطبائ���ي ،محمد ح�سين :الميزان في تف�سير القر�آن ،قم المق ّد�سة ،م� ّؤ�س�سة الن�شر الإ�سالمي التابعة لجماعة
المد ّر�سين ،ج� ،20ص.350
((( اللهو :ما ي�شغل الإن�سان ع ّما يعنيه ويه ّمه.
((( التب���اري في كثرة المال والعزّ .والمعنى عل���ى ما يعطيه ال�سياق� :شغلكم التكاثر في متاع الدنيا وزينتها ،والت�سابق
في تكثير الع ّدة ع ّما يه ّمكم ،وهو ذكر اهلل ،حتّى لقيتم الموت ،فع ّمتكم الغفلة مدى حياتكم.
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قيل� :إنّ حتى يجوز �أن تكون عاطفة في هذا المورد.
حتى العاطفة ،تكون للغاية والتدريج ،والغاية �آخر ال�ش���يء ،والتدريج �أن ينق�ضي ما قبلها
�شيئاً ف�شيئاً ،حتى بلوغ الغاية.
وا�شترط في معطوفها �أن يكون ظاهراً ال م�ضمراً (فال تقول قام القوم حتى �أنا) ،ومفرداً ال
جمل���ة ،و�أن يكون جزءاً من المعطوف عليه ،جزءاً
تحقيقياً كقولك� :أكلت ال�س���مك َة حتى
ّ
ر�أ�سها؛ �أو جزءاً
تقديرياً كقول ال�شاعر:
ّ
�ألقى ال�صحيف َة كي يخفّف رح َله
والزا َد حتى نع َله �ألقاها
فالنعل معطوفة على ال�صحيفة والزاد ،وهي جزء من الأ�شياء التي تثقله �أثناء الم�سير.

ﮏ :فع���ل ما�ض ،مبني عل���ى ال�سكون؛ التّ�صاله بتاء ال�ضمي���ر .والتاء �ضمير
ال�ضم ،واقع في مح ّل رفع فاعل .والم�صدر الم�ؤ ّول من (�أن)
م ّت�ص���ل ،مبني على ّ
الم�ضم���رة بعد حت���ى والفعل واق���ع في مح ّل جر بح���رف الج ّر (حت���ى) ،والجا ّر
والمجرور متع ّلقان بالفعل (�ألهى).
ﮐ :مفعول به من�صوب ،وعالمة ن�صبه الفتحة الظاهرة على �آخره.
ﮒ :حرف ردع وزجر ،مبني على ال�سكون.
ﮓ :حرف ا�ستقبال ،مبني على الفتح.

ﮔ((( :فع���ل م�ضارع مرف���وع ،وعالمة رفعه ثب���وت النون؛ لأ ّن���ه من الأفعال
 218الخم�سة .وواو الجماعة �ضمير متّ�صل ،مبني على ال�سكون ،واقع في مح ّل رفع فاعل.
ﮖ :حرف عطف ،مبني على الفتح.
ﮗﮘﮙ :انظر �إعراب الآية ال�سابقة.
(((

�سوف تعلمون تبعة تل ّهيكم هذا ،وتعرفونها �إذا انقطعتم عن الحياة الدنيا.

ﮛ :حرف ردع وزجر ،مبني على ال�سكون.
ﮜ :لو :حرف �شرط غير جازم ،مبني على ال�سكون.

ﮝ :فع���ل م�ض���ارع مرفوع وعالم���ة رفعه ثبوت الن���ون؛ لأنّه م���ن الأفعال
الخم�س���ة .وواو الجماع���ة �ضمير م ّت�ص���ل مبني على ال�سكون ،واق���ع في مح ّل رفع
فاعل .وجواب (لو) محذوف ،والتقدير :لو تعلمون ...لما �ألهاكم التكاثر.
ﮞ :مفعول مطلق من�صوب ،وعالمة ن�صبه الفتحة الظاهرة على �آخره ،وهو
م�ضاف.

������������������������������������������������������������

ولما ،و�إذا ،و�أ ّما ،جميعها �أدوات �شرط غير جازمة.
لو ،ولوال ،ولوماّ ،
معنى لو :حرف امتناع المتناع؛ �أي امتناع الجواب �أو الجزاء ،المتناع ال�شرط.
والمعنى في الآية :امتنع عدم اللهو واالن�شغال بالتكاثر المتناع العلم اليقيني.

ﮟ((( :م�ضاف �إليه مجرور ،وعالمة ج ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره.
ﮡ((( :ال�ل�ام واقعة في جواب ق�سم مق��� ّدر .تر ُو ّن :فعل م�ضارع مرفوع،
وعالم���ة رفعه الن���ون المحذوفة منع��� ًا لتوالي الأمث���ال؛ �أي ثالث نون���ات (النون
عالم���ة الإعراب ،ونون التوكيد الثقيل���ة) .وواو الجماعة المحذوفة ،منع ًا اللتقاء
ال�ساكني���ن ،فاعل .والنون للتوكيد .والجمل���ة من الفعل ّية جواب الق�سم المق ّدر؛ ال
مح ّل لها من الإعراب.
ﮢ :مفعول به من�صوب ،وعالمة ن�صبه الفتحة الظاهرة على �آخره.
ﮤ :حرف عطف ،مبني على الفتح.
(((
(((

لو تعلمون الأمر علم اليقين ،ل�شغلكم ما تعلمون عن التباهي والتفاخر بالكثرة.
المراد ر�ؤيتها قبل يوم القيامة ر�ؤية الب�صيرة ،وهي ر�ؤية القلب التي هي من �آثار اليقين.
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ﮥ((( :مثل الإعراب ال�سابق .والهاء �ضمير م ّت�صل ،مبني على الفتح ،واقع
في مح ّل ن�صب مفعول به.
ﮦ :نائ ��ب مفعول مطلق من�صوب ،وعالم���ة ن�صبه الفتحة الظاهرة على
�آخره ،وهو م�ضاف.
إع���������راب ال�����س�����ور ال���ق���رآن���ي���ة

مر �أ ّنه ينوب عن المفعول المطلق الم�ؤكّد مرادفه.
ّ
وهنا( ،عين) مرادف الر�ؤية.

ﮧ((( :م�ضاف �إليه مجرور ،وعالمة ج ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره.
ﮩ :حرف عطف ،مبني على الفتح.
ﮪ :ال�ل�ام واقع���ة في جواب ق�س���م مق��� ّدر .تُ�س�أ ُل ّن :فعل م�ض���ارع مرفوع،
وعالم���ة رفع���ه النون المحذوفة منع��� ًا لتوالي الأمثال ،وهو مبن���ي للمجهول .وواو
الجماع���ة المحذوفة منع ًا اللتق���اء ال�ساكنين (الواو ون���ون التوكيد) نائب فاعل.
والنون للتوكيد.
ﮫ :ي���وم :مفع���ول في���ه ،ظ���رف زم���ان من�ص���وب ،وعالمة ن�صب���ه الفتحة
الظاه���رة على �آخره ،متع ّل���ق بالفعل (لت�س�أ ُل ّن) ،وهو م�ض���افٍ � .إذ :م�ضاف �إليه،
وقد لحقه تنوين ال ِعو�ض.
ﮬ :حرف ج ّر ،مبني على ال�سكون ،وقد ُح ّرك بالك�سر منع ًا اللتقاء ال�ساكنين.

 220ﮭ((( :ا�سم مجرور بـ (عن) ،وعالمة ج ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره،
والجا ّر والمجرور متع ّلقان بالفعل (لتُ�س�أ ُل ّن).
((( م�شاهدتها يوم القيامة.
((( المراد بعين اليقين نف�سه ،والمعنى :لترونّها مح�ض اليقين ،وهذه بم�شاهدتها يوم القيامة.
((( ق�ض���ى �سبحان���ه ق�ض���اء ال ير ّد وال يب ّدل� ،أن يرجع الإن�س���ان �إليه؛ في�س�أله عن عمله ،فيحا�سب���ه ويجزيه ،وعمله هو
ا�ستعماله للنعم الإله ّية؛ فال�س�ؤال عن عمل العبد �س�ؤال عن النعيم كيف ا�ستعمله� ،أ�شكر النعمة �أم كفر بها.

ال����ت����م����اري����ن

 .1ب ّي���ن م���ا في الآيات الآتية م���ن �أدوات �شرط جازمة وغي���ر جازمة ،وع ّين جملة
ال�شرط ،وجملة الجواب:
.................................................................................................................................................

}ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ{
.................................................................................................................................................

}ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ{
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}ﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳ{

.................................................................................................................................................

}ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙ{
.................................................................................................................................................

}ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷﯸﯹﯺ{
.................................................................................................................................................
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تلخّ ����ص ال�سورة جميع المع���ارف القر�آنيّة ،وتجمع �شت���ات مقا�صد القر�آن في
�أوجز بيان ،وهي تحتمل الم ّكيّة والمدنيّة ،لكنّها �أ�شبه بالم ّكيّة.
اإلعراب:

ﭑ((( :ال���واو :حرف ج ّر وق�سم ،مبني على الفت���ح .الع�صر :ا�سم مجرور
بالواو ،وعالمة ج ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره ،والجا ّر والمجرور متع ّلقان بفعل
محذوف ،تقديره� :أق�سم.
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بيان(((:

ﭓ :حرف توكيد ون�صب ،مبني على الفتح.
ﭔ((( :ا�سم (� ّإن) من�صوب ،وعالمة ن�صبه الفتحة الظاهرة على �آخره.
ﭕ :الالم المزحلقة .في :حرف ج ّر ،مبني على ال�سكون.
ﭖ :ا�سم مجرور بـ (في) ،وعالمة ج ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره ،والجا ّر
((( الطباطبائ���ي ،محمد ح�سين :الميزان في تف�سير القر�آن ،قم المق ّد�سة ،م� ّؤ�س�سة الن�شر الإ�سالمي التابعة لجماعة
المد ّر�سين ،ج� ،20ص.355
((( الأن�س���ب لم���ا تت�ض ّمنه الآيتان التاليتان من �شمول الخ�سران للعالم االن�سان���ي �إال لمن اتّبع الحقّ و�صبر عليه ،وهم
النبي  ،Pوهو ع�صر طلوع الإ�سالم على المجتمع
الم�ؤمن���ون ال�صالح���ون عمال� ،أن يكون المراد بالع�صر ع�صر ّ
الب�شري وظهور الحقّ على الباطل.
((( جن�س الإن�سان.
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والمج���رور متع ّلق���ان بمحذوف خب���ر (� ّإن) .والجملة م���ن (� ّإن) وا�سمها وخبرها
جواب الق�سم؛ ال محل لها من الإعراب جواب الق�سم.
ﭘ :حرف ا�ستثناء ،مبني على ال�سكون.
ﭙ :ا�سم مو�صول ،مبني على الفتح ،واقع في مح ّل ن�صب م�ستثنى بـ (�إال).
ﭚ((( :فع���ل ما����ض ،مبني على ال�ض ّمة الظاهرة عل���ى �آخره؛ التّ�صاله بواو
الجماع���ة .وواو الجماع���ة �ضمير م ّت�صل ،مبني على ال�سك���ون ،واقع في مح ّل رفع
فاعل .والجملة �صلة المو�صول؛ ال مح ّل لها من الإعراب.
ﭛ :ال���واو عاطفة .عملوا :فع���ل ما�ض ،مبني على ال�ض ّم���ة الظاهرة على
�آخ���ره؛ التّ�صاله بواو الجماعة .وواو الجماع���ة فاعل .والجملة معطوفة على �صلة
المو�صول؛ ال مح ّل لها من الإعراب.
ﭜ((( :مفعول به من�صوب وعالمة ن�صبه الك�سرة ِعو�ض ًا عن الفتحة؛
لأنّه جمع م�ؤنّث �سالم.
ﭝ :الواو عاطفة .توا�صوا :فعل ما�ض مبني على ال�ض ّمة المق ّدرة للتعذّر
على الألف المحذوفة .وواو الجماعة فاعل .والجملة معطوفة على �صلة المو�صول؛
ال مح ّل لها من الإعراب.
ﭞ((( :الباء حرف ج ّر ،مبني على الك�سر .الحقّ  :ا�سم مجرور بالباء ،وعالمة
ج ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره ،والجا ّر والمجرور متع ّلقان بالفعل (توا�صوا).
 226ﭟﭠ((( :انظر الإعراب ال�سابق.
ن�ص تعالى
((( الم���راد بالإيم���ان الإيمان باهلل ،وم���ن الإيمان باهلل الإيمان بجميع ر�سله ،والإيمان بالي���وم الآخر؛ فقد ّ
فيمن لم ي�ؤمن ببع�ض ر�سله �أو باليوم الآخر �أنّه غير م�ؤمن باهلل.
((( التل ّب�س بجميع الأعمال ال�صالحة.
((( التوا�ص���ي بالح���قّ  ،ه���و �أن يو�صى بع�ضهم بع�ض ًا بالحقّ ؛ �أي باتّباعه والدوام علي���ه؛ فلي�س دين الحقّ �إال اتّباع الحقّ
اعتقاد ًا وعمال.
الخا�ص بعد العام اهتمام ًا ب�أمره.
((( التوا�صي بال�صبر من التوا�صي بالحقّ  ،وذكره بعده من ذكر
ّ
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وعي���د �شديد للمغرمين بجمع الم���ال ،الم�ستعلين به على النا�س ،الم�ستكبرين
عليهم؛ فيزرون بهم ،ويعيبونهم بما لي�س بعيب ،وال�سورة م ّك ّية.
اإلعراب:

