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 الباب الثالث
 تقديم البيانات وتحليلها

 عن المركب اإلضافي والمركب الوصفي في سورة الكهف
 نبذة عن سورة الكهف -أ

سورة الكهف من السور المكية إال قوله تعالى "واصبر نفسك" إلى آخر 
اآلية، فإنه مدنية. وعدد آياتها عشر ومائة. وعدد كلماتها ألف وخمسمائة وسبع 

 52وعدد حروفها ستة آالف وثالثمائة وستون حرفا.وسبعون كلمة. 
سميت هذه السورة بذلك ألن فيها ذكر قصة أصحاب الكهف. وذلك من 

وفيها أيضا ذكر القصص األخرى، منها قصة  51باب تسمية الشيء باسم بعضه.
نها قصته عليه السالم. وم سفر موسى ابن عمران عليه السالم مع فتاه يوشع بن نون

ومنها  54عليه السالم. الله من لدنه علما هو بليا ابن ملكان الخضرمع عبدا علم 
 قصة ذي القرنين.

وهذه السورة قرأ المسلمون كثيرا ألن فضلها كثير كما روي في األحاديث 
وقد جمها محد بن أحمد األنصاري القرطبي بعض األحاديث المتعلقة بفضل سورة 

 الكهف في كتاب تفسيره، هي:
نة تا فقي بهو ض و ر ن السماء واأليطي نورا بعمن قرأ بها أ ل:حديث أنس أنه قا  -3

 55القبر.

                                                 
السراج المنير في اإلعانة على معرفة بعض معاني كالم ربنا الحكيم الخبير، محمد بن أحمد الخطبيب الشربيني، 52

 .183(، ص. 2004)بيروت: دار الكتب العلمية، ، 2، م3ط
، )بيروت: دار الكتب العلمية، 2، م5أحمد بن محمد الصاوي، حاشية الصاوي على تفسير الجاللين، ط51

 .151(، ص. 2002
 .133المرجع السابق، ص. 54
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وسّلم  هليع ي فروة: أن رسول الله صّلى الّلهبإسحاق بن عبد الله بن أ الوق  -2
سماء ال نمأل عظمها ما بي كعون ألف ملبى سورة شيعها سل أدّلكم  عالقال: أ

اب رة أصحو "س قَاَل: وا: بلى يا رسول الّله؟الواألرض لتاليها مثل ذلك". ق
خرى وز ال ج الكهف من قرأها يوم أعطي ة أيّام و ثالث ادةيمعة غفر له الجمعة األ 

 عناه.ما بهدوي أيضمَ ، والبيره الثعلكذ  "نة الدّجالتنورا يبلغ الّسماء ووقي ف

 لةيمن قرأ سورة الكهف ل"قال:  يّ ي سعيد ال خدر أب وفي مسند الدارمّي عن -1
 ."يقن البيت العتيبو  النور فيما بينهمعة أضاء له من ال ج

"من  :الم قلي الله صّلى الله عليه وسبي الّدرداء أّن نبوفي صحيح مسلم عن أ -4
من " ي روايةفحفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدّجال". و 

 -هكفمن أدر " وفي مسلم أيضا من حديث النّواس بن سمعان. آخر الكهف"
 كهف".ال ه فواتح سورةيلفليقرأ ع -يعني الدّجال

"من قرأ  لم:وس هيي صلى الله علنبال الق ،رة بن جندبسم ره الثعلبّي قالذكو  -5
ورة  سّ ال ن سورة الكهف حفظا لم تضره فتنة الدّجال". ومن قرأم آيات رعش

 53.كّلها دخل الجنة

آية، وستأتي ألفاظ آياتها. فاآلية التي فيها لفظ  330وسورة الكهف كلها 
( هي اآلية لتي تتضمن المركب اإلضافي. واآلية التي فيها لفظ        تحته خط ) 
( هي اآلية التي تتضمن المركب الوصفي. واآل التي ليس فيها         تحته خط   )

لفظ مخطط تحته هي اآلية التي لم تتضمن المركب اإلضافي وال المركب الوصفي. 
  وهذه ألفاظها:

 َوَجا  َوَلۡم َيۡجَعل لَُّهۥ عِ ٱۡلِكتََٰب  َعۡبِدهِ َعَلٰى أَنَزَل  لِلَِّه ٱلَِّذي  ُد ٱۡلَحمۡ  .3

س ا لِّيُنِذرَ  اقَ يِّم   .2
ۡ
ا بَأ رَ  لَُّدۡنهُ  مِّن َشِديد  تِ  يَ ۡعَمُلونَ  ِذينَ ٱلَّ  ٱۡلُمۡؤِمِنينَ  َويُ َبشِّ َأنَّ  ٱلصَِّٰلحَٰ

  اَأۡجر ا َحَسن  َلُهۡم 

ِكِثيَن ِفيِه أََبد .3    ام َّٰ

                                                 
 .225(، ص. 3020دار الكتب العلمية، )بيروت:  ،30ج ،5، م1ط ،تفسير القرطبي، لقرطبيمحمد بن أحمد ا56
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   اٱل ِذيَن قَاُلوْا ٱت َخَذ ٱلل ُه َوَلدَويُنِذَر  .4
ِهِهۡم  أَ  ِمنۡ  َتۡخرُجُ  َكِلَمة   َكبُ َرۡت  بَا ِئِهۡم  أِل   َواَل  ا َلُهم ِبِهۦ ِمۡن ِعۡلم  مَ  .5 وَٰ ِإن يَ ُقوُلوَن ِإالَّ   ف ۡ

  ب اَكذِ 

َذا لَّۡم يُ ۡؤِمنُ  ِإن َءاثَٰرِِهمۡ  َعَلىٰ   ن َّۡفَسكَ  فَ َلَعلََّك بَِٰخع   .3  ۡلَحِديِث َأَسف اٱوا  ِبهَٰ

ُلَوهُ  لََّها ة  زِينَ ۡلَنا َما َعَلى ٱأۡلَۡرِض ِإنَّا َجعَ  .3   ال  مَ َأۡحَسُن عَ  أَي ُُّهمۡ ۡم لِنَ ب ۡ
َها  .8 ِعُلوَن َما َعَلي ۡ     ُجُرز ا اَصِعيدَوِإنَّا َلجَٰ
َب ٱۡلَكۡهفِ أَۡم َحِسۡبَت َأنَّ  .2  وا  ِمۡن َءايَِٰتَنا َعَجب اَوٱلرَِّقيِم َكانُ  َأۡصحَٰ

َيةُ  .30  أَۡمرِنَالََنا ِمۡن  َوَهيِّئۡ  ۡحَمة  رَ  لَُّدنكَ َءاتَِنا ِمن  َرب ََّنا  إَِلى ٱۡلَكۡهِف فَ َقاُلوا   ِإۡذ َأَوى ٱۡلِفت ۡ
  اَرَشد  

َنا َعَلىٰ   .33  اِفي ٱۡلَكۡهِف ِسِنيَن َعَدد   َءاَذاِنِهمۡ َفَضَرب ۡ

ُهۡم لِنَ ۡعَلَم  .21 نَٰ    اَما لَِبثُ و ا  أََمدَأۡحَصٰى لِ  َأيُّ ٱۡلِحۡزبَ ۡينِ ثُمَّ بَ َعث ۡ

َية  َءاَمُنوا  بِٱۡلَحقِّ  ِإن َُّهۡم  نَ َبَأُهمنَّۡحُن نَ ُقصُّ َعَلۡيَك  .31  ىَوزِۡدنَُٰهۡم ُهد   بِِّهمۡ ِبرَ  ِفت ۡ

وَٰتِ ا َرب ُّنَ فَ َقاُلوا   ِإۡذ قَاُموا   قُ ُلوِبِهمۡ  َوَرَبۡطَنا َعَلىٰ  .34  ُدونِِهۦ  ٱأۡلَۡرِض َلن نَّۡدُعَوا  ِمن وَ  َربُّ ٱلسَّمَٰ
 َشَطط ا الََّقۡد قُ ۡلَنا  ِإذ   إِلَٰه   

ُؤاَل ِء  .35 ُتونَ  لَّۡواَل  َءاِلَهة   ُدونِِهۦ  ٱتََّخُذوا  ِمن  قَ ۡوُمَناهَٰ 
ۡ
 َأۡظَلمُ  َفَمنۡ  بَ يِّن    ِبُسۡلطَٰنِ   َعَلۡيِهم يَأ

تَ َرىٰ  ِممَّنِ   الَِّه َكِذب  ٱل َعَلى ٱف ۡ

ا  إَِلى ٱۡلَكۡهِف يَنُشۡر َلُكۡم َوِإِذ ٱۡعتَ زَۡلُتُموُهۡم  .33 ُوۥ 
ۡ
 مِّن بُُّكمرَ َوَما يَ ۡعُبُدوَن ِإالَّ ٱللََّه َفأ

ۡن  رَّۡحَمِتِهۦ ۡرفَ ق   أَۡمرُِكمَويُ َهيِّۡئ َلُكم مِّ  امِّ

َوُر َعن   ِإَذا طََلَعتَوتَ َرى ٱلشَّۡمَس  .33  َذاتَ ت َّۡقِرُضُهۡم  َذا َغَرَبتَوإِ  َذاَت ٱۡلَيِمينِ  َكۡهِفِهمۡ ت َّزَٰ
َمالِ  ۡنُه  َوُهۡم ِفي َفۡجَوة  ٱلشِّ ِلكَ  مِّ  َوَمن ٱۡلُمۡهَتدِ   فَ ُهوَ  هُ ٱللَّ  يَ ۡهدِ  َمن ٱللَّهِ   َءايَٰتِ  ِمنۡ  ذَٰ
ا اَولِي  َد َلُهۥ َتجِ  فَ َلن ُيۡضِللۡ   مُّۡرِشد 

َقاظ   .38 َمالِ   َوَذاتَ  َيِمينِ ٱلۡ  َذاتَ  َونُ َقلِّبُ ُهمۡ  رُُقود   َوُهمۡ  اَوَتۡحَسبُ ُهۡم أَي ۡ  بَِٰسط   وََكۡلبُ ُهم ٱلشِّ
ُهمۡ  َلَولَّۡيتَ  َعَلۡيِهمۡ  ٱطََّلۡعتَ  َلوِ  بِٱۡلَوِصيدِ   ِذرَاَعۡيهِ  ُهۡم ُرۡعب  وَ  ِفرَار ا ِمن ۡ

َت ِمن ۡ ۡۡ  اَلُمِل



14 
 

ُهۡم لِيَ َتَسا َءُلوا   .32 نَٰ ِلَك بَ َعث ۡ نَ ُهۡم  وََكذَٰ ُهمۡ  قَاَل قَا ِئل   بَ ي ۡ ن ۡ تُ  مۡ كَ  مِّ َنا يَ ۡوم ا َأوۡ ۡم  قَاُلوا  لَِبث ۡ
ۡعَض ب َ  لَِبث ۡ

ُتمۡ  ِبَما أَۡعَلمُ  َربُُّكمۡ  قَاُلوا   يَ ۡوم    َعثُ و ا   لَِبث ۡ ِذِهۦ   ِقُكمۡ ِبَورِ  َأَحدَُكم َفٱب ۡ  فَ ۡلَينظُرۡ  ٱۡلَمِديَنةِ  إَِلى هَٰ
ِتُكم طََعام ا أَزَۡكىٰ  أَي َُّها  

ۡ
ۡنهُ  بِرِۡزق   فَ ۡلَيأ اۡشِعَرنَّ بِ  يُ َواَل  َوۡليَ تَ َلطَّۡف  مِّ  ُكۡم َأَحد 

 اَلن تُ ۡفِلُحو ا  ِإذ ا أََبدوَ  ِملَِّتِهمۡ ِإن َُّهۡم ِإن َيۡظَهُروا  َعَلۡيُكۡم يَ ۡرُجُموُكۡم َأۡو يُِعيُدوُكۡم ِفي  .20

ِلَك َأۡعثَ ۡرنَا َعَلۡيِهۡم لِيَ ۡعَلُمو ا  َأنَّ  .23 ِإۡذ يَها  فِ  َرۡيبَ  اَل  لسَّاَعةَ ٱ َوَأنَّ  َحق   َوۡعَد ٱللَّهِ وََكذَٰ
نَ ُهۡم  يَ تَ نََٰزُعونَ  يَٰن   أَۡمَرُهۡم  بَ ي ۡ

ُنوا  َعَلۡيِهم بُ ن ۡ  َغَلُبوا   ٱلَِّذينَ  قَالَ  ِبِهۡم   أَۡعَلمُ  ُهمۡ رَّب ُّ  افَ َقاُلوا  ٱب ۡ
 اِخَذنَّ َعَلۡيِهم مَّۡسِجد  لَنَ تَّ  أَۡمرِِهمۡ  َعَلىٰ  

َثة َسيَ ُقوُلوَن  .22 ا َكۡلبُ ُهمۡ  مۡ َساِدُسهُ  َخۡمَسة   َويَ ُقوُلونَ  َكۡلبُ ُهمۡ  رَّاِبُعُهمۡ ثَ لَٰ  بِٱۡلَغۡيبِ   َرۡجَم 
َعة   َويَ ُقوُلونَ  تِ بِ  أَۡعَلمُ  رَّبِّي   ُقل َكۡلبُ ُهۡم   َوثَاِمنُ ُهمۡ  َسب ۡ  ارِ تُمَ  َفاَل  قَِليل    ِإالَّ  يَ ۡعَلُمُهمۡ  مَّا ِهمِعدَّ

ُهۡم َأَحد  َتۡستَ فۡ  َواَل  ظَِٰهر ا ِمرَا ء  الَّ إِ  ِفيِهمۡ 
ن ۡ  اِت ِفيِهم مِّ

ًدا   .33
َ
ِلَك غ

ََٰ
اِعل ذ

َ
ي ف ِ

 
ۡيٍء ِإن

ْ
ا
َ
نَّ ِلش

َ
ُقول

َ
 ت

َ
 َوَل

َرَب ِمۡن رَبِّي ِن َوُقۡل َعَسىٰ  َأن يَ ۡهِديَ  ِإَذا َنِسيتَ  رَّبَّكَ  ِإالَّ  َأن َيَشا َء ٱللَُّه  َوٱذُۡكر .24 أِلَق ۡ
َذا َرَشد    اهَٰ

 اۡسع  ِنيَن َوٱۡزَداُدوا  تِ سِ  ثَ لََٰث ِما ئَة   َكۡهِفِهمۡ َولَِبُثوا  ِفي   .25

 لَهُۥ  .23
 
وَٰتِ ُقِل ٱللَُّه َأۡعَلُم ِبَما لَِبُثوا   ۡر ِبِهۦ َوَأۡسِمۡع  َما َلُهم مِّنَوٱأۡلَۡرضِ  أَۡبصِ  َغۡيُب ٱلسَّمَٰ

 اَأَحد   ُحۡكِمِهۦ  رُِك ِفي ُيشۡ  َواَل  ِمن َوِليّ  ُدونِِهۦ 

ِتِهۦِلَكلِ اَل ُمَبدَِّل  َربَِّك   ِكَتابِ   َوٱۡتلُ َما  أُوِحَي إِلَۡيَك ِمن .23  اُمۡلَتَحد   ُدونِِهۦ َلن َتِجَد ِمنوَ  مَٰ

َواَل تَ ۡعُد  َوۡجَهُهۥ ُدوَن بِٱۡلَغَدٰوِة َوٱۡلَعِشيِّ يُرِيَرب َُّهم َيۡدُعوَن  َمَع ٱلَِّذينَ  نَ ۡفَسكَ َوٱۡصِبۡر  .28
َناكَ  ُهۡم تُرِيُد  َعي ۡ َيا   زِيَنَة ٱۡلَحيَ ٰوةِ َعن ۡ ن ۡ َوٱت ََّبَع  ذِۡكرِنَاَعن  ۡلَبُهۥق َ َواَل ُتِطۡع َمۡن أَۡغَفۡلَنا  ٱلدُّ
 افُ ُرط   أَۡمرُُهۥوََكاَن  َهَوٰىهُ 

نَار ا  نَا لِلظَِّٰلِمينَ َفَمن َشا َء فَ ۡليُ ۡؤِمن َوَمن َشا َء فَ ۡلَيۡكُفۡر  ِإنَّا  أَۡعَتدۡ ِمن رَّبُِّكۡم  َوُقِل ٱۡلَحقُّ  .22
سَ  ٱۡلُوُجوَه   ۡشِوييَ  َكٱۡلُمۡهلِ   ِبَما ء   َوِإن َيۡسَتِغيُثوا  يُ َغاثُوا   ُسرَاِدقُ َها  ِبِهۡم  َأَحاطَ  ۡۡ شَّرَاُب ٱل ِب

 َوَسا َءۡت ُمۡرتَ َفق ا

ِت ِإنَّا اَل ُنِضيُع  .10  ۡحَسَن َعَمال  أَ  َأۡجَر َمنۡ ِإنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمُنوا  َوَعِمُلوا  ٱلصَِّٰلحَٰ
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لَٰ َِۡك َلُهۡم  .13 رُ  ِتِهمُ َتحۡ  ِمن َتۡجرِي َجنَُّٰت َعۡدن  أُو  هَٰ  ِمن َأَساِورَ  ِمنۡ  يَهافِ  ُيَحلَّۡونَ  ٱأۡلَن ۡ
َرق   ُسنُدس مِّن ُخۡضر ا ثَِياب ا َويَ ۡلَبُسونَ  َذَهب   يَن ِفيَها َعَلى ٱأۡلَرَا ِئكِ  نِۡعَم ئِ مُّتَّكِ  َوِإۡستَ ب ۡ

 اٱلث ََّواُب َوَحُسَنۡت ُمۡرتَ َفق  

 ل  بَِنخۡ  َوَحَفۡفنَُٰهَما بأَۡعنَٰ  ِمنۡ  َجن َّتَ ۡينِ  أِلََحِدِهَما َجَعۡلَنا رَُّجَلۡينِ  َوٱۡضِرۡب َلُهم مََّثال   .12
نَ ُهَماَعۡلَنا َوجَ   اَزۡرع   بَ ي ۡ

ۡنُه َشيۡ  ُأُكَلَهاَءاَتۡت  ِكۡلَتا ٱۡلَجن َّتَ ۡينِ  .11  انَ َهر   لََٰلُهَماخِ  َوَفجَّۡرنَا ء ا  َوَلۡم َتۡظِلم مِّ

ِحِبِهۦ فَ َقالَ  وََكاَن َلُهۥ َثَمر   .14  ار  نَ فَ  َوأََعزُّ  نَك َماال  مِ  َأۡكثَ رُ  أَنَا   ُيَحاِورُُهۥ   َوُهوَ  ِلصَٰ

 اِذِهۦ  أََبد  ن تَِبيَد هَٰ أَ  َأُظنُّ  َما   قَالَ  لِّنَ ۡفِسِهۦ َوُهَو ظَاِلم   َجن ََّتهُۥَوَدَخَل  .15

َها ار  ي   خَ  أَلَِجَدنَّ  َربِّي إَِلىٰ  رُِّددتُّ  َولَِۡن َوَما  َأُظنُّ ٱلسَّاَعَة قَا ِئَمة   .13 ن ۡ  ُمنَقَلب ا مِّ

 ثُمَّ  َفة  نُّطۡ  ِمن مَّ ثُ  َوُهَو ُيَحاِورُُهۥ  َأَكَفۡرَت بِٱلَِّذي َخَلَقَك ِمن تُ رَاب   َصاِحُبُهۥقَاَل َلُهۥ  .13
 َرُجال   َسوَّٰىكَ 

 اَأَحد   ِبَربِّي  َواَل  ُأۡشرُِك  َربِّي لَِّٰكنَّا  ُهَو ٱللَّهُ  .18

 أََقلَّ ِمنَك اَل قُ وََّة ِإالَّ بِٱللَّهِ  إِ  قُ ۡلَت َما َشا َء ٱللَّهُ  ن ََّتكَ جَ  ِإۡذ َدَخۡلتَ َوَلۡواَل   .12
ن تَ َرِن أَنَا 

 َوَوَلدا َماال  

ر   َربِّي  فَ َعَسٰى  .40
َها َويُ ۡرِسلَ  َجنَِّتكَ  مِّن اَأن يُ ۡؤتَِيِن َخي ۡ فَ ُتۡصِبَح  ٱلسََّما ءِ  مِّنَ  ۡسَبان احُ  َعَلي ۡ

  زََلق ا اَصِعيد  

  اَتۡسَتِطيَع َلُهۥ طََلب  ن فَ لَ  اَغۡور   َما ُؤَهاَأۡو ُيۡصِبَح  .43

 ُعُروِشَهاَعَلٰى  يَها َوِهَي َخاِويَة  أَنَفَق فِ َعَلٰى َما  َكفَّۡيِه َفَأۡصَبَح يُ َقلُِّب   بَِثَمرِِهۦ َوُأِحيطَ  .42
َتِني َلۡم ُأۡشرِۡك    اَأَحد   ِبرَبِّي  َويَ ُقوُل يََٰلي ۡ

  َوَما َكاَن ُمنَتِصر ا لَّهِ ٱل ُدونِ  ِمن يَنُصُرونَُهۥ ِفَۡة  َوَلۡم َتُكن لَُّهۥ  .41

ر   ثَ َواباُهَو َخۡير  لِلَِّه ٱۡلَحقِّ  ُهَناِلَك ٱۡلَولََٰيُة  .44
   ُعۡقبا َوَخي ۡ

َيا مََّثَل ٱۡلَحيَ ٰوةِ َوٱۡضِرۡب َلُهم  .45 ن ۡ ۦ ِمَن ٱلسََّما ِء فَ  َكَما ء  أَنزَۡلنَٰهُ  ٱلدُّ  نَ َباُت ٱأۡلَۡرضِ ٱۡختَ َلَط ِبِه
 ۡقَتِدر امُّ  ُكلِّ َشۡيء  ٰى  َعلَ  ٱللَّهُ  وََكانَ  ٱلرِّيَُٰح   َتۡذُروهُ  اَفَأۡصَبَح َهِشيم  
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َيا   زِيَنُة ٱۡلَحيَ ٰوةِ ٱۡلَماُل َوٱۡلبَ ُنوَن  .43 ن ۡ تُ  ٱلدُّ ر  خَ  َوٱۡلبَِٰقيَُٰت ٱلصَِّٰلحَٰ
ر   اثَ َواب   ِعنَد َربِّكَ ي ۡ

 َوَخي ۡ
 أََمال  

ُهۡم َأَحد  ن ُ  فَ َلمۡ  ۡرنَُٰهمۡ َوَحشَ  ٱۡلِجَباَل َوتَ َرى ٱأۡلَۡرَض بَارِزَة   َويَ ۡوَم ُنَسيِّرُ  .43
  اَغاِدۡر ِمن ۡ

ُتُمونَا لََّقدۡ  اَصف   َربِّكَ َوُعِرُضوا  َعَلٰى  .48 ن نَّۡجَعَل أَلَّ  َزَعۡمُتمۡ  َبلۡ  َمرَّةِ   لَ َأوَّ  َخَلۡقنَُٰكمۡ  َكَما ِجۡ ۡ
  اَلُكم مَّۡوِعد  

َذا ٱۡلِكتَِٰب َويَ قُ َوُوِضَع ٱۡلِكتَُٰب فَ تَ َرى ٱۡلُمۡجرِِميَن ُمۡشِفِقيَن ِممَّا ِفيِه  .42 َلتَ َنا َماِل هَٰ وُلوَن يََٰوي ۡ
َها   ِإالَّ   َكِبيرَة   َواَل  اَل يُ َغاِدُر َصِغيَرة   َربَُّك اَل َيۡظِلُم وَ  َحاِضر ا   ا  َعِمُلو  َما َوَوَجُدوا   َأۡحَصى ٰ

  اَأَحد  

 َن ٱۡلِجنِّ فَ َفَسَق َعنۡ ۡبِليَس َكاَن مِ لِۡلَملَٰ َِۡكِة ٱۡسُجُدوا  أِل َدَم َفَسَجُدو ا  ِإالَّ  إِ  َوِإۡذ قُ ۡلَنا .50
َس لِلظَِّٰلِميَن َبَدال  َوهُ  ُدوِنيَأۡولَِيا َء ِمن  َوُذرِّي ََّتهُۥ  أَفَ تَ تَِّخُذونَُهۥ  أَۡمِر َربِِّهۦ    ۡۡ  ۡم َلُكۡم َعُدوُّ  ِب

وَٰتِ مَّا  َأۡشَهدت ُُّهۡم  .53  ُمتَِّخَذ ٱۡلُمِضلِّينَ نُت كُ َوَما   َخۡلَق أَنُفِسِهمۡ َوٱأۡلَۡرِض َواَل  َخۡلَق ٱلسَّمَٰ
  اُضد  عَ 

نَ ُهمُبوا  َلُهۡم َوَجَعۡلَنا َزَعۡمُتۡم َفَدَعۡوُهۡم فَ َلۡم َيۡسَتِجي ٱلَِّذينَ  ُشرََكا ِءيَ نَاُدوا   َويَ ۡوَم يَ ُقولُ  .52  بَ ي ۡ
  امَّۡوِبق  

هَ  مَُّواِقُعوَهاَوَرَءا ٱۡلُمۡجرُِموَن ٱلنَّاَر َفظَن ُّو ا  أَن َُّهم  .51   اا َمۡصرِفَوَلۡم َيِجُدوا  َعن ۡ
َذا ٱۡلُقۡرَءاِن لِلنَّاِس ِمن   .54 َنا ِفي هَٰ  َجَدال   َأۡكثَ َر َشۡيء  ُن نسَٰ ٱإۡلِ  وََكانَ  ُكلِّ َمَثل   َوَلَقۡد َصرَّف ۡ

تِيَ ُهۡم  ِإالَّ  َأن ُهمۡ َرب َّ َوَيۡستَ ۡغِفُروا   ِإۡذ َجا َءُهُم ٱۡلُهَدىٰ َوَما َمَنَع ٱلنَّاَس َأن يُ ۡؤِمنُ و ا   .55
ۡ
ُسنَُّة تَأ

تِيَ ُهُم ٱۡلَعَذاُب قُ ُبال   ٱأۡلَوَّلِينَ 
ۡ
  َأۡو يَأ

ِدُل ٱلَِّذيَن َكَفُروا  بِٱۡلبَٰطِ  .53 رِيَن َوُمنِذرِيَن  َوُيجَٰ ِل لُِيۡدِحُضوا  َوَما نُ ۡرِسُل ٱۡلُمۡرَسِليَن ِإالَّ ُمَبشِّ
 َوٱتََّخُذو ا  

 
 اَوَما  أُنِذُروا  ُهُزوَ  َءايَِٰتيِبِه ٱۡلَحقَّ

َها َوَنِسَي َما َقدَّمَ  يَِٰت َربِِّهۦَۡابِ َوَمۡن َأۡظَلُم ِممَّن ذُكَِّر  .53 ِإنَّا َجَعۡلَنا  َيَداُه  ۡت َفَأۡعَرَض َعن ۡ
ر   َءاَذاِنِهمۡ َأِكنَّة  َأن يَ ۡفَقُهوُه َوِفي   قُ ُلوِبِهمۡ َعَلٰى 

ن فَ لَ  ٱۡلُهَدىٰ  إَِلى ۡدُعُهمۡ تَ  َوِإن ا  َوق ۡ
  ايَ ۡهَتُدو ا  ِإذ ا أََبد  



13 
 

َذاَب  َبل لَُّهم َلۡو يُ َؤاِخُذُهم ِبَما َكَسُبوا  َلَعجََّل َلُهُم ٱۡلعَ  ُذو ٱلرَّۡحَمةِ   ٱۡلَغُفورُ َوَربَُّك  .58
  َمۡوِئال   ُدونِِهۦِمن ُدوا  َيجِ  لَّن مَّۡوِعد  

  امَّۡوِعد   ِلَمۡهِلِكِهمَوتِۡلَك ٱۡلُقَرىٰ  أَۡهَلۡكنَُٰهۡم َلمَّا ظََلُموا  َوَجَعۡلَنا  .52

ُلَغ  لَِفَتٰىهُ  َوِإۡذ قَاَل ُموَسىٰ  .30 رَُح َحتَّىٰ  أَب ۡ   اَأۡو أَۡمِضَي ُحُقب   نِ َمۡجَمَع ٱۡلَبۡحَريۡ اَل  أَب ۡ

 ا ِفي ٱۡلَبۡحِر َسَرب  هُۥ َسِبيلَ َفٱتََّخَذ  اُحوتَ ُهمَ َنِسَيا  بَ ۡيِنِهَما َمۡجَمعَ فَ َلمَّا بَ َلَغا  .33

َذارِنَا َسفَ َلَقۡد َلِقيَنا ِمن  َغَدا َءنَاَءاتَِنا  لَِفَتٰىهُ فَ َلمَّا َجاَوزَا قَاَل  .32  ا َنَصب   هَٰ

َنا  قَاَل أََرَءۡيَت  .31  ِإالَّ ٱلشَّۡيطَُٰن إَِلى ٱلصَّۡخَرِة فَِإنِّي َنِسيُت ٱۡلُحوَت َوَما  أَنَسٰىِنيهُ  ِإۡذ َأَوي ۡ
  اِفي ٱۡلَبۡحِر َعَجب   َسِبيَلُهۥَأۡن أَذُۡكَرُهۥ  َوٱتََّخَذ 

ِلَك َما ُكنَّا نَ ۡبغِ  َفٱۡرَتدَّا َعَلىٰ   .34   اَقَصص   َءاثَارِِهَماقَاَل ذَٰ

