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 الباب الثالث
 تقدمي البياانت و حتليلها

 امللكسورة عن اجلمل يف أواخر أايت 
 

 ة عن سورة امللكحمل -أ
سورة ادللك مكية وىي ثالثون آية، وتسّمى أيضا الواقية وادلنجية وادلانية، ألّّنا 
تقي صاحبو وتنجيو من عذاب القرب والقيامة، وتسّمى أيضا اجملادلة، ألّّنا جتادل 

بها يف القرب، وورد يف فضلها أحادث كثرية منها قولو ملسو هيلع هللا ىلص : إّن سورة من  عن صاح
كتاب هللا، ماىي إاّل ثالثون آية، شفعت لرجل يوم القيامة، فأخرجو من النار و 
أدخل اجلّنة، وىي سورة تبارك . ومنها إذا وضع ادليت يف القربه، يؤيت من قبل 

م عليو سبيل، النّو كان يقوم بسورة ادللك، مثّ يؤيت من رجليو فتقول رجاله : ليس ذل
قبل رأسو فيقول لسانو : ليس لكم عليو سبيل، النّو كان يقرأ سورة ادللك، مث قال : 
ىي ادلانعة من عذاب هللا، وىي يف التوراة سورة ادللك، من قرأهبا يف ليلة فقد أكثر 

 ٔك قلب كّل مؤمن.و أطنب، أي من اخلري. ومنها وردت أّن تبارك ادلل
وتسمى سورة ادللك الواقية وادلنجية وورد يف فضلها أحادث أصحها حديث 

فرلو : السنن وىو قولو ملسو هيلع هللا ىلص أّن سورة يف القرآن ثالثون آية شفعت لصاحبها حىت غ
 ٕتبارك الذي بيده ادللك.

                                                           
 .(، صٕٛٓٓاجلزء الرابع، )لبنان: دار الفكر،  ،حاشية الصاوي على تفسري اجلاللني السيوطي، ٔ

ٕٜٗ. 
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قال ادلهاميّي : مسّيت بو ) ادللك ( الستماذلا على كثري مما ينبغي أن يكون عليو 
ة، واإلحياء واإلماتة، وختبار أعمل الناس، ادللك من كثرة اخلريات، وعموم القدر 

والغلبة والغفران، ورفع األبنية خلدامو وعدم التفاوت يف رعاايه، وتزيني بالده، والقهر 
على األعداء، وترحم على األولياء، واألمن ورخص األسعار، وأن ال يقدر أحد 

( وىي  على نصر من عاداة وال على رزق من منعو. إنتهى وتسمى سورة ) تبارك
 كما تلى :   ٖمكية، و آيتها ثالثون.

       
ٔ-  َ لُك ٱلَِّذي بَِيِدِه ٱكَ تَ ربَٰ

ُ
 (ُٔكلِّ َشيء َقِديٌر )  ُىَو َعَلىٰ و دل

وَت ٱلَِّذي َخَلَق ٱ  -ٕ
َ
لَعزِيُز ٱَة لَِيبُلوَُكم أَيُُّكم َأحَسُن َعَمال َوُىَو حلَيَ وٰ ٱوَ دل

 ( ٕلَغُفوُر)ٱ
ُوت ِن ِمن تَ فَٰ لرَّحَٰ ٱيف َخلِق  ت ِطَباقا مَّا تَ َرىٰ وَٰ لَِّذي َخَلَق َسبَع مسََٰ ٱ -ٖ

 (ِٖمن ُفطُور) لَبَصَر َىل تَ َرىٰ ٱرِجِع ٱفَ 
 (  ٗلَبَصُر َخاِسئا َوُىَو َحِسري)ٱب إِلَيَك لَبَصَر َكرََّتنِي يَنَقلِ ٱرِجِع ٱمُثَّ   -ٗ
نَيا ِبَصَٰ ٱلسََّماءَ ٱَوَلَقد َزي َّنَّا  -٘  ِطنِي َوأَعَتدََن ذَلُمَها ُرُجوما لِّلشَّيَٰ ِبيَح َوَجَعلَٰ لدُّ

 (٘لسَِّعرِي )ٱَعَذاَب 
ِصرُي )ٱَولِلَِّذيَن َكَفُرواْ ِبَرهبِِّم َعَذاُب َجَهنََّم َوبِئَس   -ٙ

َ
  (ٙدل

 (ِٚإَذا أُلُقواْ ِفيَها مسَُِعواْ ذَلَا َشِهيقا َوِىَي تَ ُفوُر )  -ٚ
ََيِتُكم َنِذير  لَغيِظ ُكلََّما أُلِقَي ِفيَها َفوج َسَأذَلُم َخَزنَ تُ َها أَلَ ٱَتَكاُد ََتَي َُّز ِمَن  -ٛ

(ٛ) 
بَنا َوقُلَنا َما نَ زََّل  قَاُلواْ بَ َلىٰ  -ٜ  ِمن َشيء  ِإن أَنُتم ِإالَّ ّللَُّ ٱَقد َجاَءََن َنِذير َفَكذَّ

 ( ٜل َكِبري)يف َضلَٰ 

                                                           
 ٜٛٚٔالطبعة الثانية، اجملد السابع، )بريوت: دار الفكر،  حماسن التأويل،دمحم جامل الدين القامسي،  ٖ

 .ٕٕٗ .م(، ص
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 ( ٓٔلسَِّعرِي )ٱِب َوقَاُلواْ َلو ُكنَّا َنسَمُع َأونَعِقُل َما ُكنَّا يف َأصحَٰ  -ٓٔ
َصحَٰ ٱفَ  -ٔٔ  (ٔٔلسَِّعرِي )ٱِب عتَ َرُفواْ ِبَذنِبِهم َفُسحقا ألِّ
 (ٕٔم مَّغِفَرة َوَأجر َكِبري)ذلَُ  لَغيبِ ٱلَِّذيَن ََيَشوَن َرب َُّهم بِ ٱِإنَّ  -ٕٔ
 (ٖٔلصُُّدوِر )ٱَعِليُم ِبَذاِت  ۥِإنَّوُ  ۦ   جَهُرواْ بِوِ ٱَوَأِسرُّواْ َقوَلُكم َأِو  -ٖٔ
 (ٗٔخلَِبرُي) ٱللَِّطيفُ ٱَأاَل يَعَلُم َمن َخَلَق َوُىَو  -ٗٔ
 ۦ وَُكُلواْ ِمن ّرِزِقوِ  ُشواْ يف َمَناِكِبَهاۡ  مٱأَلرَض َذُلوال فَ ٱلَِّذي َجَعَل َلُكُم ٱُىوَ  -٘ٔ