ﭢ((( :مبتد�أ مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ض ّمة الظاهرة على �آخره.
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بيان(((:

معينة.
مر �أنّ الأ�صل في المبتد�أ �أن يكون معرفة ،ويقع نكرة في حاالت ّ
ّ
تقدم.
مما ّ
م�سوغ لها ّ
هنا وقعت نكرة دون �أن يكون هناك ّ
ت�ضمنه من معنى الدعاء عليهم بالهلكة.
قيل�ُ :س ِّوغ االبتداء بالنكرة ما ّ
وقيل� :إنّ ٌ
ويل معرفة؛ فهو ا�سم لوا ٍد في جه ّنم.

ﭣ :ال�ل�ام :ح���رف ج��� ّر ،مبني عل���ى الك�س���ر .ك ّل :ا�سم مج���رور بالالم،
وعالم���ة ج ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره ،والج���ا ّر والمجرور متع ّلقان بمحذوف
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خبر ،و(ك ّل) م�ضاف.
((( الطباطبائ���ي ،محمد ح�سين :الميزان في تف�سير القر�آن ،قم المق ّد�سة ،م� ّؤ�س�سة الن�شر الإ�سالمي التابعة لجماعة
المد ّر�سين ،ج� ،20ص.358
((( الويل :الهالك.

ﭤ((( :م�ضاف �إليه مجرور ،وعالمة ج ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره.
ﭥ(((� :صف���ة لـ (هم���زة) ،مجرورة وعالم���ة ج ّرها الك�س���رة الظاهرة على
�آخرها.
وجه �إعرابي �آخر :لمزة :بدل من (كلّ).
إع���������راب ال�����س�����ور ال���ق���رآن���ي���ة

ﭧ :ا�سم مو�صول ،مبني على ال�سكون ،واقع في مح ّل ج ّر بدل من (ك ّل).
وج ��ه �إعراب ��ي �آخر :واقع في مح ّل ن�ص���ب مفعول به لفعل محذوف ،والتقدير:
�أعني الذي...
واقع في مح ّل رفع خبر لمبتد�أ محذوف ،والتقدير :هو الذي...
ﭨ :فعل ما�ض ،مبني على الفتحة الظاهرة على �آخره .والفاعل �ضمير م�ستتر
جواز ًا ،تقديره :هو .والجملة الفعلية �صلة المو�صول؛ ال مح ّل لها من الإعراب.
ﭩ((( :مفعول به من�صوب ،وعالمة ن�صبه الفتحة الظاهرة على �آخره.
ﭪ((( :ال���واو عاطفة .ع��� ّدد :فعل ما�ض مبني على الفتح���ة الظاهرة على
�آخ���ره .والفاعل �ضمير م�ستتر ج���واز ًا ،تقديره :هو .والجمل���ة معطوفة على �صلة
ال�ضم ،واقع
المو�صول؛ ال مح ّل لها من الإعراب .والهاء �ضمير م ّت�صل ،مبني على ّ
في مح ّل ن�صب مفعول به.
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((( الهمزة :كثير الطعن على غيره بغير حقّ  ،العائب له بما لي�س بعيب.
((( اللم���ز بمعن���ى الهمز �أي�ض��� ًا ،وقيل :بينهما فرق؛ ف���� ّإن الهمزة الذي يعيبك بظهر الغي���ب ،واللمزة الذي يعيبك في
وجهك.
((( تنكي���ر م���ا ًال للتحقير؛ ف���� ّإن المال ،و� ْإن كثر ما كثر ،ال يغني عن �صاحبه �شيئ ًا ،غير � ّأن له منه ما ي�صرفه في حوائج
نف�سه الطبيع ّية ،من �أكلة ت�شبعه ،و�شربة ماء ترويه ،ونحو ذلك.
((( م���ن الع��� ّد ،بمعنى الإح�صاء؛ �أي �إنّه لح ّبه الم���ال و�شغفه بجمعه ،يجمع المال ويع ّده ع ّد ًا بع���د ع ّد التذاذ ًا بتك ّثره.
وقيل :المعنى جعله ع ّدة وذخر ًا لنوائب الدهر.

ﭬ :فع���ل م�ض���ارع مرفوع ،وعالم���ة رفعه ال�ض ّم���ة الظاهرة عل���ى �آخره.
والفاعل �ضمير م�ستتر جواز ًا ،تقديره :هو .والجملة الفعل ّية واقعة في مح ّل ن�صب
حال من فاعل (ع ّدد).
ﭭ :حرف توكيد ون�صب ،مبني على الفتح.

ﭯ� :أخل���د :فع���ل ما�ض ،مبني عل���ى الفتحة الظاهرة على �آخ���ره .والفاعل
�ضمي���ر م�ستت���ر جواز ًا ،تقدي���ره :هو .والجمل���ة الفعل ّية واقعة في مح��� ّل رفع خبر
ال�ض���م ،واقع في مح��� ّل ن�صب مفعول
(� ّأن) .واله���اء �ضمي���ر م ّت�ص���ل ،مبني على
ّ
ب���ه .والم�صدر الم�ؤ ّول من (� ّأن) وا�سمه���ا وخبرها واقع في مح ّل ن�صب �س ّد م�س ّد
مفعولي الفعل (يح�سب).
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ﭮ :مال :ا�سم (� ّأن) من�صوب ،وعالمة ن�صبه الفتحة الظاهرة على �آخره،
ال�ضم في مح ّل ج ّر بالإ�ضافة.
وهو م�ضاف .والهاء �ضمير م ّت�صل ،مبني على ّ

ﭱﭲ((( :حرف ردع وزجر ،وهو مبني على ال�سكون.
ﭳ((( :ال�ل�ام واقعة في جواب ق�سم مق��� ّدرُ .ينبذ :فعل م�ضارع مبني على
الفت���ح؛ التّ�صاله بنون التوكيد ،وهو مبني للمجهول .ونائب الفاعل �ضمير م�ستتر
جواز ًا ،تقديره :هو .والجملة جواب الق�سم المق ّدر؛ ال مح ّل لها من الإعراب.
ﭴ :حرف ج ّر ،مبني على ال�سكون.
ﭵ((( :ا�س���م مجرور بـ (ف���ي) ،وعالمة ج ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره،
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والجا ّر والمجرور متع ّلقان بالفعل ( ُينبذ).
((( ردع عن ح�سبانه الخلود بالمال.
((( النبذ :القذف والطرح.
((( الحطم���ة مبالغ���ة ،من الحطم وهو الك�سر ،وجاء بمعنى الأكل ،وهي من �أ�سماء جهنّم ،على ما يف�سرها قوله الآتي:
}ﭼ ﭽ ﭾ{.

ﭷ :ال���واو ا�ستئناف ّية .ما :ا�سم ا�ستفهام ،مبني عل���ى ال�سكون ،واقع في مح ّل
رفع مبتد�أ.

إع���������راب ال�����س�����ور ال���ق���رآن���ي���ة

ﭸ� :أدرى :فع���ل ما����ض ،مبني على الفتح���ة المق ّدرة على الأل���ف للتعذّر.
والفاع���ل �ضمير م�ستتر جواز ًا ،تقديره :ه���و .والجملة الفعل ّية واقعة في مح ّل رفع
خبر (ما) .والكاف �ضمير م ّت�صل ،مبني على الفتح ،واقع في مح ّل ن�صب مفعول
به �أول لـ (�أدرى).
ﭹ :ا�سم ا�ستفهام ،مبني على ال�سكون ،واقع في مح ّل رفع مبتد�أ.
ﭺ((( :خب���ر مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ض ّمة الظاه���رة على �آخره .والجملة
اال�سم ّية واقعة في مح ّل ن�صب مفعول به ثان لـ (�أدرى).
ﭼ :خبر لمبتد�أ محذوف (هي ن���ار) مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ض ّمة الظاهرة
على �آخره ،وهو م�ضاف.
ﭽ :لفظ الجالل���ة ،م�ضاف �إليه مجرور ،وعالمة ج ّره الك�سرة الظاهرة على
�آخره.
ﭾ� :صف���ة �أول���ى للن���ار مرفوعة ،وعالم���ة رفعها ال�ض ّم���ة الظاهرة على
�آخرها.
ﮀ :ا�سم مو�صول ،مبني على ال�سكون ،واقع في مح ّل رفع �صفة ثانية للنار.

 232وج ��ه �إعراب ��ي �آخر :واقع في مح ّل ن�ص���ب مفعول به لفعل محذوف ،والتقدير:
�أعني التي...
واقع في مح ّل رفع خبر لمبتد�أ محذوف ،والتقدير :هي التي...
(((

}ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ{ :تفخيم وتهويل.

ﮁ((( :فع���ل م�ض���ارع مرف���وع ،وعالم���ة رفعه ال�ض ّم���ة الظاهرة عل���ى �آخره.
والفاع���ل �ضمير م�ستتر جواز ًا ،تقديره :هي .والجمل���ة الفعل ّية �صلة المو�صول؛ ال
مح ّل لها من الإعراب.
ﮂ :حرف ج ّر ،مبني على ال�سكون.

ﮅّ � :إن :ح���رف توكيد ون�صب ،مبني على الفتح .والهاء �ضمير م ّت�صل ،مبني
على الفتح ،واقع في مح ّل ن�صب ا�سم (� ّإن).
ﮆ :على :حرف ج��� ّر ،مبني على ال�سكون .والهاء �ضمير م ّت�صل ،مبني على
الك�سر ،واقع في مح ّل ج ّر بحرف الج ّر ،والجا ّر والمجرور متع ّلقان بـ (م�ؤ�صدة).
ﮇ((( :خبر (�إن) مرفوع وعالمة رفعه ال�ض ّمة الظاهرة على �آخره.
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ﮃ((( :ا�س���م مجرور بـ (على) ،وعالمة ج ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره،
والجا ّر والمجرور متع ّلقان بالفعل ّ
(تطلع).