نَٰهُ  ا  ِعَباِدنَ  مِّنۡ  اَعۡبد  فَ َوَجَدا  .35   اِعۡلم   لَُّدنَّا  ِمننَٰهُ َوَعلَّمۡ  ِعنِدنَا مِّنۡ  َرۡحَمة   ءَاتَ ي ۡ

 قَاَل َلُهۥ ُموَسىَّٰ َهۡل أَت ِبُعَك َعَلىَّٰٰٓ َأن تُ َعلِ َمِن ِمم ا ُعلِ ۡمَت ُرۡشدا .66

ر   َمِعيَ  قَاَل ِإنََّك َلن َتۡسَتِطيعَ  .33
  اَصب ۡ

  اُخۡبر  وََكۡيَف َتۡصِبُر َعَلىَّٰ َما َلۡم ُتِحۡط ِبِهۦ .86
   اَوََلٰٓ َأۡعِصي َلَك َأۡمر  اقَاَل َسَتِجُدِنيٰٓ ِإن َشآَٰء ٱلل ُه َصاِبر  .86
 اۡنُه ِذۡكر ۡلِني َعن َشۡيٍء َحت ىَّٰٰٓ ُأۡحِدَث َلَك مِ ئقَاَل فَِإِن ٱت  بَ ۡعَتِني َفََل َتسۡ  .07
تَ َها لِت ُ  ِإَذا رَِكَبا َفٱنطََلَقا َحتَّىٰ   .33 َت  أَۡهَلَهاۡغرَِق ِفي ٱلسَِّفيَنِة َخَرقَ َها  قَاَل َأَخَرق ۡ ۡۡ َلَقۡد ِج

  اا ِإۡمر  ء  َشيۡ 

ر   َمِعيَ قَاَل أََلۡم أَُقۡل ِإنََّك َلن َتۡسَتِطيَع  .32
  اَصب ۡ

  اُعۡسر   أَۡمرِيقَاَل اَل تُ َؤاِخۡذِني ِبَما َنِسيُت َواَل تُ ۡرِهۡقِني ِمۡن  .31

تَ  لََّقدۡ  نَ ۡفس   ِبَغۡيرِ  زَِكيََّة   س انَ فۡ  أَقَ تَ ۡلتَ  قَالَ  فَ َقتَ َلُهۥ اُغلَٰم   ِإَذا َلِقَياَفٱنطََلَقا َحتَّىٰ   .34 ۡۡ  ِج
  نُّۡكر ا َشۡيء ا

ر  َمِعَي قَاَل أََلۡم أَُقل لََّك ِإنََّك َلن َتۡسَتِطيَع  .35
  اَصب ۡ

ِحۡبِني  َقۡد بَ َلۡغَت ِمن بَ ۡعَدَها َشۡيءِ  قَاَل ِإن َسأَۡلُتَك َعن  .33   اُعۡذر   ُدنِّيلَّ  َفاَل ُتصَٰ
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ۡوا  َأن ُيَضيُِّفوُهَما فَ َوَجَدا ِفيَها َفأَب َ  أَۡهَلَهاٱۡسَتۡطَعَما   أَۡهَل قَ ۡريَة   ِإَذا  أَتَ َيا  َفٱنطََلَقا َحتَّىٰ   .33
َت لَتََّخۡذتَ  َفأَقَاَمُهۥ  يَنَقضَّ  َأن يُرِيدُ  اِجَدار   ۡۡ   اۡيِه َأۡجر  َعلَ  قَاَل َلۡو ِش

َذا  .38 ِويِل َماَسأُنَ بَُِّۡك  َوبَ ۡيِنَك   بَ ۡيِنيِفرَاُق قَاَل هَٰ
ۡ
ر اَلۡم َتسۡ  بَِتأ

  َتِطع عََّلۡيِه َصب ۡ

ِكيَن يَ ۡعَمُلونَ أَمَّا ٱلسَِّفيَنُة َفَكاَنۡت  .32  َورَا َءُهمۡن أَِعيبَ َها وََكاَن ِفي ٱۡلَبۡحِر َفَأَردتُّ أَ  ِلَمسَٰ
ُخذُ  مَِّلك  

ۡ
 ا َغۡصب   ُكلَّ َسِفيَنة   يَأ

ُم َفَكاَن  .80   وَُكۡفر ا اُمۡؤِمنَ ۡيِن َفَخِشيَنا  َأن يُ ۡرِهَقُهَما طُۡغيَٰن  أَبَ َواُه َوأَمَّا ٱۡلُغلَٰ

ر   َرب ُُّهَماَفَأَرۡدنَا  َأن يُ ۡبِدَلُهَما  .83
ۡنهُ  اَخي ۡ َربَ  زََكٰوة   مِّ   ُرۡحم ا َوأَق ۡ

َمۡيِن يَِتيَمۡينِ َوأَمَّا ٱۡلِجَداُر َفَكاَن  .82  أَبُوُهَما وََكانَ  لَُّهَما َكنز   ۡحَتُهۥتَ وََكاَن  ِفي ٱۡلَمِديَنةِ  لِغُلَٰ
ا ِلح  ُلَغا   َأن َربُّكَ  َفَأرَادَ  صَٰ  فَ َعۡلُتُهۥ َوَما رَّبَِّك   مِّن ۡحَمة  رَ  َكنَزُهَما َوَيۡسَتۡخرَِجا َأُشدَُّهَما يَ ب ۡ
ِلَك  رِي  أَمۡ  َعنۡ  ِويلُ ذَٰ

ۡ
ر   تَأ

 ا َما َلۡم َتۡسِطع عََّلۡيِه َصب ۡ

ۡنُه ذِۡكر ا ِذي ٱۡلَقۡرنَ ۡينِ  ُلوَنَك َعن ۡ َ َوَيسۡ  .81 ُلوا  َعَلۡيُكم مِّ
  ُقۡل َسأَت ۡ

نَُٰه ِمن   .84    َسَببا ُكلِّ َشۡيءِإنَّا َمكَّنَّا لَهُۥ ِفي ٱأۡلَۡرِض َوءَاتَ ي ۡ
َبَع َسبَ ًبا  .68  فَأَت ۡ
 قَ ۡوم ا   ِعنَدَها َوَوَجدَ  َعۡين  َحِمَۡة  َوَجَدَها تَ ۡغُرُب ِفي  ٱلشَّۡمسِ َمۡغِرَب  ِإَذا بَ َلغَ َحتَّىٰ   .83

  ان تَ تَِّخَذ ِفيِهۡم ُحۡسن  أَ  َوِإمَّا   تُ َعذِّبَ  َأن ِإمَّا   ٱۡلَقۡرنَ ۡينِ  َذايَٰ  قُ ۡلَنا

  نُّۡكر ا اَعَذاب  ۥ َعذِّبُهُ فَ ي ُ  َربِِّهۦ قَاَل أَمَّا َمن ظََلَم َفَسۡوَف نُ َعذِّبُُهۥ ثُمَّ يُ َردُّ إَِلىٰ  .83

ِلح   .88   اُيۡسر  أَۡمرِنَا ُهۥ ِمۡن لَ  َوَسنَ ُقولُ  ٱۡلُحۡسَنٰى   َجزَا ء   فَ َلُهۥ اَوأَمَّا َمۡن َءاَمَن َوَعِمَل صَٰ

َبَع َسبَ ًبا .66  ثُم  أَت ۡ
ر  ُدوِنَها لَُّهم مِّن   َنۡجَعلمۡ لَّ  قَ ۡوم  َوَجَدَها َتۡطُلُع َعَلٰى  َمۡطِلَع ٱلشَّۡمسِ  ِإَذا بَ َلغَ َحتَّىٰ   .20

  اِست ۡ

ِلَك  َوَقۡد َأَحۡطَنا ِبَما  .23 ر   َلَدۡيهِ َكذَٰ
  اُخب ۡ

َبَع  .21
ۡ
ت
َ
مَّ أ

ُ
 َسبَ ًباث

ۡينِ  ِإَذا بَ َلغَ َحتَّىٰ   .21   يَ ۡفَقُهوَن قَ ۡوال   اُدونَ كَ يَ  الَّ  اقَ ۡوم   ُدونِِهَماَوَجَد ِمن  بَ ۡيَن ٱلسَّدَّ

ُجوَج ُمۡفِسُدوَن ِفي ٱأۡلَۡرِض فَ َهۡل َنۡجَعلُ  يََٰذا ٱۡلَقۡرنَ ۡينِ قَاُلوا   .24
ۡ
ُجوَج َوَمأ

ۡ
َلَك َخۡرج ا  ِإنَّ يَأ

نَ َنا َعَلىٰ  َأن َتۡجَعلَ  نَ ُهمۡ  بَ ي ۡ   اَسد   َوبَ ي ۡ



12 
 

ر   َربِّيقَاَل َما َمكَّنِّي ِفيِه  .25
نَ ُهمۡ  َنُكمۡ ي ۡ ب َ  َأۡجَعلۡ  ِبُقوَّة   َفَأِعيُنوِني َخي ۡ   َرۡدم ا َوبَ ي ۡ

 َحتَّىٰ   َقالَ  بَ ۡيَن ٱلصََّدفَ ۡينِ َحتَّىٰ  ِإَذا َساَوٰى  زُبَ َر ٱۡلَحِديدِ  َءاُتوِني  .23
 
 ِإَذا َجَعَلُهۥٱنُفُخوا 

  اي  أُۡفرِۡغ َعَلۡيِه ِقۡطر  َءاُتونِ  قَالَ  انَار  

ۡقٗبا  .29
َ
ُهۥ ن

َ
 ل
ْ
ُعوا

ََٰ
َهُروُه َوَما ٱۡسَتط

ۡ
ن َيظ

َ
 أ
ْ
ُعٓوا

ََٰ
َما ٱۡسط

َ
 ف

َذا  .28   اَحق   َوۡعُد َربِّي َجَعَلُهۥ دَكَّا َء  وََكانَ  رَّبِّي  فَِإَذا َجا َء َوۡعُد رَبِّي مِّن َرۡحَمة  قَاَل هَٰ

  اِر َفَجَمۡعنَُٰهۡم َجۡمع  و ٱلصُّ  ِفي َونُِفخَ  بَ ۡعض    ِفي يَُموجُ  يَ ۡوَمِۡذ   بَ ۡعَضُهمۡ َوتَ رَۡكَنا  .22

ِفرِينَ  يَ ۡوَمِۡذ  َوَعَرۡضَنا َجَهنََّم  .300   اَعۡرض   لِّۡلكَٰ

 ُعوَن َسۡمع اوََكانُوا  اَل َيۡسَتِطي ذِۡكرِيِفي ِغطَا ء  َعن  أَۡعيُ نُ ُهمۡ ٱلَِّذيَن َكاَنۡت  .303

َيا َء  ِإنَّا  أَۡعَتۡدنَا َجَهنََّم أَۡولِ  ُدوِني  ِمن ِعَباِدي  أََفَحِسَب ٱلَِّذيَن َكَفُرو ا  َأن يَ تَِّخُذوا   .302
ِفرِيَن نُ ُزال     لِۡلكَٰ

م بِ  .201
ُ
ُئك ِ

َنب 
ُ
ۡل َهۡل ن

ُ
 ق

ً
ًل ۡعَمَٰ

َ
َسِريَن أ

ۡ
خ
َ ۡ
 ٱۡل

َياِفي  َسۡعيُ ُهمۡ ٱلَِّذيَن َضلَّ  .304 ن ۡ ع اأَ  َوُهۡم َيۡحَسُبونَ  ٱۡلَحيَ ٰوِة ٱلدُّ
  ن َُّهۡم ُيۡحِسُنوَن ُصن ۡ

لَٰ َِۡك ٱلَِّذيَن َكَفُروا   .305 ُلُهمۡ أَ َولَِقا ئِِهۦ َفَحِبَطۡت  ايَِٰت َربِِّهمۡ ۡبِ أُو  يَ ۡوَم َفاَل نُِقيُم َلُهۡم  ۡعمَٰ
  اَوۡزن   ٱۡلِقيََٰمةِ 

ِلَك  .303   ُهُزو ا يَوُرُسلِ  َءايَِٰتيَجَهنَُّم ِبَما َكَفُروا  َوٱتََّخُذو ا   َجزَا ُؤُهمۡ ذَٰ

ِت َكاَنۡت َلُهۡم  .303   نُ ُزال   َدۡوسِ َجنَُّٰت ٱۡلِفرۡ ِإنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمُنوا  َوَعِمُلوا  ٱلصَِّٰلحَٰ

201.   
ٗ

وَن َعۡنَها ِحَوَل
ُ
 َيۡبغ

َ
ِلِديَن ِفيَها َل

ََٰ
 خ

تِ  اِمَداد  ُقل لَّۡو َكاَن ٱۡلَبۡحُر  .302 تُ  تَنَفدَ  َأن قَ ۡبلَ  رُ ٱۡلَبحۡ  لََنِفدَ  َربِّي لَِّكِلمَٰ  َربِّي َكِلمَٰ
َنا  َوَلوۡ   اَمَدد   ِبِمۡثِلِهۦِجۡ ۡ

 َبَشر   .330
ُلُكمۡ  ُقۡل ِإنََّما  أَنَا  ث ۡ لَِقا َء ۡرُجوا  ي َ  َكانَ  َفَمن وَِٰحد    إِلَٰه   إِلَُٰهُكمۡ  أَنََّما   إَِليَّ  يُوَحىٰ   مِّ

ِلح ا َعَمال  فَ ۡليَ ۡعَمۡل َربِِّهۦ  اأَ  رَبِِّهۦ   َباَدةِ ِبعِ  ُيۡشرِۡك  َواَل  صَٰ  .َحَد 
 

 رةاإلضافي والمركب الوصفي في سو  عن المركب وتحليلها ياناتبتقديم ال -ب

 لكهفا

 المركب اإلضافي في سورة الكهفاآليات التي تتضمن  -3
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 المركب اإلضافي في سورة الكهفاآليات التي تتضمن جد الباحث و 
، 35، 34، 31، 32، 33، 30، 2، 3، 3، 5، 2، 3آية، فهي في آية  25
33 ،33 ،38 ،32 ،20 ،23 ،22 ،24 ،25 ،23 ،23 ،28 ،22 ،10 ،
13 ،12 ،11 ،14 ،15 ،13 ،13 ،18 ،12 ،40 ،43 ،42 ،41 ،45 ،
43 ،43 ،48 ،42 ،50 ،53 ،52 ،51 ،54 ،55 ،53 ،53 ،58 ،52 ،
30 ،33 ،32 ،31 ،34 ،35 ،33 ،33 ،32 ،31 ،34 ،35 ،33 ،33 ،
38 ،32 ،80 ،83 ،82 ،81 ،84 ،83 ،83 ،88 ،20 ،23 ،21 ،24 ،
25 ،23 ،28 ،22 ،300 ،303 ،302 ،304 ،305 ،303 ،303 ،

لفظا.  250. وعدد المركب اإلضفي في سورة الكهف 330، و 302
 وتفصيلها كالتالي:

 (3) ُهۥ ِعَوَجا  َوَلۡم َيۡجَعل لَّ  ٱۡلِكتَٰبَ  َعۡبِدهِ أَنَزَل َعَلٰى لِلَِّه ٱلَِّذي  ٱۡلَحۡمُد  .3
في هذه اآلية وجد المركب اإلضافي وهو "عبده". فعبد مجرور 
بعلى، وعالمة جره الكسرة الظاهرة في آخره، فهو مضاف. وضمير ه 
مبني على الضم في محل الجر مضاف إليه. وهذه الإلضافة إضافة معنوية 

 عنى المناسب عبد له. على تقدير الالم ألن الم
س ا لِّيُنِذرَ  اقَ يِّم   .2

ۡ
ا بَأ رَ  لَُّدۡنهُ  مِّن َشِديد  تِ  َمُلونَ يَ عۡ  ٱلَِّذينَ  ٱۡلُمۡؤِمِنينَ  َويُ َبشِّ  ٱلصَِّٰلحَٰ

 (2) اَأۡجر ا َحَسن  َأنَّ َلُهۡم 
لى فلدن مبني ع". لدنهفي هذه اآلية وجد المركب اإلضافي وهو "

مبني على  هفهو مضاف. وضمير  السكون في محل الجر مجرور بمن
وهذه الإلضافة إضافة معنوية على  مضاف إليه. الضم في محل الجر

 تقدير الالم ألن لم يصح على تقدير من أو في.
ِهِهۡم   نۡ مِ  َتۡخرُجُ  َكِلَمة   َكبُ َرۡت  بَا ئِِهۡم  أِل   َواَل  ا َلُهم ِبِهۦ ِمۡن ِعۡلم  مَ  .1 وَٰ ِإن يَ ُقوُلوَن  أَف ۡ

 (5) ب اِإالَّ َكذِ 
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في هذه اآلية وجد المركبان اإلضافيان وهما "آبائهم" و"أفواههم". 
فآباء مجرور بالالم، وعالمة جره الكسرة الظاهرة في آخره، فهو مضاف. 
وضمير هم مبني على السكون في محل الجر مضاف إليه. وهذه الإلضافة 
ه اإضافة معنوية على تقدير الالم ألن المعنى المناسب آباء لهم. وأفو 

مجرور بمن، وعالمة جره الكسرة الظاهرة في آخره، فهو مضاف. وضمير 
هم مبني على السكون في محل الجر مضاف إليه. وهذه الإلضافة إضافة 

 معنوية على تقدير الالم ألن المعنى المناسب أفواه لهم.
 (3) َذا ٱۡلَحِديِث َأَسف اهَٰ وا  بِ لَّۡم يُ ۡؤِمنُ  ِإن َءاثَٰرِِهمۡ  َعَلىٰ   ن َّۡفَسكَ  فَ َلَعلََّك بَِٰخع   .4

في هذه اآلية وجد المركبان اإلضافيان وهما "نفسك" و"ءاثرهم". 
فنفس منصوب على أنه مفعول به لبخع، وعالمة جره الكسرة الظاهرة في 
آخره، فهو مضاف. وضمير ك مبني على الفتح في محل الجر مضاف 

مناسب ألن المعنى الإليه. وهذه الإلضافة إضافة معنوية على تقدير الالم 
نفس لك. وءاثر مجرور بمن، وعالمة جره الكسرة الظاهرة في آخره، فهو 
مضاف. وضمير "هم" مبني على السكون في محل الجر مضاف إليه. 
وهذه الإلضافة إضافة معنوية على تقدير الالم ألن المعنى المناسب ءاثر 

 لهم.
 (3) َسُن َعَمال  َأحۡ  أَي ُُّهمۡ ۡم ُلَوهُ لِنَ ب ۡ  لََّها زِيَنة  ِإنَّا َجَعۡلَنا َما َعَلى ٱأۡلَۡرِض  .5

في هذه اآلية وجد المركب اإلضافي وهو "أيهم". فأي مضاف. 
وضمير هم مبني على السكون في محل الجر مضاف إليه. وهذه الإلضافة 

 إضافة معنوية على تقدير من ألن المعنى المناسب أي منهم.
َب أَۡم َحِسۡبَت َأنَّ  .3  (2) َجب اعَ  َءايَِٰتَناَوٱلرَِّقيِم َكانُوا  ِمۡن  ٱۡلَكۡهفِ َأۡصحَٰ

َب ٱۡلَكۡهفِ "في هذه اآلية وجد المركبان اإلضافيان وهما   "َأۡصحَٰ
". فأصحاب مضاف. والكهف مضاف إليه. وهذه الإلضافة َءايَِٰتَناو"

إضافة معنوية على تقدير في ألن المضاف إليه ظرف، والمعنى أصحاب 
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ءاية مضاف. وضمير نا مضاف إليه. وهذه الإلضافة إضافة في الكهف.و 
 معنوية على تقدير الالم ألن المعنى المناسب أية لنا.

َيةُ  .3 لََنا ِمۡن  َوَهيِّئۡ  َرۡحَمة   نكَ لَّدُ َءاتَِنا ِمن  َرب ََّنا  إَِلى ٱۡلَكۡهِف فَ َقاُلوا   ِإۡذ َأَوى ٱۡلِفت ۡ
 (30) اَرَشد   أَۡمرِنَا

ِإۡذ أََوى "في هذه اآلية وجدت أربع المركبات اإلضافية وهي 
َيةُ  الجملة فإذ مضاف إلى جملة بعده، و  ."أَۡمرِنَا"و "ُدنكَ "ل "َرب ََّنا  " " وَ ٱۡلِفت ۡ

من الفعل والفاعل في محل جر مضاف إليه. وهذه الإلضافة إضافة معنوية 
مير نا ضاف، وضعلى تقدير الالم ألن المعنى وقت إليواء الفتية. ورب م

مضاف إليه. وهذه الإلضافة إضافة معنوية على تقدير الالم ألن المعنى 
وهذه الإلضافة  مضاف إليه.ك وضمير  ،مضافولدن  المناسب رب لنا.

إضافة معنوية على تقدير الالم ألن لم يصح على تقدير من أو في. وأمر 
مضاف. وضمير نا مضاف إليه. وهذه الإلضافة إضافة معنوية على تقدير 

 الالم ألن المعنى المناسب أمر لنا.
َنا َعَلىٰ    .8  (33) اِفي ٱۡلَكۡهِف ِسِنيَن َعَدد   َءاَذاِنِهمۡ َفَضَرب ۡ

 َذانافأ "َءاَذاِنِهمۡ ية وجد المركب اإلضافي وهو "في هذه اآل
مضاف، وضمير هم مضاف إليه. وهذه الإلضافة إضافة معنوية على تقدير 

 الالم ألن المعنى المناسب ءاذان لهم.
ُهۡم لِنَ ۡعَلَم  .2 نَٰ  (32) اَأۡحَصٰى ِلَما لَِبثُ و ا  أََمد   َأيُّ ٱۡلِحۡزبَ ۡينِ ثُمَّ بَ َعث ۡ

 يأف "َأيُّ ٱۡلِحۡزبَ ۡينِ "المركب اإلضافي وهو اآلية وجد  في هذه
مضاف إليه. وهذه الإلضافة إضافة معنوية على تقدير  والحزبينمضاف، 

 أي من الحزبين.ألن المعنى المناسب  من
َية  َءاَمُنوا  بِٱۡلَحقِّ  ِإن َُّهۡم  نَ َبَأُهمنَّۡحُن نَ ُقصُّ َعَلۡيَك  .30   (13) ىَوزِۡدنَُٰهۡم ُهد   َربِِّهمۡ بِ ِفت ۡ

 نبأهم" و"ربهم"."وهو  اناإلضافي انالمركباآلية وجد  في هذه 
مضاف إليه. وهذه الإلضافة إضافة معنوية على وضمير هم مضاف،  فنبأ
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مير وضمضاف،  أي من الحزبين. وربألن المعنى المناسب الالم تقدير 
ن المعنى ألالالم مضاف إليه. وهذه الإلضافة إضافة معنوية على تقدير هم 

 رب لهم.المناسب 
َوٱأۡلَۡرِض َلن نَّۡدُعَوا   وَٰتِ َربُّ ٱلسَّمَٰ ا َرب ُّنَ فَ َقاُلوا   ِإۡذ قَاُموا   قُ ُلوِبِهمۡ  َوَرَبۡطَنا َعَلىٰ  .33

 (34) َشَطط ا الََّقۡد قُ ۡلَنا  ِإذ   إِلَٰه    ُدونِِهۦ  ِمن 
في هذه اآلية وجدت خمس المركبات اإلضافية وهي "قلوبهم" 

فقلوب مضاف،  ."دونه"و "و"رب السماوات "َنا  َرب ّ "قاموا" وۡذ إ"و" 
وهذه الإلضافة إضافة معنوية على تقدير الالم.  وضمير هم مضاف إليه.

وإذ مضاف إلى جملة بعده، وقاموا فعل وفاعل، والجملة من الفعل 
والفاعل في محل جر مضاف إليه. وهذه الإلضافة إضافة معنوية على 

رب مضاف، وضمير نا مضاف إليه. وهذه الإلضافة إضافة تقدير الالم. و 
ه وهذ مضاف إليه.، والسماوات مضافورب  معنوية على تقدير الالم.

الإلضافة إضافة معنوية على تقدير الالم. ودون مضاف. وضمير ه 
 مضاف إليه. وهذه الإلضافة إضافة معنوية على تقدير الالم.

ُؤاَل ِء  .32 ُتونَ  لَّۡواَل  َءاِلَهة   ُدونِِهۦ  ِمن  ٱتََّخُذوا   قَ ۡوُمَناهَٰ 
ۡ
 َفَمنۡ  بَ يِّن    ِبُسۡلطَٰنِ   َلۡيِهمعَ  يَأ

تَ َرىٰ  ِممَّنِ  َأۡظَلمُ   (35) الَِّه َكِذب  ٱل َعَلى ٱف ۡ
 قومف قومنا" و"دونه"."وهو  اناإلضافي انالمركباآلية وجد  في هذه

مضاف إليه. وهذه الإلضافة إضافة معنوية على تقدير وضمير نا مضاف، 
مضاف وضمير ه مضاف،  قوم لنا. ودونألن المعنى المناسب الالم 

  الالم.إليه. وهذه الإلضافة إضافة معنوية على تقدير 
ا  إَِلى ٱۡلَكۡهِف يَنُشۡر لَ َوِإِذ ٱۡعتَ زَۡلُتُموُهۡم  .31 ُوۥ 

ۡ
 مِّن َربُُّكمُكۡم َوَما يَ ۡعُبُدوَن ِإالَّ ٱللََّه َفأ

ۡن  رَّۡحَمِتِهۦ ۡرفَ ق   أَۡمرُِكمَويُ َهيِّۡئ َلُكم مِّ  (33) امِّ
" ۡلُتُموُهمۡ ِإِذ ٱۡعتَ زَ "في هذه اآلية وجدت أربع المركبات اإلضافية وهي

 ُموُهۡم ٱۡعتَ زَۡلتُ  ضاف إلى جملة بعده، وفإذ م ."أمركم"و "و"رحمته "كمَربّ "و



44 
 

فعل وفاعل ومفعول به، والجملة من الفعل والفاعل في محل جر مضاف 
إليه. وهذه الإلضافة إضافة معنوية على تقدير الالم. ورب مضاف، وضمير  

رحمة و  كم مضاف إليه. وهذه الإلضافة إضافة معنوية على تقدير الالم.
وهذه الإلضافة إضافة معنوية على تقدير  مضاف إليه.، وضمير ه مضاف

الالم. وأمر مضاف. وضمير كم مضاف إليه. وهذه الإلضافة إضافة معنوية 
 على تقدير الالم.

َوُر َعن   ِإَذا طََلَعتَوتَ َرى ٱلشَّۡمَس   .34  َوِإَذا َغَرَبت َذاَت ٱۡلَيِمينِ  َكۡهِفِهمۡ ت َّزَٰ
َمالِ ت َّۡقِرُضُهۡم  ۡنُه  ۡجَوة َوُهۡم ِفي فَ  َذاَت ٱلشِّ ِلكَ  مِّ  يَ ۡهدِ  َمن ٱللَّهِ   تِ َءايَٰ  ِمنۡ  ذَٰ

امُّ  اَولِي  َد َلُهۥ َتجِ  فَ َلن ُيۡضِللۡ  َوَمن ٱۡلُمۡهَتدِ   فَ ُهوَ  ٱللَّهُ   (33) ۡرِشد 
" طلعت اِإذِ "في هذه اآلية وجدت ست المركبات اإلضافية وهي

 "إذا غربت" و"ذات الشمال" و"وءاياتو "و"ذات اليمين "كهفهم"و
فعل وفاعل ومفعول به،  فإذا مضاف إلى جملة بعده، وطلعت .الله"

والجملة من الفعل والفاعل في محل جر مضاف إليه. وهذه الإلضافة 
إضافة معنوية على تقدير الالم. وكهف مضاف، وضمير هم مضاف إليه. 

مين ، واليمضافوذات  وهذه الإلضافة إضافة معنوية على تقدير الالم.
هذه الإلضافة إضافة معنوية على تقدير الالم. وإذا مضاف و  مضاف إليه.

فعل وفاعل ومفعول به، والجملة من الفعل  إلى جملة بعده، وغربت
والفاعل في محل جر مضاف إليه. وهذه الإلضافة إضافة معنوية على 
تقدير الالم. وذات مضاف. والشمال مضاف إليه. وهذه الإلضافة إضافة 

م. وءايات مضاف. والله مضاف إليه. وهذه معنوية على تقدير الال
 الإلضافة إضافة معنوية على تقدير الالم.

َقاظ    .35 َمالِ  وَ  َيِمينِ ٱلۡ  َذاتَ  َونُ َقلِّبُ ُهمۡ  رُُقود   َوُهمۡ  اَوَتۡحَسبُ ُهۡم أَي ۡ  وََكۡلبُ ُهم َذاَت ٱلشِّ
ُهمۡ مِ  َلَولَّۡيتَ  َعَلۡيِهمۡ  ٱطََّلۡعتَ  َلوِ  بِٱۡلَوِصيدِ   ِذرَاَعۡيهِ  بَِٰسط   ُهۡم وَ  اِفرَار   ن ۡ َت ِمن ۡ ۡۡ َلُمِل
 (38) اُرۡعب  
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في هذه اآلية وجدت ثالث المركبات اإلضافية وهي "ذات 
مضاف ، واليمين مضافوذات  و"ذات الشمال" و"وكلبهم". "اليمين
، وضمير هم مضافوكلب  مضاف إليه.، والشمال مضافوذات  إليه.