 (٘ٔلنُُّشوُر) ٱَوإِلَيِو 
 ( ٙٔأَلرَض فَِإَذا ِىَي ََتُوُر) ٱلسََّماِء َأن ََيِسَف ِبُكُم ٱَءأَِمنُتم مَّن يف  -ٙٔ
َفَسَتعَلُموَن َكيَف َنِذيِر  ۡ  لسََّماِء َأن يُرِسَل َعَليُكم َحاِصباٱأَم أَِمنُتم مَّن يف  -ٚٔ
(ٔٚ ) 
 )ٛٔ(لَِّذيَن ِمن قَبِلِهم َفَكيَف َكاَن َنِكرِي ٱذََّب كَ  َوَلَقد -ٛٔ
 ۡ  نُ لرَّحَٰ ٱَما مُيِسُكُهنَّ ِإالَّ  ۡ  ت َويَقِبضنَ فَّٰ لطَّرِي َفوقَ ُهم صَٰ ٱَأَو َل يَ َرواْ ِإََل  -ٜٔ

 )ٜٔ(ِبُكلِّ َشيِء َبِصرٌي  ۥِإنَّوُ 
ِفُروَن ِإالَّ لكَٰ ٱِإِن  ۡ  نِ لرَّحَٰ ٱوِن لَِّذي ُىَو ُجند لَُّكم يَنُصرُُكم مِّن دُ ٱَذا أَمَّن ىَٰ  -ٕٓ

 )ٕٓ(يف ُغُرور  
 )ٕٔ(َونُ ُفور   َبل جلَُّّواْ يف ُعتُ وّ ۥ لَِّذي يَرزُُقُكم ِإن أَمَسَك رِزَقُو ٱَذا أَمَّن ىَٰ  -ٕٔ
 يمط مُّسَتقِ ِصرَٰ  أَمَّن مَيِشي َسِوايِّ َعَلىٰ  أَىَدىٰ  ۦ َوجِهوِ  أََفَمن مَيِشي ُمِكبِّا َعَلىٰ  -ٕٕ

)ٕٕ(  
قَِليال مَّا  ۡ  ألَفَدةٱَر وَ ألَبصَٰ ٱلسَّمَع وَ ٱلَِّذي أَنَشَأُكم َوَجَعَل َلُكُم ٱُقل ُىَو  -ٖٕ

  )ٖٕ(َتشُكُروَن 
 )ٕٗ (أَلرِض َوإِلَيِو ُُتَشُرونَ ٱلَِّذي َذرََأُكم يف ٱُقل ُىَو  -ٕٗ
  )ٕ٘(ِدِقنَي لَوعُدِإن ُكنُتم صَٰ ٱَذا ىَٰ  َويَ ُقوُلوَن َمىَتٰ  -ٕ٘
َا  ُقل -ٕٙ َا َأََن َنِذير مُِّبنيٱلِعلُم ِعنَد ٱِإَّنَّ  )ٕٙ (ّللَِّ َوِإَّنَّ



03 
 

 
 

َتدَُّعوَن ۦلَِّذي ُكنُتم بِوِ ٱَذا لَِّذيَن َكَفُرواْ َوِقيَل ىَٰ ٱفَ َلمَّا رََأوُه زُلَفة ِسيت ُوُجوُه  -ٕٚ
)ٕٚ(  

ُ َوَمن مَِّعَي َأو َرِحَ ٱُقل أََرَءيُتم ِإن أَىَلَكِِنَ  -ٕٛ رُي ّللَّ ِفرِيَن ِمن لكَٰ ٱَنا َفَمن ُيُِ
 )ٕٛ(َعَذاب  أَلِيم 

 ل مُِّبنيَفَسَتعَلُموَن َمن ُىَو يف َضلَٰ  ۡ  َوَعَليِو تَ وَكَّلَنا ۦُن َءاَمنَّا بِوِ لرَّحَٰ ٱُقل ُىَو  -ٜٕ

)ٕٜ ( 
 )ٖٓ(ُقل أََرَءيُتم ِإن َأصَبَح َماؤُُكم َغورا َفَمن ََيتِيُكم ِبَاء مَِّعنِي  -ٖٓ

 

 اآلايت الىت تتضمن اجلمل يف أواخر أايت من سورة امللك -ب
  ادلثال اجلمل يف اجلوال :

 
 رقم االية اجلمل يف أواخر أايت سورة امللك الرقم

 ٔ ُكلِّ َشيء َقِديرٌ   ُىَو َعَلىٰ و ....  ٔ

 ٕ لَغُفورُ ٱ لَعزِيزُ ٱَوُىَو ....  ٕ

 ٖ ِمن ُفطُور لَبَصَر َىل تَ َرىٰ ٱرِجِع ٱفَ ....  ٖ

 ٗ َوُىَو َحِسري....  ٗ

 ٘ لسَِّعريِ ٱَوأَعَتدََن ذَلُم َعَذاَب ....  ٘

ِصريُ ٱَوبِئَس ....  ٙ
َ
 ٙ دل

 ٚ َوِىَي تَ ُفورُ ....  ٚ
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 ٛ أََل ََيِتُكم نَِذير....  ٛ