ﮉ :حرف ج ّر ،مبني على ال�سكون.
ﮊ((( :ا�س���م مجرور ب���ـ (في) ،وعالمة ج��� ّره الك�سرة الظاه���رة على �آخره،
والجا ّر والمجرور متع ّلقان بمحذوف حال من الهاء في (عليهم)؛ �أي موثقين في
عمد ،ويجوز �أن يكونا متع ّلقين بمحذوف نعت لـ (م�ؤ�صدة).
ﮋ� :صفة مجرورة ،وعالمة ج ّرها الك�سرة الظاهرة على �آخرها.
233
((( ّ
االطالع :الإ�شراف والظهور.
((( جم���ع ف����ؤاد ،وهو القل���ب .وك� ّأن المراد م���ن ّ
اطالعها على الأفئدة �أ ّنه���ا تحرق باطن الإن�سان كم���ا تحرق ظاهره،
بخالف النار الدنيو ّية التي تحرق الظاهر فقط.
((( �أي مطبقة ،ال مخرج لهم منها وال منجا.
((( قي���ل :هي �أوتاد الإطباق ،الت���ي تطبق على �أهل النار ،وقيل :عمد مم ّددة يوثقون فيها مثل المقاطر ،وهي خ�شب �أو
جذوع ِكبار ،فيها خروق تو�ضع فيها �أرجل المحبو�سين من الل�صو�ص وغيرهم ،وقيل غير ذلك.

الدرس العشرون

\è

$

ﮍﮎﮏ ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ
ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ
ﮡﮢﮣﮤﮥﮦ ﮧﮨ

ق�صة �أ�صحاب الفيل� ،إذ ق�صدوا م ّكة لتخريب الكعبة ّ
المعظمة؛
فيها �إ�شارة �إلى ّ
�سجيل ،فجعلهم كع�صف
ف�أهلكهم اهلل ب�إر�س���ال طير �أبابيل ترميهم بحجارة من ّ
م�أك���ول .وه���ي من �آيات اهلل الجل ّية التي ال �سترة عليه���ا ،وقد �أ ّرخوا بها ،وذكرها
الجاهل ّيون في �أ�شعارهم ،وال�سورة م ّك ّية.
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بيان(((:

اإلعراب:

ﮍ :الهم���زة حرف ا�ستفهام ،مبني على الفت���ح .لم :حرف نفي وجزم وقلب،
مبني على ال�سكون.
ﮎ((( :فع���ل م�ض���ارع مج���زوم بـ (ل���م) ،وعالمة جزم���ه حذف ح���رف الع ّلة.
والفاعل �ضمير م�ستتر وجوب ًا ،تقديره �أنت.
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((( الطباطبائ���ي ،محمد ح�سين :الميزان في تف�سير القر�آن ،قم المق ّد�سة ،م� ّؤ�س�سة الن�شر الإ�سالمي التابعة لجماعة
المد ّر�سين ،ج� ،20ص.361
((( راجع قاعدة «�أفعال القلوب» �ص .67

ﮏ :ا�سم ا�ستفهام ،مبني على الفتح ،واقع في مح ّل ن�صب حال.
ﮐ :فعل ما�ض ،مبني على الفتحة الظاهرة على �آخره.

إع���������راب ال�����س�����ور ال���ق���رآن���ي���ة

رب :فاع���ل مرف���وع ،وعالم���ة رفعه ال�ض ّم���ة الظاهرة عل���ى �آخره ،وهو
ﮑّ :
م�ض���اف .والكاف �ضمير م ّت�ص���ل ،مبني على الفتح ،واقع في مح ّل ج ّر بالإ�ضافة.
والجمل���ة الفعل ّية واقع���ة في مح ّل ن�صب� ،س ّدت م�س ّد مفعولي (ت َر) الذي ُعلق عن
العمل باال�ستفهام بـ (كيف)(((.
ﮒ :الب���اء حرف ج ّر ،مبني على الك�سر� .أ�صحاب :ا�سم مجرور بالكاف،
وعالم���ة ج ّره الك�سرة الظاهرة على �آخ���ره ،والجا ّر والمجرور متع ّلقان بـ (فعل)،
و(�أ�صحاب) م�ضاف.
ﮓ :م�ضاف �إليه مجرور ،وعالمة ج ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره.
ﮕ :الهم���زة حرف ا�ستفهام ،مبني على الفت���ح .لم :حرف نفي وجزم وقلب،
مبني على ال�سكون.
ﮖ :فع���ل م�ضارع مجزوم بـ (لم) ،وعالمة جزمه ال�سكون .والفاعل �ضمير
م�ستتر جواز ًا ،تقديره :هو.
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ﮗ((( :كي���د :مفع���ول ب���ه من�صوب ،وعالم���ة ن�صبه الفتح���ة الظاهرة على
ال�ضم ،واقع في مح ّل ج ّر
�آخ���ره ،وهو م�ضاف .والهاء �ضمير م ّت�صل ،مبني عل���ى ّ
بالإ�ضافة.
ﮘ :حرف ج ّر ،مبني على ال�سكون.
(((
(((

راجع قاعدة «التعليق عن العمل» �ص .67
المراد بكيدهم �سوء ق�صدهم بم ّكة ،و�إرادتهم تخريب البيت الحرام.

ﮙ((( :ا�س���م مجرور بـ (في) ،وعالمة ج��� ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره،
والجا ّر والمجرور متع ّلقان بالفعل (يجعل).
ﮛ :ال���واو عاطف���ة� .أر�سل :فعل ما����ض مبني على الفتح���ة الظاهرة على
�آخره .والفاعل �ضمير م�ستتر جواز ًا ،تقديره :هو.

ﮠ :ترمي :فعل م�ضارع مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ضمة المق ّدرة على الياء
للثق���ل .والفاع���ل �ضمير م�ستتر ج���واز ًا ،تقديره :هي .والجمل���ة الفعل ّية واقعة في
مح ّل ن�صب �صفة ثانية لـ (طير ًا) .والهاء �ضمير م ّت�صل ،مبني على الك�سر ،واقع
في مح ّل ن�صب مفعول به.
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ﮜ :عل���ى :حرف ج ّر ،مبني على ال�سكون .والهاء �ضمير م ّت�صل ،مبني على
ال�سكون ،في مح ّل ج ّر بحرف الج ّر ،والجا ّر والمجرور متع ّلقان بـ (�أر�سل).
ﮝ :مفعول به من�صوب ،وعالمة ن�صبه الفتحة الظاهرة على �آخره.
ﮞ(((� :صفة �أولى لـ (طي���ر ًا) من�صوبة ،وعالمة ن�صبها الفتحة الظاهرة
على �آخرها.

ﮡ :الب���اء ح���رف ج ّر ،مبني عل���ى الك�سر .حجارة :ا�سم مج���رور بالباء،
وعالم���ة ج ّره الك�س���رة الظاهرة على �آخ���ره ،والجا ّر والمج���رور متع ّلقان بالفعل
(ترمي).
ﮢ :حرف ج ّر ،مبني على ال�سكون.

((( جع���ل �سعيه���م اّ ً
�ض���ال ،ال يهتدي �إلى الغاي���ة المق�صودة منه؛ فقد �س���اروا لتخريب الكعبة ،وانته���ى بهم �إلى هالك
�أنف�سهم.
((( جماعات في تفرقة ،زمرة زمرة.
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ﮣ((( :ا�س���م مجرور بـ (من) ،وعالمة ج���ره الك�س ّرة الظاهرة على �آخره،
والجا ّر والمجرور متع ّلقان بمحذوف �صفة لـ (حجارة).
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ﮥ :الف���اء عاطف���ة .جعل :فعل ما�ض ،مبني عل���ى الفتحة الظاهرة على
�آخ���ره .والفاعل �ضمي���ر م�ستتر جواز ًا ،تقديره :هو .واله���اء �ضمير م ّت�صل ،مبني
ال�ضم ،واقع في مح ّل ن�صب مفعول به.
على ّ
ﮦ((( :ال���كاف حرف ج ّر ،مبني على الفت���ح .ع�صف :ا�سم مجرور بالكاف،
وعالمة ج ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره ،والجا ّر والمجرور متع ّلقان بالفعل (جعل).
وج ��ه �إعراب ��ي �آخر :ال ��كاف :ا�سم بمعنى مثل ،مبني على الفتح ،واقع في مح ّل
ن�صب مفعول به ،وهو م�ضاف.
الأ�صل في معنى الكاف الت�شبيه ،نحو :زيد كالأ�سد.
وت�أتي زائدة للتوكيد ،نحو :لي�س كمثله �شيء؛ �أي لي�س مثله �شيء.
وت�س���تعمل ا�سماً بمعنى «مثل» ،فتقع بعد كلّ عامل ،وتكون في مو�ضع الرفع �أو الن�صب �أو
الجر ،على ح�سب موقعه في الجملة .نحو:
ّ
•لو كان في قلبي كقد ِر قُالمة
حباً لغيرك ما �أتتك ر�سائلي
• ّ

ع�صف :م�ضاف �إليه مجرور ،وعالمة جرّه الك�سرة الظاهرة على �آخره.
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ﮧ(((� :صفة مجرورة ،وعالمة ج ّرها الك�سرة الظاهرة على �آخرها.
ال�سجيل على ما في المجمع بمعنى ال�سجين ،وهو النار ،وقال الراغب :ال�سجين حجر وطين مختلط ،و�أ�صله فيما
((( ّ
قيل فار�سي مع ّرب.
((( الع�صف :ورق الزرع.
ُ
ُ
ِ
ِ
ال�سجيل
وقوع
بعد
عادوا
ّهم
ن
�
أ
والمراد
ه،
ب
ل
ل
ك
�
أ
الذي
الحب
ق�شر
أو
�
ه،
ب
ح
ل
ك
�
أ
الذي
الزرع
ورق
((( الع�ص���ف الم�أك���ول:
ّ
ّ
ّ
ّ
عليهم �أج�ساد ًا بال �أرواح� ،أو � ّأن الحجر بحرارته �أحرق �أجوافهم.

ال����ت����م����اري����ن

 .1ع ّين �أفعال القلوب ومفاعيلها في الآيات الكريمة الآتية:
}ﯩﯪﯫﯬ{
......................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

}ﮭﮮﮯﮰﮱﯓ{
......................................................................................................................................................................................

}ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ{
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} ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ{

......................................................................................................................................................................................
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الدرس الواحد العشرون

\é

$
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗﭘ
ﭙﭚﭛ ﭜﭝﭞﭟﭠﭡ
ﭢﭣﭤﭥ

تت�ض ّم���ن ال�سورة امتنان ًا على قري�ش ب�إيالفهم الرحلتين ،وتعقّبه بدعوتهم �إلى
رب البيت ،وال�سورة م ّك ّية.
التوحيد وعبادة ّ
اإلعراب:

ﭑ((( :ال�ل�ام حرف ج ّر ،مبني على الك�سر� .إيالف :ا�سم مجرور بالالم،
وعالمة ج ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره ،والجار والمجرور متع ّلقان:

������������������������������������������������������

بيان(((:

 .1بالفعل في (فليعبدوا)؛ �أي ليعبدوا اهلل من �أجل �إلفهم...
 .2بفعل م�ضمر ،تقديره� :أعجبوا لإيالف...
 .3بالفعل (فجعلهم) من �سورة الفيل ال�سابقة؛ لأنّهما كال�سورة الواحدة .والتقدير:
فجعلهم كع�صف م�أكول لت�أتلف قري�ش رحلتها...
و(�إيالف) م�ضاف.