 تقدير الالم.وكلها إضافات معنوية على  مضاف إليه.
ُهۡم لِيَ َتَسا َءُلوا   .33 نَٰ ِلَك بَ َعث ۡ نَ ُهۡم  وََكذَٰ ن ۡ  قَاَل قَا ِئل   بَ ي ۡ تُ  َكمۡ  ُهمۡ مِّ نَا يَ ۡوم ا لَِبث ۡ

ۡم  قَاُلوا  لَِبث ۡ
ُتمۡ  ِبَما أَۡعَلمُ  َربُُّكمۡ  قَاُلوا   بَ ۡعَض يَ ۡوم   َأۡو  َعثُ و ا   لَِبث ۡ ِذِهۦ   ِبَورِِقُكمۡ  َحدَُكمأَ  َفٱب ۡ  إَِلى هَٰ

ِتُكم اطََعام   أَزَۡكىٰ  أَي َُّها   فَ ۡلَينظُرۡ  ٱۡلَمِديَنةِ 
ۡ
 ُيۡشِعَرنَّ َواَل  َوۡليَ تَ َلطَّۡف  ۡنهُ مِّ  ِبرِۡزق   فَ ۡلَيأ

ا  (32) ِبُكۡم َأَحد 
 "في هذه اآلية وجدت ست المركبات اإلضافية وهي "بينهم

، مضافوبين  و"بعض يوم" و"ربكم" و"أحدكم" و"ورقكم" و"أيها".
، فمضاورب  مضاف إليه.، ويوم مضافوبعض  مضاف إليه.وضمير هم 
وورق  مضاف إليه.، وضمير كم مضافوأحد  مضاف إليه.وضمير كم 

 مضاف إليه.، وضمير ها مضافو أي  مضاف إليه.، وضمير كم مضاف
وبينهم، وربكم، وورقكم إضافات  مضاف إليه.، وضمير كم مضافورب 

 ثالثة على تقدير من.معنوية على تقدير الالم. والباقيات ال
َوَلن تُ ۡفِلُحو ا  ِإذ ا  ِهمۡ ِملَّتِ ِإن َُّهۡم ِإن َيۡظَهُروا  َعَلۡيُكۡم يَ ۡرُجُموُكۡم َأۡو يُِعيُدوُكۡم ِفي  .33

 (20) اأََبد
، مضاف ملةهم". و ملتفي هذه اآلية وجد المركب اإلضافي وهي "

 والإلضافة على تقدير الالم.وضمير هم مضاف إليه. 
ِلَك أَۡعثَ ۡرنَا َعَلۡيِهۡم لِيَ ۡعَلُمو ا  َأنَّ   .38 يَها  فِ  َرۡيبَ  اَل  ٱلسَّاَعةَ  َأنَّ وَ  َحق   َوۡعَد ٱللَّهِ وََكذَٰ

نَ ُهۡم  ِإۡذ يَ تَ نََٰزُعونَ  يَٰن   أَۡمَرُهۡم  بَ ي ۡ
ُنوا  َعَلۡيِهم بُ ن ۡ  ٱلَِّذينَ  قَالَ  ِبِهۡم   أَۡعَلمُ  رَّب ُُّهمۡ  افَ َقاُلوا  ٱب ۡ

  (23) اِخَذنَّ َعَلۡيِهم مَّۡسِجد  لَنَ تَّ  أَۡمرِِهمۡ  َلىٰ  عَ  َغَلُبوا  
 "في هذه اآلية وجدت خمس المركبات اإلضافية وهي "وعد الله

، والله مضافووعد  و"وإذ يتنازعون" و"أمرهم" و"ربهم" و"أمرهم".
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، مضافوأمر  مضاف إليه.، وجملة يتنازعون مضافوإذ  مضاف إليه.
وأمر  مضاف إليه.، وضمير هم مضافورب  مضاف إليه.وضمير هم 

 وكلها مركبات معنوية على تقدير الالم. مضاف إليه.، وضمير هم مضاف
ا َكۡلبُ ُهمۡ  اِدُسُهمۡ سَ  َخۡمَسة   َويَ ُقوُلونَ  َكۡلبُ ُهمۡ  رَّاِبُعُهمۡ ثَ لَٰثَة َسيَ ُقوُلوَن   .32  َرۡجَم 

َعة   َويَ ُقوُلونَ  بِٱۡلَغۡيبِ   ِتِهمبِ  ۡعَلمُ أَ  رَّبِّي   ُقل َكۡلبُ ُهۡم   َوثَاِمنُ ُهمۡ  َسب ۡ  يَ ۡعَلُمُهمۡ  مَّا ِعدَّ
ُهۡم َأَحد  تِ َتۡستَ فۡ  َواَل  ظَِٰهر ا ِمرَا ء  الَّ إِ  ِفيِهمۡ  ُتَمارِ  َفاَل  قَِليل    ِإالَّ 

ن ۡ  (22) ا ِفيِهم مِّ
 "في هذه اآلية وجدت ثماني المركبات اإلضافية وهي "رابعهم

و"كلبهم" و"سادسهم" و"كلبهم" و"ثامنهم" و"كلبهم" و"ربي" 
، و مضافوكلب  مضاف إليه.، وضمير هم مضافورابع  و"عدتهم".
 وكلب مضاف إليه.، وضمير هم مضافوسادس  مضاف إليه.ضمير هم 
مضاف ، وضمير هم مضافوثامن  مضاف إليه.، وضمير هم مضاف
، وضمير ي مضافرب و  مضاف إليه.، وضمير هم مضافوكلب  إليه.

وعدة مضاف، وضمير هم مضاف إليه. وكلبهم  مضاف إليه.المتكلم 
وربي وعدتهم إضافات معنوية على تقدير الالم. والباقيات الثالثة على 

 تقدير من.
َرَب َربِّي ۡهِدَيِن َوُقۡل َعَسىٰ  َأن ي َ  ِإَذا َنِسيتَ  رَّبَّكَ  ِإالَّ  َأن َيَشا َء ٱللَُّه  َوٱذُۡكر .20 أِلَق ۡ

َذا َرَشد    (24) اِمۡن هَٰ
و"إذا  "في هذه اآلية وجدت ثالث المركبات اإلضافية وهي "ربك

، مضافوإذا  مضاف إليه.، وضمير ك مضافنسيت" و"ربك". ورب 
 وكلها إضافة معنوية على تقدير الالم. مضاف إليه.وجملة نسيت 

 (25) اَوٱۡزَداُدوا  ِتۡسع   ِنينَ سِ  ثَ لََٰث ِما ئَة   َكۡهِفِهمۡ َولَِبُثوا  ِفي    .23
 و"ثالث "في هذه اآلية وجد المركبان اإلضافيان وهما "كهفهم

، ومائة مضافوثالث  مضاف إليه.، وضمير ك مضافمائة". ورب 
 وكالهما إضافة معنوية على تقدير الالم. مضاف إليه.
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 َلهُۥ   .22
 
وَٰتِ ُقِل ٱللَُّه أَۡعَلُم ِبَما لَِبُثوا   أَۡبِصۡر ِبِهۦ َوَأۡسِمۡع  َما َوٱأۡلَۡرضِ   َغۡيُب ٱلسَّمَٰ

 (23) اَأَحد   ُحۡكِمِهۦ  رُِك ِفي ُيشۡ  َواَل  ِمن َوِليّ  ُدونِِهۦ  َلُهم مِّن
في هذه اآلية وجدت ثالث المركبات اإلضافية وهي "غيب 

مضاف  ، والسماواتمضاف و"دونه" و"حكمه". وغيب "السماوات
ضمير مضاف، و  دونو وهذه اإلضافة إضافة معنوية على تقدير في. إليه. 
 إضافيانكالهما ضمير ه  مضاف إليه.  و وحكم مضاف و مضاف إليه. ه 

 على تقدير الالم. معنويان
ِتهِ اَل ُمَبدَِّل  َربَِّك   ِكَتابِ   َوٱۡتُل َما  أُوِحَي إِلَۡيَك ِمن .21  ُدونِِهۦ َوَلن َتِجَد ِمن ۦِلَكِلمَٰ

 (23) اُمۡلَتَحد  
 "في هذه اآلية وجدت أربع المركبات اإلضافية وهي "كتاب رب

، ورب مضاف إليه وهو مضافو"ربك" و"كلماته" و"دونه". وكتاب 
وكلمات مضاف وضمير ه مضاف  مضاف إليه.مضاف أيضا. وضمير ك 

، ومائة مضافوثالث  مضاف إليه.ضمير ه مضاف، و  دونو  إليه.
 معنوية على تقدير الالم.وكلها إضافات  مضاف إليه.

َواَل  َوۡجَههُۥ   يُرِيُدوَن بِٱۡلَغَدٰوِة َوٱۡلَعِشيِّ َرب َُّهم يَۡدُعوَن  َمَع ٱلَِّذينَ  نَ ۡفَسكَ َوٱۡصِبۡر  .24
َناكَ تَ ۡعُد  ُهۡم تُرِيُد  َعي ۡ َيا   زِيَنَة ٱۡلَحيَ ٰوةِ َعن ۡ ن ۡ َعن  قَ ۡلَبُهۥۡن أَۡغَفۡلَنا َواَل ُتِطۡع مَ ٱلدُّ
 (28) افُ ُرط   أَۡمرُُهۥوََكاَن  َهَوٰىهُ َوٱت ََّبَع  ذِۡكرِنَا

 "عشر المركبات اإلضافية وهي "نفسكفي هذه اآلية وجدت 
 "و"مع الذين" و"ربهم" و"وجهه" و"عيناك" و"زينة الحياة" و"قلبه

وضمير ك مضاف إليه. ومع مضاف،  و"ذكرنا" و"هواه" و"أمره". فنفس
وضمير هم مضاف إليه.  مضاف، والذين مضاف إليه. ورب مضاف،

ووجه مضاف، وضمير ه مضاف إليه. وعينا مضاف، وضمير ك مضاف 
إليه. وزينة مضاف، والحيات مضاف إليه. وقلب مضاف، وضمير ه 

وهوا مضاف، وضمير  مضاف إليه. مضاف إليه. وذكر مضاف، وضمير نا
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إضافات وكلها مضاف إليه.   ه مضاف إليه. وأمر مضاف، وضمير ه
 لى تقدير الالم.معنوية ع

ا  أَۡعَتۡدنَا َفَمن َشا َء فَ ۡليُ ۡؤِمن َوَمن َشا َء فَ ۡلَيۡكُفۡر  ِإنَّ ِمن رَّبُِّكۡم  َوُقِل ٱۡلَحقُّ   .25
 َيۡشِوي َكٱۡلُمۡهلِ  ا  ِبَما ء  َوِإن َيۡسَتِغيُثوا  يُ َغاثُو  ُسرَاِدقُ َها  ِبِهۡم نَار ا َأَحاَط  لِلظَِّٰلِمينَ 
سَ  ٱۡلُوُجوَه   ۡۡ  (22)رَاُب َوَسا َءۡت ُمۡرتَ َفق ا ٱلشَّ  ِب

ا". و"سرادقه "في هذه اآلية وجد المركبان اإلضافيان وهما "ربكم
، وضمير ها مضافوسرادق  مضاف إليه.، وضمير كم مضافورب 

 وكالهما إضافة معنوية على تقدير الالم. مضاف إليه.
ِت ِإنَّا اَل ُنِضيُع   .23 َأۡحَسَن َعَمال    َمنۡ َأۡجرَ ِإنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمُنوا  َوَعِمُلوا  ٱلصَِّٰلحَٰ

(10)  
. وأجر "في هذه اآلية وجد المركب اإلضافي وهو "أجر من

 وهذه اإلضافة إضافة معنوية على تقدير الالم. مضاف إليه.، ومن مضاف
لَٰ َِۡك َلُهۡم   .23 رُ  َتۡحِتِهمُ  ِمن َتۡجرِي ن  َجنَُّٰت َعدۡ أُو  هَٰ  َأَساِورَ  ِمنۡ  ِفيَها لَّۡونَ ُيحَ  ٱأۡلَن ۡ

َرق   ُسنُدس مِّن ُخۡضر ا ثَِياب ا َويَ ۡلَبُسونَ  َذَهب   ِمن يَن ِفيَها َعَلى ئِ تَّكِ مُّ  َوِإۡستَ ب ۡ
 (13) اٱأۡلَرَا ِئكِ  نِۡعَم ٱلث ََّواُب َوَحُسَنۡت ُمۡرتَ َفق  

 "المركبان اإلضافيان وهما "جنات عدنفي هذه اآلية وجد 
 ، وضميرمضافوتحت  مضاف إليه.، وعدن مضافو"تحتهم". وجنات 

 وكالهما إضافة معنوية على تقدير الالم. مضاف إليه.هم 
 َوَحَفۡفنَُٰهَما أَۡعنَٰب نۡ مِ  نِ َجن َّتَ يۡ  أِلََحِدِهَما َجَعۡلَنا رَُّجَلۡينِ  َوٱۡضِرۡب َلُهم مََّثال   .28

نَ ُهَماَعۡلَنا َوجَ  ل  بَِنخۡ   (12) اَزۡرع   بَ ي ۡ
 "في هذه اآلية وجد المركبان اإلضافيان وهما "أحدهما

 وهذه اإلضافة إضافة مضاف إليه.، وضمير هما مضافو"بينهما". فأحد 
ذه وه مضاف إليه.، وضمير هما مضافوبين  معنوية على تقدير من.

 اإلضافة إضافة معنوية على تقدير الالم.
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ۡنهُ َشيۡ  ُأُكَلَهاَءاَتۡت  ٱۡلَجن َّتَ ۡينِ ِكۡلَتا   .22  ء  َوَلۡم َتۡظِلم مِّ
  (11) انَ َهر   لََٰلُهَماخِ  َوَفجَّۡرنَا ا 

في هذه اآلية وجدت ثالث المركبات اإلضافية وهي "كلتا 
 .مضاف إليه، والجنتين مضافو"أكلها" و"خاللهما". وكلتا  "الجنتين

ا ، وضمير همضافوأكل  من.وهذه اإلضافة إضافة معنوية على تقدير 
وكالهما إضافة   مضاف إليه.، وضمير هما مضافوخالل  مضاف إليه.

 معنوية على تقدير الالم.
ِحِبِهۦ فَ َقالَ  وََكاَن َلُهۥ َثَمر   .10  ار  نَ فَ  َوَأَعزُّ  نَك َماال  مِ  رُ َأۡكث َ  أَنَا   ُيَحاِورُُهۥ   َوُهوَ  ِلصَٰ

(14) 
 . فصاحب"وهو "صاحبهفي هذه اآلية وجد المركب اإلضافي   
وهذه اإلضافة إضافة معنوية على تقدير  مضاف إليه.، وضمير ه مضاف
 الالم.

ِذِهۦ  أََبد  ن تَبِ أَ  َأُظنُّ  َما   قَالَ  لِّنَ ۡفِسِهۦ َوُهَو ظَاِلم   َجن ََّتهُۥَوَدَخَل   .13  (15) ايَد هَٰ
. "في هذه اآلية وجد المركبان اإلضافيان وهما "جنته" و"نفسه

 مضاف، وضمير ه مضاففجنة مضاف، وضمير ه مضاف إليه. ونفس 
 وكالهما إضافتان معنويتان على تقدير الالم. إليه.

َها ار  َخي    نَّ أَلَِجدَ  َربِّي إَِلىٰ  رُِّددتُّ  َولَِۡن َوَما  َأُظنُّ ٱلسَّاَعَة قَا ِئَمة    .12 ن ۡ  اُمنَقَلب   مِّ
(13) 

، مضاف. فرب ""ربيفي هذه اآلية وجد المركب اإلضافي وهو 
وهذه اإلضافة إضافة معنوية على تقدير  مضاف إليه.وضمير ي المتكلم 

 الالم.
 َفة  نُّطۡ  ِمن ثُمَّ  َوُهَو ُيَحاِورُُهۥ  َأَكَفۡرَت بِٱلَِّذي َخَلَقَك ِمن تُ رَاب   َصاِحُبهُۥقَاَل َلهُۥ  .11

 (13) َرُجال   َسوَّٰىكَ  ثُمَّ 
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. فصاحب "و "صاحبهفي هذه اآلية وجد المركب اإلضافي وه
وهذه اإلضافة إضافة معنوية على تقدير  مضاف إليه.، وضمير ه مضاف
 الالم.

 (18) اَأَحد   ِبَربِّي  َواَل  ُأۡشرُِك  َربِّي لَِّٰكنَّا  ُهَو ٱللَّهُ  .14
 . فرب"في هذه اآلية وجد المركبان اإلضافيان وكال هما "ربي

اإلضافة إضافة معنوية وهذه  مضاف إليه.، وضمير ي المتكلم مضاف
 على تقدير الالم.

 أََقلَّ قُ ۡلَت َما َشا َء ٱللَُّه اَل قُ وََّة ِإالَّ بِٱللَّهِ   ن ََّتكَ جَ  ِإۡذ َدَخۡلتَ َوَلۡواَل    .15
 ِإن تَ َرِن أَنَا 

 (12) َوَوَلدا ِمنَك َماال  
 "في هذه اآلية وجد المركبان اإلضافيان  وهما "إذ دخلت

وجنة مضاف،  مضاف إليه.، وجملة دخلت مضافو"جنتك". فإذ 
 وكال هما إضافتان معنويتان على تقدير الالم. وضمير ك مضاف إليه.

ر   َربِّي  فَ َعَسٰى  .13
َهاَعلَ  َويُ ۡرِسلَ  َجنَِّتكَ  مِّن اَأن يُ ۡؤتَِيِن َخي ۡ  ٱلسََّما ءِ  مِّنَ  ُحۡسَبان ا ي ۡ

 (40) زََلق ا اَصِعيد  فَ ُتۡصِبَح 
. و"جنتك" "المركبان اإلضافيان  وهما "ربيفي هذه اآلية وجد 

وجنة مضاف، وضمير ك  مضاف إليه.، وضمير ي المتكلم مضاففرب 
 وكال هما إضافتان معنويتان على تقدير الالم. مضاف إليه.

 (43) ن َتۡسَتِطيَع َلُهۥ طََلبفَ لَ  اَغۡور   َما ُؤَهاَأۡو ُيۡصِبَح  .13
. فصاحب ""ماؤهافي هذه اآلية وجد المركب اإلضافي وهو 

وهذه اإلضافة إضافة معنوية على تقدير  مضاف إليه.، وضمير ها مضاف
 الالم.

 ِفيَها َوِهَي َخاِويَة  َعَلٰى َعَلٰى َما  أَنَفقَ َكفَّۡيِه فََأۡصَبَح يُ َقلُِّب   بَِثَمرِِهۦ َوُأِحيطَ  .18
َتِني َلۡم أُۡشرِۡك  ُعُروِشَها  (24) اَأَحد   ِبَربِّي  َويَ ُقوُل يََٰلي ۡ



53 
 

 "في هذه اآلية وجدت أربع المركبات اإلضافية وهو "ثمره 
 مضاف إليه.، وضمير ه مضافو"كفيه" و"عروشها" و"ربي". فثمر 

، وضمير ها مضافوعرش  مضاف إليه.، وضمير ه مضافوكفي 
وكلها  مضاف إليه.، وضمير ي المتكلم مضاففرب  مضاف إليه.

 إضافيات معنوية على تقدير الالم.
  (41) ِصر اَوَما َكاَن ُمنتَ  لَّهِ ٱل ُدونِ  ِمن يَنُصُرونَُهۥ ِفَۡة  َوَلۡم َتُكن لَُّهۥ  .12

. فدون "في هذه اآلية وجد المركب اإلضافي وهو "دون الله
 وهذه اإلضافة إضافة معنوية على تقدير الالم. مضاف إليه.، والله مضاف

َيا َكَما ء  أَنزَۡلنَُٰه  مََّثَل ٱۡلَحيَ ٰوةِ َوٱۡضِرۡب َلُهم  .40 ن ۡ نَ َباُت ا ِء َفٱۡختَ َلَط ِبِهۦ ِمَن ٱلسَّمَ ٱلدُّ
 (45) مُّۡقَتِدر ا ُكلِّ َشۡيء    ىٰ َعلَ  ٱللَّهُ  وََكانَ  ٱلرِّيَُٰح   َتۡذُروهُ  اَفَأۡصَبَح َهِشيم   ٱأۡلَۡرضِ 

في هذه اآلية وجدت ثالث المركبات اإلضافية وهي "مثل 
، والحيات مضافو"نبات األرض" و"كل شيء". فمثل  "الحيات

ت ونبا وهذه اإلضافة إضافة معنوية على تقدير الالم. مضاف إليه.
وهذه اإلضافة إضافة معنوية على تقدير  مضاف، واألرض مضاف إليه.

وهذه اإلضافة إضافة معنوية على  مضاف إليه.، وشيء مضاففي.  وكل 
 تقدير من.

ُت  زِيَنُة ٱۡلَحيَ ٰوةِ  ٱۡلَماُل َوٱۡلبَ ُنونَ  .43 َيا  َوٱۡلبَِٰقيَُٰت ٱلصَِّٰلحَٰ ن ۡ ر  خَ ٱلدُّ
 اثَ َواب   ِعنَد َربِّكَ ي ۡ

ر  
 (43 )أََمال   َوَخي ۡ

 "في هذه اآلية وجدت ثالث المركبات اإلضافية  وهي "زينة الحياة
 وعند مضاف، مضاف إليه.، والحياة مضافو"عند رب" و"ربك". فزينة 

وكلها  ورب مضاف إليه وهو مضاف أيضا، وضمير ك مضاف إليه.
 إضافتات معنوية على تقدير الالم.

ُهۡم َأَحد   َلمۡ ف َ  َوَحَشۡرنَُٰهمۡ  ٱۡلِجَباَل َوتَ َرى ٱأۡلَۡرَض بَارِزَة   َويَ ۡوَم ُنَسيِّرُ  .42
 انُ َغاِدۡر ِمن ۡ

(43) 
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. فيوم "في هذه اآلية وجد المركب اإلضافي وهو "يوم نسير
وهذه اإلضافة إضافة معنوية على  مضاف إليه.، وجملة نسير مضاف

 تقدير الالم.
ُتُمونَا لََّقدۡ  اَصف   َربِّكَ َوُعِرُضوا  َعَلٰى  .41 ن أَلَّ  َزَعۡمُتمۡ  َبلۡ  َمرَّةِ   وَّلَ أَ  َخَلۡقنَُٰكمۡ  َكَما ِجۡ ۡ

 (48) انَّۡجَعَل َلُكم مَّۡوِعد  
 و"أول مرة". "اإلضافيان  وهما "ربكفي هذه اآلية وجد المركبان 

 وأول مضاف، ومرة مضاف إليه. مضاف إليه.، وضمير ك مضاففرب 
 وكال هما إضافتان معنويتان على تقدير الالم.

لَ  .44 َذا َوُوِضَع ٱۡلِكتَُٰب فَ تَ َرى ٱۡلُمۡجرِِميَن ُمۡشِفِقيَن ِممَّا ِفيِه َويَ ُقوُلوَن يََٰوي ۡ تَ َنا َماِل هَٰ
َها   ِإالَّ   َكِبيَرة   َواَل  يُ َغاِدُر َصِغيَرة   ٱۡلِكتَِٰب اَل   ا  َحاِضر   َعِمُلوا   َما َجُدوا  َووَ  َأۡحَصى ٰ

 (42) اَأَحد  َربَُّك اَل َيۡظِلُم وَ 
، مضاف. فرب "في هذه اآلية وجد المركب اإلضافي وهو "ربك

 وهذه اإلضافة إضافة معنوية على تقدير الالم. مضاف إليه.وضمير ك 
 

 فَ َفَسَق لِۡلَملَٰ َِۡكِة ٱۡسُجُدوا  أِل َدَم َفَسَجُدو ا  ِإالَّ  ِإۡبِليَس َكاَن ِمَن ٱۡلِجنِّ  قُ ۡلَناَوِإۡذ  .45
َس  َوُهۡم َلُكۡم َعُدوُّ   وِنيدُ َأۡولَِيا َء ِمن  َوُذرِّي ََّتُهۥ  أَفَ تَ تَِّخُذونَُهۥ  أَۡمِر َربِِّهۦ    َعنۡ  ۡۡ ِب

 (50) لِلظَِّٰلِميَن َبَدال  
 "اآلية وجدت خمس المركبات اإلضافية  وهي "إذ قلنافي هذه  

مضاف ، وجملة قلنا مضافو"أمر رب" و"ربه" و"ذريته" و"دوني". فإذ 
و أمر مضاف، ورب مضاف إليه وهو مضاف أيضا، وضمير ه  إليه.

مضاف إليه. وذرية مضاف، وضمير ه مضاف إليه. ودون مضاف، 
 لالم.ت معنوية على تقدير اوكلها إضافتا وضمير ي المتكلم مضاف إليه.

تِ مَّا  َأۡشَهدت ُُّهۡم  .43 وَٰ ُمتَِّخَذ  َما ُكنتُ وَ  َخۡلَق أَنُفِسِهمۡ َوٱأۡلَۡرِض َواَل  َخۡلَق ٱلسَّمَٰ
 (53) اَعُضد  ٱۡلُمِضلِّيَن 
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في هذه اآلية وجدت أربع المركبات اإلضافية  وهي "خلق 
لق و"حلق أنفس" و"أنفسهم" و"متخذ المضلين". فخ "السماوات
وخلق مضاف، وأنفس مضاف إليه  مضاف إليه.، والسماوات مضاف

وهو مضاف أيضا، وضمير هم مضاف إليه. ومتخذ مضاف، والمضلين 
مضاف إليه. وهذه اإلضافات إضافات معنوية على تقدير الالم إال متخذ 

 المضلين فهو إضافة لفظية ألن متخذ صفة والمضلين معموله.
َتِجيُبوا  َلُهۡم َوَجَعۡلَنا َزَعۡمُتۡم َفَدَعۡوُهۡم فَ َلۡم َيسۡ ٱلَّذيَن  ُشرََكا ِءيَ  نَاُدوا   َويَ ۡوَم يَ ُقولُ  .43

نَ ُهم  (52) امَّۡوِبق   بَ ي ۡ
 "في هذه اآلية وجدت ثالث المركبات اإلضافية  وهي "ويوم يقول

كاء وشر  مضاف إليه.، وجملة يقول مضافو"شركاءي" و"بينهم". فيوم 
مضاف إليه، وبين مضاف، ضمير هم مضاف، وضمير ي المتكلم 

 مضاف إليه. وهذه اإلضافات إضافات معنوية على تقدير الالم
َها َمۡصرِف   َوَلۡم َيِجُدوا   َواِقُعوَهاَوَرَءا ٱۡلُمۡجرُِموَن ٱلنَّاَر َفظَن ُّو ا  أَن َُّهم مُّ  .48  (51) اَعن ۡ

. فمواقع "في هذه اآلية وجد المركب اإلضافي وهو "مواقعوها
وهذه اإلضافة إضافة لفظية ألن مواقعوا  مضاف إليه.مير ها ، وضمضاف

 صفة وضمير ها معموله.
َذا ٱۡلُقۡرَءاِن لِلنَّاِس ِمن   .42 َنا ِفي هَٰ نسَٰ  انَ وَكَ  ُكلِّ َمَثل   َوَلَقۡد َصرَّف ۡ  َأۡكثَ َر َشۡيء  ُن ٱإۡلِ

 (54) َجَدال  
ر و"أكث "في هذه اآلية وجد المركبان اإلضافيان  وهما "كل مثل

وهذه اإلضافة إضافة معنوية على  مضاف إليه.، ومثل مضافشي". فكل 
وهذه اإلضافة إضافة  تقدير الالم. وأكثر مضاف، وشيء مضاف إليه.

 معنوية على تقدير من.
تِيَ ُهۡم  ب َُّهمۡ رَ َوَيۡستَ ۡغِفُروا   ِإۡذ َجا َءُهُم ٱۡلُهَدىٰ َوَما َمَنَع ٱلنَّاَس َأن يُ ۡؤِمنُ و ا   .50

ۡ
ِإالَّ  َأن تَأ

تِيَ ُهُم ٱۡلَعَذاُب قُ ُبال   ُسنَُّة ٱأۡلَوَّلِينَ 
ۡ
 (55) َأۡو يَأ
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في هذه اآلية وجدت ثالث المركبات اإلضافية  وهي "إذ جاءهم 
، وجملة جاءهم  الهدى مضافو"ربهم" و"سنة األولين". فإذ  "الهدى

 ف. وهذهوسنة مضاف، واألولين مضاف إليه، وبين مضا مضاف إليه.
اإلضافات إضافات معنوية على تقدير الالم إال سنة األولين فإنه على 

 تقدير من.
ِدُل ٱلَِّذيَن َكَفُروا  بِ  .53 رِيَن َوُمنِذرِيَن  َوُيجَٰ ٱۡلبَِٰطِل َوَما نُ ۡرِسُل ٱۡلُمۡرَسِليَن ِإالَّ ُمَبشِّ

 َوٱتََّخُذو ا  
 
 (53) اُروا  ُهُزوَ َوَما  أُنذِ  َءايَِٰتيلُِيۡدِحُضوا  ِبِه ٱۡلَحقَّ

. فأيات "في هذه اآلية وجد المركب اإلضافي وهو "ءاياتي
وهذه اإلضافة إضافة معنوية  مضاف إليه.، وضمير ي المتكلم مضاف

 على تقدير الالم.
َها َوَنِسَي َما يَِٰت َربِِّهۦَۡابِ َوَمۡن َأۡظَلُم ِممَّن ذُكَِّر  .52 ِإنَّا  َيَداُه  َقدََّمۡت  َفَأۡعَرَض َعن ۡ

ر  وَ  َءاَذاِنِهمۡ َأِكنَّة  َأن يَ ۡفَقُهوُه َوِفي   قُ ُلوِبِهمۡ َجَعۡلَنا َعَلٰى 
 إَِلى َتۡدُعُهمۡ  َوِإن ا  ق ۡ

 (53) ان يَ ۡهَتُدو ا  ِإذ ا أََبد  فَ لَ  ٱۡلُهَدىٰ 
في هذه اآلية وجدت خمس المركبات اإلضافية  وهي "ءايات 

، ورب مضاففأيات  و"ربه" و"يداه" و"قلوبهم" و"ءاذانهم". "رب
وهو مضاف أيضا، وضمير ه مضاف إليه. ويدا مضاف،  مضاف إليه

وضمير ه مضاف إليه. وقلوب مضاف، وضمير هم مضاف إليه. ءاذان 
 مضاف، وضمير هم مضاف إليه. وكلها إضافات معنوية على تقدير الالم.