 ٜ ل َكِبريِإن أَنُتم ِإالَّ يف َضلَٰ ....  ٜ

 ٓٔ لسَِّعريِ ٱِب َما ُكنَّا يف َأصحَٰ ....  ٓٔ

َصحَٰ ....  ٔٔ  ٔٔ لسَِّعريِ ٱِب َفُسحقا ألِّ

 ٕٔ ذَلُم مَّغِفَرة َوَأجر َكِبري....  ٕٔ

 ٖٔ لصُُّدورِ ٱَعِليُم ِبَذاِت  ۥِإنَّوُ  .... ٖٔ

 ٗٔ خلَِبريُ ٱ للَِّطيفُ ٱَوُىَو ....  ٗٔ

 ٘ٔ لنُُّشورُ ٱَوإِلَيِو ....  ٘ٔ

 ٙٔ ِىَي ََتُورُ ....  ٙٔ

 ٚٔ َنِذيرِ  َفَسَتعَلُموَن َكيفَ ....  ٚٔ

 ٛٔ َفَكيَف َكاَن َنِكريِ ....  ٛٔ

 ٜٕ ِبُكلِّ َشيِء َبِصريٌ  ۥِإنَّوُ ....  ٜٔ

 ٕٓ ِفُروَن ِإالَّ يف ُغُرور  لكَٰ ٱِإِن ....  ٕٓ

 ٕٔ َبل جلَُّّواْ يف ُعتُ ّو َونُ ُفور  ....  ٕٔ

 ٕٕ ط مُّسَتِقيمِصرَٰ  أَمَّن مَيِشي َسِوايِّ َعَلىٰ  .... ٕٕ
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 ٖٕ ِليال مَّا َتشُكُرونَ قَ ....  ٖٕ

 ٕٗ َوإِلَيِو ُُتَشُرونَ ....  ٕٗ

 ٕ٘ ِدِقنيَ صَٰ  ان ُكنُتم....  ٕ٘

َا َأََن َنِذير مُِّبني....  ٕٙ  ٕٙ َوِإَّنَّ

 ٕٚ َتدَُّعونَ  ۦُكنُتم بِوِ ....  ٕٚ

رُي ....  ٕٛ  ٕٛ ِفرِيَن ِمن َعَذاب  أَلِيملكَٰ ٱَفَمن ُيُِ

 ٜٖ ِبنيل مُّ ُىَو يف َضلَٰ ....  ٜٕ

 ٖٓ تِيُكم ِبَاء مَِّعنيِ  َفَمن َيَ ....  ٖٓ

 
أنواع اجلمل يف أواخر أايت سورة امللك. اجلملة اإلمسية الىت تتكّون من  -ج

املبتدأ وااخلرب، واجلملة الفعلية الىت تتكّون من الفعل والفاعل، كما يف اجلدوال 
 اآليت:

 

 الرقم

 

 أنواع  رقم االية     اجلمل     

 مبتدأ و اخلرب ٔ امسيةلة مج 1

 اكان مبتدأه ضمري 
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 اوخربه مفرد

 مبتدأ واخلرب ٕ امسية مجلة 2

 اكان مبتدأه ضمري 

 اوخربه مفرد

 فعل و فاعل ٖ فعلية مجلة 3

كان فعلها مضارعا 

 اوفاعلها ضمري 

 " أنت " امستًت 

 مبتدأ واخلرب ٗ امسية مجلة 4

 اكان مبتدأه ضمري 

 اوخربه مفرد

 فعل و فاعل ٘ ةفعلي مجلة 5

كان فعلها ماضيا 

 وفاعلو ضمريا

 فعل و فاعل ٙ فعلية مجلة 6
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كان فعلها جامدا 

 وفاعلها إسم مفرد

 مبتدأ واخلرب  ٚ امسية  مجلة 7

 اكان مبتدأه ضمري 

وخربه مجلة من 

 الفعل والفاعل 

 فعل و فاعل ٛ فعلية مجلة 8

كان فعلها مضارعا 

 وفاعلو إسم مفرد

 مبتدأ واخلرب ٜ امسية مجلة 9

 اكان مبتدأه ضمري 

وخربه مجلة من اجلار 

 واجملرور

كان   فعل و فاعل ٓٔ فعلية مجلة 11

فعلها ماضيا وفاعلها 
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 وفاعلها ضمريا

فعل وفاعل كان  ٔٔ فعلية مجلة 11

فعلها ماضيا وفاعلها 

أصلو بلفظ جاللة 

 سحقهم هللا سحقا

 بتقدير

 مبتدأ واخلرب ٕٔ امسية مجلة 12

دأه مؤخرا كان مبت

 وخربه مقّدما

كان   مبتدأ واخلرب ٖٔ امسية مجلة 13

مبتدأه ضمريا وخربه 

 مفردا

 مبتدأ واخلرب ٗٔ امسية مجلة 14

كان مبتدأه ضمريا 

 وخربه مفردا
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مبتدأ واخلرب كان  ٘ٔ امسية مجلة 15

مبتدأه مؤخرا وخربه 

 مقّدما

 مبتدأ واخلرب ٙٔ امسية مجلة 16

كان مبتدأه ضمريا 

ه مجلو من وخرب 

 الفعل والفعل

 فعل وفاعل ٚٔ فعلية 17

كان فلعها مضارعا 

وفاعلها ضمري 

 مستًت " أنتم " 

 فعل وفاعل ٛٔ فعلية مجلة 18

كان فعلها ماضيا 

َنقصا وفاعلها 

 ضمريا
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 مبتدأ واخلرب ٜٔ امسية مجلة 19

كان مبتدأه ضمريا 

 وخربه مفرد

 مبتدأ واخلرب ٕٓ امسية مجلة 21

من اجلار  وخربه مجلو

 واجملرور

 فعل و فاعل ٕٔ فعلية مجلة 21

كان فعلها ماضيا 

وفاعلها ضمريا 

 " ىم " امستًت 

 فعل و فاعل ٕٕ مجلة فعلية 22

كان فعلها مضارعا 

وفاعلو ضمري فيو 

 جوازا تقديره "ىو"

 فعل وفاعل ٖٕ فعلية مجلة 23
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كان فعلها مضارعا 

وفعلها ضمريا مستًت 

 " أنتم "

 فعل وفاعل ٕٗ ليةفع مجلة 24

كان فعلها مضارعا 

للمجهول وفاعلها " 

 الواو َنئب الفاعل "

 فعل وفاعل ٕ٘ فعلية مجلة 25

كان فعلها ماضيا 

َنصقصا وفاعلها 

 ضمريا

 مبتدأ واخلرب ٕٙ امسية مجلة 26

كان مبتدأه ضمريا 

 وخربه مفرد

 فعل و فاعل ٕٚ فعلية مجلة 27
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كان فعلها مضارعا 