((( الطباطبائ���ي ،محمد ح�سين :الميزان في تف�سير القر�آن ،قم المق ّد�سة ،م� ّؤ�س�سة الن�شر الإ�سالمي التابعة لجماعة
المد ّر�سين ،ج� ،20ص.364
((( الألفة :اجتماع مع التئام.
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ﭒ((( :م�ضاف �إليه مجرور ،وعالمة ج ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره.
ﭔ� :إي�ل�اف :بدل من (�إيالف) الأولى ،مج���رور ،وعالمة ج ّره الك�سرة
الظاه���رة على �آخره ،وهو م�ضاف .والهاء �ضمير م ّت�صل ،مبني على الك�سر ،واقع
في مح ّل ج ّر بالإ�ضافة.
إع���������راب ال�����س�����ور ال���ق���رآن���ي���ة

ﭕ((( :مفع���ول ب���ه للم�ص ��در (�إيالف) من�ص���وب ،وعالمة ن�صب���ه الفتحة
الظاهرة على �آخره ،وهو م�ضاف.
مجرداً من �أل والإ�ضافة.
يعمل الم�صدر عمل فعله� ،سوا ٌء �أكان مح ّلى ب�أل� ،أم م�ضافاً� ،أم ّ
ُي�شترط في عمل الم�صدر:
المنعم.
ي�سرني �شكرك
َ
� .1أن ي�صلح تقديره ب�أن والفعل� ،أو ما والفعل ،نحوُّ :
الم�صدر هو (�شكرك) :ما �شكرت� ،أو ما ت�شكر� ،أو �أن ت�شكر.
والمنعم :مفعول به للم�صدر (�شكرك).
�أو �أن يكون نائباً عن فعله ،نحو :تركاً ال َ
إهمال؛ �أي اترك الإهمال.

ﭖ :م�ضاف �إليه مجرور ،وعالمة ج ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره.
ﭗ :ال���واو عاطف���ة .ال�صي���ف :ا�س���م معطوف عل���ى (ال�شت���اء) مجرور،
وعالمة ج ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره.
ﭙ :الف���اء فاء الجزاء ،واقعة ف���ي جواب �شرط مق ّدر؛ �أي �إن لم يعبدوه
246
الخا�ص���ة المذكورة .والالم الم الأمر ،حرف
النعمة
لهذه
فليعبدوه
نعمه،
���ر
ئ
ل�سا
ّ
((( ع�شيرة النبي  ،Pوهم ولد الن�ضر بن كنانة ،الم�س ّمى ُقري�ش ًا.
((( خ���روج قري����ش من م ّكة للتج���ارة؛ وذلك �أنّ الحرم ٍ
واد جديب ،ال زرع فيه وال �ضرع؛ فكانت قري�ش تعي�ش فيه بالتجارة،
وكان���ت له���م في ك ّل �سنة رحلتان للتج���ارة :رحلة في ال�شتاء �إلى اليم���ن ،ورحلة بال�صيف �إلى ال�ش���ام ،وكانوا يعي�شون
بذلك ،وكان النا�س يحترمونهم لمكان البيت الحرام؛ فال يتع ّر�ضون لهم بقطع طريقهم �أو الإغارة على بلدهم الآمن.

ﭛ :اله���اء للتنبي���ه .ذا :ا�سم �إ�شارة ،مبني على ال�سك���ون ،واقع في مح ّل ج ّر
بالإ�ضافة.
ﭜ :بدل مجرور ،وعالمة ج ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره.
مر �أنّ البدل هو تابع من التوابع...
ّ
والبدل ال يتبع المبدل منه �إال في الإعراب ،و�أ ّما في غير ذلك ،فيختلفان.
ومن موارد االختالف� ،أنّ البدل قد يكون ا�س���ماً ظاهراً ،والمبدل منه م�ضمراً ،كما في هذا
المورد.

ﭞ :ا�س���م مو�ص���ول ،مبني على ال�سك���ون ،واقع في مح��� ّل ن�صب بدل من
(رب).
ّ
وج ��ه �إعراب ��ي �آخر :ا�س���م مو�صول ،مبني على ال�سك���ون ،واقع في مح ّل ن�صب
نعت لـ (ربّ ).
ﭟ� :أطع���م :فعل ما�ض مبني عل���ى الفتحة الظاهرة على �آخره .والفاعل
�ضمي���ر م�ستتر جواز ًا ،تقديره :هو .والجملة الفعل ّي���ة �صلة المو�صول؛ ال مح ّل لها
م���ن الإع���راب .واله���اء �ضمير م ّت�صل مبني عل���ى ال�سكون ،واقع ف���ي مح ّل ن�صب
مفعول به.

������������������������������������������������������

مبن���ي على الك�سر ،وقد ُ�س ّكنت ل�سبقها بالفاء .يعبدوا :فعل م�ضارع مجزوم بالم
الأم���ر ،وعالم���ة جزمه حذف الن���ون؛ لأنّه م���ن الأفعال الخم�س���ة .وواو الجماعة
فاعل .والجملة في مح ّل جزم جواب �شرط مق ّدر.
ﭚ :مفع���ول به من�صوب ،وعالم���ة ن�صبه الفتحة الظاهرة عل���ى �آخره ،وهو
م�ضاف.
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ﭠ :حرف ج ّر ،مبني على ال�سكون.
ﭡ :ا�س���م مج���رور بـ (م���ن) ،وعالمة ج ّره الك�س���رة الظاهرة عل���ى �آخره،
والجا ّر والمجرور متع ّلقان بالفعل (�أطعم).
قين بمحذوف حال من الهاء في (�أطعمهم).
يمكن �أن يكونا متع ّل ً
إع���������راب ال�����س�����ور ال���ق���رآن���ي���ة
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ﭢ :ال���واو عاطف���ة� .آمن :فعل ما����ض مبني على الفتح���ة الظاهرة على
�آخ���ره .والفاع���ل �ضمير م�ستتر ج���واز ًا ،تقديره :ه���و .والجمل���ة الفعل ّية معطوفة
عل���ى �صلة المو�ص���ول؛ ال مح ّل لها من الإعراب .واله���اء �ضمير م ّت�صل مبني على
ال�سكون ،واقع في مح ّل ن�صب مفعول به.
ﭣ :حرف ج ّر ،مبني على ال�سكون.
ﭤ :ا�س���م مج���رور بـ (م���ن) ،وعالمة ج��� ّره الك�سرة الظاهرة عل���ى �آخره،
والجا ّر والمجرور متع ّلق بالفعل (�آمن).
ويمكن �أن يكونا متع ّلقين بمحذوف حال من الهاء في (�آمنهم).

ال����ت����م����اري����ن

 .1ا�ستخ���رج الم�صدر م���ن الآيات الآتية ،مب ّين ًا معمول���ه وموقعه الإعرابي �إن كان
عام ًال:
}ﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘ{
}ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙ{
.................................................................................................................................................
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.................................................................................................................................................
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الدرس الثاني العشرون

\ê

$
ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ
ﭮﭯﭰﭱ ﭲﭳﭴ ﭵﭶ
ﭷ ﭸﭹ ﭺﭻ ﭼﭽﭾﭿ
ﮀﮁﮂﮃﮄﮅ

وعيد لمن كان من المنتحلين بالدين ،متخ ّلق ًا ب�أخالق المنافقين ،كال�سهو عن
ال�صالة ،والرياء في الأعمال ،ومنع الماعون ،م ّما ال يالئم الت�صديق بالجزاء.
وال�سورة تحتمل الم ّك ّية والمدن ّية ،وقيل :ن�صفها م ّكي ،ون�صفها مدني.
اإلعراب:

������������������������������������������������������

بيان(((:

أيت :فعل ما�ض ،مبني
ﭦ :الهم���زة حرف ا�ستفهام ،مبني على الفت���ح .ر� َ
عل���ى ال�سك���ون؛ التّ�صاله بتاء ال�ضمي���ر .والتاء �ضمير م ّت�ص���ل ،مبني على الفتح،
واقع في مح ّل رفع فاعل.
ﭧ :ا�سم مو�صول ،مبني على ال�سكون ،في مح ّل ن�صب مفعول به.
يجوز �أن تكون الر�ؤية قلب ّية ،فيتعدى الفعل لمفعولين� ،أحدهما :ا�سم المو�صول،
والثاني محذوف ،ويكون المعنى :هل عرفت الذي يكذّب بالدين من هو.
ﭨ :فع���ل م�ض���ارع مرف���وع ،وعالمة رفع���ه ال�ض ّمة الظاهرة عل���ى �آخره.
والفاع���ل �ضمير م�ستتر ج���واز ًا ،تقديره :هو .والجملة الفعل ّي���ة �صلة المو�صول؛ ال
مح ّل لها من الإعراب.
((( الطباطبائ���ي ،محمد ح�سين :الميزان في تف�سير القر�آن ،قم المق ّد�سة ،م� ّؤ�س�سة الن�شر الإ�سالمي التابعة لجماعة
المد ّر�سين ،ج� ،20ص.367
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ﭩ((( :الب���اء حرف ج ّر ،مبني على الك�س���ر .الدين :ا�سم مجرور بالباء،
وعالم���ة ج ّره الك�س���رة الظاهرة على �آخ���ره ،والجا ّر والمج���رور متع ّلقان بالفعل
(يكذّب).

إع���������راب ال�����س�����ور ال���ق���رآن���ي���ة

ﭫ :الفاء فاء الجزاء ،واقعة في جواب �شرط مق ّدر؛ �أي � ْإن طلبت علمه
فذل���ك ...ذا :ا�س���م �إ�شارة مبني عل���ى ال�سكون ،واقع في مح ّل رف���ع مبتد�أ والالم
للبعد .والكاف حرف خطاب.
ﭬ :ا�س���م مو�صول ،مبني على ال�سكون ،واقع ف���ي مح ّل رفع خبر ،والجملة
اال�سم ّية واقعة في مح ّل جزم جواب ال�شرط المق ّدر.
وج ��ه �إعراب ��ي �آخ ��ر( :فذل���ك الذي) الف ��اء عاطف���ة تفيد ال�سببي���ة ،والجملة
م���ن المبت���د�أ (ذا) والخبر (الذي) ال مح��� ّل من الإعراب معطوف���ة على الجملة
االبتدائية.
الأ�صل في معنى الفاء الترتيب والتعقيب.
�س���ببية ،وذلك غالب في عطف الجمل ،نحو� :س���جد ف�سها ،زنى
ويتفرع من ذلك مجيئها
ّ
ّ
ُفر ِجم.

ﭭ((( :فع���ل م�ض���ارع مرف���وع ،وعالمة رفع���ه ال�ض ّمة الظاهرة عل���ى �آخره.
والفاع���ل �ضمير م�ستتر ج���وازا ً ،تقديره :هو .والجملة الفعل ّي���ة �صلة المو�صول؛ ال
 254مح ّل لها من الإعراب.
ﭮ :مفعول به من�صوب ،وعالمة ن�صبه الفتحة الظاهرة على �آخره.
(((
(((

المراد بالدين الجزاء ،يوم الجزاء؛ فالمكذّب بالدين منكر المعاد .وقيل :المراد به الدين بمعنى الم ّلة.
الد ّع :الر ّد بعنف وجفاء.