ُم ٱۡلَعَذاَب  َبل َلۡو يُ َؤاِخُذُهم ِبَما َكَسُبوا  لََعجََّل َلهُ  ُذو ٱلرَّۡحَمةِ   ٱۡلَغُفورُ َوَربَُّك  .51
 (58) َمۡوِئال   ُدونِِهۦِمن ُدوا  َيجِ  لَّن مَّۡوِعد  لَُّهم 

 "في هذه اآلية وجدت ثالث المركبات اإلضافية  وهي "ربك
وذو  مضاف إليه.، وضمير ك مضافو"ذو الرحمة" و"دونه". فرب 

ه. ودون مضاف، وضمير ه مضاف إليه. مضاف، والرحمة مضاف إلي
 وكلها إضافات معنوية على تقدير الالم.
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 (52) اۡوِعد  مَّ  ِلَمۡهِلِكِهمَوتِۡلَك ٱۡلُقَرىٰ  أَۡهَلۡكنَُٰهۡم َلمَّا ظََلُموا  َوَجَعۡلَنا  .54
. فمهلك "في هذه اآلية وجد المركب اإلضافي وهو "مهلكهم

ر إضافة معنوية على تقديوهذه اإلضافة  مضاف إليه.، وضمير هم مضاف
 الالم.

ُلَغ  لَِفَتٰىهُ  َوِإۡذ قَاَل ُموَسىٰ  .55 رَُح َحتَّىٰ  أَب ۡ  اَأۡو أَۡمِضَي ُحُقب   ۡحَرۡينِ َمۡجَمَع ٱۡلبَ اَل  أَب ۡ
(30) 

في هذه اآلية وجدت ثالث المركبات اإلضافية  وهي "إذ  قال 
، وجملة قال موسى مضافو"فتاه" و"مجمع البحرين". فإذ  "موسى

وفتى مضاف، وضمير ه مضاف إليه. ومجمع مضاف،  ضاف إليه.م
 والبحرين مضاف إليه. وكلها إضافات معنوية على تقدير الالم.

ۥ سَ َفٱتََّخَذ  ُحوتَ ُهَماَنِسَيا  َمۡجَمَع بَ ۡيِنِهَمافَ َلمَّا بَ َلَغا  .53  (33) اِفي ٱۡلَبۡحِر َسَرب  ِبيَلُه
 "نوهي "مجمع بي في هذه اآلية وجدت أربع المركبات اإلضافية 

وهو  مضاف إليه، وبين مضافو"بينهما" و"حوتهما" و"سبيله". فمجمع 
مضاف أيضا، و ضمير هما مضاف إليه. وحوت مضاف، وضمير ه 
مضاف إليه. وسبيل مضاف، ضمير ه مضاف إليه. وكلها إضافات 

 معنوية على تقدير الالم.
َذا َفرِنَا سَ َلَقۡد َلِقيَنا ِمن  َغَدا َءنَاَءاتَِنا  لَِفَتٰىهُ فَ َلمَّا َجاَوزَا قَاَل  .53  (32)  اَنَصب  هَٰ

 "في هذه اآلية وجدت ثالث المركبات اإلضافية  وهي "فتاه
. وغداء مضاف إليه، وضمير ه مضافو"غداءنا" و"سفرنا". ففتى 

مضاف، وضمير نا مضاف إليه. وسفر مضاف، ضمير نا مضاف إليه. 
 ر الالم.وكلها إضافات معنوية على تقدي

َنا  قَاَل أََرَءۡيَت  .58 ٰىِنيُه ِإالَّ إَِلى ٱلصَّۡخَرِة فَِإنِّي َنِسيُت ٱۡلُحوَت َوَما  أَنسَ  ِإۡذ َأَوي ۡ
 (31) اِفي ٱۡلَبۡحِر َعَجب   َسِبيَلُهۥٱلشَّۡيطَُٰن َأۡن أَذُۡكَرُهۥ  َوٱتََّخَذ 
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يله". و"سب "في هذه اآلية وجد المركبان اإلضافيان  وهما "إذ أوينا
. وسبيل مضاف، وضمير ه مضاف مضاف إليه، وجملة أوينا مضاففإذ 

 إليه. وكالهما إضافتان معنويتان على تقدير الالم.
ِلَك َما ُكنَّا نَ ۡبغِ  َفٱۡرَتدَّا َعَلىٰ   .52  (34) اَقَصص   َءاثَارِِهَماقَاَل ذَٰ

. فأثار "في هذه اآلية وجد المركب اإلضافي وهو "ءاثارها
وهذه اإلضافة إضافة معنوية على تقدير  مضاف إليه.وضمير ها ، مضاف
 الالم.

نَٰهُ  ِعَباِدنَا   مِّنۡ  اَعۡبد  فَ َوَجَدا  .30  (35) اِعۡلم   لَُّدنَّا نَٰهُ ِمنمۡ َوَعلَّ  ِعنِدنَا مِّنۡ  َرۡحَمة   َءاتَ ي ۡ
 "في هذه اآلية وجدت ثالث المركبات اإلضافية  وهي "عبادنا

. وعند مضاف، مضاف إليه، وضمير نا مضافو"عندنا" و"لدنا". فعباد 
وضمير نا مضاف إليه. ولدن مضاف، ضمير نا مضاف إليه. وكلها 

 إضافات معنوية على تقدير الالم.
ر   َمِعيَ  قَاَل ِإنََّك َلن َتۡسَتِطيعَ  .33

 (33) اَصب ۡ
 ،مضاف. فمع "في هذه اآلية وجد المركب اإلضافي وهو "معي

وهذه اإلضافة إضافة معنوية على تقدير  مضاف إليه.وضمير ي المتكلم 
 الالم.

تَ هَ  ِإَذا رَِكَبا َفٱنطََلَقا َحتَّىٰ   .32 َلَقۡد  أَۡهَلَهاا لِتُ ۡغرَِق ِفي ٱلسَِّفيَنِة َخَرقَ َها  قَاَل َأَخَرق ۡ
َت  ۡۡ  (33) اا ِإۡمر  ء  َشيۡ ِج

ها". و"أهل ""إذا ركبافي هذه اآلية وجد المركبان اإلضافيان  وهما 
. وأهل مضاف، وضمير ها مضاف مضاف إليه، وجملة ركبا مضاففإذا 

 إليه. وكالهما إضافتان معنويتان على تقدير الالم.
ر   َمِعيَ قَاَل أََلۡم أَُقۡل ِإنََّك َلن َتۡسَتِطيَع  .31

 (32) اَصب ۡ



53 
 

 ،مضاف. فمع "في هذه اآلية وجد المركب اإلضافي وهو "معي
وهذه اإلضافة إضافة معنوية على تقدير  مضاف إليه.كلم وضمير ي المت

 الالم.
 (31) اُعۡسر   أَۡمرِيقَاَل اَل تُ َؤاِخۡذِني ِبَما َنِسيُت َواَل تُ ۡرِهۡقِني ِمۡن  .34

 ،مضاف. فأمر "في هذه اآلية وجد المركب اإلضافي وهو "أمري
 وهذه اإلضافة إضافة معنوية على تقدير مضاف إليه.وضمير ي المتكلم 

 الالم.
 لََّقدۡ  نَ ۡفس   ِبَغۡيرِ  زَِكيََّة   ۡفس ان َ  أَقَ تَ ۡلتَ  قَالَ  فَ َقتَ َلُهۥ اُغلَٰم   ِإَذا َلِقَياَفٱنطََلَقا َحتَّىٰ   .35

تَ  ۡۡ  (34) نُّۡكر ا َشۡيء ا ِج
 و"غير "في هذه اآلية وجد المركبان اإلضافيان وهما "إذا لقيا

مضاف، ونفس . وغير مضاف إليه، وجملة لقيا مضافنفس". فإذا 
 مضاف إليه. وكالهما إضافتان معنويتان على تقدير الالم.

ر  َمِعَي قَاَل أََلۡم أَُقل لََّك ِإنََّك َلن َتۡسَتِطيَع  .33
 (35) اَصب ۡ

 ،مضاف. فمع "في هذه اآلية وجد المركب اإلضافي وهو "معي
وهذه اإلضافة إضافة معنوية على تقدير  مضاف إليه.وضمير ي المتكلم 

 الالم.
ِحۡبِني  َقۡد بَ َلۡغَت ِمن بَ ۡعَدَهاَشۡيءِ  قَاَل ِإن َسأَۡلُتَك َعن  .33  اُعۡذر   لَُّدنِّي َفاَل ُتصَٰ

(33) 
. و"لدني" "في هذه اآلية وجد المركبان اإلضافيان وهما "بعدها

. ولدن مضاف، وضمير ي المتكلم مضاف إليه، وضمير ها مضاففبعد 
 على تقدير الالم.مضاف إليه. وكالهما إضافتان معنويتان 

أَبَ ۡوا  َأن ُيَضيُِّفوُهَما فَ َوَجَدا فَ  أَۡهَلَهاٱۡسَتۡطَعَما   أَۡهَل قَ ۡريَة   ِإَذا  أَتَ َيا  َفٱنطََلَقا َحتَّىٰ   .38
َت لَتََّخذۡ  َفأَقَاَمُهۥ  يَنَقضَّ  َأن يُرِيدُ  اِجَدار  ِفيَها  ۡۡ  (33) اَت َعَلۡيِه َأۡجر  قَاَل َلۡو ِش
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 "ثالث المركبات اإلضافية وهي "إذا أتيافي هذه اآلية وجدت 
. وأهل مضاف إليه، وجملة أتيا مضافو"أهل قرية" و"أهلها". فإذا 

مضاف، قرية مضاف إليه. وأهل مضاف، وضمير ها مضاف إليه. وكلها 
 إضافات معنوية على تقدير في إال إذا أتيا فإنه على تقدير الالم.

َذا  .32 ِويِل َماَسأُنَ بَُِّۡك  َك  َوبَ ۡينِ  ِفرَاُق بَ ۡيِنيقَاَل هَٰ
ۡ
ر الَ  بَِتأ

 (38) ۡم َتۡسَتِطع عََّلۡيِه َصب ۡ
 "في هذه اآلية وجدت أربع المركبات اإلضافية وهي "فراق بين

هو و  مضاف إليه، وبين مضافو"بيني" و"بينك" و"تأويل ما". فراق 
مضاف أيضا، وضمير ي المتكلم مضاف إليه. وبين مضاف، وضمير ك 
مضاف إليه. وتأويل مضاف، وما مضاف إليه. وكلها إضافات معنوية 

 على تقدير الالم إال قراق بين فإنه  على تقدير في.
ِكيَن يَ ۡعَمُلوَن أَمَّا ٱلسَِّفيَنُة َفَكاَنۡت  .30 ِعيبَ َها وََكاَن دتُّ َأۡن أَ ِفي ٱۡلَبۡحِر َفَأرَ ِلَمسَٰ

ُخذُ  مَِّلك   َورَا َءُهم
ۡ
 (32) اَغۡصب   ُكلَّ َسِفيَنة   يَأ

و"كل  "في هذه اآلية وجد المركبان اإلضافيان وهما "وراءهم
وهذه اإلضافة إضافة  .مضاف إليه، وضمير هم مضافسفينة". فوراء 

معنوية على تقدير من. وكل مضاف، وسفينة مضاف إليه. وهذه اإلضافة 
 إضافة معنوية على تقدير الالم.

ُم َفَكاَن  .33  (80) اوَُكۡفر   اُمۡؤِمنَ ۡيِن َفَخِشيَنا  َأن يُ ۡرِهَقُهَما طُۡغيَٰن  أَبَ َواُه َوأَمَّا ٱۡلُغلَٰ
، فمضا. فأبوا "في هذه اآلية وجد المركب اإلضافي وهو "أبواه

 وهذه اإلضافة إضافة معنوية على تقدير الالم. مضاف إليه.وضمير ه 
ر   َرب ُُّهَماَفَأَرۡدنَا  َأن يُ ۡبِدَلُهَما  .32

ۡنهُ  اَخي ۡ َربَ  زََكٰوة   مِّ  (83) اۡحم  رُ  َوأَق ۡ
، افمض. فرب "في هذه اآلية وجد المركب اإلضافي وهو "ربهما 

 وهذه اإلضافة إضافة معنوية على تقدير الالم. مضاف إليه.وضمير هما 
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َمۡيِن يَِتيَمۡيِن ِفي ٱۡلَمِديَنِة َوأَمَّا ٱۡلِجَداُر َفَكاَن  .31  وََكانَ  لَُّهَما َكنز   َتۡحَتُهۥاَن وَكَ ِلُغلَٰ
ِلح   أَبُوُهَما ُلَغا   َأن َربُّكَ  َفَأرَادَ  اصَٰ  مِّن َرۡحَمة   َكنَزُهَما رَِجاَوَيۡسَتخۡ  َأُشدَُّهَما يَ ب ۡ
ِلَك  رِي  أَمۡ  َعنۡ  فَ َعۡلُتُهۥ َوَما رَّبَِّك   ِويلُ ذَٰ

ۡ
ر  َما َلۡم َتۡسِطع عَّلَ  تَأ

 (82) اۡيِه َصب ۡ
 "في هذه اآلية وجدت ثماني المركبات اإلضافية وهي "تحته

و"أبوهما" و"ربك" و"أشدهما" و"كنزهما" و"ربك" و"أمري" و"تأويل 
. وأبو مضاف، وضمير مضاف إليه، وضمير هما مضافما". فتحت 

هما مضاف إليه. ورب مضاف، وضمير ك مضاف إليه. وأشد مضاف، 
وضمير هما مضاف إليه. وكنز مضاف، وضمير هما مضاف إليه. ورب 
مضاف، وضمير ك مضاف إليه. وأمر مضاف، وضمير ي المتكلم 
مضاف إليه. وتأويل مضاف، وما مضاف إليه. وكلها إضافات معنوية 

  م. على تقدير الال
لُ  ِذي ٱۡلَقۡرنَ ۡينِ  ُلوَنَك َعن ۡ َ َوَيسۡ  .34 ۡنُه ذِۡكر اُقۡل َسأَت ۡ  (81) وا  َعَلۡيُكم مِّ

 . فذي"في هذه اآلية وجد المركب اإلضافي وهو "ذي القرنين
وهذه اإلضافة إضافة معنوية على تقدير  مضاف إليه.، والقرنين مضاف
 الالم.

نَُٰه ِمن  ِإنَّا َمكَّنَّا لَهُۥ ِفي ٱأۡلَۡرِض َوءَ  .35  (84) اَسبَ ب   ُكلِّ َشۡيء  اتَ ي ۡ
. فكل "في هذه اآلية وجد المركب اإلضافي وهو "كل شيء

وهذه اإلضافة إضافة معنوية على تقدير  مضاف إليه.، وشيء مضاف
 الالم.

 ِعنَدَها َوَوَجدَ  ِمَۡة  َعۡين  حَ َوَجَدَها تَ ۡغُرُب ِفي  َمۡغِرَب ٱلشَّۡمسِ  ِإَذا بَ َلغَ َحتَّىٰ   .33
 (83) ايِهۡم ُحۡسن  ن تَ تَِّخَذ فِ أَ  َوِإمَّا   تُ َعذِّبَ  َأن ِإمَّا   ٱۡلَقۡرنَ ۡينِ  َذايَٰ  قُ ۡلَنا ا  قَ ۡوم  

 "في هذه اآلية وجدت أربع المركبات اإلضافية وهي "إذا بلغ
، وجملة بلغ مضافو"مغرب الشمس" و"عندها" و"ذا القرنين". فإذا 

. ومغرب مضاف، والشمس مضاف إليه. وعند مضاف، مضاف إليه
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وضمير ها مضاف إليه. وذا مضاف، والقرنين مضاف إليه. وكلها إضافات 
  معنوية على تقدير الالم. 

 (83) انُّۡكر   ايُ َعذِّبُُهۥ َعَذاب  ف َ  رَبِِّهۦ قَاَل أَمَّا َمن ظََلَم َفَسۡوَف نُ َعذِّبُُهۥ ثُمَّ يُ َردُّ إَِلىٰ  .33
 ،مضاف. فرب "ية وجد المركب اإلضافي وهو "ربهفي هذه اآل

 وهذه اإلضافة إضافة معنوية على تقدير الالم. مضاف إليه.وضمير ه 
ِلح   .38  اُيۡسر  أَۡمرِنَا َلُهۥ ِمۡن  َوَسنَ ُقولُ  ٱۡلُحۡسَنٰى   َجزَا ء   فَ َلُهۥ اَوأَمَّا َمۡن َءاَمَن َوَعِمَل صَٰ

(88) 
 ،مضاف. فأمر ""أمرنا في هذه اآلية وجد المركب اإلضافي وهو

 وهذه اإلضافة إضافة معنوية على تقدير الالم. مضاف إليه.وضمير نا 
لَُّهم مِّن ۡم َنۡجَعل لَّ  قَ ۡوم  َوَجَدَها َتۡطُلُع َعَلٰى  َمۡطِلَع ٱلشَّۡمسِ  ِإَذا بَ َلغَ َحتَّىٰ   .32

ر  ُدوِنَها 
 (20) اِست ۡ

 "غبلفي هذه اآلية وجدت ثالث المركبات اإلضافية وهي "إذا 
. مضاف إليه، وجملة بلغ مضافو"مطلع الشمس" و"دونها". فإذا 

ومطلع مضاف، والشمس مضاف إليه. ودون مضاف، وضمير ها مضاف 
  إليه. وكلها إضافات معنوية على تقدير الالم. 

ِلَك  َوَقۡد َأَحۡطَنا ِبَما  .80 ر   َلَدۡيهِ َكذَٰ
 (23) اُخب ۡ

، افمض. فلدي ""لديهفي هذه اآلية وجد المركب اإلضافي وهو  
 وهذه اإلضافة إضافة معنوية على تقدير الالم. مضاف إليه.وضمير ه 

ۡينِ  ِإَذا بَ َلغَ َحتَّىٰ   .83  يَ ۡفَقُهوَن قَ ۡوال  َكاُدوَن يَ  الَّ  اقَ ۡوم   ُدونِِهَماَوَجَد ِمن  بَ ۡيَن ٱلسَّدَّ
(21) 

 "في هذه اآلية وجدت ثالث المركبات اإلضافية وهي "إذا بلغ
ين . وبمضاف إليه، وجملة بلغ مضافو"بين السدين" و"دونهما". فإذا 

مضاف، والسدين مضاف إليه. ودون مضاف، وضمير هما مضاف إليه. 
   وكلها إضافات معنوية على تقدير الالم. 
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ُجوَج ُمۡفِسُدوَن ِفي ٱأۡلَۡرِض فَ َهۡل نَ  يََٰذا ٱۡلَقۡرنَ ۡينِ قَاُلوا   .82
ۡ
ُجوَج َوَمأ

ۡ
ۡجَعُل َلَك ِإنَّ يَأ

نَ َناَأن َتۡجَعَل َخۡرج ا َعَلىٰ   نَ ُهمۡ  بَ ي ۡ  (24) اَسد   َوبَ ي ۡ
 "في هذه اآلية وجدت ثالث المركبات اإلضافية وهي "ذا القرنين

 ،. وبين مضافمضاف إليه، والقرنين مضافو"بيننا" و"بينهم". فذا 
وضمير نا مضاف إليه. وبين مضاف، وضمير هم مضاف إليه. وكلها 

 إضافات معنوية على تقدير الالم.
ر   َربِّيقَاَل َما َمكَّنِّي ِفيِه  .81

نَ ُهمۡ  َنُكمۡ بَ ي ۡ  لۡ َأۡجعَ  ِبُقوَّة   َفَأِعيُنوِني َخي ۡ  (25) ۡدم ارَ  َوبَ ي ۡ
 "في هذه اآلية وجدت ثالث المركبات اإلضافية وهي "ربي

وبين  .مضاف إليه، وضمير ي المتكلم مضافو"بينكم" و"بينهم". فرب 
مضاف، وضمير كم مضاف إليه. وبين مضاف، وضمير هم مضاف إليه. 

 وكلها إضافات معنوية على تقدير الالم.
 َحتَّىٰ  قَ  بَ ۡيَن ٱلصََّدفَ ۡينِ َحتَّىٰ  ِإَذا َساَوٰى  زُبَ َر ٱۡلَحِديدِ  َءاُتوِني  .84

 
َذا إِ اَل ٱنُفُخوا 

 (23) اي  أُۡفرِۡغ َعَلۡيِه ِقۡطر  َءاتُونِ  قَالَ  انَار   َجَعَلُهۥ
 "في هذه اآلية وجدت ثالث المركبات اإلضافية وهي "زبر الحديد

وبين  .مضاف إليه، والحديد مضافو"بين الصدفين" و"إذا جعله". فزبر 
مضاف، والصدفين مضاف إليه. وإذا مضاف، وجملة جعله مضاف إليه. 

 إضافات معنوية على تقدير الالم.وكلها 
َذا  .85  َوۡعُد َربِّي وََكاَن َجَعَلهُۥ دَكَّا َء   رَّبِّي  فَِإَذا َجا َء َوۡعُد َربِّي مِّن َرۡحَمة  قَاَل هَٰ

 (28) اَحق  
"إذا و "في هذه اآلية وجدت ست المركبات اإلضافية وهي "ربي
 ،مضافجاء وعد ربي" و"وعد رب" و"ربي" و"وعد رب" و"ربي". فرب 

. وإذا مضاف، وجملة جاء وعد ربي مضاف إليهوضمير ي المتكلم 
مضاف إليه. وعد مضاف، ورب مضاف إليه، وهو مضاف أيضا، وضمير 
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ي لمتكلم مضاف إليه. وكذلك في وعد ربي الثاني. وكلها إضافات 
 م.معنوية على تقدير الال

 وِر َفَجَمۡعنَُٰهۡم َجۡمع  لصُّ ٱ ِفي َونُِفخَ  بَ ۡعض    ِفي َيُموجُ  يَ ۡوَمِۡذ   بَ ۡعَضُهمۡ َوتَ رَۡكَنا  .83
(22) 

ۡذ". و"يوم "في هذه اآلية وجد المركبان اإلضافيان وهما "بعضهم
وهذه اإلضافة إضافة معنوية  .مضاف إليه، وضمير هم مضاففبعض 

مضاف إليه. وهذه اإلضافة إضافة على تقدير من. ويوم مضاف، وإذ 
 معنوية على تقدير الالم.

ِفرِينَ  يَ ۡوَمِۡذ  َوَعَرۡضَنا َجَهنََّم  .83  (300) اَعۡرض   لِّۡلكَٰ
، افمض. فيوم "في هذه اآلية وجد المركب اإلضافي وهو "يومۡذ

 وهذه اإلضافة إضافة معنوية على تقدير الالم. مضاف إليه.وإذ 
 يُعوَن َسۡمع اوََكانُوا  اَل َيۡسَتطِ  ِذۡكرِيِفي ِغطَا ء  َعن  أَۡعيُ نُ ُهمۡ ٱلَِّذيَن َكاَنۡت  .88

(303) 
". و"ذكري "في هذه اآلية وجد المركبان اإلضافيان وهما "أعينهم

وذكر مضاف، وضمير ي  .مضاف إليه، وضمير هم مضاففأعين 
  المتكلم مضاف إليه. وكالهما إضافتان معنويتان على تقدير الالم.

ۡولَِيا َء  ِإنَّا  أَۡعَتۡدنَا َجَهنََّم أَ  ُدوِني  ِمن ِعَباِدي  َفَحِسَب ٱلَِّذيَن َكَفُرو ا  َأن يَ تَِّخُذوا  أَ  .82
ِفرِيَن نُ ُزال    (302) لِۡلكَٰ

. و"دوني" "في هذه اآلية وجد المركبان اإلضافيان وهما "عبادي
ودون مضاف، وضمير  .مضاف إليه، وضمير ي المتكلم مضاففعباد 

  المتكلم مضاف إليه. وكالهما إضافتان معنويتان على تقدير الالم. ي
َيا ِفي  َسۡعيُ ُهمۡ ٱلَِّذيَن َضلَّ  .20 ن ۡ ع اُهۡم ُيحۡ َوُهۡم َيۡحَسُبوَن أَن َّ ٱۡلَحيَ ٰوِة ٱلدُّ

 ِسُنوَن ُصن ۡ
(304) 
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. فسعي "في هذه اآلية وجد المركب اإلضافي وهو "سعيهم
 إضافة معنوية على تقدير الالم.وهذه اإلضافة  مضاف إليه.، وهم مضاف

لَٰ َِۡك ٱلَِّذيَن َكَفُروا   .23 ُلُهمۡ َطۡت َفَحبِ  َولَِقا ئِِهۦ ايَِٰت رَبِِّهمۡ ۡبِ أُو  يَ ۡوَم َفاَل نُِقيُم َلُهۡم  أَۡعمَٰ
 (305) اَوۡزن   ٱۡلِقيََٰمةِ 

 "في هذه اآلية وجدت خمس المركبات اإلضافية وهي "أيات رب
 مضاف إليه، ورب مضافو"ربهم" و"أعمالهم" و"يوم القيامة". فأيات 

وهو مضاف أيضا، وضمير هم مضاف إليه. ولقاء مضاف، وضمير هم 
مضاف إليه. وأعمال مضاف، وضمير هم مضاف إليه. ويوم مضاف، 

 والقيامة مضاف إليه. وكلها إضافات معنوية على تقدير الالم.
ِلَك  .22  (303) ُهُزو ا ِليَوُرسُ  َءايَِٰتيُم ِبَما َكَفُروا  َوٱتََّخُذو ا  َجَهنَّ  َجزَا ُؤُهمۡ ذَٰ

 "في هذه اآلية وجدت ثالث المركبات اإلضافية وهي "جزاؤهم
. وءاياتي مضاف إليه، وضمير هم مضافو"ءاياتي" و"رسلي". فجزاء 

مضاف، وضمير ي المتكلم مضاف إليه. ورسل مضاف، وضمير ي 
 لها إضافات معنوية على تقدير الالم.المتكلم مضاف إليه. وك

ِت َكاَنۡت َلُهۡم  .21  (303) نُ ُزال   ِفۡرَدۡوسِ َجنَُّٰت ٱلۡ ِإنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمُنوا  َوَعِمُلوا  ٱلصَِّٰلحَٰ
. "في هذه اآلية وجد المركب اإلضافي وهو "جنات الفردوس

 وهذه اإلضافة إضافة معنوية على مضاف إليه.، والفردوس مضاففجنات 
 تقدير الالم.

تِ  اِمَداد  ُقل لَّۡو َكاَن ٱۡلَبۡحُر  .24 تُ  تَنَفدَ  َأن ۡبلَ ق َ  رُ ٱۡلَبحۡ  لََنِفدَ  َربِّي لَِّكِلمَٰ  َربِّي َكِلمَٰ
َنا  َوَلوۡ   (302) اَمَدد   ِبِمۡثِلِهۦِجۡ ۡ

في هذه اآلية وجدت ست المركبات اإلضافية وهي "كلمات 
" و"كلمات رب" و"ربي" ربي كلمت تنفد أن قبلو"ربي" و" "رب

وهو مضاف أيضا، وضمير  مضاف إليه، ورب مضافو"مثله". فكلمات 
ي المتكلم مضاف إليه. وقبل مضاف، والجملة من أن والفعل وفاعله 
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وهو مضاف أيضا،  مضاف إليهمضاف إليه. وكلمات مضاف، ورب 
وضمير ي المتكلم مضاف إليه. ومثل مضاف، وضمير ه مضاف إليه. 

 افات معنوية على تقدير الالم.وكلها إض
 َبَشر   .29

ُلُكمۡ  ُقۡل ِإنََّما  أَنَا  ث ۡ ۡرُجوا  ي َ  َكانَ  َفَمن وَِٰحد    ه  إِلَٰ  إِلَُٰهُكمۡ  أَنََّما   إَِليَّ  يُوَحىٰ   مِّ
ِلح   فَ ۡليَ ۡعَمۡل َعَمال  لَِقا َء َربِِّهۦ  ا بِِّهۦ  رَ  َباَدةِ ِبعِ  ُيۡشرِۡك  َواَل  اصَٰ  (220) َأَحَد 

 "اآلية وجدت ست المركبات اإلضافية وهي "مثلكمفي هذه 
، مضافو"إلهكم" و"لقاء رب" و"ربه" و"عبادة رب" و"ربه". فمثل 

 . ولقاء مضاف، ورب مضاف إليه، وهو مضافمضاف إليهوضمير كم 
أيضا، وضمير ه مضاف إليه. وعبادة مضاف، ورب مضاف إليه، وهو 

وضمير ه مضاف  أيضا، وضمير ه مضاف إليه.. ومثل مضاف، مضاف
 إليه. وكلها إضافات معنوية على تقدير الالم.