 وفاعلها ضمريا

 فعل وفاعل ٕٛ فعلية مجلة 28

كان فعلها مضارعا 

 وفاعلها ضمريا

 مبتدأ واخلرب ٜٕ امسية مجلة 29

كان مبتدأه ضمريا 

وخربه مجلو من اجلار 

 واجملرور

 فعل و فاعل ٖٓ فعلية مجلة 31

كان فعلها مضارعا 

 وفاعلها ضمريا

 
 أنواع اجلمل -أ 

كوّنا مجلة إمسية كان ادلبتدأ  ضمريا أنواع اجلمل يف أواخر أايت من سورة ادللك. و 
 واخلرب مفردا عددىا سبعة كما يف اجلدوال الآلتى : 

 



33 
 

 
 

 رقم االية االلفاظ الرقم

 ٔ ُكلِّ َشيء َقِديرٌ   ُىَو َعَلىٰ  ٔ

 ٕ لَغُفورُ ٱ لَعزِيزُ ٱَوُىَو  ٕ

 ٗ َوُىَو َحِسري ٖ

 ٖٔ لصُُّدورِ ٱَعِليُم ِبَذاِت  ۥِإنَّوُ  ٗ

 ٗٔ خلَِبريُ ٱ يفُ للَّطِ ٱَوُىَو  ٘

 ٜٔ ِبُكلِّ َشيِء َبِصريٌ  ۥِإنَّوُ  ٙ

َا َأََن َنِذير مُِّبني ٚ  ٕٙ َوِإَّنَّ

 
أنواع اجلمل يف أواخر أايت سورة ادللك وكوّنا مجلة إمسية كان مبتدأه ضمريا  ( ٕ

 : وخربه مجلة من الفعل والفاعل عددىا إثنان كما يف اجلدوال اآلتى
 

 ةرقم االي االلفاظ الرقم

 ٚ َوِىَي تَ ُفورُ  ٔ

 ٙٔ ِىَي ََتُورُ  ٕ

 
أنواع اجلمل يف أوخر أايت سورة ادللك كوّنا مجلة إمسية كان مبتدأه   (ٔ

 :ددىا ثالثة كما يف اجلدوال اآلتىضمريا وخربه مجلة من اجلار واجملرور ع
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 رقم االية االلفاظ الرقم

 ٜ ل َكِبريِإن أَنُتم ِإالَّ يف َضلَٰ  ٔ

 ٕٓ ِفُروَن ِإالَّ يف ُغُرور  كَٰ لٱِإِن  ٕ

 ٜٕ ل مُِّبنيُىَو يف َضلَٰ  ٖ

 
أنواع اجلمل يف أوخر أابت سورة ادللك كوّنا مجلة إمسية كان مبتدأه  (ٕ

 مؤخرا وخربه مقّدما عددىا اثنية كما يف اجلدول اآلتى :
 رقم االية االلفاظ الرقم

 ٕٔ ذَلُم مَّغِفَرة َوَأجر َكِبري ٔ

 ٘ٔ لنُُّشورُ ٱ َوإِلَيوِ  ٕ

 
أنواع اجلمل يف أواخر أايت سورة ادللك كوّنا مجلة فعلية كان فعلها  (ٖ

 ماضيا وفاعلها ضمريا عددىا ثالثة كما يف اجلدوال اآلتى :
 رقم االية االلفاظ الرقم

 ٘ لسَِّعريِ ٱَوأَعَتدََن ذَلُم َعَذاَب  ٔ

 ٓٔ لسَِّعريِ ٱِب َما ُكنَّا يف َأصحَٰ  ٕ

 ٕٔ واْ يف ُعتُ ّو َونُ ُفور  َبل جلَُّّ  ٖ



30 
 

 
 

أنواع اجلمل يف أوخر أايت سورة ادللك كوّنا مجلة فعلية كان فعلها مضارعا و  (ٗ
 فاعلها ضمريا عددىا سّتة كما يف اجلدوال اآلتى : 

 رقم االية االلفاظ الرقم

 ٖ ِمن ُفطُور لَبَصَر َىل تَ َرىٰ ٱرِجِع ٱفَ  ٔ

 ٚٔ َفَسَتعَلُموَن َكيَف َنِذيرِ  ٕ

 ٖٕ قَِليال مَّا َتشُكُرونَ  ٖ

 ٕٚ َتدَُّعونَ  ۦُكنُتم بِوِ  ٗ

رُي  ٘  ٕٛ ِفرِيَن ِمن َعَذاب  أَلِيملكَٰ ٱَفَمن ُيُِ

 ٖٓ تِيُكم ِبَاء مَِّعنيِ  َفَمن َيَ  ٙ

 8 أََل ََيِتُكم َنِذير 7

 
َنقصا  أنواع اجلمل يف أوخر أايت سورة ادللك كوّنا مجلة فعلية كان فعلها ماضيا  (٘

 عددىا إثنان كما يف اجلدوال اآلتى : 
 رقم االية االلفاظ الرقم

 ٛٔ َفَكيَف َكاَن َنِكريِ  ٔ

 ٕ٘ ِدِقنيَ صَٰ  ان ُكنُتم ٕ
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أنواع اجلمل يف أوخر أايت سورة ادللك كوّنا مجلة فعلية كان فعلها جامدا  (ٙ
 وفاعلها إسم مفرد عددىا واحد كما يف اجلدوال اآلتى : 

 رقم االية اللفاظا الرقم

ِصريُ ٱَوبِئَس  ٔ
َ
 ٙ دل

 
أنواع اجلمل يف أواخر أايت سورة ادللك كوّنا مجلة فعلية كان فعلها ماضيا    (ٚ

وفاعلها بلفظ جاللة أصلو سحقهم هللا سحقا عددىا واحد كما يف اجلدوال 
 اآليت :

 رقم االية االلفاظ الرقم

َصحَٰ  ٔ  ٔٔ لسَِّعريِ ٱِب َفُسحقا ألِّ

 
أنواع اجلمل اجلمل يف أواخر أايت سورة ادللك كوّنا حلة فعلية كان فعلها   (ٛ

كان فعلها مضارعا للمجهول وفاعلها الواو َنئب الفاعل عددىا واحد كما 
 يف اجلدوال اآليت :