ﭰ :الواو عاطفة .ال :حرف نفي ،مبني على ال�سكون.
ﭱ((( :فع���ل م�ض���ارع مرف���وع ،وعالمة رفع���ه ال�ض ّمة الظاه���رة على �آخره.
والفاع���ل �ضمي���ر م�ستتر جوازا ً ،تقديره :هو .والجمل���ة الفعل ّية معطوفة على �صلة
المو�صول؛ ال مح ّل لها من الإعراب.
ﭳ :ا�س���م مجرور ب���ـ (على) ،وعالمة ج��� ّره الك�سرة الظاه���رة على �آخره،
(يح�ض) ،و(طعام) م�ضاف.
والجا ّر والمجرور متع ّلقان بالفعل
ّ
ﭴ :م�ضاف �إليه مجرور ،وعالمة جره الك�سرة الظاهرة على �آخره.
ﭶ :الف���اء ا�ستئنافية .ويل :مبتد�أ مرفوع ،وعالم���ة رفعه ال�ض ّمة الظاهرة
على �آخره ،وهو بمعنى (هالك).
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ﭲ :حرف ج ّر ،مبني على ال�سكون.

ﭷ :ال�ل�ام حرف ج��� ّر ،مبني عل���ى الك�سر .الم�صلي���ن :ا�سم مجرور
بال�ل�ام ،وعالم���ة ج ّره الياء؛ لأنّه جم���ع مذ ّكر �سالم ،والج���ا ّر والمجرور متع ّلقان
بمحذوف خبر المبتد�أ.
ﭹ :ا�سم مو�صول ،مبني على الفتح ،واقع في مح ّل ج ّر �صفة لـ (الم�صلين).
ﭺ� :ضمير منف�صل ،مبني على ال�سكون ،واقع في مح ّل رفع مبتد�أ.
ﭻ :حرف ج ّر ،مبني على ال�سكون.
ﭼ� :ص�ل�اة :ا�سم مجرور بـ (عن) ،وعالمة ج��� ّره الك�سرة الظاهرة على
�آخ���ره ،والجا ّر والمجرور متع ّلقان با�سم الفاع���ل (�ساهون) .و(�صالة) م�ضاف.
والهاء �ضمير م ّت�صل ،مبني على ال�سكون ،واقع في مح ّل ج ّر بالإ�ضافة.
(((

الح�ض:الترغيب.
ّ
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ﭽ((( :خب���ر مرفوع ،وعالمة رفعه ال���واو؛ لأنّه جمع مذ ّكر �سالم .والجملة
اال�سم ّية �صلة المو�صل؛ ال مح ّل لها من الإعراب.
ﭿ :ا�س���م مو�ص���ول ،مبن���ي عل���ى الفت���ح ،واقع في مح��� ّل ج ّر �صف���ة ثانية لـ
(الم�صلين).
إع���������راب ال�����س�����ور ال���ق���رآن���ي���ة

وجه �إعرابي �آخر :ا�سم مو�صول ،مبني على الفتح ،واقع في مح ّل ج ّر بدل من
(الذين) الأولى.
ﮀ� :ضمير منف�صل ،مبني على ال�سكون ،واقع في مح ّل رفع مبتد�أ.
ﮁ((( :فعل م�ضارع مرفوع ،وعالمة رفعه ثبوت النون؛ لأنّه من الأفعال
الخم�س���ة .وواو الجماع���ة �ضمير م ّت�صل ،مبني على ال�سك���ون ،واقع في مح ّل رفع
فاعل .والجملة الفعل ّية واقعة في مح ّل رفع خبر المبتد�أ (هم) .والجملة اال�سم ّية
�صلة المو�صول؛ ال مح ّل لها من الإعراب.
ﮃ :ال���واو عاطفة .يمنعون :فع���ل م�ضارع مرفوع ،وعالم���ة رفعه ثبوت
النون؛ لأنّه من الأفعال الخم�سة .وواو الجماعة �ضمير م ّت�صل ،مبني على ال�سكون،
واق���ع في مح ّل رفع فاعل .والجملة الفعل ّي���ة معطوفة على �صلة المو�صول؛ ال مح ّل
لها من الإعراب.
ﮄ((( :مفعول به من�صوب ،وعالمة ن�صبه الفتحة الظاهرة على �آخره.
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(((
(((
(((

غافلون ال يهت ّمون بها ،وال يبالون �أن تفوتهم بالكل ّية� ،أو بع�ض الأوقات� ،أو تت�أخّ ر عن وقت ف�ضيلتها ،وهكذا.
ي�أتون بالعبادات لمر�آة النا�س؛ فهم يعملون للنا�س ،ال هلل تعالى.
ك ّل ما يعين الغير في رفع حاجة من حوائج الحياة ،كالقر�ض تقر�ضه ،والمعروف ت�صنعه ،ومتاع البيت تعيره.

ال����ت����م����اري����ن

 .1ب ّين معنى الفاء في الآيات الآتية:
}ﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉ{
.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

}ﭷﭸﭹﭺﭻ{
.................................................................................................................................................
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}ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ{
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الدرس الثالث والعشرون
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ﮆ ﮇﮈ ﮉﮊ ﮋﮌ ﮍ
ﮎ ﮏﮐﮑ ﮒ

النبي  Pب�إعطائه الكوث���ر ،وتطييب لنف�سه ال�شريفة ب� ّأن �شانئه
امتن���ان على ّ
ه���و الأبتر .وهي �أق�صر �سورة ف���ي القر�آن .وقد اختلفت الروايات في كون ال�سورة
م ّك ّي���ة �أو مدن ّية ،والظاهر �أنّها م ّك ّية ،وذكر بع�ضه���م �أنّها نزلت م ّرتين جمع ًا بين
الروايات.

���������������������������������������������������������

بيان(((:

اإلعراب:

ﮆّ � :إن :ح���رف توكي���د ون�صب ،مبن���ي على الفتح على الن���ون المحذوفة منع ًا
لتوال���ي الأمث���ال؛ �أي ثالث نونات .والنا �ضمير م ّت�ص���ل ،مبني على ال�سكون ،واقع
في مح ّل ن�صب ا�سم (� ّإن).
ﮇ :فع���ل ما�ض ،مبني عل���ى ال�سك���ون؛ التّ�صاله بن���ا الفاعلين .والنا
�ضمي���ر م ّت�ص���ل ،مبني على ال�سك���ون ،واقع في مح ّل رفع فاع���ل .والجملة الفعل ّية
واقعة في مح ّل رفع خبر (� ّإن) .والكاف �ضمير م ّت�صل ،مبني على الفتح ،واقع في 261
مح ّل ن�صب مفعول به �أول.
((( الطباطبائ���ي ،محمد ح�سين :الميزان في تف�سير القر�آن ،قم المق ّد�سة ،م� ّؤ�س�سة الن�شر الإ�سالمي التابعة لجماعة
المد ّر�سين ،ج� ،20ص.370

إع���������راب ال�����س�����ور ال���ق���رآن���ي���ة

ﮈ((( :مفع���ول به ثان من�ص���وب ،وعالمة ن�صبه الفتح���ة الظاهرة على
�آخره.
ﮊ :الف���اء عاطفة�َ .ص ِّل :فعل �أمر مبني عل���ى حذف حرف العلة ،والفاعل
�ضمي���ر م�ستت���ر وجوب ًا تقديره �أن���ت ،والجملة من الفعل والفاع���ل ال محل لها من
الإعراب معطوفة على الجملة االبتدائية ،وهي جملة (�إن) وا�سمها وخبرها.
رب :ا�سم مجرور بالالم ،وعالمة
ﮋ :ال�ل�ام حرف ج ّر ،مبني على الك�سرّ .
ج��� ّره الك�سرة الظاه���رة على �آخره ،والج���ا ّر والمجرور متع ّلق���ان بالفعل (�ص ّل)،
و(رب) م�ض���اف .وال���كاف �ضمير م ّت�ص���ل ،مبني على الفتح ،واق���ع في محل ج ّر
ّ
بالإ�ضافة.
ﮌ((( :ال���واو عاطفة .انحر فعل �أمر ،مبن���ي على ال�سكون .والفاعل �ضمير
م�ستتر وجوب ًا ،تقديره �أنت ،والجملة معطوفة على ما قبلها.
ﮎ :حرف توكيد ون�صب ،مبني على الفتح.
ﮏ(((� :شان���ئ :ا�سم (� ّإن) من�صوب ،وعالم���ة ن�صبه الفتحة الظاهرة
على �آخره ،وهو م�ضاف .والكاف �ضمير م ّت�صل ،مبني على الفتح ،واقع في مح ّل
ج ّر بالإ�ضافة.
ﮐ� :ضمير منف�صل ،مبني على الفتح ،واقع في مح ّل رفع مبتد�أ.

ﮑ((( :خب���ر مرف���وع ،وعالمة رفع���ه ال�ض ّمة الظاهرة عل���ى �آخره .والجملة
262
اال�سم ّية واقعة في مح ّل رفع خبر (� ّإن).
(((
(((
(((
(((

الكوثر على وزن فوعل ،وهو ال�شيء الذي من �ش�أنه الكثرة ،والكوثر الخير الكثير.
رفع اليدين في تكبير ال�صالة �إلى النحر ،وقيل في معنى (انحر) :نحر الأ�ضح ّية تق ّرب ًا هلل تعالى.
ال�شانئ هو المبغ�ض.
المنقطع ن�سله.

وجه �إعرابي �آخر:
هو� :ضمير ف�صل ،مبني على الفتح ،ال مح ّل له من الإعراب.
هو� :ضمير منف�صل ،مبني على الفتح ،واقع في مح ّل توكيد ا�سم (�إنّ ).
�أُ ِ
�شكل على هذا الوجه ب� ّأن الظاهر ال ي�ؤ ّكد بالم�ضمر.
���������������������������������������������������������

ﮑ :خبر (�إنّ ) مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ضمّة الظاهرة على �آخره.
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الدرس الرابع والعشرون
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ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ
ﭚﭛ ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ
ﭦﭧ ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ

فيه���ا �أمره �Pأن يظهر للكفار براءته من دينه���م ،ويخبرهم بامتناعهم من
دين���ه ،فال دينه يتع ّداه �إليهم ،وال دينهم يتع ّداهم �إليه ،فال يعبد ما يعبدون �أبد ًا،
وال يعبدون ما يعبد �أبد ًا ،فليي�أ�سوا من � ّأي نوع من المداهنة والم�ساهلة.
واختلفوا في كون ال�سورة م ّك ّية �أو مدن ّية ،والظاهر من �سياقها �أنّها م ّك ّية.

����������������������������������������������������

بيان(((:

اإلعراب:

ﭑ :فعل �أمر ،مبني على ال�سكون .والفاعل �ضمير م�ستتر وجوب ًا ،تقديره� :أنت.
ال�ضم في مح ّل ن�صب .والهاء للتنبيه.
ﭒ :يا :حرف نداءّ � .أي :منادى مبني على ّ
ﭓ(((� :صف���ة لـ (� ّأي) ،مرفوعة وعالمة رفعها الواو؛ لأنّها جمع مذكر
�سالم.
ﭕ :حرف نفي ،مبني على ال�سكون.