 
 في سورة الكهف وصفيالمركب الاآليات التي تتضمن  -2

 ففي سورة الكه وصفيالمركب الاآليات التي تتضمن وجد الباحث 
، 28، 22، 32، 33، 35، 31، 8، 3، 5، 2، 3آيات . وهي في آية  18
22 ،13 ،12 ،40 ،41 ،44 ،45 ،43 ،52 ،58 ،32 ،35 ،33 ،34 ،
، و 302، 304، 28، 24، 21، 20، 83، 83، 82، 32، 33، 33

 لفظا. وتفصيلها كالتالي: 31وعدد المركب الوصفي في سورة الكهف  .330

 (3) ُهۥ ِعَوَجا  َوَلۡم َيۡجَعل لَّ أَنَزَل َعَلٰى َعۡبِدِه ٱۡلِكتََٰب ِذي  لِلَِّه ٱلَّ ٱۡلَحۡمُد  .3

فالذي  ."في هذه اآلية وجد المركب الوصفي وهو "الله الذي
نعت مبني على السكون في محل الجر ألنه يتبع منعوته. والله مجرور 
بالالم، وعالمة جره كسرة ظاهرة في آخره وهو منعوت الذي. وهذا النعت 

 نعت حقيقي مفرد.
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س ا لِّيُنِذرَ  اقَ يِّم   .2
ۡ
ا بَأ رَ  لَُّدۡنهُ  مِّن َشِديد  تِ  يَ ۡعَمُلونَ  ٱلَِّذينَ  ٱۡلُمۡؤِمِنينَ  َويُ َبشِّ  ٱلصَِّٰلحَٰ

 (2) اَأۡجر ا َحَسن  َأنَّ َلُهۡم 
، "وجدت أربع المركبات الوصفية وهي "بأسا شديدا اآليةفي هذه 

فشديدا نعت  و"أجرا حسنا". و"بأسا من لدنه"، و"المؤمنين الذي"،
منصوب ألنه يتبع منعوته. وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. وبأسا 
منصوب على أنه مفعول به، وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره وهو 
منعوت شديدا. وهذا النعت نعت حقيقي مفرد. ومن لدنه شبه الجملة، 

ه. وبأسا منعوتوالجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره موجودا نعت، 
وهذا النعت نعت حقيقي شبه الجملة. والمؤمنين نعت مبني على السكون 

والمؤنين منعوته، منصوب على أنه مفعول به  في محل النصب نعت.
ليبشر، وعالمة نصبه ياء ألنه جمع المذكر السالم. وهذا النعت نعت 

صبه نحقيقي شبه الجملة. وحسنا نعت منصوب ألنه يتبع منعوته، وعالمة 
وأجرا منعوته، منصوب على أنه اسم أن مؤخرا،  فتحة ظاهرة في آخره.

 وعالمة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. وهذا النعت نعت حقيقي مفرد. 
ِهِهۡم   نۡ مِ  َتۡخرُجُ  َكِلَمة   َكبُ َرۡت  أِل بَا ئِِهۡم   َواَل  ا َلُهم ِبِهۦ ِمۡن ِعۡلم  مَ  .1 وَٰ ِإن يَ ُقوُلوَن  أَف ۡ

 (5) ب اِإالَّ َكذِ 
فجملة  ".كلمة تخرجفي هذه اآلية وجد المركب الوصفي وهو "

. وكلمة منعوته. وهذا النعت نعت حقيقي نعت من الفعل والفاعل تخرج
 .جملة

ُلَوهُ  لََّها زِيَنة  ِإنَّا َجَعۡلَنا َما َعَلى ٱأۡلَۡرِض  .4  (3) َسُن َعَمال  َأحۡ أَي ُُّهۡم ۡم لِنَ ب ۡ
جملة شبه الف ".زينة لهاوهو "في هذه اآلية وجد المركب الوصفي 

. فضمير ها نعتالجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديرة موجودة من 
يعود إلى األرض. وأما الضمير الرابط بين النعت والمنعوت ضمير هي 

ت والقول على أن لها هنا نع منعوته. زينة. و المستتر في موجودة المقدرة
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عت وهذا النعت نن وبيانه. ما قاله محي الدين الدرويش في إعراب القرآ
  جملة.شبه الحقيقي 

َها  .5 ِعُلوَن َما َعَلي ۡ اَصِعيَوِإنَّا َلجَٰ  (8) ُجُرز ا د 
جرزا ف ".صعيدا جرزافي هذه اآلية وجد المركب الوصفي وهو "

 .مفردمنعوته. وهذا النعت نعت حقيقي  صعيدانعت. و 
َية  َءاَمُنوا  بِٱۡلَحقِّ  ِإن َُّهۡم  نَ َبَأُهمنَّۡحُن نَ ُقصُّ َعَلۡيَك  .3  (31) ىَوزِۡدنَُٰهۡم ُهد   َربِِّهمۡ بِ  ِفت ۡ

َية  َءاَمُنوا  في هذه اآلية وجد المركب الوصفي وهو "   فجملة  ."ِفت ۡ
. وفتية منعوته. وهذا النعت نعت حقيقي نعت من الفعل والفاعل ءامنوا

 .جملة
ُؤاَل ِء  .3 ُتونَ  لَّۡواَل  َءاِلَهة   ُدونِِهۦ  ٱتََّخُذوا  ِمن قَ ۡوُمَنا هَٰ 

ۡ
 َفَمنۡ  بَ يِّن    ِبُسۡلطَٰنِ   َلۡيِهمعَ  يَأ

تَ َرىٰ  ِممَّنِ  َأۡظَلمُ   (35) الَِّه َكِذب  ٱل َعَلى ٱف ۡ
سلطان ف ".سلطان بينالمركب الوصفي وهو " وجدفي هذه اآلية 

 .مفردمنعوته. وهذا النعت نعت حقيقي  بيننعت. و 
َوُر َعن َكۡهِفِهۡم َذاَت ٱۡلَيِميِن َوِإَذا َغَربَ َوتَ َرى ٱلشَّۡمَس  .8 ت ِإَذا طََلَعت ت َّزَٰ

َماِل َوُهۡم ِفي َفۡجَوة  ۡنُه  ت َّۡقِرُضُهۡم َذاَت ٱلشِّ ِلكَ  مِّ  يَ ۡهدِ  َمن ٱللَّهِ   تِ َءايَٰ  ِمنۡ  ذَٰ
امُّ  اَولِي  َد َلُهۥ َتجِ  فَ َلن ُيۡضِللۡ  َوَمن ٱۡلُمۡهَتدِ   فَ ُهوَ  ٱللَّهُ   (33) ۡرِشد 

مرشدا ف ".وليا مرشداالمركب الوصفي وهو " وجدفي هذه اآلية 
 .مفردمنعوته. وهذا النعت نعت حقيقي  ليانعت. و 

ُهۡم لِيَ َتَسا َءُلوا   .2 نَٰ ِلَك بَ َعث ۡ نَ ُهۡم  وََكذَٰ ن ۡ  قَاَل قَا ِئل   بَ ي ۡ تُ  َكمۡ  ُهمۡ مِّ نَا يَ ۡوم ا لَِبث ۡ
ۡم  قَاُلوا  لَِبث ۡ

ُتمۡ  ِبَما أَۡعَلمُ  َربُُّكمۡ  قَاُلوا   بَ ۡعَض يَ ۡوم   َأۡو  َعثُ و ا   لَِبث ۡ ِذِهۦ   ِبَورِِقُكمۡ  َحدَُكمأَ  َفٱب ۡ  إَِلى هَٰ
ِتُكم اطََعام   أَزَۡكىٰ  أَي َُّها   فَ ۡلَينظُرۡ  ٱۡلَمِديَنةِ 

ۡ
 ُيۡشِعَرنَّ َواَل  َوۡليَ تَ َلطَّۡف  ۡنهُ مِّ  ِبرِۡزق   فَ ۡلَيأ

ا  (32) ِبُكۡم َأَحد 
فهذه  ".ورقكم هذهالمركب الوصفي وهو " وجدفي هذه اآلية 

 .مفردمنعوته. وهذا النعت نعت حقيقي  ورقكمنعت. و 
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َثة َسيَ ُقوُلوَن  .30 ا َكۡلبُ ُهمۡ  اِدُسُهمۡ سَ  َخۡمَسة   َويَ ُقوُلونَ  َكۡلبُ ُهمۡ  رَّاِبُعُهمۡ ثَ لَٰ  َرۡجَم 
َعة   َويَ ُقوُلونَ  بِٱۡلَغۡيبِ   ِتِهم ۡعَلمُ أَ  رَّبِّي   ُقل َكۡلبُ ُهۡم   َوثَاِمنُ ُهمۡ  َسب ۡ  يَ ۡعَلُمُهمۡ  مَّا ِبِعدَّ

ُهۡم َأَحد  تِ َتۡستَ فۡ  َواَل  ظَِٰهر ا ِمرَا ء  الَّ إِ  ِفيِهمۡ  ُتَمارِ  َفاَل  قَِليل    ِإالَّ 
ن ۡ  (22) ا ِفيِهم مِّ

اِبُعُهۡم  رَّ ثَ لََٰثة في هذه اآلية وجد أربع المركبات الوصفية وهي "
َعة  َساِدُسُهۡم   كلبهم" و"َخۡمَسة    رَا ء  مِ َوثَاِمنُ ُهۡم كلبهم" و" كلبهم" و"َسب ۡ

وجملة سادسهم   فجملة رابعهم كلبهم نعت. وثالثة منعوته. ". ظَِٰهر ا".
وجملة ثامنهم كلبهم نعت. وسبعة منعوته.  كلبهم نعت. وخمسة منعوته.

وهذه النعت نعت سببي جملة ألن النعوت ال تبين منعوتاتها ولكن تبين 
نعت  نُ ُهۡم كلبهمَوثَامِ أثبت الباحث أن  ي يتعلق بمنعوتاتها.لفظ كلبهم الذ

فإن فيه إختالف العلماء.  إعتمادا إلى ما إختاره الزمخشري وابن هشام،
فالواو هي الواو التي تدحل على الجملة الواقعة صفة للنكرة تشبيها لها 

 وظاهرا نعت، ومراء منعوته. وهذا النعت بالجملة الواقعة حاال بعد المعرفة.
 نعت حقيقي مفرد.

َههُۥ  َواَل َوٱۡصِبۡر نَ ۡفَسَك َمَع ٱلَِّذيَن يَۡدُعوَن َرب َُّهم بِٱۡلَغَدٰوِة َوٱۡلَعِشيِّ يُرِيُدوَن َوجۡ  .33
ُهۡم تُرِيُد زِيَنَة  َناَك َعن ۡ َيا  تَ ۡعُد َعي ۡ ن ۡ ا قَ ۡلَبُهۥ َعن ۡن أَۡغَفۡلنَ َواَل ُتِطۡع مَ  ٱۡلَحيَ ٰوِة ٱلدُّ

 (28) اذِۡكرِنَا َوٱت ََّبَع َهَوٰىُه وََكاَن أَۡمرُُهۥ فُ ُرط  
َيا  المركب الوصفي وهو " وجدفي هذه اآلية  ن ۡ فالدنيا  ."ٱۡلَحيَ ٰوِة ٱلدُّ

 .مفردمنعوته. وهذا النعت نعت حقيقي  الحياةنعت. و 
 ۡر  ِإنَّا  أَۡعَتۡدنَا لِلظَِّٰلِمينَ ن َشا ءَ فَ ۡلَيۡكفُ َمن َشا ءَ فَ ۡليُ ۡؤِمن َومَ ِمن رَّبُِّكۡم  فَ َوُقِل ٱۡلَحقُّ  .32

 ٱۡلُوُجوَه   َيۡشِوي َكٱۡلُمۡهلِ   ِبَما ء  َوِإن َيۡسَتِغيُثوا  يُ َغاثُوا   نَار ا َأَحاَط ِبِهۡم ُسرَاِدقُ َها  
سَ  ۡۡ  (22) ٱلشَّرَاُب َوَسا َءۡت ُمۡرتَ َفق ا ِب

نَار ا َأَحاَط ِبِهۡم وهو " انالوصفي انالمركب وجدفي هذه اآلية 
نارا و  فجملة أحاط بهم سرادقها نعت، َكٱۡلُمۡهِل".  ِبَما ء  "و "ُسرَاِدقُ َها  

وشبه الجملة كالمهل نعت كما  .منعوته. وهذا النعت نعت سببي جملة
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في إعراب القرآن وبيانه، وماء منعوته. وهذا النعت نعت حقيقي شبه 
 .الجملة

لَٰ َِۡك َلُهۡم  .31 رُ  َتۡحِتِهمُ  ِمن َتۡجرِي َعۡدن  َجنَُّٰت أُو  هَٰ  َأَساِورَ  ِمنۡ  ِفيَها لَّۡونَ ُيحَ  ٱأۡلَن ۡ
َرق   ُسنُدس مِّن ُخۡضر ا ثَِياب ا َويَ ۡلَبُسونَ  َذَهب   ِمن يَن ِفيَها َعَلى ئِ تَّكِ مُّ  َوِإۡستَ ب ۡ

 (13) اٱأۡلَرَا ِئكِ  نِۡعَم ٱلث ََّواُب َوَحُسَنۡت ُمۡرتَ َفق  
دن جنات ع" ة وهيالوصفي اتالمركبأربع  توجدفي هذه اآلية 

فجملة  .، و"ثيابا من سندس""ثيابا حضرا"، و"أساور من فضة"، و"تجري
جنات عدن منعوته. وهذا النعت نعت و  تجري من تحتها األنهار نعت،

وشبه الجملة من ذهب نعت، وأساور منعوته. وهذا النعت  .سببي جملة
 وحضرا نعت، وثيابا منعوته. وهذا النعت نعت .نعت حقيقي شبه الجملة

وشبه الجملة من سندس نعت، وثيابا منعوته. وهذا النعت  .حقيقي مفرد
 .نعت حقيقي شبه الجملة

 َوَحَفۡفنَُٰهَما أَۡعنَٰب نۡ مِ  َجن َّتَ ۡينِ  أِلََحِدِهَما َجَعۡلَنا رَُّجَلۡينِ  َوٱۡضِرۡب َلُهم مََّثال   .34
نَ ُهَماَعۡلَنا َوجَ  ل  بَِنخۡ   (12) اَزۡرع   بَ ي ۡ

من "و "اَجَعۡلنَ  ُجَلۡينِ ر وهو " انالوصفي انالمركب وجدفي هذه اآلية 
رجلين منعوته. وهذا النعت نعت سببي و  فجملة جعلنا نعت، ".أعناب
كما في إعراب القرآن وبيانه، وماء  وشبه الجملة من أعناب نعت .جملة

 منعوته. وهذا النعت نعت حقيقي شبه الجملة.
ر   َربِّي  فَ َعَسٰى  .35

َهاَعلَ  َويُ ۡرِسلَ  َجنَِّتكَ  مِّن اَأن يُ ۡؤتَِيِن َخي ۡ  ٱلسََّما ءِ  مِّنَ  ُحۡسَبان ا ي ۡ
 (40) زََلق ا اَصِعيد  فَ ُتۡصِبَح 

 "لسََّما ءِ ٱ مِّنَ  ُحۡسَبان اوهو " انالوصفي انالمركب وجدفي هذه اآلية 
كما في إعراب القرآن  وشبه الجملة من السماء نعت ".زََلق ا اَصِعيد  "و

وزلقا  .حسبانا منعوته. وهذا النعت نعت حقيقي شبه الجملةو  وبيانه،
 نعت، وصعيدا منعوته. وهذا النعت نعت حقيقي مفرد.



32 
 

 (41) ِصر اَوَما َكاَن ُمنتَ  لَّهِ ٱل ُدونِ  ِمن يَنُصُرونَُهۥ ِفَۡة  َوَلۡم َتُكن لَُّهۥ  .33
فجملة  ".يَنُصُرونَهُۥ ِفَۡة  "المركب الوصفي وهو  وجدفي هذه اآلية 

 .جملةمنعوته. وهذا النعت نعت حقيقي  فۡةنعت. و ينصرونه 
رُ  لِلَِّه ٱۡلَحقِّ  ُهَناِلَك ٱۡلَولََٰيُة  .33 ر   اثَ َواب   ُهَو َخي ۡ

 (44) اُعۡقب   َوَخي ۡ
فالحق  "."لله الحقالمركب الوصفي وهو  وجدفي هذه اآلية   
 .مفردمنعوته. وهذا النعت نعت حقيقي  اللهنعت. و 

َيامََّثَل َوٱۡضِرۡب َلُهم  .38 ن ۡ َفٱۡختَ َلَط ِبِهۦ نَ َباُت ا ِء ِمَن ٱلسَّمَ  َكَما ء  أَنزَۡلنَٰهُ  ٱۡلَحيَ ٰوِة ٱلدُّ
  (45) مُّۡقَتِدر ا  ُكلِّ َشۡيء  ىٰ َعلَ  ٱللَّهُ  وََكانَ  ٱلرِّيَُٰح   َتۡذُروهُ  اَهِشيم  ٱأۡلَۡرِض َفَأۡصَبَح 

ٰوِة ٱۡلَحي َ " ة وهيالوصفي اتالمركب ت تالثوجدفي هذه اآلية 
َيا ن ۡ ". َتۡذُروهُ  اَهِشيم  "" وَما ء  أَنزَۡلنَٰهُ و" "ٱلدُّ  الحياةو  فالدنيا نعت، ٱلرِّيَُٰح 

 ه.وجملة أنزلناه نعت، وماء منعوت .مفردمنعوته. وهذا النعت نعت حقيقي 
يانه. عوته كما في إعراب القرآن وبٱلرِّيَُٰح نعت، وهشيما من َتۡذُروهُ  وجملة

 .سببيان جملتين وهذان النعتان
َيا  زِيَنُة ٱۡلَماُل َوٱۡلبَ ُنوَن  .32 ن ۡ تُ  ٱۡلَحيَ ٰوِة ٱلدُّ ر  ِعنَد َربَِّك ثَ َواب  خَ  َوٱۡلبَِٰقيَُٰت ٱلصَِّٰلحَٰ

 اي ۡ
ر  
 (43) أََمال   َوَخي ۡ

ن ۡ ٱۡلَحيَ ٰوِة في هذه اآلية وجد المركبان الوصفيان وهما " " َياٱلدُّ
تُ و" الصالحات نعت، فالدنيا نعت، والحياة منعوته. و  ".ٱۡلبَِٰقيَُٰت ٱلصَِّٰلحَٰ

 وكالهما نعت حقيقي مفرد.منعوته.  والباقيات
َتِجيُبوا  َلُهۡم َوَجَعۡلَنا َزَعۡمُتۡم َفَدَعۡوُهۡم فَ َلۡم َيسۡ  ٱلَِّذينَ  ُشرََكا ِءيَ نَاُدوا   َويَ ۡوَم يَ ُقولُ  .20

نَ ُهم مَّ   (52) اۡوِبق  بَ ي ۡ
 ".ٱلَِّذينَ  ُشرََكا ِءيَ "المركب الوصفي وهو  وجدفي هذه اآلية 

 .مفرد شركاءي منعوته. وهذا النعت نعت سببينعت. و فالذين 
ُم ٱۡلَعَذاَب  َبل َلۡو يُ َؤاِخُذُهم ِبَما َكَسُبوا  لََعجََّل َلهُ  ُذو ٱلرَّۡحَمةِ   َوَربَُّك ٱۡلَغُفورُ  .23

 (58) ِئال  ِمن ُدونِِهۦ َموۡ  ُدوا  َيجِ  لَّن مَّۡوِعد  لَُّهم 
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 مَّۡوِعد  و" "رَبَُّك ٱۡلَغُفورُ المركبان الوصفيان وهما " وجدفي هذه اآلية 
 فرد.موهذا النعت نعت حقيقي  منعوته. ربكنعت، و  لغفورفا ".ُدوا  َيجِ  لَّن

 وكالهما نعتان حقيقيان مفردان.منعوته.  وجملة لن يجدوا نعت، وموعد
 نعت سببي جملة.وهذا النعت 

َذاسَ َلَقۡد َلِقيَنا ِمن  َغَدا َءنَاَءاتَِنا  لَِفَتٰىهُ فَ َلمَّا َجاَوزَا قَاَل  .22  (32) اَنَصب   َفرِنَا هَٰ
َذا"المركب الوصفي وهو  وجدفي هذه اآلية  فهذا  ".َسَفرِنَا هَٰ

 .مفرد سفرنا منعوته. وهذا النعت نعت حقيقينعت. و 
نَٰهُ  ِعَباِدنَا   مِّنۡ  اَعۡبد  فَ َوَجَدا  .21  (35) اِعۡلم   لَُّدنَّا نَٰهُ ِمنمۡ َوَعلَّ  ِعنِدنَا مِّنۡ  َرۡحَمة   َءاتَ ي ۡ

 مِّنۡ  اَعۡبد  " هيو ة الوصفي اتالمركبثالث  توجدفي هذه اآلية 
نَُٰه"، و" فشبه الجملة من عندنا  ".ِعنِدنَا مِّنۡ  ۡحَمة  ر ِعَباِدنَا "، و"عبدا َءاتَ ي ۡ

عبدا منعوته. وهذا النعت نعت و  القرآن وبيانه،كما في إعراب  نعت
وجملة ءاتيناه نعت، وعبدا منعوته. وهذا النعت  .حقيقي شبه الجملة
كما في الجدول في  وشبه الجملة من عندنا نعت .نعت سببي جملة

  .إعراب القرآن، ورحمة منعوته. وهذا النعت نعت حقيقي شبه الجملة
تَ َها لِ َفٱنطََلَقا َحتَّىٰ  ِإَذا  .24 تُ ۡغرَِق أَۡهَلَها َلَقۡد رَِكَبا ِفي ٱلسَِّفيَنِة َخَرقَ َها  قَاَل َأَخَرق ۡ

تَ  ۡۡ  (33) اا ِإۡمر  ء  َشيۡ  ِج
نعت. فإمرا  ".شيءا إمرا"المركب الوصفي وهو  وجدفي هذه اآلية 

 .مفرد شيءا منعوته. وهذا النعت نعت حقيقيو 
 نَ ۡفس  لََّقدۡ  ِبَغۡيرِ  زَِكيََّة   نَ ۡفس ا ۡلتَ أَقَ ت َ  قَالَ  فَ َقتَ َلُهۥ اُغلَٰم   ِإَذا َلِقَيا َفٱنطََلَقا َحتَّىٰ   .25

تَ  ۡۡ  (34) نُّۡكر ا َشۡيء ا ِج
"شيءا و "نفسا زكية" ان وهماالوصفي انالمركب وجدفي هذه اآلية 

ونكرا نعت، وشيءا منعوته. وكالهما  فزكية نعت، ونفسا منعوته. .نكرا"
 .مفردان نعتان حقيقيان
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ِحۡبِني  َقۡد بَ َلۡغَت  َشۡيءِ  بَ ۡعَدَهاقَاَل ِإن َسأَۡلُتَك َعن  .23  اُعۡذر   ن لَُّدنِّيمِ َفاَل ُتصَٰ
(33) 

فشبه  ".شيء بعدها"المركب الوصفي وهو  وجدفي هذه اآلية 
ه شب شيء منعوته. وهذا النعت نعت حقيقينعت. و الجملة بعدها 

 .الجملة
ُفوُهَما فَ َوَجَدا َفٱنطََلَقا َحتَّىٰ  ِإَذا  أَتَ َيا  أَۡهَل قَ ۡريَة  ٱۡسَتۡطَعَما  أَۡهَلَها َفأَبَ ۡوا  َأن ُيَضيِّ  .23

َت لَتََّخذۡ  َفأَقَاَمُهۥ  يَنَقضَّ  َأن يُرِيدُ  اِجَدار  ِفيَها  ۡۡ  (33) اَت َعَلۡيِه َأۡجر  قَاَل َلۡو ِش
فجملة  ".جدارا يريد"المركب الوصفي وهو  وجدفي هذه اآلية 

 .جدارا منعوته. وهذا النعت نعت حقيقي جملةنعت. و يريد 
ِكيَن يَ ۡعَمُلونَ أَمَّا ٱلسَِّفيَنُة َفَكاَنۡت  .28 دتُّ َأۡن أَِعيبَ َها وََكاَن ِفي ٱۡلَبۡحِر َفَأرَ  ِلَمسَٰ

ُخذُ  مَِّلك  َورَا َءُهم 
ۡ
 (32) اُكلَّ َسِفيَنة  َغۡصب    يَأ

ِكيَن يَ ۡعَملُ " ان وهماالوصفي انالمركب وجدفي هذه اآلية   "ونَ َمسَٰ
ُخذُ  ِلك  و"م

ۡ
وجملة يأخذ  فجملة يعلمون نعت، ومساكين منعوته. ."يَأ

 جملتان. نعت، وملك منعوته. وكالهما نعتان حقيقيان
َمۡيِن يَِتيَمۡينِ َوأَمَّا ٱۡلِجَداُر َفَكاَن  .22  وََكانَ  لَُّهَما َكنز   َتۡحَتُهۥاَن وَكَ  ِفي ٱۡلَمِديَنةِ  ِلُغلَٰ

ا أَبُوُهَما ِلح  ُلَغا   َأن َربُّكَ  َفَأرَادَ  صَٰ  مِّن َرۡحَمة   َكنَزُهَما رَِجاَوَيۡسَتخۡ  َأُشدَُّهَما يَ ب ۡ
ِويُل َما َلۡم َتۡسِطع عََّلۡيِه صَ أَمۡ  َعنۡ  فَ َعۡلُتُهۥ َوَما رَّبَِّك  

ۡ
ِلَك تَأ ر  رِي  ذَٰ

 (82) اب ۡ
ِن ُغلََٰميۡ " ة وهيالوصفي اتالمركبأربع  توجدفي هذه اآلية 

َمۡيِن ِفي ٱۡلَمِديَنِة و" "، يَِتيَمۡينِ   ربك". مِّنۡ  َمة  حۡ ر و" لَُّهَما"، َكنز    ""، وُغلَٰ
وشبه  .غالمين منعوته. وهذا النعت نعت حقيقي مفردو  فيتيمين نعت،

الجملة في المدينة نعت، وغالمين منعوته. وشبه الجملة لهما نعت، وكنز 
كما في الجدول في إعراب القرآن،  منعوته. وشبه الجملة من ربك نعت

 .ورحمة منعوته. وكلها الثالثة نعوت حقيقية شبه الجملة
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 ِعنَدَها َوَوَجدَ  ِمَۡة  حَ  َعۡين  َحتَّىٰ  ِإَذا بَ َلَغ َمۡغِرَب ٱلشَّۡمِس َوَجَدَها تَ ۡغُرُب ِفي  .10
 (83) ايِهۡم ُحۡسن  ن تَ تَِّخَذ فِ أَ  َوِإمَّا   تُ َعذِّبَ  َأن ِإمَّا   ٱۡلَقۡرنَ ۡينِ  يََٰذا قُ ۡلَنا قَ ۡوم ا  

فحمۡة  ".عين حمۡة"المركب الوصفي وهو  وجدفي هذه اآلية 
 .عين منعوته. وهذا النعت نعت حقيقي مفردنعت. و 

   (83) نُّۡكر ا اَعَذاب  يُ َعذِّبُُهۥ ف َ  رَبِِّهۦ َفَسۡوَف نُ َعذِّبُُهۥ ثُمَّ يُ َردُّ إَِلىٰ قَاَل أَمَّا َمن ظََلَم  .13
فنكرا  ".عذابا نكرا"المركب الوصفي وهو  وجدفي هذه اآلية 

 .عذابا منعوته. وهذا النعت نعت حقيقي مفردنعت. و 
لَُّهم مِّن  ۡم َنۡجَعللَّ  قَ ۡوم  َحتَّىٰ  ِإَذا بَ َلَغ َمۡطِلَع ٱلشَّۡمِس َوَجَدَها َتۡطُلُع َعَلٰى  .12

ر  
 (20) اُدوِنَها ِست ۡ

فجملة  ".قوم لم نجعل"المركب الوصفي وهو  وجدفي هذه اآلية 
 .قوم منعوته. وهذا النعت نعت سببي جملةنعت. و لم نجعل 

ۡيِن َوَجَد ِمن ُدونِِهَما َحتَّىٰ  ِإَذا بَ َلَغ بَ يۡ  .11  يَ ۡفَقُهوَن قَ ۡوال   َكاُدونَ يَ  الَّ  اقَ ۡوم  َن ٱلسَّدَّ
(21) 

 ."َكاُدونَ يَ  الَّ  اقَ ۡوم  "المركب الوصفي وهو  وجدفي هذه اآلية 
 .قوما منعوته. وهذا النعت نعت حقيقي جملةنعت. و فجملة ال يكادون 

ُجوَج ُمۡفِسُدوَن ِفي ٱأۡلَۡرِض فَ َهۡل َنۡجَعُل لَ  .14
ۡ
ُجوَج َوَمأ

ۡ
َك قَاُلوا  يََٰذا ٱۡلَقۡرنَ ۡيِن ِإنَّ يَأ
نَ ُهۡم َسد   َخۡرج ا َعَلىٰ  َأن َتۡجَعلَ  نَ َنا َوبَ ي ۡ  (24) ابَ ي ۡ

 ".لَ َخۡرج ا َعَلىٰ  َأن َتۡجعَ في هذه اآلية وجد المركب الوصفي وهو "
 خرجاو  .كما في إعراب القرآن وبيانه نعت تجعلشبه الجملة على أن ف

 جملة.شبه المنعوته. وهذا النعت نعت حقيقي 
َذا .15 َوۡعُد َربِّي  فَِإَذا َجا َء َوۡعُد َربِّي َجَعَلهُۥ دَكَّا َء  وََكانَ رَّبِّي   مِّن َرۡحَمة   قَاَل هَٰ

 (28) اَحق  
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شبه ف ."بِّي  رَّ  مِّن َرۡحَمة  في هذه اآلية وجد المركب الوصفي وهو "
هذا منعوته. و  كما في إعراب القرآن وبيانه. ورحمة نعت الجملة من ربي

 جملة.شبه الالنعت نعت حقيقي 
َياِفي  َضلَّ َسۡعيُ ُهمۡ ٱلَِّذيَن  .13 ن ۡ ع اَوُهۡم َيۡحَسُبوَن أَن َّ  ٱۡلَحيَ ٰوِة ٱلدُّ

 ُهۡم ُيۡحِسُنوَن ُصن ۡ
(304) 

َيا "الوصفي وهو  المركب وجدفي هذه اآلية  ن ۡ فالدنيا  ."ٱۡلَحيَ ٰوةِ ٱلدُّ
 .الحياة منعوته. وهذا النعت نعت حقيقي مفردنعت. و 

تِ  اِمَداد  ُقل لَّۡو َكاَن ٱۡلَبۡحُر  .13 تُ  تَنَفدَ  َأن ۡبلَ ق َ  َبۡحرُ ٱلۡ  لََنِفدَ  َربِّي لَِّكِلمَٰ  َربِّي َكِلمَٰ
َنا ِبِمۡثِلِهۦ مَ  َوَلوۡ   (302) اَدد  ِجۡ ۡ

تِ  اِمَداد  "في هذه اآلية وجد المركب الوصفي وهو   "بِّيرَ  لَِّكِلمَٰ
منعوته. وهذا النعت نعت  نعت، ومدادا شبه الجملة لكلمات ربيف

 جملة.شبه الحقيقي 
ُلُكمۡ  َبَشر  ُقۡل ِإنََّما  أَنَا   .11 ث ۡ ۡرُجوا  ي َ  َكانَ  َفَمن وَِٰحد    ه  إِلَٰ  إِلَُٰهُكمۡ  أَنََّما   إَِليَّ  يُوَحىٰ   مِّ

ِلح ا َعَمال  لَِقا َء َربِِّهۦ فَ ۡليَ ۡعَمۡل  اَباَدِة رَ ِبعِ  ُيۡشرِۡك  َواَل  صَٰ  (220)  بِِّهۦ  َأَحَد 

بشر يوحى"، و"إله "في هذه اآلية وجد المركب الوصفي وهو 
منعوته. وهذا النعت  نعت. وبشر جملة يوحىف واحد"، و"عمال صالحا".