 رقم االية االلفاظ الرقم

 ٕٗ َوإِلَيِو ُُتَشُرونَ  ٔ
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 ختليل البياانت يف سورة امللك  -ج
 
 َ لكُ ٱلَِّذي بَِيِدِه ٱكَ تَ ربَٰ

ُ
 (ٔ) ُكلِّ َشيء َقِديرٌ   ُىَو َعَلىٰ و  دل

ىو: ضمري ابرز منفصل مبِن علي الفتح يف زلل رفع مبتدأ. قدير: خرب ادلبتدأ 
مرفوع وعالمة رفعو ضمة ظاىرة يف أخره ألنو إسم مفرد. اجلار واجملرور من قولو: علي كّل 

ألنو  ذلا من اإلعراب الىتمجلة إمسية ئ. شئ متعّلق بقولو قدير أي وىو قدير علي كّل ش
 .تقع حاال يف زلل نصب

 
وَت وَ ٱلَِّذي َخَلَق ٱ 

َ
 ( ٕ) لَغُفورُ ٱ لَعزِيزُ ٱَوُىَو  ۡ  َة لَِيبُلوَُكم أَيُُّكم َأحَسُن َعَمالحلَيَ وٰ ٱدل

ىو: ضمري ابرز منفصل مبِن علي الفتح يف زلل رفع مبتدأ. العزيز: خرب مبتدأ          
 األّن من اإلعراب زلل ذلا اليتىي مجلة إمسية المة رفعو ضمة ظاىرة يف آخره. مرفوع وع

 . تقع حاال يف زلل نصب
 

 َىللَبَصَر ٱرِجِع ٱفَ  ۡ  ُوتِن ِمن تَ فَٰ لرَّحَٰ ٱيف َخلِق  مَّا تَ َرىٰ  ۡ  ت ِطَباقاوَٰ لَِّذي َخَلَق َسبَع مسََٰ ٱ

 (ٖ)ِمن ُفطُور  تَ َرىٰ 
ى : فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلازم ىل: حرف إستفهام. تر          

وعالمة رفعو ضمة مقدرة يف آخره، ضمة مقدرة علي األلف ألنّو فعل مضارع معتل 
زلل ذلا  الىي مجلة فعلية األخر ابأللف. وفاعلو ضمري مستًت فيو وجواب تقديره "أنت" 

 ألنو مجلة إستئنافية. من اإلعراب
 

  (ٗ )َوُىَو َحِسريلَبَصُر َخاِسئا ٱَتنِي يَنَقِلب إِلَيَك لَبَصَر َكرَّ ٱرِجِع ٱمُثَّ  
 اليتىي مجلة إمسية حسري : خرب مبتدأ مرفوع  ٔوىو : قد تقّدم إعرابو يف أية :         

 . ألّنا تقع حاال يف زلل نصب من اإلعراب زلل ذلا
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نَيا ِبَصَٰ ٱ لسََّماءَ ٱَوَلَقد َزي َّنَّا  َعَذاَب  َوأَعَتدََن ذَلُم ۡ  ِطنيِ ا ُرُجوما لِّلشَّيَٰ هَ ِبيَح َوَجَعلنَٰ لدُّ
 (٘)لسَِّعريِ ٱ

الواو : حرف عطف مبِن على الفتح، أعتدَن : فعل ماض مبِن علي السكون         
التصالو بضمر رفع متحر، َن : ضمري ابرز مّتصل مبِن علي السكون يف زلل رفع فاعل 

م : ضمري ابرز مّتصل مبِن علي السكون ، ذلم : الالم حرف جّر مبِن علي الفتح ، ى
يف زلل جّر رلرور ابلاّلم ) اجلر واجملرور من قولو ذلم متعّلق بقولو أعتدَن ( عذاب : 
مفعول بو منصوب و عالمة نصبو فتحة ظاىرة يف أخره ألنّو إسم مفرد وىو مضاف ، 

ىي مجلة  مفرد. السعري : مضاف إليو رلرور وعالمة جرّه كسرة طاىرة يف آخره ألنّو إسم
 ألنو مجلة إستئنافية. زلل ذلا من اإلعراب الفعلية 

 

ِصريُ ٱَوبِئَس  ۡ  َولِلَِّذيَن َكَفُرواْ ِبَرهبِِّم َعَذاُب َجَهنَّمَ  
َ
 ( ٙ )دل

الواو : حرف عطف مبِن علي الفتح ، بئس : فعل جامد يدل علي ادلدح مبِن         
ىي  فعو ضّمة ظاىرة يف آخره ألنّو إسم مفرد.علي الفتح، ادلصري : فاعل مرفوع وعالمة ر 

 .ألنو تقع حاال يف زلل نصب ذلا من اإلعراب الىت مجلة فعلية 
  

 (ٚ) َوِىَي تَ ُفورُ ِإَذا أُلُقواْ ِفيَها مسَُِعواْ ذَلَا َشِهيقا  
الواو : واو احلال ، ىي ضمري ابرز منفصل مبِن علي الفتح يف زلل رفع مبتدأ،        

ل مضارع مرفوع لتجّرد عن الناصب واجلازم وعالمة رفعو ضمة ظاىرة يف آخره تفور : فع
ألنو فعل مضارع صحيح األخر وفاعلو ضمري مستًتفيو جوازا تقديره "ىي"  ) اجلملة من 

ا ألّن من اإلعراب زلل ذلا اليتىي مجلة إمسية  الفعل والفاعل يف زلل رفع خرب ادلبتدأ (.
  تقع حاال يف زلل نصب.