(((
(((

الطباطبائي ،محمد ح�سين :الميزان في تف�سير القر�آن ،قم المق ّد�سة ،م� ّؤ�س�سة الن�شر الإ�سالمي التابعة لجماعة
المد ّر�سين ،ج� ،20ص.373
يظهر �أنّهم قوم معهودون ،ال ك ّل كافر.
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ﭖ :فعل م�ضارع مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ض ّمة الظاهرة على �آخره .والفاعل
�ضمي���ر م�ستتر وجوب ًا ،تقديره� :أنا .وجملة (يا �أ ّيها الكافرون ،ال �أعبد) واقعة في
مح ّل ن�صب مقول القول.
ﭗ :ا�سم مو�صول ،مبني على ال�سكون ،واقع في محل ن�صب مفعول به.
إع���������راب ال�����س�����ور ال���ق���رآن���ي���ة

وج ��ه �إعرابي �آخر :ما :حرف م�صدري ،مبني على ال�سكون .والم�صدر الم�ؤوّل
من (ما) والفعل (تعبدون) واقع في مح ّل ن�صب مفعول به.
ﭘ ((( :فع���ل م�ض���ارع مرف���وع ،وعالمة رفعه ثب���وت النون؛ لأنّه م���ن الأفعال
الخم�س���ة .وواو الجماعة �ضمير م ّت�صل ،مبني على ال�سكون ،واقع في مح ّل رفع فاعل.
والجملة �صلة المو�صول؛ ال مح ّل لها من الإعراب .والعائد محذوف (ما تعبدونه).
ﭚ((( :الواو عاطفة .ال :حرف نفي ،مبني على ال�سكون.
ﭛ� :ضمير منف�صل ،مبني على ال�سكون ،واقع في مح ّل رفع مبتد�أ.
ﭜ :خبر مرفوع ،وعالمة رفعه الواو؛ لأنّه جمع مذ ّكر �سالم.

ﭝ :ا�س���م مو�ص���ول ،مبن���ي على ال�سك���ون ،واقع في مح��� ّل ن�صب مفع���ول به ال�سم
الفاعل الفاعل (عابدون).
هنا ِ
عمل ا�سم الفاعل م�ستنداً على النفي الواقع قبله.

 268وج ��ه �إعرابي �آخر :ما :حرف م�صدري ،مبني على ال�سكون .والم�صدر الم�ؤوّل
من (ما) والفعل (�أعبد) واقع في مح ّل ن�صب مفعول به.
(((
(((

�أي الأ�صنام.
نفي ا�ستقبالي لدخولهم في دين التوحيد.

ﭞ :فع���ل م�ض���ارع مرفوع ،وعالمة رفع���ه ال�ض ّمة الظاهرة عل���ى �آخره .والفاعل
�ضمي���ر م�ستتر وجوب ًا ،تقدي���ره� :أنا .والجملة الفعل ّية �صل���ة المو�صول؛ ال مح ّل لها من
الإعراب ،والعائد محذوف (ما �أعبده).
ﭠ :الواو عاطفة .ال :حرف نفي ،مبني على ال�سكون.
ﭢ :خبر مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ض ّمة الظاهرة على �آخره.
ﭣ :ا�سم مو�صول ،مبني على ال�سكون ،واقع في مح ّل ن�صب مفعول به ال�سم الفاعل
(عابد).
ﭤ :فع���ل ما����ض ،مبني على ال�سك���ون؛ التّ�صاله بت���اء ال�ضمي���ر .والتاء �ضمير
م ّت�ص���ل ،مبني على ال�سك���ون ،واقع في مح ّل رف���ع فاعل .والجملة �صل���ة المو�صول؛ ال
مح ّل لها من الإعراب ،والعائد محذوف.

����������������������������������������������������

ﭡ� :ضمير منف�صل ،مبني على ال�سكون ،واقع في مح ّل رفع مبتد�أ.

ﭦﭧﭨﭩﭪ :انظر �إعراب الآية الكريمة الثالثة.
ﭬ :ال�ل�ام ح���رف ج ّر ،مبني عل���ى الك�سر .وال���كاف �ضمير م ّت�ص���ل ،مبني على
ال�سك���ون ،واقع في مح ّل ج ّر بحرف الج ّر ،والج���ا ّر والمجرور متع ّلقان بمحذوف خبر
مقدم.
ﭭ :دي���ن :مبتد�أ م�ؤخّ ر مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ض ّمة الظاهرة على �آخره ،وهو
م�ضاف .والكاف �ضمير م ّت�صل ،مبني على ال�سكون ،واقع في مح ّل ج ّر بالإ�ضافة.
ﭮ :ال���واو عاطفة .والالم ح���رف ج ّر ،مبني على الك�سر .والي���اء �ضمير م ّت�صل،
مبني على الفتح ،واقع في مح ّل ج ّر بحرف الج ّر ،والجا ّر والمجرور متع ّلقان بمحذوف
خبر مق ّدم.
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ﭯ ((( :مبت���د�أ م�ؤخّ ر مرف���وع ،وعالمة رفعه ال�ض ّمة المق ّدرة على ما قبل الياء
المحذوفة؛ ال�شتغال المح ّل بالحرك���ة المنا�سبة ،وهو م�ضاف .والياء المحذوفة؛
�أي ديني� ،ضمير م ّت�صل ،مبني على ال�سكون ،واقع في مح ّل ج ّر بالإ�ضافة.
إع����������������راب ال��������س��������ور ال�����ق�����رآن�����ي�����ة
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(((

ت�أكيد لما تق ّدم من نفي اال�شتراك.

الدرس الخامس والعشرون
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ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

وع���د له Pبالن�صر والفتح ،و�أنّ���ه �سيرى النا�س يدخلون ف���ي الإ�سالم فوج ًا بعد
ف���وج ،و�أمره بالت�سبيح ٍ
حينئذ والتحميد واال�ستغف���ار .وال�سورة مدن ّية ،نزلت بعد �صلح
الحديبية ،وقبل فتح م ّكة.
اإلعراب:

��������������������������������������������������������

بيان(((:

ﭱ :مفع���ول فيه ،ظرف زمان ،ت�ض ّمن معنى ال�شرط ،مبني على ال�سكون ،واقع في
مح ّل ن�صب متع ّلق بجوابه (ف�س ّبح) ،وهو م�ضاف.
ﭲ :فعل ما�ض ،مبني على الفتحة الظاهرة على �آخره.
ﭳ :فاعل مرفوع ،وعالمة رفع���ه ال�ض ّمة الظاهرة على �آخره .والجملة الفعل ّية
واقعة في مح ّل ج ّر بالإ�ضافة ،و(ن�صر) م�ضاف.
ﭴ :لفظ الجاللة ،م�ضاف �إليه مجرور ،وعالمة جره الك�سرة الظاهرة على �آخره.

(((

الطباطبائي ،محمد ح�سين :الميزان في تف�سير القر�آن ،قم المق ّد�سة ،م� ّؤ�س�سة الن�شر الإ�سالمي التابعة لجماعة
المد ّر�سين ،ج� ،20ص.376
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ﭵ((( :ال���واو عاطفة .الفتح :ا�سم معطوف عل���ى (ن�صر) ،مرفوع وعالمة
رفعه ال�ض ّمة الظاهرة على �آخره.

إع���������راب ال�����س�����ور ال���ق���رآن���ي���ة

ﭷ :ال���واو عاطف���ة .ر�أيت :فعل ما�ض ،مبن���ي على ال�سك���ون؛ التّ�صاله بتاء
ال�ضمي���ر .والتاء �ضمير م ّت�صل ،مبني على الفتح ،واق���ع في مح ّل رفع فاعل .والجملة
واقعة في مح ّل ج ّر معطوفة على جملة (جاء ن�صر).
ﭸ :مفعول به من�صوب ،وعالمة ن�صبه الفتحة الظاهرة على �آخره.
ﭹ :فع���ل م�ض���ارع مرفوع ،وعالم���ة رفعه ثب���وت النون؛ لأنّه م���ن الأفعال
الخم�س���ة .وواو الجماعة فاعل .والجملة واقعة في مح ّل ن�صب حال من (النا�س)� ،إن
كان المراد من فعلت (ر�أيت) الر�ؤية الب�صر ّية؛ �أ ّما �إن كان المراد من (ر�أيت) الر�ؤية
القلب ّي���ة ،بمعنى (علمت) ،فيكون (النا�س) مفع���و ًال �أ ّو ًال ،وجملة (يدخلون) في مح ّل
ن�صب مفعول به ثان.
ﭺ :حرف ج ّر ،مبني على ال�سكون.
ﭻ :ا�س���م مجرور بـ (ف���ي) ،وعالمة ج ّره الك�سرة الظاهرة عل���ى �آخره ،والجا ّر
والمجرور متع ّلقان بالفعل في (يدخلون) ،و(دين) م�ضاف.
ﭼ :لف���ظ الجاللة ،م�ض���اف �إليه مجرور ،وعالم���ة ج ّره الك�س���رة الظاهرة على
�آخره.
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ﭽ ((( :ح���ال م���ن الواو ف���ي (يدخل���ون) ،من�صوب���ة ،وعالمة ن�صبه���ا الفتحة
الظاهرة على �آخرها.

(((
(((

فتح م ّكة.
الفوج :الجماعة الما ّرة الم�سرعة.

ﭿ :الف ��اء ف���اء الجزاء ،واقع���ة في جواب (�إذا)� .س ّبح :فع���ل �أمر ،مبني على
ال�سكون .والفاعل �ضمير م�ستتر وجوب ًا ،تقديره� :أنت ،والجملة جواب ال�شرط؛ ال مح ّل
لها من الإعراب.
طلبياً.
دخلت الفاء وجوباً على الجواب في هذا المورد ،لكون الجواب فع ًال ّ

رب :م�ض���اف �إلي���ه مجرور ،وعالمة ج ّره الك�س���رة الظاهرة على �آخره ،وهو
ﮁّ :
م�ضاف والكاف �ضمير م ّت�صل ،مبني على الفتح ،واقع في مح ّل ج ّر بالإ�ضافة.
ﮂﮃ :ال���واو عاطفة .ا�ستغفر :فعل �أمر مبني على ال�سكون .والفاعل �ضمير
م�ستت���ر وجوب ًا ،تقدي���ره� :أن���ت .والجملة الفعل ّية عل���ى جواب ال�ش���رط .والهاء �ضمير
ال�ضم ،واقع في مح ّل ن�صب مفعول به.
م ّت�صل ،مبني على ّ
ﮄّ � :إن :حرف توكيد ون�صب ،مبني على الفتح .والهاء �ضمير م ّت�صل ،مبني على
ال�ضم ،واقع في مح ّل ن�صب ا�سم (� ّإن).
ّ
ﮅ :فعل ما�ض ناق�ص ،مبني على الفتح .وا�سم (كان) �ضمير م�ستتر جواز ًا،
تقديره :هو.
ﮆ :خبر (كان) من�صوب ،وعالمة ن�صبه الفتحة الظاهرة على �آخره .والجملة
من (كان) وا�سمها وخبرها واقعة في مح ّل رفع خبر (� ّإن).
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ﮀ :الب���اء :حرف ج��� ّر ،مبني على الك�سر .حمد :ا�س���م مجرور بالباء ،وعالمة
ج ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره ،والجا ّر والمجرور متع ّلقان بمحذوف حال من فاعل
(�س ّبح) ،و(حمد) م�ضاف.
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وعي���د �شديد لأبي له���ب بهالك نف�سه وعمله ،وبنار جهنّ���م والمر�أته .وال�سورة
م ّك ّية.
اإلعراب:

���ب :فع���ل ما����ض ،مبني عل���ى الفتحة الظاه���رة على �آخ���ره .والتاء
ﮈ((( :ت ّ
للت�أنيث ،حرف مبني على ال�سكون.