 عمالو  منعوته. وصالحا نعت،إله و  وواحد نعت، جملة. سببينعت 
 .منعوته. وكالهما نعتان حقيقيان مفردان

 

ي سورة ف وأنماطهما المركب اإلضافي والمركب الوصفي أنواعالتحليل العام في   -ج
 الكهف

 أنواع المركب الإلضافي في سورة الكهف -3

وجد الباحث سبعة أنواع المركب اإلضافي في سورة الكهف، وهي: 
واإلضافة المعنوية، واإلضافة على تقدير الالم، واإلضافة على  اإلضافة اللفظية،
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واإلضافة على تقدير في، واإلضافة التي المضاف إليه مفرد،  تقدير من،
 واإلضافة التي المضاف إليه جملة.

 اإلضافة اللفظية (أ

وجد الباحث اإلضافة اللفظية في سورة الكهف إضافتين فقط في 
 . وهي:51و 53آية 

تِ دت ُُّهۡم مَّا  َأۡشهَ  .3 وَٰ ُمتَِّخَذ  َما ُكنتُ وَ  َخۡلَق أَنُفِسِهمۡ َوٱأۡلَۡرِض َواَل  َخۡلَق ٱلسَّمَٰ
 (53) اَعُضد  ٱۡلُمِضلِّيَن 

َها َمۡصرِف   َوَلۡم َيِجُدوا   َواِقُعوَهاَوَرَءا ٱۡلُمۡجرُِموَن ٱلنَّاَر َفظَن ُّو ا  أَن َُّهم مُّ  .2   اَعن ۡ
وقد سبق أن المضاف فيهما صفة والمضاف إليه معموال لتلك  

 (51الصفة، فيصير اإلضافتان لفظيتين. )
 اإلضافة المعنوية  (ب

لفظا في  248في سورة الكهف  اإلضافة المعنويةوجد الباحث 
وسيذكر الباحث  .51جميع اآليات التي تتضمن المركب اإلضافي إال آية 

اإلضافة و  الالم، واإلضافة على تقدير من،ألفاظها في اإلضافة على تقدير 
 على تقدير في ألن اإلضافة المعنوية تنقسم إلى هذة الثالثة.

 ج(  اإلضافة على تقدير الالم

 222وجد الباحث الإلضافة على تقدير الالم في سورة الكهف 
، 34، 31، 33، 30، 2، 3، 5، 2، 3آية، وهي في آية  23لفظا في 

35 ،33 ،33 ،38 ،32 ،20 ،23 ،22 ،24 ،25 ،23 ،23 ،28 ،
22 ،10 ،13 ،12 ،11 ،14 ،15 ،13 ،13 ،18 ،12 ،40 ،43 ،
42 ،41 ،45 ،43 ،43 ،48 ،42 ،50 ،53 ،52 ،54 ،55 ،53 ،
53 ،58 ،52 ،30 ،33 ،32 ،31 ،34 ،35 ،33 ،33 ،32 ،31 ،
34 ،35 ،33 ،33 ،38 ،32 ،80 ،83 ،82 ،81 ،83 ،83 ،88 ،
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20 ،23 ،21 ،24 ،25 ،23 ،28 ،22 ،300 ،303 ،302 ،
 .330، و 302، 303، 303، 305، 304

 وأما الفاظها كالتالي:
  (3) ل لَّهُۥ ِعَوَجا  ٱۡلِكتََٰب َوَلۡم َيۡجعَ  َعۡبِدهِ ٱۡلَحۡمُد لِلَِّه ٱلَِّذي  أَنَزَل َعَلٰى  .3

س ا لِّيُنِذرَ  اقَ يِّم   .2
ۡ
ا بَأ رَ  لَُّدۡنهُ  مِّن َشِديد   يَ ۡعَمُلونَ  ٱلَِّذينَ  ۡؤِمِنينَ ٱۡلمُ  َويُ َبشِّ

تِ   (2) اَأنَّ َلُهۡم َأۡجر ا َحَسن   ٱلصَِّٰلحَٰ

ِهِهۡم   ِمنۡ  ۡخرُجُ تَ  َكِلَمة   َكبُ َرۡت  أِل بَا ئِِهۡم   َواَل  ا َلُهم ِبِهۦ ِمۡن ِعۡلم  مَ  .1 وَٰ ِإن  أَف ۡ
 (5) ب ايَ ُقوُلوَن ِإالَّ َكذِ 

َذا ٱۡلَحِديِث َأَسف الَّۡم يُ ۡؤِمنُ  ِإن ثَٰرِِهمۡ َءا َعَلىٰ   ن َّۡفَسكَ  فَ َلَعلََّك بَِٰخع   .4  وا  ِبهَٰ
(3) 

َب ٱۡلَكۡهِف َوٱلرَِّقيِم َكانُوا  ِمۡن  .5  (2) َعَجب ا يَِٰتَناَءاأَۡم َحِسۡبَت َأنَّ َأۡصحَٰ
َيةُ  .3  َوَهيِّئۡ  َرۡحَمة   لَُّدنكَ  َءاتَِنا ِمن َرب ََّنا  إَِلى ٱۡلَكۡهِف فَ َقاُلوا   ِإۡذ َأَوى ٱۡلِفت ۡ

 (30) اَرَشد   أَۡمرِنَالََنا ِمۡن 
َنا َعَلىٰ   .3  (33) اِفي ٱۡلَكۡهِف ِسِنيَن َعَدد   َءاَذاِنِهمۡ َفَضَرب ۡ
َية  َءاَمُنوا   نَ َبَأُهمنَّۡحُن نَ ُقصُّ َعَلۡيَك  .8 َوزِۡدنَُٰهۡم رَبِِّهۡم بِ بِٱۡلَحقِّ  ِإن َُّهۡم ِفت ۡ

 (31) ىُهد  
وَٰتِ َربُّ  َرب َُّنافَ َقاُلوا   ُموا  ِإۡذ قَا قُ ُلوِبِهمۡ  َوَرَبۡطَنا َعَلىٰ  .2 َوٱأۡلَۡرِض َلن   ٱلسَّمَٰ

 (34) َشَطط ا الََّقۡد قُ ۡلَنا  ِإذ   إِلَٰه    ُدونِِهۦ  نَّۡدُعَوا  ِمن 
ُؤاَل ِء  .30 تُو  لَّۡواَل  َءاِلَهة   ُدونِِهۦ  ٱتََّخُذوا  ِمن  قَ ۡوُمَناهَٰ 

ۡ
 بَ يِّن    ِبُسۡلطَٰنِ   َعَلۡيِهم نَ يَأ

تَ َرىٰ  ِممَّنِ  َأۡظَلمُ  َفَمنۡ   (35) الَِّه َكِذب  ٱل َعَلى ٱف ۡ
ا  إَِلى ٱۡلَكۡهِف يَ  َوِإِذ ٱۡعتَ زَۡلُتُموُهمۡ  .33 ُوۥ 

ۡ
نُشۡر َلُكۡم َوَما يَ ۡعُبُدوَن ِإالَّ ٱللََّه َفأ

ۡن  رَّۡحَمِتِهۦ مِّنَربُُّكم  ۡرفَ ق   أَۡمرُِكمَويُ َهيِّۡئ َلُكم مِّ  (33) امِّ
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َوُر َعن   طََلَعتِإَذا َوتَ َرى ٱلشَّۡمَس  .32  َوِإَذا َغَرَبتِميِن َذاَت ٱۡليَ  َكۡهِفِهمۡ ت َّزَٰ
َماِل َوُهۡم ِفي َفۡجَوة  ۡنُه  ت َّۡقِرُضُهۡم َذاَت ٱلشِّ ِلكَ  مِّ  َمن ٱللَّهِ   َءايَٰتِ  نۡ مِ  ذَٰ

ا اۥ َولِي  َد َلهُ َتجِ  فَ َلن ُيۡضِللۡ  َوَمن ٱۡلُمۡهَتدِ   فَ ُهوَ  ٱللَّهُ  يَ ۡهدِ   (33) مُّۡرِشد 
َقاظ   .31 َمالِ  يَ ٱلۡ  َذاتَ  َونُ َقلِّبُ ُهمۡ  رُُقود   َوُهمۡ  اَوَتۡحَسبُ ُهۡم أَي ۡ ِميِن َوَذاَت ٱلشِّ

ُهمۡ  َلَولَّۡيتَ  َلۡيِهمۡ عَ  ٱطََّلۡعتَ  َلوِ  بِٱۡلَوِصيدِ   ِذرَاَعۡيهِ  بَِٰسط   وََكۡلبُ ُهم  ِفرَار ا ِمن ۡ
ُهۡم ُرۡعب  وَ 

َت ِمن ۡ ۡۡ  (38) اَلُمِل
نَُٰهمۡ  .34 ِلَك بَ َعث ۡ نَ ُهۡم  لِيَ َتَسا َءُلوا   وََكذَٰ ُهمۡ مِّ  قَاَل قَا ِئل   بَ ي ۡ تُ  َكمۡ  ن ۡ نَا لَِبث ۡ ۡم  قَاُلوا  لَِبث ۡ

ُتمۡ  ِبَما أَۡعَلمُ  َربُُّكمۡ  قَاُلوا   يَ ۡوم ا َأۡو بَ ۡعَض يَ ۡوم    َعثُ و ا  فَ  لَِبث ۡ  ِبَورِِقُكمۡ  َأَحدَُكم ٱب ۡ
ِذِهۦ   ِتُكمف َ  طََعام ا أَزَۡكىٰ  أَي َُّها   فَ ۡلَينظُرۡ  ٱۡلَمِديَنةِ  إَِلى هَٰ

ۡ
ۡنهُ  ِبرِۡزق   ۡلَيأ  مِّ

اَواَل  َوۡليَ تَ َلطَّۡف   (32)  ُيۡشِعَرنَّ ِبُكۡم َأَحد 
َوَلن تُ ۡفِلُحو ا   لَِّتِهمۡ مِ ِإن َُّهۡم ِإن َيۡظَهُروا  َعَلۡيُكۡم يَ ۡرُجُموُكۡم َأۡو يُِعيُدوُكۡم ِفي  .35

 (20) اِإذ ا أََبد
ِلَك أَۡعثَ ۡرنَا َعَلۡيهِ  .33  َرۡيبَ  اَل  ٱلسَّاَعةَ  َوَأنَّ  ق  حَ  َوۡعَد ٱللَّهِ ۡم لِيَ ۡعَلُمو ا  َأنَّ وََكذَٰ

نَ ُهمۡ  ِإۡذ يَ تَ نََٰزُعونَ يَها  فِ  ُنوا  َعَليۡ  أَۡمَرُهۡم   بَ ي ۡ يَٰن  فَ َقاُلوا  ٱب ۡ
 أَۡعَلمُ  رَّب ُُّهمۡ  اِهم بُ ن ۡ

 (23) اَلۡيِهم مَّۡسِجد  عَ ِخَذنَّ لَنَ تَّ  أَۡمرِِهمۡ  َعَلىٰ   َغَلُبوا   ٱلَِّذينَ  قَالَ  ِبِهۡم  
 َكۡلبُ ُهمۡ  َساِدُسُهمۡ  ة  َخۡمسَ  َويَ ُقوُلونَ  َكۡلبُ ُهمۡ  رَّاِبُعُهمۡ َسيَ ُقوُلوَن ثَ لََٰثة  .33

ا َعة   َويَ ُقوُلونَ  بِٱۡلَغۡيبِ   َرۡجَم  ِتِهم أَۡعَلمُ  رَّبِّي   لقُ  َكۡلبُ ُهۡم   َوثَاِمنُ ُهمۡ  َسب ۡ  ِبِعدَّ
ِت ِفيِهم َتۡستَ فۡ  َواَل  ِهر اظَٰ  الَّ ِمرَا ء  إِ  ِفيِهمۡ  ُتَمارِ  َفاَل  قَِليل    ِإالَّ  يَ ۡعَلُمُهمۡ  مَّا

ُهۡم َأَحد  
ن ۡ  (22) امِّ

 َربِّيىٰ  َأن يَ ۡهِدَيِن َوُقۡل َعسَ  ِإَذا َنِسيتَ  رَّبَّكَ  ِإالَّ  َأن َيَشا ءَ ٱللَُّه  َوٱذُۡكر .38
َذا َرَشد   َرَب ِمۡن هَٰ

 (24) اأِلَق ۡ
 (25) اع  ِنيَن َوٱۡزَداُدوا  ِتسۡ سِ  ثَ لََٰث ِما ئَة   َكۡهِفِهمۡ َولَِبُثوا  ِفي   .32
ِت َوٱأۡلَۡرضِ  أَۡبِصۡر بِ  .20 وَٰ ۥ َغۡيُب ٱلسَّمَٰ  َلُه

 
ۦ َوَأۡسِمۡع  ُقِل ٱللَّهُ أَۡعَلُم ِبَما لَِبُثوا  ِه

 (25) اَحد  أَ  ُحۡكِمِهۦ  رُِك ِفي ُيشۡ  َواَل  ِمن َوِليّ   ُدونِِهۦ َما َلُهم مِّن
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ِتِهۦِلكَ اَل ُمَبدَِّل  ِكَتاِب َربَِّك   إِلَۡيَك ِمن َوٱۡتُل َما  أُوِحيَ  .23 َوَلن َتِجَد  ِلمَٰ
 (23) اُمۡلَتَحد   ُدونِِهۦ ِمن

ٱۡلَعِشيِّ يُرِيُدوَن بِٱۡلَغَدٰوِة وَ َرب َُّهم َيۡدُعوَن  َمَع ٱلَِّذينَ  نَ ۡفَسكَ َوٱۡصِبۡر  .22
َناكَ َواَل تَ ۡعُد  َوۡجَهُهۥ  ُهۡم تُرِيُد  َعي ۡ َيا  ٱ َحيَ ٰوةِ زِيَنَة ٱلۡ َعن ۡ ن ۡ َواَل ُتِطۡع َمۡن لدُّ
 (28) افُ ُرط   ُهۥأَۡمرُ وََكاَن  َهَوٰىهُ َوٱت ََّبَع  ِذۡكرِنَاَعن  قَ ۡلَبُهۥأَۡغَفۡلَنا 

ۡر  ِإنَّا  أَۡعَتۡدنَا َفَمن َشا ءَ فَ ۡليُ ۡؤِمن َوَمن َشا ءَ فَ ۡلَيۡكفُ ِمن رَّبُِّكۡم  َوُقِل ٱۡلَحقُّ  .21
 َكٱۡلُمۡهلِ   َغاثُوا  ِبَما ء  َوِإن َيۡسَتِغيُثوا  ي ُ  ُسرَاِدقُ َها  نَار ا َأَحاَط ِبِهۡم  لِلظَِّٰلِمينَ 
سَ  ٱۡلُوُجوَه   َيۡشِوي ۡۡ  (22) شَّرَاُب َوَسا َءۡت ُمۡرتَ َفق اٱل ِب

ِت ِإنَّا اَل ُنِضيُع  .24 َأۡحَسَن  ۡجَر َمنۡ أَ ِإنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمُنوا  َوَعِمُلوا  ٱلصَِّٰلحَٰ
   (10) َعَمال  

لَٰ َِۡك َلُهۡم  .25 رُ  َتۡحِتِهمُ  ِمن َتۡجرِي َجنَُّٰت َعۡدن  أُو  هَٰ  ِمنۡ  ِفيَها ُيَحلَّۡونَ  ٱأۡلَن ۡ
َرق  وَ  ُسنُدس مِّن ُخۡضر ا ثَِياب ا َويَ ۡلَبُسونَ  َذَهب   ِمن َأَساِورَ   ِإۡستَ ب ۡ
 (13) اۡرتَ َفق  مُ يَن ِفيَها َعَلى ٱأۡلَرَا ِئكِ  نِۡعَم ٱلث ََّواُب َوَحُسَنۡت ئِ مُّتَّكِ 

 أَۡعنَٰب ِمنۡ  نِ َجن َّتَ يۡ  أِلََحِدِهَما َجَعۡلَنا رَُّجَلۡينِ  َوٱۡضِرۡب َلُهم مََّثال   .23
نَ ُهَماَعۡلَنا َوجَ  ل  بَِنخۡ  َوَحَفۡفنَُٰهَما  (12) اَزۡرع   بَ ي ۡ

ۡنُه َشيۡ  ُأُكَلَهاِكۡلَتا ٱۡلَجن َّتَ ۡيِن َءاَتۡت  .23  لََٰلُهَماخِ  َوَفجَّۡرنَا ء ا  َوَلۡم َتۡظِلم مِّ
 انَ َهر  

ِحِبِهۦ فَ َقالَ  وََكاَن َلُهۥ َثَمر   .28  َوأََعزُّ  نَك َماال  مِ  َأۡكثَ رُ  ا  أَنَ  ُيَحاِورُُهۥ   َوُهوَ  ِلصَٰ
 (11) ار  نَ فَ 

ِذِهۦ  أََبد  أَ  َأُظنُّ  َما   قَالَ  لِّنَ ۡفِسِهۦ َوُهَو ظَاِلم   َجن ََّتُهۥَوَدَخَل  .22  ان تَِبيَد هَٰ
(14) 

َها ار  َخي    ِجَدنَّ أَلَ  َربِّي إَِلىٰ  رُِّددتُّ  َولَِۡن ٱلسَّاَعَة قَا ِئَمة  َوَما  َأُظنُّ  .10 ن ۡ  مِّ
 (15) ُمنَقَلب ا
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 ثُمَّ  تُ رَاب   َوُهَو ُيَحاِورُُهۥ  َأَكَفۡرَت بِٱلَِّذي َخَلَقَك ِمن َصاِحُبهُۥقَاَل َلُهۥ  .13
 (13) َرُجال   َسوَّٰىكَ  ثُمَّ  َفة  نُّطۡ  ِمن

 (13) اَأَحد   ِبَربِّي  َواَل  ُأۡشرُِك  َربِّي ٱللَّهُ لَِّٰكنَّا  ُهَو  .12

ٱللَّهِ  ِإن تَ َرِن قُ ۡلَت َما َشا َء ٱللَُّه اَل قُ وََّة ِإالَّ بِ  ن ََّتكَ جَ  ِإۡذ َدَخۡلتَ َوَلۡواَل   .11
 أََقلَّ ِمنَك َماال  

 (18) َوَوَلدا أَنَا 

ر   َربِّي  فَ َعَسٰى  .14
َها لَ ۡرسِ َوي ُ  َجنَِّتكَ  مِّن اَأن يُ ۡؤتَِيِن َخي ۡ  مِّنَ  ُحۡسَبان ا َعَلي ۡ

 (12) زََلق ا افَ ُتۡصِبَح َصِعيد   ٱلسََّما ءِ 

 (40) ان َتۡسَتِطيَع َلُهۥ طََلب  فَ لَ  اَغۡور   َما ُؤَهاَأۡو ُيۡصِبَح  .15

ا  أَنَفَق ِفيَها َوِهَي َخاِويَة  َعَلٰى مَ َكفَّۡيِه َفَأۡصَبَح يُ َقلُِّب   بَِثَمرِِهۦ َوُأِحيطَ  .13
َتِني َلۡم ُأۡشرِۡك  ُعُروِشَهاَعَلٰى   (43) اَحد  أَ  ِبَربِّي  َويَ ُقوُل يََٰلي ۡ

 (42) اَن ُمنَتِصر اَوَما كَ  لَّهِ ٱل ُدونِ  ِمن يَنُصُرونَُهۥ َوَلۡم َتُكن لَُّهۥ ِفَۡة   .13

َيا َكَما ء  أَنزَۡلنَُٰه ِمَن ٱلسَّمَ  مََّثَل ٱۡلَحيَ ٰوةِ َوٱۡضِرۡب َلُهم  .18
ن ۡ ا ِء َفٱۡختَ َلَط ٱلدُّ

ٰى ُكلِّ َعلَ  ٱللَّهُ  َكانَ َو  ٱلرِّيَُٰح   َتۡذُروهُ  اَباُت ٱأۡلَۡرِض َفَأۡصَبَح َهِشيم  ن َ ِبِهۦ 
 (41) مُّۡقَتِدر ا َشۡيء  

َيا  َوٱۡلبَِٰقيَُٰت ٱلصَّٰلِ  زِيَنُة ٱۡلَحيَ ٰوةِ ٱۡلَماُل َوٱۡلبَ ُنوَن  .12 ن ۡ ر  ٱلدُّ
ُت َخي ۡ ِعنَد حَٰ

ر   اثَ َواب   َربِّكَ 
 (45) أََمال   َوَخي ۡ

ُهۡم  فَ َلمۡ  مۡ َوَحَشۡرنَٰهُ  ٱۡلِجَباَل َوتَ َرى ٱأۡلَۡرَض بَارِزَة   َويَ ۡوَم ُنَسيِّرُ  .40 نُ َغاِدۡر ِمن ۡ
 (43) اَأَحد  

ُتُمونَا لََّقدۡ  اَصف   َربِّكَ َوُعِرُضوا  َعَلٰى  .43  َبلۡ  َمرَّةِ   َأوَّلَ  ۡقنَُٰكمۡ َخلَ  َكَما ِجۡ ۡ
 (43) ان نَّۡجَعَل َلُكم مَّۡوِعد  أَلَّ  َزَعۡمُتمۡ 

َلتَ نَا  َوُوِضَع ٱۡلِكتَُٰب فَ تَ َرى ٱۡلُمۡجرِِميَن ُمۡشِفِقيَن ِممَّا ِفيِه َويَ ُقوُلونَ  .42 يََٰوي ۡ
َذا ٱۡلِكتَِٰب اَل يُ َغاِدُر َصِغيَرة   َها   ِإالَّ   َكِبيَرة   َواَل  َماِل هَٰ  َوَوَجُدوا   َأۡحَصى ٰ

 (48) اَأَحد  َربَُّك اَل َيۡظِلُم وَ  َحاِضر ا   َعِمُلوا   َما
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َن ٱۡلِجنِّ لِۡلَملَٰ َِۡكِة ٱۡسُجُدوا  أِل َدَم َفَسَجُدو ا  ِإالَّ  ِإۡبِليَس َكاَن مِ  َوِإۡذ قُ ۡلَنا .41
َوُهۡم َلُكۡم  ُدوِنيۡولَِيا َء ِمن أَ  َوُذرِّي ََّتهُۥ  أَفَ تَ تَِّخُذونَُهۥ  أَۡمِر َربِِّهۦ    فَ َفَسَق َعنۡ 

َس لِلظَِّٰلِميَن َبَدال   ۡۡ  (42) َعُدوُّ  ِب

وَٰتِ مَّا  َأۡشَهدت ُُّهۡم  .44 ُكنُت َوَما   ِهمۡ َخۡلَق أَنُفسِ َوٱأۡلَۡرِض َواَل  َخۡلَق ٱلسَّمَٰ
 (50) اُضد  ُمتَِّخَذ ٱۡلُمِضلِّيَن عَ 

َلۡم َيۡسَتِجيُبوا  َلُهۡم َزَعۡمُتۡم َفَدَعۡوُهۡم ف َ  ٱلَِّذينَ  ُشرََكا ِءيَ نَاُدوا   َويَ ۡوَم يَ ُقولُ  .45
نَ ُهمَوَجَعۡلَنا   (53) امَّۡوِبق   بَ ي ۡ

َذا ٱۡلُقۡرَءاِن لِلنَّاِس ِمن   .43 َنا ِفي هَٰ نسَٰ  وََكانَ  ُكلِّ َمَثل   َوَلَقۡد َصرَّف ۡ ُن َأۡكثَ َر ٱإۡلِ
 (52) َجَدال   َشۡيء  

ِإالَّ  َأن  َرب َُّهمۡ ِفُروا  َوَيۡستَ غۡ  ِإۡذ َجا َءُهُم ٱۡلُهَدىٰ َوَما َمَنَع ٱلنَّاَس َأن يُ ۡؤِمنُ و ا   .43
تِيَ ُهُم ٱۡلَعَذاُب قُ ُبال  

ۡ
تِيَ ُهۡم ُسنَُّة ٱأۡلَوَّلِيَن َأۡو يَأ

ۡ
 (54) تَأ

ِدُل ٱلَِّذيَن َكفَ  .48 رِيَن َوُمنِذرِيَن  َوُيجَٰ ُروا  َوَما نُ ۡرِسُل ٱۡلُمۡرَسِليَن ِإالَّ ُمَبشِّ
 َوٱتََّخُذو ا  

 
 (53) اا  أُنِذُروا  ُهُزوَ مَ وَ  َءايَِٰتيبِٱۡلبَِٰطِل لُِيۡدِحُضوا  ِبِه ٱۡلَحقَّ

َها َونَ  يَِٰت َربِِّهۦَۡابِ َوَمۡن َأۡظَلُم ِممَّن ذُكَِّر  .42 ِسَي َما َقدََّمۡت َفَأۡعَرَض َعن ۡ
ر   َءاَذانِِهمۡ ي  َأِكنَّة  َأن يَ ۡفَقُهوُه َوفِ  قُ ُلوِبِهمۡ ِإنَّا َجَعۡلَنا َعَلٰى  َيَداُه  

 َوِإن ا  َوق ۡ
 (53) ان يَ ۡهَتُدو ا  ِإذ ا أََبد  لَ ف َ  ٱۡلُهَدىٰ  إَِلى َتۡدُعُهمۡ 

َل َلُهُم َلۡو يُ َؤاِخُذُهم ِبَما َكَسُبوا  َلَعجَّ  ُذو ٱلرَّۡحَمةِ  ٱۡلَغُفوُر َوَربَُّك  .50
 (58) َمۡوِئال   ُدونِِهۦُدوا  ِمن َيجِ  لَّن ٱۡلَعَذاَب  َبل لَُّهم مَّۡوِعد  

 (52) امَّۡوِعد   ِهمِلَمۡهِلكِ َوتِۡلَك ٱۡلُقَرىٰ  أَۡهَلۡكنَُٰهۡم َلمَّا ظََلُموا  َوَجَعۡلَنا  .53

ُلَغ  لَِفَتٰىهُ  َوِإۡذ قَاَل ُموَسىٰ  .52 رَُح َحتَّىٰ  أَب ۡ َأۡو أَۡمِضَي  َمَع ٱۡلَبۡحَرۡينِ َمجۡ اَل  أَب ۡ
 (30) اُحُقب  

ِفي ٱۡلَبۡحِر َسِبيَلُهۥ َذ َفٱتَّخَ  وتَ ُهَماحُ َنِسَيا  بَ ۡيِنِهَما فَ َلمَّا بَ َلَغا َمۡجَمعَ  .51
 (33) اَسَرب  
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َذا َنَصب  َسَفرِنَا ا ِمن َلَقۡد َلِقينَ  َغَدا َءنَاَءاتَِنا  لَِفَتٰىهُ فَ َلمَّا َجاَوزَا قَاَل  .54  اهَٰ
(32) 

َنا  قَاَل أََرَءۡيَت  .55 ِنيُه َما  أَنَسىٰ إَِلى ٱلصَّۡخَرِة فَِإنِّي َنِسيُت ٱۡلُحوَت وَ  ِإۡذ َأَوي ۡ
 (31) اِر َعَجب  ِفي ٱۡلَبحۡ  َسِبيَلُهۥِإالَّ ٱلشَّۡيطَُٰن َأۡن أَذُۡكَرُهۥ  َوٱتََّخَذ 

ِلَك َما ُكنَّا نَ ۡبغِ  َفٱۡرَتدَّا َعَلىٰ   .53  (34) اص  َقصَ  َءاثَارِِهَماقَاَل ذَٰ

نَٰهُ  ِعَباِدنَا   مِّنۡ  افَ َوَجَدا َعۡبد   .53  لَُّدنَّا ُه ِمننَٰ َعلَّمۡ وَ  ِعنِدنَا مِّنۡ  َرۡحَمة   َءاتَ ي ۡ
 (35) اِعۡلم  