 
 
 



33 
 

 
 

 (ٛ) ََيِتُكم َنِذير أَلَ لَغيِظ ُكلََّما أُلِقَي ِفيَها َفوج َسَأذَلُم َخَزنَ تُ َها ٱَتَكاُد ََتَي َُّز ِمَن 
: وقلب وجزم مبِن علي السكون ، َيتأ : مهزه إستفهام ، ل : حرف نفي            

فعل مضارع رلزوم ابلالم وعالمة جزمو حذف حرف العّلة . ألنو فعل مضارع معتل 
األخر، كم : ضمري ابرز متصل مبِن علي السكون يف زلل نصب مفعول بو ، نذير : 

 ذلا الىتىي مجلة فعلية  فاعل مرفوع وعالمة رفعو ضمة ظاىرة يف آخره ألنّو إسم مفرد.
 .ألّنا تقع مفعول بو يف زلل نصب من اإلعراب زلل
 

بَنا َوقُلَنا  قَاُلوْا بَ َلىٰ    َكِبري لِإن أَنُتم ِإالَّ يف َضلَٰ ّللَُّ ِمن َشيء  ٱَما نَ زََّل َقد َجاَءََن َنِذير َفَكذَّ

(ٜ) 
إن : حرف نفي ، أنتم : ضمري ابرز منفصل مبِن علي السكون يف زلل رفع         

مبتدأ ، إآلّ : حرف إستشناء ، يف : حرف جّر مبِن علي السكون ، ضالل : رلرور بفي 
) اجلار فرد ، كبري : صفة علي قولو ضالل،و إسم موعالمة جرّه كسرة ظاىرة يف آخره ألنّ 

ألنو  الزلل ذلا من اإلعرابىي مجلة إمسية . (واجملرور ومايتعّلق بو يف زلل رفع خرب ادلبتدأ 
 مجلة إستئنافية. 

 
 ( ٓٔ) لسَِّعريِ ٱِب َما ُكنَّا يف َأصحَٰ َوقَاُلواْ َلو ُكنَّا َنسَمُع َأو نَعِقُل 

السكون ، كّن : كن : فعل مضارع مبِن علي  ما : حرف نفي مبِن علي
السكون الّتصالو بضمري رفع متحّرك ترفع اإلسم وتنصب اخلرب ، َن :  ضمري ابرز متصل 
مبِن علي السكون يف زلل رفع إسم كن ، يف : حرف جّر مبِن علي السكون ، 

ىو أصحاب : رلرور بفي وعالمة جرّه كسرة ظاىرة يف آخره ، ألنّو مجع التكسري و 
مضاف، السعري : مضاف إليو رلرور وعالمة جرّه كسرة ظاىرة يف آخره ألنّو إسم مفرد ، 
) اجلار واجملرور من قولو " أصحاب السعري " متعّلق ِبحذوف تقديره " كائن( اجلملة من 
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 ذلا من اإلعراب الىتىي مجلة إمسية  اجلر واجملرور وما يتعلق بو يف زلل نصب خرب" كن".
 .عوال بو يف زلل نصبألنو تقع مف

 
َصحَٰ عتَ َرُفواْ ِبَذنِبِهم ٱفَ   (ٔٔ) لسَِّعريِ ٱِب َفُسحقا ألِّ

الفا : حرف عطف مبِن علي الفتح ، سحقا : مفعول مطلق وعالمة نصبو          
فتحة ظاىرة يف آخره ألنّو إسم مفرد تقديره : سحقهم هللا سحقا ، ألصحاب: الالم : 

حاب : رلرور ابلالم وعالمة جرّه كسرة ظاىرة يف حرف جر مبِن علي الكسر : أص
آخره ألنّو مجع التكشري وىو مضاف ) اجلار و اجملرور من قولو " ألصحاب السعري " 

 .ألّنا تقع مفعوال مطلقا من اإلعراب زلل ذلا ىي مجلة فعلية اليت متعّلق بقولو سحقا (  
 
 (ٕٔ)َكِبري غِفَرة َوَأجرذَلُم مَّ  لَغيبِ ٱلَِّذيَن ََيَشوَن َرب َُّهم بِ ٱِإنَّ 

ذلم : الالم : حرف جر مبِن علي الفتح ، ىم : ضمري ابرز متصل مبِن علي         
السكون يف زلل جّر رلرور ابلالم ) اجلملة من اجلار واجملرور من قولو " ذلم " يف زلل رفع 

ه ألنّو إسم خرب ادلقّدم ( . مغفرة : مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعو ضمة ظاىرة يف آخر 
مفرد. وأجر : الواو حرف عطف مبِن علي الفتح ، أجر : معطوف علي مغفرة ، كبري : 

ىي  صفة لقولو أجر والتابعة للمرفوع وعالمة رفعو ضمة ظاىرة يف آخره ألنّو إسم مفرد .
 . ألّنا تقع خرب إّن يف زلل رفع من اإلعراب زلل ذلا اليت مجلة إمسية 

 
 (ٖٔ) لصُُّدورِ ٱَعِليُم ِبَذاِت  ۥِإنَّوُ  ۦ   جَهُرواْ بِوِ ٱم َأِو َوَأِسرُّواْ َقوَلكُ 

إنّو : إن :حرف نصب وتوكيد تنصب إلسم وترفع اخلرب ، اذلا : ضمري ابرز        
متصل مبِن علي الضم يف زلل نصب إسم إّن، عليم : خرب إّن مرفوع ألنّو إسم مفرد ، 

دور ذات : رلرور ابلباء وىو مضاف ، الصبذات :الباء : حرف جّر مبِن علي الكسر ، 
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ىي مجلة إمسية  اجلار واجملرور من قولو بذات الصدور متعّلق بقولو عليم .: مضاف إليو 
 ألنو مجلة إستئنافية.  من اإلعراب زلل ذلا اليت
 

 (ٗٔ )خلَِبريُ ٱللَِّطيفُ ٱَوُىَو َأاَل يَعَلُم َمن َخَلَق 

ف ، ىو : ضمري ابرز منفصل مبِن علي الفتح يف وىو : الواو : حرف اإلستئنا        
زلل رفع مبتدأ ، اللطيف : خرب مبتدأ مرفوع ، اخلبري : صفة لقولو اللطيف والتابع دلرفوع 

من  زلل ذلا اليتىي مجلة إمسية  وعالمة رفعو ضمة ظاىرة يف آخره ألنّو إسم مفرد .
 ا تقع حاال يف زلل نصب.ألّن اإلعراب

 
 (٘ٔ) لنُُّشورُ ٱَوإِلَيِو  ۦ ُشواْ يف َمَناِكِبَها وَُكُلواْ ِمن ّرِزِقوِ ۡ  مٱأَلرَض َذُلوال فَ ٱَل َلُكُم لَِّذي َجعَ ٱُىوَ 

الواو : حرف إستئناف مبِن علي الفتح ، إليو : إَل : حرف جّر مبِن علي        
ار السكون ، اذلا : ضمري ابرز متصل مبِن علي الكسر يف زلل جّر رلرور اب " إَل "  اجل

واجملرور من قولو " إليو " متعّلق ب "كائن أو إستقّر ، النشور : مبتدأ مؤخر مرفوع 
من  زلل ذلا اليتىي مجلة إمسية  وعالمة رفعو ضمة ظاىرة يف آخره ألنّو إسم مفرد .