�������������������������������������������������������

بيان(((:

ﮉ :فاع���ل مرفوع ،وعالم���ة رفعه الألف؛ لأنّه مثنّىُ ،حذف���ت نونه للإ�ضافة،
وهو م�ضاف.
ﮊ((( :م�ض���اف �إليه مجرور ،وعالمة ج ّره الياء؛ لأنّه من الأ�سماء ال�س ّتة ،وهو
م�ضاف.
((( الطباطبائ���ي ،محمد ح�سين :الميزان في تف�سير القر�آن ،قم المق ّد�سة ،م� ّؤ�س�سة الن�شر الإ�سالمي التابعة لجماعة
المد ّر�سين ،ج� ،20ص.384
���ب والتب���اب هو الخ�سران والهالك ،وقيل :دوام الخ�سران ،وقيل :الخيبة ،وقيل :الخل ّو من ك ّل خير ...وهو دعاء
((( الت ّ
عليه بهالك نف�سه وبطالن ما كان ي�أتيه من الأعمال لإطفاء نور النب ّوة� ،أو ق�ضاء منه تعالى بذلك.
للنبي ،Pم�ص ّر ًا في تكذيبه ،مبالغ ًا في �إيذائه
((( هو �أبو لهب بن عبد المطلبّ ،
النبي  .Pكان �شديد المعاداة ّ
عم ّ
بما ي�ستطيعه من قول وفعل ،وهو الذي قال للنبي :Pت ّبا لك؛ ل ّما دعاهم �إلى الإ�سالم لأ ّول م ّرة؛ فنزلت ال�سورة،
ور ّد اهلل التباب عليه.
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ﮋ :م�ضاف �إليه مجرور ،وعالمة ج ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره.
���ب :فعل ما�ض ،مبني على الفتحة الظاهرة على �آخره.
ﮌ :الواو عاطفة .ت ّ
والفاعل �ضمير م�ستتر جواز ًا ،تقديره :هو.
ﮎ :حرف نفي ،مبني على ال�سكون.
إع���������راب ال�����س�����ور ال���ق���رآن���ي���ة

وج ��ه �إعراب ��ي �آخر :ا�سم ا�ستفهام ،مبني عل���ى ال�سكون ،واقع في مح ّل ن�صب
مفعول به لـ (�أغنى) ،والتقدير� :أيَّ �شيء �أغنى عنه ماله.
ﮏ :فعل ما�ض ،مبني على الفتحة المق ّدرة على الألف للتعذّر.
ﮐ :ع���ن :ح���رف ج��� ّر ،مبني على ال�سك���ون .واله���اء �ضمير م ّت�ص���ل ،مبني
ال�ض���م ،واقع في مح ّل ج ّر بحرف الج ّر ،والج���ا ّر والمجرور متع ّلقان بالفعل
على
ّ
(�أغنى)� ،أو بمحذوف حال من فاعل (�أغنى).
ﮑ :م���ال :فاعل مرف���وع ،وعالمة رفعه ال�ض ّمة الظاه���رة على �آخره .والهاء
ال�ضم ،واقع في مح ّل ج ّر بالإ�ضافة.
�ضمير م ّت�صل ،مبني على ّ
ﮒ :الواو عاطفة .ما :حرف نفي ،مبني على ال�سكون.
�أوجه �إعرابيّة �أخرى:
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م ��ا :ا�سم مو�ص���ول ،مبني على ال�سكون ،واقع في مح��� ّل ن�صب مفعول به لفعل
(ك�س���ب) ،والتقدير� :أيَّ �شيء ك�سب .وجملة (كَ�سَ بَ ) �صلة المو�صول؛ ال مح ّل لها
من الإعراب ،والعائد محذوف؛ �أي ما ك�سبه.
م ��ا :حرف م�صدري ،مبن���ي على ال�سكون .والم�صدر الم�ؤوّل من (ما) والفعل
بعدها واقع في مح ّل رفع معطوف على الفاعل (مال).
ﮓ :فعل ما�ض ،مبني على الفتحة الظاهرة على �آخره .والفاعل �ضمير
م�ستتر جواز ًا ،تقديره :هو.

ﮕ :ال�سي���ن حرف ا�ستقب���ال ،مبني عل���ى الفتح .ي�صل���ى :فعل م�ضارع
مرف���وع ،وعالمة رفعه ال�ض ّمة المق ّدرة على الألف للتعذّر .والفاعل �ضمير م�ستتر
جواز ًا ،تقديره :هو.
ﮖ :مفعول به من�صوب ،وعالمة ن�صبه الفتحة الظاهرة على �آخره.

ﮘ :م�ضاف �إليه مجرور ،وعالمة ج ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره.
ﮚ :ال���واو عاطف���ة .امر�أة :ا�سم معطوف على فاع���ل (ي�صلى) مرفوع،
وعالمة رفعه ال�ض ّمة الظاهرة على �آخره؛ �أي �سي�صلى �أبو لهب وامر�أته ،و(امر�أة)
ال�ضم ،واقع في مح ّل ج ّر بالإ�ضافة.
م�ضاف .والهاء �ضمير م ّت�صل ،مبني على ّ
ﮛ :مفع���ول به لفع���ل الذ ّم المحذوف ،من�ص���وب ،وعالمة ن�صبه الفتحة
الظاهرة على �آخره وهو م�ضاف.

�������������������������������������������������������

ﮗ� :صف���ة من�صوب���ة ،وعالمة ن�صبه���ا الفتحة الظاهرة عل���ى �آخرها ،وهي
م�ضاف.

وج ��ه �إعرابي �آخر :بن���ا ًء على قراءة الن�صب (حمّالةَ) ،تكون حاالً؛ �أي ت�صلى
النار مقو ًال لها ذلك.
وجه �إعرابي �آخر :قُرِ �أت حمّال ُة (بال�ضمّ ) ،وعليه هناك وجهان:
امر�أة فاعل ،وح ّمالة نعت لها.
امر�أة مبتد�أ ،وح ّمالة خبر لها.
ﮜ((( :م�ضاف �إليه مجرور ،وعالمة ج ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره.
ﮞ :حرف ج ّر ،مبني على ال�سكون.
(((

ح ّمالة الحطب :كانت تحمل �أغ�صان ال�شوك وغيرها ،وتطرحها بالليل في طريق ر�سول اهلل ،ي�ؤذيه بذلك.
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إع���������راب ال�����س�����ور ال���ق���رآن���ي���ة

ﮟ :جي���د :ا�سم مج���رور بـ (في) ،وعالم���ة ج ّره الك�س���رة الظاهرة على
�آخره ،والجا ّر والمجرور متع ّلقان بمحذوف خبر مق ّدم ،و(جيد) م�ضاف .والهاء
�ضمير م ّت�صل ،مبني على ال�سكون ،واقع في مح ّل ج ّر بالإ�ضافة.
ﮠ :مبت���د�أ م�ؤخّ ر مرف���وع ،وعالمة رفعه ال�ض ّمة الظاهرة على �آخره� .أو في
محل ن�صب حال من (حمالة الحطب).
ﮡ :حرف ج ّر ،مبني على ال�سكون.
ﮢ((( :ا�سم مجرور بـ (من) وعالمة جره الك�سرة ،والجار والمجرور متعلق
بمحذوف �صلة لـ (حبل).
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(((

حبل مفتول ،من الليف.

ال����ت����م����اري����ن

 .1ع ّلل االبتداء بالنكرة في قوله تعالى} :ﮞﮟﮠﮡﮢ {:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

 .3ع ّدد الأ�سماء الخم�سة ،مب ّين ًا عالمة �إعرابها في حاالت الرفع والن�صب والج ّر:
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 .2ه���ل ت�أني���ث الفاعل للفع���ل في قول���ه تعال���ى } :ﮈﮉﮊﮋ{واجب �أم
جائز؟ ع ّلل ذلك:

.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
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ال�س���ورة ت�صفه تعالى ب�أحد ّية الذات ،ورجوع ما �س���واه �إليه في جميع حوائجه
الوجود ّي���ة ،م���ن دون �أن ي�شارك���ه �شيء ،ال في ذاته وال في �صفات���ه وال في �أفعاله،
يخت�ص به القر�آن الكريم ،ويبني عليه جميع المعارف
وهو التوحيد القر� ّآني الذي
ّ
الإ�سالم ّية.
وقد تكاثرت الأخبار في ف�ضل ال�سورة ،حتى ورد من طرق الفريقين �أنّها تعدل
ثلث القر�آن.
وال�س���ورة تحتمل الم ّك ّية والمدن ّية ،والظاهر من بع�ض ما ورد في �سبب نزولها
�أنّها مك ّية.
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بيان(((:

اإلعراب:

ﭑ :فعل �أمر ،مبني على ال�سكون .والفاعل �ضمير م�ستتر وجوب ًا ،تقديره� :أنت.
ﭒ� :ضمير ال�ش�أن ،مبني على الفتح ،واقع في مح ّل رفع مبتد�أ �أول.
ﭓ :لفظ الجاللة ،مبتد�أ ثان مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ض ّمة الظاهرة على �آخره.
((( الطباطبائ���ي ،محمد ح�سين :الميزان في تف�سير القر�آن ،قم المق ّد�سة ،م� ّؤ�س�سة الن�شر الإ�سالمي التابعة لجماعة
المد ّر�سين ،ج� ،20ص.387
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ﭔ((( :خب���ر المبتد�أ الثاني ،مرفوع ،وعالمة رفع���ه ال�ض ّمة الظاهرة على
�آخره .والجملة من المبتد�أ الثاني وخبره واقعلة في مح ّل رفع خبر المبتد�أ الأول.
والجملة من المبتد�أ الأول وخبره واقعة في مح ّل ن�صب مقول القول.
وجه �إعرابي �آخر:
إع���������راب ال�����س�����ور ال���ق���رآن���ي���ة

ﭒ� :ضمير منف�صل ،مبني على الفتح ،واقع في مح ّل رفع مبتد�أ.
ﭓ :لف���ظ الجاللة ،خبر المبتد�أ .والجملة من المبتد�أ والخبر في واقعة مح ّل
ن�صب مقول القول.
ﭔ :بدل� ،أو خبر لمبتد�أ محذوف ،والتقدير :هو �أحد.
وجه �إعرابي �آخر:
ﭒ� :ضمير منف�صل ،مبني على الفتح ،واقع في مح ّل رفع مبتد�أ.
ﭓ :لفظ الجاللة ،بدل مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ض ّمة.
ﭔ :خبر المبتد�أ .والجملة واقعة في مح ّل ن�صب مقول القول.
ﭖ :لفظ الجاللة ،مبتد�أ مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ض ّمة الظاهرة على �آخره.
ﭗ((( :خبر مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ض ّمة الظاهرة على �آخره.
ﭙ :حرف نفي وجزم وقلب ،مبني على ال�سكون.
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((( �أح���د :و�ص���ف م�أخ���وذ من الوحدة ،كالواحد ،غير � ّأن الأحد �إنّما يطلق على م���ا ال يقبل الكثرة ،ال خارج ًا وال ذهن ًا؛
ولذل���ك ال يقب���ل الع ّد وال يدخل في الع���دد ،بخالف الواحد؛ ف���� ّإن ك ّل واحد له ثانٍ وثالث� ،إ ّما خارج��� ًا و�إ ّما ذهن ًا،
بتوهم �أو بفر�ض العقل ،في�صير بان�ضمامه كثير ًا؛ و�أ ّما الأحد فك ّل ما فر�ض له ثانٍ كان هو هو لم يزد عليه �شيء.
ّ
((( ال�صم���د :الق�ص���د� ،أو الق�ص���د مع االعتمادُ ،يق���ال� :صمده ي�صمده �صم���د ًا ،من باب ن�ص���ر؛ �أي ق�صده �أو ق�صده
ف�سروا ال�صمد  -وهو �صفة  -بمعانٍ متع ّددة ،مرجع �أكثرها �إلى �أنّه ال�سيد الم�صمود �إليه؛ �أي
معتم���دا عليه .وق���د ّ
المق�صود في الحوائج.