ر   َمِعيَ  قَاَل ِإنََّك َلن َتۡسَتِطيعَ  .58
 (33) اَصب ۡ

تَ َها لِتُ ۡغرَِق ِفي ٱلسَِّفيَنِة َخَرقَ َها  قَاَل َأخَ  ِإَذا رَِكَبا َفٱنطََلَقا َحتَّىٰ   .52  أَۡهَلَهاَرق ۡ
َت َشيۡ  ۡۡ  (33) اا ِإۡمر  ء  َلَقۡد ِج

ر   َمِعيَ قَاَل أََلۡم أَُقۡل ِإنََّك َلن َتۡسَتِطيَع  .30
 (32) اَصب ۡ

 (31) اۡسر  عُ  أَۡمرِيقَاَل اَل تُ َؤاِخۡذِني ِبَما َنِسيُت َواَل تُ ۡرِهۡقِني ِمۡن  .33

 س  نَ فۡ  ِبَغۡيرِ  زَِكيََّة   نَ ۡفس ا تَ ۡلتَ أَق َ  قَالَ  فَ َقتَ َلُهۥ اُغلَٰم   ِإَذا َلِقَياَفٱنطََلَقا َحتَّىٰ   .32
تَ  َقدۡ لَّ  ۡۡ  (34) نُّۡكر ا َشۡيء ا ِج

ر  َمِعَي قَاَل أََلۡم أَُقل لََّك ِإنََّك َلن َتۡسَتِطيَع  .31
 (35) اَصب ۡ

ِحۡبِني  َقۡد بَ لَ  بَ ۡعَدَها قَاَل ِإن َسأَۡلُتَك َعن َشۡيءِ   .34  لَُّدنِّي ۡغَت ِمنَفاَل ُتصَٰ
 (33) اُعۡذر  

أَبَ ۡوا  َأن ُيَضيُِّفوُهَما أَۡهَل قَ ۡريَة  ٱۡسَتۡطَعَما  أَۡهَلَها فَ  ِإَذا  أَتَ َيا  َفٱنطََلَقا َحتَّىٰ   .35
َت لَتََّخۡذَت قَالَ  َفأَقَاَمُهۥ  يَنَقضَّ  َأن يُرِيدُ  افَ َوَجَدا ِفيَها ِجَدار   ۡۡ  َلۡو ِش

 (33) اَعَلۡيِه َأۡجر  

َذا ِفرَاُق  .33 ِويلِ َسأُنَ بَُِّۡك  َوبَ ۡيِنَك   بَ ۡيِنيقَاَل هَٰ
ۡ
ر الَ  َما بَِتأ

 ۡم َتۡسَتِطع عََّلۡيِه َصب ۡ
(38) 

ِكيَن يَ ۡعَمُلوَن ِفي ٱۡلَبۡحِر َفَأَردتُّ َأنۡ  .33  أَِعيبَ َها أَمَّا ٱلسَِّفيَنةُ َفَكاَنۡت ِلَمسَٰ
ُخذُ  مَِّلك   َورَا َءُهموََكاَن 

ۡ
 (32) اُكلَّ َسِفيَنة  َغۡصب    يَأ
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 وَُكۡفر ا اَما طُۡغيَٰن  َفَخِشيَنا  َأن يُ ۡرِهَقهُ ُمۡؤِمنَ ۡيِن أَبَ َواُه َوأَمَّا ٱۡلغُلَُٰم َفَكاَن  .38
(80) 

ر   َرب ُُّهَماَفَأَرۡدنَا  َأن يُ ۡبِدَلُهَما  .32
ۡنهُ  اَخي ۡ رَ  زََكٰوة   مِّ  (83) ُرۡحم ا بَ َوأَق ۡ

َمۡيِن يَِتيَمۡيِن ِفي ٱۡلَمِديَنِة وََكاَن  .30  لَُّهَما َكنز    ۡحَتُهۥتَ َوأَمَّا ٱۡلِجَداُر َفَكاَن لِغُلَٰ
ا أَبُوُهَما نَ وََكا ِلح  ُلَغا   َأن َربُّكَ  َفَأرَادَ  صَٰ  َوَيۡسَتۡخرَِجا َماَأُشدَّهُ  يَ ب ۡ

ِلكَ  رِي  أَمۡ  َعنۡ  فَ َعۡلُتُهۥ َوَما رَّبَِّك   مِّن َرۡحَمة   َكنَزُهَما ِويلُ  ذَٰ
ۡ
َما َلۡم  تَأ

ر  
 (82) اَتۡسِطع عََّلۡيِه َصب ۡ

لُ  ِذي ٱۡلَقۡرنَ ۡينِ  ُلوَنَك َعن ۡ َ َوَيسۡ  .33 ۡنهُ ُقۡل َسأَت ۡ  (81)  ذِۡكر اوا  َعَلۡيُكم مِّ

 َوَوَجدَ  ۡين  َحِمَۡة  عَ َوَجَدَها تَ ۡغُرُب ِفي  َمۡغِرَب ٱلشَّۡمسِ  ِإَذا بَ َلغَ َحتَّىٰ   .32
ن تَ تَِّخَذ ِفيِهۡم أَ  ا  َوِإمَّ  تُ َعذِّبَ  َأن ِإمَّا   ٱۡلَقۡرنَ ۡينِ  َذايَٰ  قُ ۡلَنا قَ ۡوم ا   ِعنَدَها
 (83) اُحۡسن  

 افَ يُ َعذِّبُُهۥ َعَذاب   بِِّهۦرَ  أَمَّا َمن ظََلَم َفَسۡوَف نُ َعذِّبُُهۥ ثُمَّ يُ َردُّ إَِلىٰ  قَالَ  .31
 (83) نُّۡكر ا

ِلح   .34 َلهُۥ ِمۡن  نَ ُقولُ َوسَ  ٱۡلُحۡسَنٰى   َجزَا ء   فَ َلُهۥ اَوأَمَّا َمۡن َءاَمَن َوَعِمَل صَٰ
 (88) اُيۡسر  أَۡمرِنَا 

ۡم َنۡجَعل لَُّهم لَّ  َوَجَدَها َتۡطُلُع َعَلٰى قَ ۡوم   ٱلشَّۡمسِ  َمۡطِلعَ  ِإَذا بَ َلغَ َحتَّىٰ   .35
ر  ُدوِنَها مِّن 

 (20) اِست ۡ

ِلَك  َوَقۡد َأَحۡطَنا ِبَما  .33 ر   َلَدۡيهِ َكذَٰ
 (23) اُخب ۡ

ۡينِ  ِإَذا بَ َلغَ َحتَّىٰ   .33 َكاُدوَن يَ  الَّ  ام  قَ وۡ  ُدوِنِهَماَوَجَد ِمن  بَ ۡيَن ٱلسَّدَّ
 (21) يَ ۡفَقُهوَن قَ ۡوال  

ُجوَج ُمۡفِسُدوَن ِفي ٱأۡلَۡرضِ  يََٰذا ٱۡلَقۡرنَ ۡينِ قَاُلوا   .38
ۡ
ُجوَج َوَمأ

ۡ
فَ َهۡل  ِإنَّ يَأ

نَ َناَنۡجَعُل َلَك َخۡرج ا َعَلىٰ  َأن َتۡجَعَل  نَ ُهمۡ  بَ ي ۡ  (24) اد  سَ  َوبَ ي ۡ

ر   َربِّيقَاَل َما َمكَّنِّي ِفيِه  .32
نَ ُهمۡ  َنُكمۡ بَ ي ۡ  ۡجَعلۡ أَ  ِبُقوَّة   َفَأِعيُنوِني َخي ۡ  َوبَ ي ۡ

 (25) َرۡدم ا
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  نِ بَ ۡيَن ٱلصََّدفَ يۡ َحتَّىٰ  ِإَذا َساَوٰى  زُبَ َر ٱۡلَحِديدِ  َءاُتوِني  .80
 
قَاَل ٱنُفُخوا 

 (23) اي  أُۡفرِۡغ َعَلۡيِه ِقۡطر  َءاتُونِ  قَالَ  انَار   ِإَذا َجَعَلُهۥَحتَّىٰ  

َذا َرۡحَمة   .83 َوۡعُد ۥ دَكَّا َء  وََكاَن َجَعَلهُ  ۡعُد َربِّيرَّبِّي  فَِإَذا َجا َء وَ  مِّن قَاَل هَٰ
 (28) اَحق   َربِّي

وِر َفَجَمۡعنَُٰهۡم ٱلصُّ  يفِ  َونُِفخَ  بَ ۡعض    ِفي يَُموجُ  يَ ۡوَمِۡذ   بَ ۡعَضُهمۡ َوتَ رَۡكَنا  .82
 (22) اَجۡمع  

ِفرِينَ  يَ ۡوَمِۡذ  َوَعَرۡضَنا َجَهنََّم  .81  (300) اَعۡرض   لِّۡلكَٰ

 َيۡسَتِطيُعوَن وا  اَل وََكانُ  ِذۡكرِيِفي ِغطَا ء  َعن  أَۡعيُ نُ ُهمۡ ٱلَِّذيَن َكاَنۡت  .84
 (303) َسۡمع ا

َأۡولَِيا َء  ِإنَّا  أَۡعَتۡدنَا  وِني  دُ ِمن ِعَباِدي  أََفَحِسَب ٱلَِّذيَن َكَفُرو ا  َأن يَ تَِّخُذوا   .85
ِفرِيَن نُ ُزال    (302) َجَهنََّم لِۡلكَٰ

َيا َوُهۡم َيۡحَسُبونَ ِفي  َسۡعيُ ُهمۡ ٱلَِّذيَن َضلَّ  .83 ن ۡ ن َُّهۡم ُيۡحِسُنوَن أَ  ٱۡلَحيَ ٰوِة ٱلدُّ
ع ا
 (304) ُصن ۡ

لَٰ َِۡك ٱلَِّذيَن َكَفُروا   .83 ُلُهمۡ َحِبَطۡت َولَِقا ئِِهۦ فَ  ايَِٰت َربِِّهمۡ ۡبِ أُو  َفاَل نُِقيُم  َأۡعمَٰ
 (305) اَوۡزن   يَ ۡوَم ٱۡلِقيََٰمةِ َلُهۡم 

ِلَك  .88  (303) ُهُزو ا َوُرُسِلي َءايَِٰتيَجَهنَُّم ِبَما َكَفُروا  َوٱتََّخُذو ا   َجزَا ُؤُهمۡ ذَٰ

ِت َكاَنۡت َلُهۡم  .82  نُ ُزال   ُت ٱۡلِفۡرَدۡوسِ َجنَّٰ ِإنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمُنوا  َوَعِمُلوا  ٱلصَِّٰلحَٰ
(303) 

تِ  اُقل لَّۡو َكاَن ٱۡلَبۡحُر ِمَداد   .20  تَنَفدَ  َأن ۡبلَ ق َ  رُ حۡ ٱۡلبَ  لََنِفدَ  َربِّي لَِّكِلمَٰ
تُ  َنا  َوَلوۡ  َربِّي َكِلمَٰ  (302) اَمَدد   ِبِمۡثِلِهۦِجۡ ۡ

 َبَشر   .23
ُلُكمۡ  ُقۡل ِإنََّما  أَنَا  ث ۡ  َكانَ  َفَمن وَِٰحد    إِلَٰه   ُكمۡ إِلَٰهُ  أَنََّما   إَِليَّ  يُوَحىٰ   مِّ

ا فَ ۡليَ ۡعَمۡل َعَمال  لَِقا َء َربِِّهۦ ۡرُجوا  ي َ  ِلح  ا َربِِّهۦ   َباَدةِ ِبعِ  ۡك ُيۡشرِ  َواَل  صَٰ  َأَحَد 
(330) 
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 د(  اإلضافة على تقدير من

لفظا  33وجد الباحث الإلضافة على تقدير من في سورة الكهف 
، 54، 45، 11، 12، 22، 32، 32، 3آية. وهي في آية  32في 
 . 22، و 84، 32، 55

 وأما الفاظها كالتالي:
  (3) ۡحَسُن َعَمال  أَ  أَي ُُّهمۡ ۡم ُلَوهُ لِنَ ب ۡ  لََّها زِيَنة  ِإنَّا َجَعۡلَنا َما َعَلى ٱأۡلَۡرِض  .3

ُهۡم لِنَ ۡعَلَم  .2 نَٰ  (32)اأََمد   َأۡحَصٰى ِلَما لَِبثُ و ا   َأيُّ ٱۡلِحۡزبَ ۡينِ ثُمَّ بَ َعث ۡ

ُهۡم لِيَ َتَسا َءُلوا   .1 نَٰ ِلَك بَ َعث ۡ نَ ُهۡم  وََكذَٰ ُهمۡ مِّ  قَاَل قَا ِئل   بَ ي ۡ تُ  َكمۡ  ن ۡ نَا لَِبث ۡ ۡم  قَاُلوا  لَِبث ۡ
ُتمۡ  ِبَما أَۡعَلمُ  َربُُّكمۡ  قَاُلوا   بَ ۡعَض يَ ۡوم   يَ ۡوم ا َأۡو  َعثُ و ا  فَ  لَِبث ۡ  ِبَورِِقُكمۡ  َحدَُكمأَ  ٱب ۡ

ِذِهۦ   ِتُكمفَ ۡليَ  اطََعام   أَزَۡكىٰ  أَي َُّها   فَ ۡلَينظُرۡ  ٱۡلَمِديَنةِ  إَِلى هَٰ
ۡ
ۡنهُ  ِبرِۡزق   أ  َوۡليَ تَ َلطَّۡف  مِّ

اَواَل   (32)  ُيۡشِعَرنَّ ِبُكۡم َأَحد 

ا َكۡلبُ ُهمۡ  اِدُسُهمۡ سَ  َخۡمَسة   َويَ ُقوُلونَ  َكۡلبُ ُهمۡ  رَّاِبُعُهمۡ َسيَ ُقوُلوَن ثَ لََٰثة  .4  َرۡجَم 
َعة   َويَ ُقوُلونَ  بِٱۡلَغۡيبِ   ِتِهم َأۡعَلمُ  ي  رَّبِّ  ُقل َكۡلبُ ُهۡم   َوثَاِمنُ ُهمۡ  َسب ۡ  مَّا ِبِعدَّ
ُهۡم َتۡستَ فۡ  اَل وَ  ظَِٰهر ا ِمرَا ء  الَّ إِ  ِفيِهمۡ  ُتَمارِ  َفاَل  قَِليل    ِإالَّ  يَ ۡعَلُمُهمۡ  ن ۡ ِت ِفيِهم مِّ
 (22) اَأَحد  

 َوَحَفۡفنَُٰهَما أَۡعنَٰب نۡ مِ  َجن َّتَ ۡينِ  أِلََحِدِهَما َجَعۡلَنا رَُّجَلۡينِ  َوٱۡضِرۡب َلُهم مََّثال   .5
نَ ُهَما َزۡرع  َوجَ  ل  بَِنخۡ   (12) اَعۡلَنا بَ ي ۡ

ۡنُه َشيۡ  ِكۡلَتا ٱۡلَجن َّتَ ۡينِ  .3 َلُهَما نَ َهر  خِ  َوَفجَّۡرنَا ء ا  َءاَتۡت ُأُكَلَها َوَلۡم َتۡظِلم مِّ  الَٰ
(11) 

َيا َكَما ء  أَنزَۡلنَُٰه ِمَن ٱلسََّما ِء َفٱۡختَ لَ َوٱضۡ  .3
ن ۡ َط بِِهۦ ِرۡب َلُهم مََّثَل ٱۡلَحيَ ٰوِة ٱلدُّ

 ُكلِّ َشۡيء   ىٰ َعلَ  للَّهُ ٱ وََكانَ  ٱلرِّيَُٰح   َتۡذُروهُ  اَباُت ٱأۡلَۡرِض فََأۡصَبَح َهِشيم  ن َ 
 (45) مُّۡقَتِدر ا

َذا ٱۡلُقۡرَءاِن لِلنَّاِس ِمن ُكلِّ َمَثل    .8 َنا ِفي هَٰ نسَٰ  َكانَ َو  َوَلَقۡد َصرَّف ۡ َأۡكثَ َر ُن ٱإۡلِ
 (54) َجَدال   َشۡيء  
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 أَن َوَما َمَنَع ٱلنَّاَس َأن يُ ۡؤِمنُ و ا  ِإۡذ َجا َءُهُم ٱۡلُهَدٰى َوَيۡستَ ۡغِفُروا  َرب َُّهۡم ِإالَّ   .2
تِيَ ُهۡم 

ۡ
تِيَ ُهُم ٱۡلَعَذاُب قُ ُبال   ُسنَُّة ٱأۡلَوَّلِينَ تَأ

ۡ
 (55) َأۡو يَأ

ِكيَن يَ ۡعَمُلوَن ِفي ٱۡلَبۡحِر  .30 َأَردتُّ َأۡن أَِعيبَ َها فَ أَمَّا ٱلسَِّفيَنُة َفَكاَنۡت ِلَمسَٰ
ُخذُ  وََكاَن َورَا َءُهم مَِّلك  

ۡ
 (32) اَغۡصب   ُكلَّ َسِفيَنة   يَأ

نَُٰه ِمن   .33  (84) ب اَسب َ  ُكلِّ َشۡيء  ِإنَّا َمكَّنَّا لَهُۥ ِفي ٱأۡلَۡرِض َوءَاتَ ي ۡ

َفَجَمۡعنَُٰهۡم وِر ٱلصُّ  يفِ  َونُِفخَ  بَ ۡعض    ِفي َيُموجُ  يَ ۡوَمِۡذ   بَ ۡعَضُهمۡ َوتَ رَۡكَنا  .32
 (22) اَجۡمع  

 ه(  اإلضافة على تقدير في
لفظا  33وجد الباحث الإلضافة على تقدير في في سورة الكهف 

 .38، 33، 33، 45، 23، 38، 33، 2آية. وهي في آية  8في 
 وأما الفاظها كالتالي:

َب ٱۡلَكۡهفِ أَۡم َحِسۡبَت َأنَّ  .3  (2) ب اَوٱلرَِّقيِم َكانُوا  ِمۡن َءايَِٰتَنا َعجَ  َأۡصحَٰ

َوُر َعن َكۡهِفِهۡم َوتَ َرى ٱلشَّمۡ  .2 َوِإَذا َغرََبت  نِ َذاَت ٱۡلَيِميَس ِإَذا طََلَعت ت َّزَٰ
َمالِ ت َّۡقِرُضُهۡم  ۡنُه  َوُهۡم ِفي َفۡجَوة  َذاَت ٱلشِّ ِلكَ  مِّ  يَ ۡهدِ  َمن ٱللَّهِ   ايَٰتِ ءَ  ِمنۡ  ذَٰ

ا اَد َلُهۥ َولِي  َتجِ  فَ َلن ُيۡضِللۡ  َوَمن ٱۡلُمۡهَتدِ   فَ ُهوَ  ٱللَّهُ   (33) مُّۡرِشد 
َقاظ    .1 َمالِ   َيِمينِ ٱلۡ  َذاتَ  َونُ َقلِّبُ ُهمۡ  رُُقود   َوُهمۡ  اَوَتۡحَسبُ ُهۡم أَي ۡ  َوَذاَت ٱلشِّ

ُهمۡ  تَ َلَولَّيۡ  مۡ َعَلۡيهِ  ٱطََّلۡعتَ  َلوِ  بِٱۡلَوِصيدِ   ِذرَاَعۡيهِ  وََكۡلبُ ُهم بَِٰسط    ِفرَار ا ِمن ۡ
ُهۡم ُرۡعب  وَ 

َت ِمن ۡ ۡۡ  (38) اَلُمِل

 َلهُۥ  .4
 
وَٰتِ ُقِل ٱللَُّه أَۡعَلُم ِبَما لَِبُثوا   أَۡبِصۡر ِبِهۦ َوَأۡسِمۡع  َما َوٱأۡلَۡرضِ   َغۡيُب ٱلسَّمَٰ
 (23) ارُِك ِفي ُحۡكِمِهۦ  َأَحد  ُيشۡ  َواَل  َلُهم مِّن ُدونِِهۦ ِمن َوِليّ  

َيا َكَما ء  أَنزَۡلنَُٰه ِمَن ٱلسََّما ِء َفٱۡختَ َلطَ  .5
ن ۡ  بِِهۦ َوٱۡضِرۡب َلُهم مََّثَل ٱۡلَحيَ ٰوِة ٱلدُّ

 ٰى ُكلِّ َشۡيء  َعلَ  لَّهُ ٱل وََكانَ  ٱلرِّيَُٰح   َتۡذُروهُ  اَفَأۡصَبَح َهِشيم   نَ َباُت ٱأۡلَۡرضِ 
  (45) مُّۡقَتِدر ا
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 اهُۥ ِفي ٱۡلَبۡحِر َسَرب  َنِسَيا ُحوتَ ُهَما َفٱتََّخَذ َسِبيلَ  ِنِهَماَمۡجَمَع بَ يۡ فَ َلمَّا بَ َلَغا  .3
(33) 

َفأَبَ ۡوا  َأن ُيَضيُِّفوُهَما  اأَۡهَلهَ ٱۡسَتۡطَعَما   أَۡهَل قَ ۡريَة  َحتَّىٰ  ِإَذا  أَتَ َيا  َفٱنطََلَقا  .3
َت قَاَل َلۡو شِ  َفأَقَاَمُهۥ  يَنَقضَّ  َأن يُرِيدُ  افَ َوَجَدا ِفيَها ِجَدار   لَتََّخۡذَت َعَلۡيِه ۡۡ

 (33) اَأۡجر  
َذا  .8 ِويِل َما لَ  ِفرَاُق بَ ۡيِنيقَاَل هَٰ

ۡ
 َسأُنَ بَُِّۡك بَِتأ

ر امۡ َوبَ ۡيِنَك 
.  َتۡسَتِطع عََّلۡيِه َصب ۡ

(38) 
 و( اإلضافة التي المضاف إليه مفرد

وجد الباحث الإلضافة التي المضاف إليه مفرد في سورة الكهف 
. 43التي تتضمن المركب اإلضافي إال آية  لفظا في جميع اآليات 223

وألفاظها كل اإلضافة في هذه السورة إال اإلضافة التي المضاف إليه جملة 
 التي ستذكر ألفاظها.

 ز( اإلضافة التي المضاف إليه جملة
وجد الباحث اإلضافة التي المضاف إليه جملة في سورة الكهف 

، 24، 23، 33 ،33، 34، 30آية، وهي في آية  22لفظا في  21
12 ،43 ،50 ،52 ،55 ،30 ،31 ،33 ،34 ،33 ،83 ،20 ،21  ،
 .302، و28، 23

 وأما ألفاظها كالتالي:
َيةُ  .3  َوَهيِّئۡ  َرۡحَمة   ِف فَ َقاُلوا  َرب ََّنا  َءاتَِنا ِمن لَُّدنكَ إَِلى ٱۡلَكهۡ  ِإۡذ َأَوى ٱۡلِفت ۡ

 (30) الََنا ِمۡن أَۡمرِنَا َرَشد  

ِت َوٱأۡلَۡرِض َلن فَ َقاُلوا  َرب َُّنا َربُّ ٱلسَّمَٰ  ِإۡذ قَاُموا  َوَرَبۡطَنا َعَلٰى قُ ُلوِبِهۡم  .2 وَٰ
 (34) َشَطط ا الََّقۡد قُ ۡلَنا  ِإذ   نَّۡدُعَوا  ِمن ُدونِِهۦ  إِلَٰه   

ا  إَِلى ٱۡلَكۡهفِ َوِإِذ ٱۡعتَ زَۡلُتُموُهۡم  .1 ُوۥ 
ۡ
نُشۡر َلُكۡم يَ  َوَما يَ ۡعُبُدوَن ِإالَّ ٱللََّه َفأ

ۡرفَ ق   ۡن أَۡمرُِكم مِّ  (33) اَربُُّكم مِّن رَّۡحَمِتِهۦ َويُ َهيِّۡئ َلُكم مِّ
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َوُر َعن َكۡهِفِهۡم َذاَت ٱۡلَيِميِن  ِإَذا طََلَعتَوتَ َرى ٱلشَّۡمَس  .4  ِإَذا َغَرَبتوَ ت َّزَٰ
َماِل َوُهۡم ِفي َفۡجَوة  ۡنُه  ت َّۡقِرُضُهۡم َذاَت ٱلشِّ ِلكَ  مِّ  َمن ٱللَّهِ   َءايَٰتِ  ِمنۡ  ذَٰ

ا اَولِي   َد َلُهۥَتجِ  فَ َلن ُيۡضِللۡ  َوَمن ٱۡلُمۡهَتدِ   فَ ُهوَ  ٱللَّهُ  يَ ۡهدِ   (33) مُّۡرِشد 

ِلَك أَۡعثَ ۡرنَا َعَلۡيِهۡم لِيَ ۡعَلُمو ا  َأنَّ َوۡعَد ٱللَِّه َحق   .5  رَۡيبَ  اَل  ٱلسَّاَعةَ  َأنَّ وَ  وََكذَٰ
ُنوا  َعَلۡيِهم ب ُ بَ ي ۡ  ِإۡذ يَ تَ نََٰزُعونَ يَها  فِ  يَٰن  نَ ُهۡم أَۡمَرُهۡم  فَ َقاُلوا  ٱب ۡ

 ِبِهۡم   أَۡعَلمُ  رَّب ُُّهمۡ  ان ۡ
 (23) اۡسِجد  َعَلۡيِهم مَّ  ِخَذنَّ لَنَ تَّ  أَۡمرِِهمۡ  َعَلىٰ   َغَلُبوا   ٱلَِّذينَ  قَالَ 

 َأن يَ ۡهِدَيِن َربِّي َوُقۡل َعَسىٰ   ِإَذا َنِسيتَ َوٱذُۡكر رَّبََّك  ِإالَّ  َأن َيَشا َء ٱللَُّه   .3
َذا َرَشد   َرَب ِمۡن هَٰ

 (24) اأِلَق ۡ

هِ  ِإن تَ َرِن أَنَا  َجن ََّتَك قُ ۡلَت َما َشا ءَ ٱللَّهُ اَل قُ وََّة ِإالَّ بِٱللَّ  ِإۡذ َدَخۡلتَ َوَلۡواَل   .3
 (12) َوَوَلدا أََقلَّ ِمنَك َماال  

ُهۡم  فَ َلمۡ  َوَحَشۡرنَُٰهمۡ  ٱأۡلَۡرَض بَارِزَة  ٱۡلِجَباَل َوتَ َرى  َويَ ۡوَم ُنَسيِّرُ  .8 نُ َغاِدۡر ِمن ۡ
 (43) اَأَحد  

 ٱۡلِجنِّ لِۡلَملَٰ َِۡكِة ٱۡسُجُدوا  أِل َدَم َفَسَجُدو ا  ِإالَّ  ِإۡبِليَس َكاَن ِمنَ  َوِإۡذ قُ ۡلَنا .2
 أَفَ تَ تَِّخُذونَُهۥ َوُذرِّي ََّتهُۥ  َأۡولَِيا َء ِمن ُدونِ 

ي َوُهۡم َلُكۡم فَ َفَسَق َعۡن أَۡمِر َربِِّهۦ  
َس لِلظَِّٰلِميَن َبَدال   ۡۡ  (50) َعُدوُّ  ِب

ۡم َيۡسَتِجيُبوا  َلُهۡم َزَعۡمُتۡم َفَدَعۡوُهۡم فَ لَ  ٱلَِّذينَ  نَاُدوا  ُشرََكا ِءيَ  َويَ ۡوَم يَ ُقولُ  .30
نَ ُهم مَّۡوِبق    (52) اَوَجَعۡلَنا بَ ي ۡ

ُروا  َرب َُّهۡم ِإالَّ  َأن فِ َوَيۡستَ غۡ  ِإۡذ َجا َءُهُم ٱۡلُهَدىٰ َوَما َمَنَع ٱلنَّاَس َأن يُ ۡؤِمنُ و ا    .33
تِيَ ُهۡم ُسنَُّة 

ۡ
تِيَ ُهُم ٱۡلَعَذاُب قُ ُبال  تَأ

ۡ
 (55) ٱأۡلَوَّلِيَن َأۡو يَأ

ُلَغ َمۡجَمَع ٱۡلَبۡحرَيۡ  َوِإۡذ قَاَل ُموَسىٰ  .32 رَُح َحتَّىٰ  أَب ۡ ِن أَۡو أَۡمِضَي لَِفَتٰىُه اَل  أَب ۡ
 (30) اُحُقب  

َنا  قَاَل أََرَءۡيَت  .31 نَسٰىِنيُه ا  أَ إَِلى ٱلصَّۡخَرِة فَِإنِّي َنِسيُت ٱۡلُحوَت َومَ  ِإۡذ َأَوي ۡ
 (31) اِإالَّ ٱلشَّۡيطَُٰن َأۡن أَذُۡكَرُهۥ  َوٱتََّخَذ َسِبيَلُهۥ ِفي ٱۡلَبۡحِر َعَجب  
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تَ َها لِتُ ۡغرَِق أَۡهَلَها ِفي ٱلسَِّفيَنِة َخَرقَ َها  قَاَل َأَخرَ  ِإَذا رَِكَبا َفٱنطََلَقا َحتَّىٰ   .34 ق ۡ
َت َشيۡ  ۡۡ  (33) اا ِإۡمر  ء  َلَقۡد ِج

نَ ۡفس   ِبَغۡيرِ  زَِكيََّة   نَ ۡفس ا ۡلتَ أَقَ ت َ  قَالَ  فَ َقتَ َلُهۥ اُغلَٰم   ِإَذا َلِقَيا َفٱنطََلَقا َحتَّىٰ   .35
تَ  لََّقدۡ  ۡۡ  (34) نُّۡكر ا َشۡيء ا ِج