  ا تقع حاال يف زلل نصب.ألّن اإلعراب
 

   (ٙٔ) ِىَي ََتُورُ ِإَذا أَلرَض فَ ٱلسََّماِء َأن ََيِسَف ِبُكُم ٱَءأَِمنُتم مَّن يف 

عطف، إذا : الفجائية ، ىي : ضمري ابرز منفصل مبِن علي  فإذا : الفاء : حرف       
الفتح يف زلل رفع مبتدأ ،َتور : فعل مضارع مرفوع لتجّرده عن الناصب واجلازم وعالمة 

فيو رفعو ضّمة ظاىرة يف آخره ألنّو فعل مضارع صحيح األخر ، وفاعلو ضمري مستًت 
جوازا تقديره " ىي " اجلملة من الفعل والفاعل من قولو تعاَل : َتور :يف زلل رفع خرب 

 ألنو مجلة إستئنافية.  زلل ذلا من اإلعراب الىي مجلة إمسية  ادلبتدأ .
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 (ٚٔ )َفَسَتعَلُموَن َكيَف َنِذيرِ  ۡ  لسََّماِء َأن يُرِسَل َعَليُكم َحاِصباٱأَم أَِمنُتم مَّن يف  أ

الفا : فاء الفاء الصيحة ، السني : حرف إستقبال ، تعلمون : فعل مضار مرفوع         
لتجّرده عن الناصب واجلازم وعالمة رفعو شبوت النون ألنّو فعل مضارع مّتصل بواو 
اجلماعة ، و فاعلو ضمري فيو مستًت فيو وجواب تقديره " أنتم " كيف : إسم إستفهام خرب 

أ مؤخر وحذفت ايء ادلتكلم ألن أصلو : نذيري . اجلملة من قولو  "  مقّدم ، نذير : مبتد
 زلل ذلا من اإلعراب الىي مجلة فعلية كيف نذير" يف زلل نصب مفعول " تعلمون " 

 ألنو مجلة إستئنافية.
 

 (ٛٔ )َفَكيَف َكاَن َنِكريِ لَِّذيَن ِمن قَبِلِهم ٱَكذََّب  َوَلَقد

لفتح ، كيف : إسم إستفهام يف زلل نصب جرب  الفاء : حرف عطف مبِن على ا      
كان مقّدم ، كان : فعل ماض َنقص تر فع اإلسم وتنصب اخلرب، نكري: إسم كان 

زلل ذلا من  الىي مجلة فعلية مرفوع وعالمة رفعو ضّمة ظاىرة يف آخره ألنّو إسم مفرد . 
 ألنو مجلة إستئنافية. اإلعراب

 
ِبُكلِّ َشيِء  ۥِإنَّوُ  ۡ  نُ لرَّحَٰ ٱَما مُيِسُكُهنَّ ِإالَّ  ۡ  ت َويَقِبضنَ فَّٰ وقَ ُهم صَٰ لطَّرِي فَ ٱَأَو َل يَ َروْا ِإََل 

 (ٜٔ )َبِصريٌ 
إّن : حرف نصب و توكيد تنصب اإلسم وترفع اخلرب ، اذلا : ضمري ابرز مّتصل        

مبِن على الضم يف زلل نصب إسم أّن ، لباء : حرف جّر مبِن على الكسر ، كّل : 
ابالباء وعالمة جرّه كسرة ظاىرة ألنّو إسم مفرد وىو مضاف ، بصري : خرب مبتدأ  رلرور

 . ألّنا تقع حاال يف زلل نصب من اإلعراب زلل ذلا الىتىي مجلة إمسية مرفوع . 
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 (ٕٓ) ُرور  ِفُروَن ِإالَّ يف غُ لكَٰ ٱِإِن  ۡ  نِ لرَّحَٰ ٱلَِّذي ُىَو ُجند لَُّكم يَنُصرُُكم مِّن ُدوِن ٱَذا أَمَّن ىَٰ 
إن : حرف ف نفي مبِن على السكون ، الكافرون : مبتدأ ، إاّل : حرف إستثناء       

 ، يف : حرف جّر ، غرور : رلرور بفي ، اجلملة من اجلر واجملرور يف زلل رفع خرب ادلبتدأ.
 ألنو مجلة إستئنافية.  زلل ذلا من اإلعراب الىي مجلة إمسية 

 ( ٕٔ) َونُ ُفور   َبل جلَُّّواْ يف ُعتُ وّ ۥ رزُُقُكم ِإن أَمَسَك رِزَقُو لَِّذي يَ ٱَذا أَمَّن ىَٰ  أ
، جلّو فعل ماض وفاعلو ضمري مستًت فيو جوازا تقديره " ىم " ، يف : بل : حرف اضرب

: معطوف بعتو، اجلار واجملرور ف جّر، عتو: رلرور بفي، الواو: حرف عطف، نفورحر 
 ألنو مجلة إستئنافية. ل ذلا من اإلعرابزل الىي مجلة فعلية  متعّلق بعتو.