ﭚ :فعل م�ضارع مجزوم بـ (لم) ،وعالمة جزمه ال�سكون .والفاعل �ضمير
م�ستتر جواز ًا ،تقديره :هو.
ﭛ :الواو عاطفة .لم :حرف نفي وجزم وقلب ،مبني على ال�سكون.

ﭞ :الواو عاطفة .لم :حرف نفي وجزم وقلب ،مبني على ال�سكون.
ﭟ :فعل م�ضارع ناق�ص مجزوم بـ (لم) ،وعالمة جزمه ال�سكون.
ﭠ :ال�ل�ام :حرف ج��� ّر ،مبني على الفت���ح .والهاء �ضمير م ّت�ص���ل ،مبني على
ال�ضم ،واقع في مح ّل ج ّر بحرف الج ّر ،والجا ّر والمجرور متع ّلقان بمحذوف حال
ّ
من (كف ّو ًا).
ﭡ((( :خب���ر (يكن) مق��� ّدم من�صوب ،وعالمة ن�صب���ه الفتحة الظاهرة
على �آخره.
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ﭜ :فع���ل م�ضارع مج���زوم بـ (لم) ،وعالم���ة جزمه ال�سك���ون ،وهو مبني
للمجهول .ونائب الفاعل �ضمير م�ستتر جواز ًا ،تقديره :هو.

وجه �إعرابي �آخر:
ﭠ :جا ّر ومجرور متع ّلقان بمحذوف خبر مق ّدم.
ﭡ :حال من (�أحد) ،من�صوب ؛ �أي لم يكن �أح ٌد كفو ًا ،فل ّما ق ّدم النكرة
ن�صبها على الحال.
ﭢ :ا�سم (يكن) م�ؤخّ ر مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ض ّمة الظاهرة على �آخره.

(((

كفو ًا :المثيل والنظير؛ والمعنى �أنّه لي�س هلل مثيل �أو نظير في ذاته �أو فعله.
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خا�صة .وال�سورة
للنبي � Pأن يعوذ باهلل تعال���ى من ك ّل �ش ّر ،ومن بع�ضه ّ
�أم���ر ّ
مدن ّية على ما يظهر م ّما ورد في �سبب نزولها.
اإلعراب:

ﭤ :فعل �أمر مبني على ال�سكون .والفاعل �ضمير م�ستتر وجوب ًا ،تقديره� :أنت.
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بيان(((:

ﭥ((( :فع���ل م�ض���ارع مرف���وع ،وعالمة رفع���ه ال�ض ّمة الظاهرة عل���ى �آخره.
والفاعل �ضمير م�ستتر وجوب ًا ،تقديره� :أنا .والجملة الفعل ّية واقعة في مح ّل ن�صب
مقول القول.
رب :ا�سم مجرور بالباء ،وعالمة
ﭦ :الب���اء :حرف ج ّر ،مبني على الك�سرّ .
و(رب)
ج��� ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره ،والجا ّر والمجرور متع ّلقان بـ (�أعوذ)ّ ،
م�ضاف.

((( الطباطبائ���ي ،محمد ح�سين :الميزان في تف�سير القر�آن ،قم المق ّد�سة ،م� ّؤ�س�سة الن�شر الإ�سالمي التابعة لجماعة
المد ّر�سين ،ج� ،20ص.392
((( العوذ هو االعت�صام والتح ّرز من ال�ش ّر ،بااللتجاء �إلى من يدفعه.
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ﭧ((( :م�ضاف �إليه مجرور ،وعالمة ج ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره.
ﭩ :حرف ج ّر ،مبني على ال�سكون.

إع���������راب ال�����س�����ور ال���ق���رآن���ي���ة

ﭪ :ا�سم مجرور بـ (من) ،وعالمة ج ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره ،والجا ّر
والمجرور متع ّلقان بالفعل (�أعوذ) ،و(�ش ّر) م�ضاف.
ﭫ :ا�سم مو�صول ،مبني على ال�سكون ،واقع في مح ّل ج ّر بالإ�ضافة.
وجه �إعرابي �آخر:
ﭫ :ح���رف م�ص���دري ،مبني على ال�سكون .والم�صدر الم����ؤ ّول منها ومن الفعل
بعدها واقع في مح ّل ج ّر بالإ�ضافة ،والتقدير :من �ش ّر خلقه.
ﭬ :فع���ل ما����ض ،مبني على الفتح���ة الظاهرة على �آخ���ره .والفاعل �ضمير
م�ستت���ر ج���واز ًا ،تقديره :ه���و .والجملة الفعل ّي���ة �صلة المو�ص���ول؛ ال مح ّل لها من
الإعراب .والعائد محذوف؛ �أي من �ش ّر ما خلقه.
ﭮ :الواو عاطفة .من :حرف ج ّر ،مبني على ال�سكون.
ﭯ :ا�سم مجرور بـ (من) ،وعالمة ج ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره ،والجا ّر
والمجرور متع ّلقان بـ (�أعوذ)؛ و(�ش ّر) م�ضاف.
ﭰ((( :م�ضاف �إليه مجرور ،وعالمة ج ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره.
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ﭱ :مفع���ول فيه ،ظرف زمان ،مج ّرد م���ن معنى ال�شرط ،مبني على ال�سكون،
واقع في مح ّل ن�صب متع ّلق بـ (�ش ّر) ،وهو م�ضاف.

(((
(((

ال�شقّ والفرق .والغالب �إطالقه على ال�صبح؛ لأنّه الم�شقوق من الظالم.
الغ�سق� :أ ّول ظلمة الليل ،وقد غ�سق الليل ،يغ�سق �إذا �أظلم ،والغا�سق :الليل �إذا غاب ال�شفق.

ﭲ((( :فع���ل ما�ض ،مبني على الفتحة الظاهرة على �آخره .والفاعل �ضمير
م�ستتر جواز ًا ،تقديره :هو .والجملة الفعل ّية واقعة في مح ّل ج ّر بالإ�ضافة.
ﭴﭵﭶ((( :انظر �إعراب (ومن �ش ّر غا�سق).
ﭷ :حرف ج ّر ،مبني على ال�سكون.
���������������������������������������������������������

ﭸ :ا�س���م مج���رور بـ (في) ،وعالمة ج��� ّره الك�سرة الظاه���رة على �آخره،
والجا ّر والمجرور متع ّلقان بـ (النفّاثات).
ﭺﭻﭼﭽﭾ :انظر �إعراب الآية الكريمة الثالثة.
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(((
(((

دخل.
الن�ساء ال�ساحرات الالتي ي�سحرن بالعقد على الم�سحور ،وينفثن في العقد.

الدرس التاسع والعشرون

\ñ

$
ﮀﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈﮉﮊ ﮋﮌﮍﮎﮏ
ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔﮕ
ﮖ ﮗ ﮘﮙ

للنبي � Pأن يعوذ من �ش ّر الو�سوا�س الخنّا�س .وال�سورة مدن ّية ك�سابقتها،
�أمر ّ
على ما ي�ستفاد م ّما ورد في �سبب نزولها ،بل الم�ستفاد من الروايات � ّأن ال�سورتين
نزلتا مع ًا.
اإلعراب:

���������������������������������������������������������

بيان(((:

ﮀ :فعل �أمر مبني على ال�سكون .والفاعل �ضمير م�ستتر وجوب ًا ،تقديره� :أنت.
ﮁ :فعل م�ضارع مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ض ّمة الظاهرة على �آخره .والفاعل
�ضمي���ر م�ستتر وجوب ًا ،تقديره� :أنا .والجمل���ة الفعل ّية واقعة في مح ّل ن�صب مقول
القول.
رب :ا�سم مجرور بالباء ،وعالمة
ﮂ :الباء :ح���رف ج ّر ،مبني على الك�سرّ .
و(رب)
ج��� ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره ،والجا ّر والمجرور متع ّلقان بـ (�أعوذ)ّ ،
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م�ضاف.
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ﮃ :م�ضاف �إليه مجرور ،وعالمة ج ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره.
(رب) مجرور ،وعالمة ج ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره.
ﮅ :بدل من ّ
وجه �إعرابي �آخر:
ﮅ :عطف بيان ،مجرور ،وعالمة ج ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره.
إع���������راب ال�����س�����ور ال���ق���رآن���ي���ة

(رب) ،مجرورة ،وعالمة ج ّرها الك�سرة الظاهرة على �آخرها.
ﮅ� :صفة لـ ّ
ﮆ :م�ضاف �إليه مجرور ،وعالمة ج ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره.
ﮈﮉ :انظر �إعراب الآية الكريمة الثانية.
ﮋ :حرف ج ّر ،مبني على ال�سكون.
ﮌ :ا�سم مجرور بـ (من) ،وعالمة ج ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره ،والجا ّر
والمجرور متع ّلقان بالفعل (�أعوذ) ،و(�ش ّر) م�ضاف.
ﮍ((( :م�ضاف �إليه مجرور ،وعالمة ج ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره.
ﮎ(((� :صف ��ة لـ (الو�سوا�س) مجرورة ،وعالمة ج ّرها الك�سرة الظاهرة
على �آخره.
بم�شتق.
مر �أن النعت يجب �أن يكون م�شت ّقاً �أو م�ؤ ّو ًال
ّ
ّ
م�شتق؛ لأ ّنه من �صيغ المبالغة (ف ّعال).
وهنا النعت ّ
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ﮐ :ا�س���م مو�ص���ول ،مبن���ي على ال�سك���ون ،واقع في مح ّل ج ّر �صف���ة ثانية لـ
(الو�سوا�س).
(((
(((

الخفي.
حديث النف�س بما هو كال�صوت
ّ
�صيغة مبالغة من الخنو�س بمعنى االختفاء بعد الظهور ،قيل� :س ّمي ال�شيطان خنّا�س ًا؛ لأنّه يو�سو�س للإن�سان ،ف�إذا
ذكر اهلل تعالى رجع وت�أخّ رّ ،ثم �إذا غفل عاد �إلى و�سو�سته.

وجه �إعرابي �آخر:

ﮒ :حرف ج ّر ،مبني على ال�سكون.
ﮓ :ا�س���م مجرور ب���ـ (في) ،وعالمة ج��� ّره الك�سرة الظاه���رة على �آخره،
والجا ّر والمجرور متع ّلقان بالفعل (يو�سو�س) ،و(�صدور) م�ضاف.
ﮔ :م�ضاف �إليه مجرور ،وعالمة ج ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره.
ﮖ :حرف ج ّر ،مبني على ال�سكون ،وقد ُح ّرك بالفتح ،منع ًا اللتقاء ال�ساكنين.

���������������������������������������������������������

ﮐ :واقع في مح ّل رفع خبر لمبتد�أ محذوف ،تقديره :هو� .أو في مح ّل ن�صب
لفعل محذوف ،تقديره� :أذ ّم �أو �أعني.
ﮑ :فع���ل م�ضارع مرف���وع ،وعالمة رفع���ه ال�ض ّمة الظاه���رة على �آخره.
والفاع���ل �ضمير م�ستتر ج���واز ًا ،تقديره :هو .والجملة الفعل ّي���ة �صلة المو�صول؛ ال
مح ّل لها من الإعراب.

ﮗ((( :ا�سم مجرور بـ (من) ،وعالمة ج ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره،
والجا ّر والمجرور متع ّلقان بمحذوف حال من فاعل (يو�سو�س).
ﮘ :ال���واو عاطف���ة .النا����س :ا�س���م معطوف عل���ى (الجنّ���ة) مجرور،
وعالمة ج ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره.
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(((

الجن.
الجنّة� :شياطين ّ