 

  )ٕٕ( ط مُّسَتِقيمِصرَٰ  أَمَّن مَيِشي َسِوايِّ َعَلىٰ  أَىَدىٰ  ۦ َوجِهوِ  أََفَمن مَيِشي ُمِكبِّا َعَلىٰ 
، من : اسم موصول الستفهام، ميشي: فعل أم: حرف عطف مبِن على السكون        

مة رفعو مقدرة على الياء ألنو فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلازم، وعال
مضارع معتل األخر ابلياء، وفاعلو ضمري فيو جوازا تقديره "ىم" سواي: حال منصب 

على:حرف جر مبِن على السكون،  وعالمة نصبو فتحة ظاىرة يف اخره ألنو اسم مفرد
. صراط :رلرور بعلى،مستقيم صفة لقولو " صراط"، اجلار واجملرور متعلق بقولو : ميشي

 .ألّنا تقع صلة للموصل يف زلل نصب من اإلعراب زلل ذلا الىتىي مجلة فعلية 

 

   )ٖٕ( قَِليال مَّا َتشُكُرونَ  ۡ  ألَفَدةٱَر وَ ألَبصَٰ ٱلسَّمَع وَ ٱلَِّذي أَنَشَأُكم َوَجَعَل َلُكُم ٱُقل ُىَو 

او تشكرون : فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعو الو قليال:حال من قولو تشكرون،        
ىي ألنّو فعل ادلضارع مّتصل بواو اجلماعة ، وفاعلو  مستًت فيو وجواب تقديره " أنتم " 

 ألنو مجلة إستئنافية. زلل ذلا من اإلعراب المجلة فعلية 
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  )ٕٗ (َوإِلَيِو ُُتَشُرونَ أَلرِض ٱلَِّذي َذرََأُكم يف ٱُقل ُىَو 

لى السكون، اذلاء: الواو: حرف عطف مبِن على الفتح، إليو:حرف جر مبِن ع
ختشرون : فعل ماض  ضمري ابرز متصل مبِن على الكسر يف زلل جر رلرور اب إَل،

من  زلل ذلا الىتىي مجلة إمسية  .للمجهول مرفوع وعالمة رفعو النون ، الواو َنئب الفاعل
 .ألّنا تقع حاال يف زلل نصب اإلعراب

 

 )ٕ٘( ِدِقنيَ ِإن ُكنُتم صَٰ لَوعدُ ٱَذا ىَٰ  َويَ ُقوُلوَن َمىَتٰ 

ان : شرطية ، كنتم : فعل ماض َنقص يف زلل جزم فعل الشرط ، الصادقني :        
 خرب كن منصوب ، وجواب الشرط زلذوف وتقديره : إن كنتم صادقني فيما ختربون بو .

 ألنو مجلة إستئنافية. زلل ذلا من اإلعراب الىي مجلة فعلية 
 

َا  ُقل َا َأََن َنِذير مُِّبنيوَ ّللَِّ ٱلِعلُم ِعنَد ٱِإَّنَّ  )ٕٙ (ِإَّنَّ

الواو : حرف عطف ، إَّّنا : معطوف على إَّّنا األول ، أَن : ضمري ابرز مبِن 
 على السكون يف زلل رفع مبتدأ ، نذير : خرب مبتدأ مرفوع ، مبني : صفة لقولو نذير .

 .لةا تقع مفعوال بو يف زلل نصب مجألّن من اإلعراب زلل ذلا الىتىي مجلة إمسية 
  

  )ٕٚ( َتدَُّعونَ ۦلَِّذي ُكنُتم بِوِ ٱَذا لَِّذيَن َكَفُرواْ َوِقيَل ىَٰ ٱفَ َلمَّا رََأوُه زُلَفة ِسيت ُوُجوُه 
مبِن علي السكون،كنتم:فعل ماض َنقص ترفع اإلسم  الذي:اسم موصول

تّدعون : فعل مضارع مرفوع وفاعلو ضمري ابرز مستًت فيو وتنصب اخلرب،بو:حرف جر،
ىي مجلة إمسية  تقديره " أنتم " اجلملة من الفعل والفاعل يف زلل نصب خرب كن .وجواب 

 .ا تقع صلة للموصل ألّن من اإلعراب زلل ذلا الىت
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ُ َوَمن مَِّعَي َأو َرِحََنا ٱُقل أََرَءيُتم ِإن أَىَلَكِِنَ  رُي ّللَّ  )ٕٛ( ِفرِيَن ِمن َعَذاب  أَلِيملكَٰ ٱَفَمن ُيُِ
م ، ُيري : فعل مضارع مرفوع وفاعلو " ىو " الكافرين مفعول بو من : إسم إستفه

ىي مجلة  منصوب ، من : حرف جّر ، عذاب رلرور ِبن ، أليم صفة لقولو " عذاب " .
 ألنو مجلة إستئنافية. زلل ذلا من اإلعراب الفعلية 

  
 ) ٜٕ( ل مُِّبنيُىَو يف َضلَٰ  َن َمنَفَسَتعَلُمو  ۡ  َوَعَليِو تَ وَكَّلَنا ۦُن َءاَمنَّا بِوِ لرَّحَٰ ٱُقل ُىَو 
ىو : ضمري ابرز منفصل مبِن على الفتح يف زلل رفع مبتدأ ، يف : حرف جّر        

مبِن على السكون ، ضالل : رلرور بفي و عالمة جرّه كسرة ظاىرة يف آخره ، مبني : 
ه ضمري اجلملة من قولو : ىو يف صالل مبني صلة موصول وعائد صفة لقولو " ضالل ".

 ا تقع صلة للموصل يف زلل نصبألّن من اإلعراب زلل ذلا الىتىي مجلة إمسية  "ىو".
 مجلة إستئنافية. 

 
 )ٖٓ( َفَمن ََيتِيُكم ِبَاء مَِّعنيِ ُقل أََرَءيُتم ِإن َأصَبَح َماؤُُكم َغورا 

الفاء : فاء الفاصيحة ، َيتكم : فعل مضارع مرفوع وفاعلو ضمريمستًت فيو جوازا 
ديره " ىو " ، كم : ضمري ابرز مّتصل مبِن على السكون يف زلل نصب مفعول بو ، تق

 الباء : حرف جر مبِن على الكسر ، ماء : رلرور ابلباء ، معني : صفة لقولو " ماء " .
 .تقع صلة للموصل يف زلل رفعا ألّن من اإلعراب زلل ذلا الىتىي مجلة إمسية 

 
 
 
 
 

 
 