أَبَ ۡوا  َأن ُيَضيُِّفوُهَما أَۡهَل قَ ۡريَة  ٱۡسَتۡطَعَما  أَۡهَلَها فَ  ِإَذا  أَتَ َيا  َفٱنطََلَقا َحتَّىٰ   .33
َت لَتََّخۡذَت َعَلۡيِه قَاَل لَ  َفأَقَاَمُهۥ  يَنَقضَّ  َأن يُرِيدُ  افَ َوَجَدا ِفيَها ِجَدار   ۡۡ ۡو ِش

 (33) اَأۡجر  

 َوَوَجدَ  ِمَۡة  حَ َمۡغِرَب ٱلشَّۡمِس َوَجَدَها تَ ۡغُرُب ِفي َعۡين   ِإَذا بَ َلغَ َحتَّىٰ   .33
 ان تَ تَِّخَذ ِفيِهۡم ُحۡسن  أَ  َوِإمَّا   تُ َعذِّبَ  َأن ِإمَّا   ٱۡلَقۡرنَ ۡينِ  يََٰذا قُ ۡلَنا قَ ۡوم ا   ِعنَدَها

(83) 

ۡم َنۡجَعل لَُّهم لَّ  َمۡطِلَع ٱلشَّۡمِس َوَجَدَها َتۡطُلُع َعَلٰى قَ ۡوم   ِإَذا بَ َلغَ َحتَّىٰ   .38
ر  
 (20) امِّن ُدوِنَها ِست ۡ

ۡيِن َوَجَد ِمن ُدونِِهَما قَ ۡوم   ِإَذا بَ َلغَ َحتَّىٰ   .32 َكاُدوَن يَ ۡفَقُهوَن يَ  الَّ  ابَ ۡيَن ٱلسَّدَّ
 (21) قَ ۡوال  

 َحتَّىٰ  َءاُتوِني زُبَ َر ٱۡلَحِديدِ  َحتَّىٰ  ِإَذا َساَوٰى بَ ۡيَن ٱلصََّدفَ ۡيِن قَاَل ٱنُفخُ  .20
 
وا 

 (23) ارِۡغ َعَلۡيِه ِقۡطر  ي  أُفۡ َءاتُونِ  قَالَ  انَار   ِإَذا َجَعَلُهۥ

َذا َرۡحَمة   .23 دَكَّا َء  وََكاَن َوۡعُد  َجَعَلُهۥ فَِإَذا َجا َء َوۡعُد َربِّيرَّبِّي   مِّن قَاَل هَٰ
 (28) اَربِّي َحق  

تِ  اُقل لَّۡو َكاَن ٱۡلَبۡحُر ِمَداد   .22  تَنَفدَ  َأن قَ ۡبلَ  رُ ٱۡلَبحۡ  لََنِفدَ  َربِّي لَِّكِلمَٰ
تُ  َنا ِبِمۡثِلِهۦ َمَدد   َوَلوۡ  َربِّي َكِلمَٰ

 (302) اِجۡ ۡ

وبالخالصة أنواع المركب اإلضافي في سورة الكهف تقوم بالجدول 
1.3: 

 : أنواع المركب اإلضافي في سورة الكهف3.3الجدول 

 عدد اآليات عدد األلفاظ أنواع المركب اإلضافي الرقم
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 2 2 اإلضافة اللفظي 3
 24 248 اإلضافة المعنوي 2
 23 222 اإلضافة التي على تقدير الالم 1
 32 33 اإلضافة التي على تقدير من 4
 8 33 اإلضافة التي على تقدير في 5
 24 223 اإلضافة التي المضاف إليه مفرد 3
 22 21 اإلضافة التي المضاف إليه جملة 3

  

 أنواع المركب الوصفي في سورة الكهف -2

في سورة  )النعت( الباحث خمسة أنواع المركب الوصفيوجد 
النعت الحقيقي، والنعت السببي، والنعت المفرد، والنعت الكهف، وهي: 

 الجملة، والنعت شبة الجملة.
 النعت الحقيقي (أ

  13لفظا في  50وجد الباحث النعت الحقيقي فيسورة الكهف 
، 28، 22، 32، 33، 35، 31، 8، 3، 5، 2، 3آية، وهي في آية 

22 ،13 ،12 ،40 ،41 ،44 ،45 ،43 ،58 ،32 ،35 ،33 ،34 ،
33 ،33 ،32 ،82 ،83 ،83 ،21 ،24 ،28 ،304 ،302 ،330. 

 وأما ألفاظها كالتالي: 

 (3) ُهۥ ِعَوَجا  لَّ أَنَزَل َعَلٰى َعۡبِدِه ٱۡلِكتََٰب َوَلۡم َيۡجَعل لِلَِّه ٱلَِّذي  ُد ٱۡلَحمۡ  .3
س ا لِّيُنِذرَ  اقَ يِّم   .2

ۡ
ا بَأ رَ  لَُّدۡنهُ  مِّن َشِديد   يَ ۡعَمُلونَ  ٱلَِّذينَ  ِنينَ ٱۡلُمۡؤمِ  َويُ َبشِّ

تِ   (2) اَأۡجر ا َحَسن  َأنَّ َلُهۡم  ٱلصَِّٰلحَٰ
ِهِهۡم   ِمنۡ  جُ َتۡخرُ  َكِلَمة   َكبُ َرۡت  أِل بَا ِئِهۡم   َواَل  ِعۡلم   ِمنۡ ا َلُهم بِِهۦ مَ  .1 وَٰ ِإن  أَف ۡ

 (5) ب ايَ ُقوُلوَن ِإالَّ َكذِ 
ُلَوهُ  لََّها زِيَنة  ِإنَّا َجَعۡلَنا َما َعَلى ٱأۡلَۡرِض  .4  (3)  َعَمال  ۡحَسُن ۡم أَي ُُّهۡم أَ لِنَ ب ۡ
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َها  .5 ِعُلوَن َما َعَلي ۡ اَصِعيَوِإنَّا َلجَٰ  (8) ُجُرز ا د 
َية  َءاَمُنو ِإن َُّهۡم  بِٱۡلَحقِّ   َك نَ َبَأُهمنَّۡحُن نَ ُقصُّ َعَليۡ  .3  ىَوزِۡدنَُٰهۡم ُهد  ِبَربِِّهۡم  ا  ِفت ۡ

(31) 
ُتونَ  لَّۡواَل  ِء قَ ۡوُمَنا ٱتََّخُذوا  ِمن ُدونِِهۦ  َءاِلَهة  هَٰ ُؤاَل   .3

ۡ
 بَ يِّن    ِبُسۡلطَٰنِ   َلۡيِهمعَ  يَأ

تَ َرىٰ  ِممَّنِ  َأۡظَلمُ  َفَمنۡ   (35) الَِّه َكِذب  ٱل َعَلى ٱف ۡ
َوُر َعن َكۡهِفِهۡم َذاَت ٱۡلَيِميِن َوِإَذا َغَرَبت .8  َوتَ َرى ٱلشَّۡمَس ِإَذا طََلَعت ت َّزَٰ

َماِل َوُهۡم ِفي َفۡجَوة  ۡنُه  ت َّۡقِرُضُهۡم َذاَت ٱلشِّ ِلكَ  مِّ  َمن ٱللَّهِ   ايَٰتِ ءَ  ِمنۡ  ذَٰ
ا الِي  وَ َد َلُهۥ َتجِ  فَ َلن ُيۡضِللۡ  َوَمن ٱۡلُمۡهَتدِ   فَ ُهوَ  ٱللَّهُ  يَ ۡهدِ   (33) مُّۡرِشد 

نَ ُهۡم  قَاَل قَا   .2 ُهۡم لِيَ َتَسا َءُلوا  بَ ي ۡ نَٰ ِلَك بَ َعث ۡ ُهمۡ مِّ  ِئل  وََكذَٰ تُ  َكمۡ  ن ۡ نَا لَِبث ۡ ۡم  قَاُلوا  لَِبث ۡ
ُتمۡ  ِبَما أَۡعَلمُ  َربُُّكمۡ  قَاُلوا   يَ ۡوم ا َأۡو بَ ۡعَض يَ ۡوم    َعثُ و ا  فَ  لَِبث ۡ  ِبَورِِقُكمۡ  َأَحدَُكم ٱب ۡ

ِذِهۦ   ِتُكمفَ ۡليَ  طََعام ا أَزَۡكىٰ  أَي َُّها   فَ ۡلَينظُرۡ  ٱۡلَمِديَنةِ  إَِلى هَٰ
ۡ
ۡنهُ  ِبرِۡزق   أ  َوۡليَ تَ َلطَّۡف  مِّ

اَواَل   (32)  ُيۡشِعَرنَّ ِبُكۡم َأَحد 
ا َكۡلبُ ُهمۡ  اِدُسُهمۡ سَ  َخۡمَسة   َويَ ُقوُلونَ  َكۡلبُ ُهمۡ  رَّاِبُعُهمۡ َسيَ ُقوُلوَن ثَ لََٰثة  .30  َرۡجَم 

َعة   َويَ ُقوُلونَ  بِٱۡلَغۡيبِ   ِتِهم َأۡعَلمُ  ي  رَّبِّ  ُقل َكۡلبُ ُهۡم   َوثَاِمنُ ُهمۡ  َسب ۡ  مَّا ِبِعدَّ
ُهۡم تَ فۡ َتسۡ  اَل وَ  ظَِٰهر ا ِمرَا ء  الَّ إِ  ِفيِهمۡ  ُتَمارِ  َفاَل  قَِليل    ِإالَّ  يَ ۡعَلُمُهمۡ  ن ۡ ِت ِفيِهم مِّ
  (22) اَأَحد  

 َوۡجَههُۥ  َوٱۡصِبۡر نَ ۡفَسَك َمَع ٱلَِّذيَن يَۡدُعوَن َرب َُّهم بِٱۡلَغَدٰوِة َوٱۡلَعِشيِّ يُرِيُدونَ  .33
ُهۡم تُرِيُد زِيَنَة  َناَك َعن ۡ َيا  َواَل تَ ۡعُد َعي ۡ ن ۡ اَل ُتِطۡع َمۡن أَۡغَفۡلَنا قَ ۡلَبهُۥ وَ  ٱۡلَحيَ ٰوِة ٱلدُّ
 (28) اأَۡمرُُهۥ فُ ُرط  َعن ذِۡكرِنَا َوٱت ََّبَع َهَوٰىُه وََكاَن 

َتۡدنَا َوُقِل ٱۡلَحقُّ ِمن رَّبُِّكۡم  َفَمن َشا َء فَ ۡليُ ۡؤِمن َوَمن َشا َء فَ ۡلَيۡكُفۡر  ِإنَّا  أَعۡ   .32
 َكٱۡلُمۡهلِ   ِبَما ء  ا  ِبِهۡم ُسرَاِدقُ َها  َوِإن َيۡسَتِغيُثوا  يُ َغاثُو ِلِميَن نَار ا َأَحاَط لِلظَّٰ 

سَ  ٱۡلُوُجوَه   َيۡشِوي ۡۡ  (22) ٱلشَّرَاُب َوَسا َءۡت ُمۡرتَ َفق ا ِب
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لَٰ َِۡك َلُهۡم َجنَُّٰت  .31 رُ  َتۡحِتِهمُ  ِمن َتۡجرِي َعۡدن  أُو  هَٰ  ِمنۡ  ِفيَها َحلَّۡونَ يُ  ٱأۡلَن ۡ
َرق  وَ  ُسنُدس مِّن ُخۡضر ا ثَِياب ا َويَ ۡلَبُسونَ  َذَهب   ِمن َأَساِورَ  يَن ئِ مُّتَّكِ  ِإۡستَ ب ۡ

 (13) اٱأۡلَرَا ِئكِ  نِۡعَم ٱلث ََّواُب َوَحُسَنۡت ُمۡرتَ َفق  ِفيَها َعَلى 
 َوَحَفۡفنَُٰهَما أَۡعنَٰب نۡ مِ  َجن َّتَ ۡينِ  أِلََحِدِهَما َجَعۡلَنا رَُّجَلۡينِ  َوٱۡضِرۡب َلُهم مََّثال   .34

نَ ُهَما َزۡرع  َوجَ  ل  بَِنخۡ   (12) اَعۡلَنا بَ ي ۡ
ر   .35

َهاعَ  َويُ ۡرِسلَ  َجنَِّتكَ  مِّن افَ َعَسٰى َربِّي  َأن يُ ۡؤتَِيِن َخي ۡ  مِّنَ  ُحۡسَبان ا َلي ۡ
 (40) زََلق ا اَصِعيد  فَ ُتۡصِبَح  ٱلسََّما ءِ 

 (41) نَتِصر ا لَِّه َوَما َكاَن مُ ٱل ُدونِ  ِمن يَنُصُرونَُهۥ ِفَۡة  َوَلۡم َتُكن لَُّهۥ  .33
رُ  ُهوَ  لِلَِّه ٱۡلَحقِّ  َيُة ُهَناِلَك ٱۡلَولَٰ  .33 ر   ث ا َخي ۡ

 (44) ُعۡقب ا َوَخي ۡ
َياَوٱۡضِرۡب َلُهم مََّثَل  .38 ن ۡ سََّما ِء َفٱۡختَ َلَط بِِهۦ ِمَن ٱلَكَما ء  أَنزَۡلنَُٰه   ٱۡلَحيَ ٰوِة ٱلدُّ

 ٰى ُكلِّ َشۡيء  َعلَ  للَّهُ ٱ وََكانَ  ٱلرِّيَُٰح   َتۡذُروهُ  انَ َباُت ٱأۡلَۡرِض َفَأۡصَبَح َهِشيم  
 (45) مُّۡقَتِدر ا

َيا  ٱلۡ ٱۡلَماُل َوٱۡلبَ ُنوَن زِيَنُة  .32 ن ۡ ر  ِعنَد َربَِّك  تُ َوٱۡلبَِٰقيَُٰت ٱلصَِّٰلحَٰ  َحيَ ٰوِة ٱلدُّ
َخي ۡ

ر   اثَ َواب  
 (43) أََمال   َوَخي ۡ

 َلُهُم ٱۡلَعَذاَب  َلۡو يُ َؤاِخُذُهم ِبَما َكَسُبوا  َلَعجَّلَ ُذو ٱلرَّۡحَمةِ   َوَربَُّك ٱۡلَغُفورُ  .20
 (58) َمۡوِئال  ِمن ُدونِِهۦ ُدوا  َيجِ  لَّن مَّۡوِعد  َبل لَُّهم 

َذاسَ فَ َلمَّا َجاَوزَا قَاَل لَِفَتٰىهُ َءاتَِنا َغَدا َءنَا َلَقۡد َلِقيَنا ِمن  .23  (32) اَنَصب   َفرِنَا هَٰ
نَٰهُ  ِعَباِدنَا   مِّنۡ  اَعۡبد  فَ َوَجَدا  .22  انَُٰه ِمن لَُّدنَّا ِعۡلم  َعلَّمۡ وَ  ِعنِدنَا مِّنۡ  َرۡحَمة   َءاتَ ي ۡ

(35) 
تَ َها لِت ُ  .21 ۡغرَِق أَۡهَلَها َفٱنطََلَقا َحتَّىٰ  ِإَذا رَِكَبا ِفي ٱلسَِّفيَنِة َخَرقَ َها  قَاَل َأَخَرق ۡ

َت  ۡۡ  (33) اا ِإۡمر  ء  َشيۡ َلَقۡد ِج
نَ ۡفس   ِبَغۡيرِ  زَِكيََّة   نَ ۡفس ا ۡلتَ أَقَ ت َ  قَالَ  فَ َقتَ َلُهۥ اَفٱنطََلَقا َحتَّىٰ  ِإَذا َلِقَيا ُغلَٰم   .24

تَ  لََّقدۡ  ۡۡ  (34) نُّۡكر ا َشۡيء ا ِج
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ِحۡبِني  َقۡد بَ َلۡغتَ  َشۡيءِ  بَ ۡعَدَهاقَاَل ِإن َسأَۡلُتَك َعن  .25  ِمن لَُّدنِّي َفاَل ُتصَٰ
 (33) اُعۡذر  

يُِّفوُهَما َفٱنطََلَقا َحتَّىٰ  ِإَذا  أَتَ َيا  أَۡهَل قَ ۡريَة  ٱۡسَتۡطَعَما  أَۡهَلَها َفأَبَ ۡوا  َأن ُيضَ  .23
َت لَتََّخۡذَت َعَلۡيِه قَاَل لَ  َفأَقَاَمُهۥ  يَنَقضَّ  َأن يُرِيدُ  اِجَدار  فَ َوَجَدا ِفيَها  ۡۡ ۡو ِش

 (33) اَأۡجر  
ِكيَن يَ ۡعَمُلونَ  أَمَّا ٱلسَِّفيَنُة َفَكاَنۡت  .23 َأَردتُّ َأۡن أَِعيبَ َها ِفي ٱۡلَبۡحِر فَ  ِلَمسَٰ

ُخذُ  مَِّلك  وََكاَن َورَا َءُهم 
ۡ
 (32) اُكلَّ َسِفيَنة  َغۡصب   يَأ

َمۡيِن يَِتيَمۡينِ َوأَمَّا ٱۡلِجَداُر َفَكاَن  .28  لَُّهَما َكنز  َكاَن َتۡحَتُهۥ  َو  ِفي ٱۡلَمِديَنةِ  ِلُغلَٰ
ا أَبُوُهَما وََكانَ  ِلح  ُلَغا   َأن رَبُّكَ  َفَأرَادَ  صَٰ  َكنَزُهَما َيۡسَتۡخرَِجاوَ  َأُشدَُّهَما يَ ب ۡ
ِويُل َما َلۡم تَ أَمۡ  َعنۡ  فَ َعۡلُتُهۥ َوَما رَّبَِّك   مِّن َرۡحَمة  

ۡ
ِلَك تَأ ۡسِطع عََّلۡيِه رِي  ذَٰ

ر  
 (82) اَصب ۡ

 َوَوَجدَ  ۡين  َحِمَۡة  عَ ِفي َحتَّىٰ  ِإَذا بَ َلَغ َمۡغِرَب ٱلشَّۡمِس َوَجَدَها تَ ۡغُرُب  .22
 ان تَ تَِّخَذ ِفيِهۡم ُحۡسن  أَ  َوِإمَّا   تُ َعذِّبَ  َأن ِإمَّا   ٱۡلَقۡرنَ ۡينِ  يََٰذا قُ ۡلَنا قَ ۡوم ا   ِعنَدَها

(83) 
 نُّۡكر ا اَعَذاب  ۥ قَاَل أَمَّا َمن ظََلَم َفَسۡوَف نُ َعذِّبُُهۥ ثُمَّ يُ َردُّ إَِلٰى َربِِّهۦ فَ يُ َعذِّبُهُ  .10

(83) 
ۡيِن َوَجَد ِمن ُدوِنِهَما  .13 يَ ۡفَقُهوَن  َكاُدونَ يَ  الَّ  اقَ ۡوم  َحتَّىٰ  ِإَذا بَ َلَغ بَ ۡيَن ٱلسَّدَّ

 (21) قَ ۡوال  
ُجوَج ُمۡفِسُدوَن ِفي ٱأۡلَۡرِض ف َ يََٰذا ٱۡلَقۡرنَ ۡيِن قَاُلوا   .12

ۡ
ُجوَج َوَمأ

ۡ
َهۡل َنۡجَعُل ِإنَّ يَأ

نَ ُهۡم َسد  َأن َتۡجَعَل  َخۡرج ا َعَلىٰ  َلَك  نَ َنا َوبَ ي ۡ  (24) ابَ ي ۡ
َذا  .11 َكاَن َوۡعُد فَِإَذا َجا َء َوۡعُد َربِّي َجَعَلهُۥ دَكَّا َء  َو  رَّبِّي   مِّن َرۡحَمة  قَاَل هَٰ

 (28) اَربِّي َحق  
َياٱلَِّذيَن َضلَّ َسۡعيُ ُهۡم ِفي  .14 ن ۡ  أَن َُّهۡم ُيۡحِسُنوَن َوُهۡم َيۡحَسُبونَ  ٱۡلَحيَ ٰوِة ٱلدُّ

ع  
 (304) اُصن ۡ
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تِ  اِمَداد  ُقل لَّۡو َكاَن ٱۡلَبۡحُر  .15 تُ  تَنَفدَ  َأن قَ ۡبلَ  ٱۡلَبۡحرُ  لََنِفدَ  َربِّي لَِّكِلمَٰ  َكِلمَٰ
َنا ِبِمۡثِلِهۦ َمَدد   َوَلوۡ  َربِّي

 (302) اِجۡ ۡ
 َبَشر   .16

ُلُكمۡ  ُقۡل ِإنََّما  أَنَا  ث ۡ  َكانَ  َفَمن وَِٰحد    لَٰه  إِ  إِلَُٰهُكمۡ  أَنََّما   إَِليَّ  يُوَحىٰ   مِّ
ِلح ا َعَمال  ۡرُجوا  لَِقا َء َربِِّهۦ فَ ۡليَ ۡعَمۡل ي َ  اعِ بِ  ُيۡشرِۡك  َواَل  صَٰ   َباَدِة َربِِّهۦ  َأَحَد 

(220) 

 النعت السببي (ب

  30لفظا في  31سورة الكهف  في وجد الباحث النعت السببي
، و 20، 35، 58، 52، 45، 12، 13، 22، 22آية، وهي في آية 

330. 
 ألفاظها كالتالي:وأما 

ا َكۡلبُ ُهمۡ  َساِدُسُهمۡ  َخۡمَسة   َويَ ُقوُلونَ  َكۡلبُ ُهمۡ  رَّاِبُعُهمۡ ثَ لَٰثَة َسيَ ُقوُلوَن  .3  َرۡجَم 
َعة   َويَ ُقوُلونَ  بِٱۡلَغۡيبِ   ِتِهم أَۡعَلمُ  بِّي  رَّ  ُقل َكۡلبُ ُهۡم   َوثَاِمنُ ُهمۡ  َسب ۡ  مَّا ِبِعدَّ
ُهۡم َتۡستَ فۡ  َواَل  اظَِٰهر   الَّ ِمرَا ء  إِ  ِفيِهمۡ  ُتَمارِ  َفاَل  قَِليل    ِإالَّ  يَ ۡعَلُمُهمۡ  ن ۡ ِت ِفيِهم مِّ
 (22) اَأَحد  

ۡر  ِإنَّا  أَۡعَتۡدنَا َشا َء فَ ۡليُ ۡؤِمن َوَمن َشا َء فَ ۡلَيۡكفُ  َحقُّ ِمن رَّبُِّكۡم  َفَمنٱلۡ َوُقِل  .2
 َكٱۡلُمۡهلِ   َغاثُوا  ِبَما ء  ي ُ َوِإن َيۡسَتِغيُثوا   نَار ا َأَحاَط ِبِهۡم ُسرَاِدقُ َها   لِلظَِّٰلِمينَ 
سَ  ٱۡلُوُجوَه   َيۡشِوي ۡۡ  (22) ٱلشَّرَاُب َوَسا َءۡت ُمۡرتَ َفق ا ِب

لَٰ َِۡك َلُهۡم َجنَُّٰت  .1 رُ  َتۡحِتِهمُ  ِمن َتۡجرِي َعۡدن  أُو  هَٰ  ِمنۡ  ِفيَها َحلَّۡونَ يُ  ٱأۡلَن ۡ
َرق  وَ  ُسنُدس مِّن ُخۡضر ا ثَِياب ا َويَ ۡلَبُسونَ  َذَهب   ِمن َأَساِورَ  يَن ئِ مُّتَّكِ  ِإۡستَ ب ۡ

 (13) اِفيَها َعَلى ٱأۡلَرَا ِئكِ  نِۡعَم ٱلث ََّواُب َوَحُسَنۡت ُمۡرتَ َفق  
 أَۡعنَٰب ِمنۡ  َجن َّتَ ۡينِ  أِلََحِدِهَما َجَعۡلَنا رَُّجَلۡينِ  َلُهم مََّثال   َوٱۡضِرۡب  .4

نَ ُهَما َزۡرع  َوجَ  ل  بَِنخۡ  َوَحَفۡفنَُٰهَما  (12) اَعۡلَنا بَ ي ۡ
َيا   َوٱۡضِرۡب  .5 ن ۡ لسََّما ِء َفٱۡختَ َلَط ِبِهۦ ِمَن ٱ َكَما ء  أَنزَۡلنَٰهُ َلُهم مََّثَل ٱۡلَحيَ ٰوِة ٱلدُّ

 ٰى ُكلِّ َشۡيء  َعلَ  للَّهُ ٱ وََكانَ  ٱلرِّيَُٰح   َتۡذُروهُ  اَهِشيم  َفَأۡصَبَح  نَ َباُت ٱأۡلَۡرضِ 
 (45) مُّۡقَتِدر ا
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ۡم َيۡسَتِجيُبوا  َلُهۡم َزَعۡمُتۡم َفَدَعۡوُهۡم فَ لَ  ٱلَِّذينَ  ُشرََكا ِءيَ َويَ ۡوَم يَ ُقوُل نَاُدوا   .3
نَ ُهمَوَجَعۡلَنا   (52) امَّۡوِبق   بَ ي ۡ

َعَذاَب  َوَربَُّك ٱۡلَغُفوُر ُذو ٱلرَّۡحَمةِ  َلۡو يُ َؤاِخُذُهم ِبَما َكَسُبوا  َلَعجََّل َلُهُم ٱلۡ  .3
 (58) ِمن ُدونِِهۦ َمۡوِئل   ُدوا  َيجِ  لَّن مَّۡوِعد  َبل لَُّهم 

نَٰهُ  ِعَباِدنَا   مِّنۡ  اَعۡبد  فَ َوَجَدا  .8  انَٰهُ ِمن لَُّدنَّا ِعۡلم  َعلَّمۡ وَ  ِعنِدنَا مِّنۡ  َرۡحَمة   َءاتَ ي ۡ
(35) 

لَُّهم  ۡم َنۡجَعللَّ  ۡوم  ق َ َحتَّىٰ  ِإَذا بَ َلَغ َمۡطِلَع ٱلشَّۡمِس َوَجَدَها َتۡطُلُع َعَلٰى  .2
ر  
 (20) امِّن ُدوِنَها ِست ۡ

ُلُكمۡ  َبَشر   ُقۡل ِإنََّما  أَنَا   .30 ث ۡ  َكانَ  َفَمن وَِٰحد    إِلَٰه   مۡ إِلَُٰهكُ  أَنََّما   إَِليَّ  يُوَحىٰ   مِّ
ِلح ا ۡرُجوا  لَِقا َء َربِِّهۦ فَ ۡليَ ۡعَمۡل َعَمال  ي َ   اَباَدِة َربِِّهۦ  َأَحَد  ِبعِ  ُيۡشرِۡك  َواَل  صَٰ
(220) 

 النعت المفرد (ج
 21لفظا في  28سورة الكهف  في وجد الباحث النعت المفرد

، 40، 13، 28، 22، 32، 33، 35، 8، 2، 3آية، وهي في آية 
، و 304، 83، 83، 82، 34، 33، 32، 58، 52، 43، 45، 44

330. 
 وأما ألفاطها كالتالي:

  (3) ِعَوَجا   أَنَزَل َعَلٰى َعۡبِدِه ٱۡلِكتََٰب َوَلۡم َيۡجَعل لَُّهۥ لِلَِّه ٱلَِّذي  َحۡمُد ٱلۡ  .3
س ا لِّيُنِذرَ  اقَ يِّم   .2

ۡ
ا بَأ رَ  لَُّدۡنهُ  مِّن َشِديد   يَ ۡعَمُلونَ  ٱلَِّذينَ  ِمِنينَ ٱۡلُمؤۡ  َويُ َبشِّ

تِ   (2) اَأۡجر ا َحَسن  َأنَّ َلُهۡم  ٱلصَِّٰلحَٰ
َها  .1 ِعُلوَن َما َعَلي ۡ اَصِعيَوِإنَّا َلجَٰ  (8)  ُجُرز ا د 
ُتونَ  لَّۡواَل  ِء قَ ۡوُمَنا ٱتََّخُذوا  ِمن ُدونِِهۦ  َءاِلَهة  هَٰ ُؤاَل   .4

ۡ
 بَ يِّن    ِبُسۡلطَٰنِ   َعَلۡيِهم يَأ

تَ َرىٰ  ِممَّنِ  َأۡظَلمُ  َفَمنۡ   (35) الَِّه َكِذب  ٱل َعَلى ٱف ۡ
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َوُر َعن َكۡهِفِهۡم َذاَت ٱۡلَيِميِن َوِإَذا غَ َوتَ َرى ٱلشَّمۡ  .5 َرَبت َس ِإَذا طََلَعت ت َّزَٰ
َماِل َوُهۡم ِفي َفۡجَوة  ۡنُه  ت َّۡقِرُضُهۡم َذاَت ٱلشِّ ِلكَ  مِّ  َمن ٱللَّهِ   َءايَٰتِ  ِمنۡ  ذَٰ

ا اَولِي  ۥ َلهُ  دَ َتجِ  فَ َلن ُيۡضِللۡ  َوَمن ٱۡلُمۡهَتدِ   فَ ُهوَ  ٱللَّهُ  يَ ۡهدِ   (33) مُّۡرِشد 
نَٰ  .3 ِلَك بَ َعث ۡ  قَاَل قَا ِئل  وََكذَٰ

نَ ُهۡم  ُهمۡ مِّ  ُهۡم لِيَ َتَسا َءُلوا  بَ ي ۡ تُ  َكمۡ  ن ۡ َنا لَِبث ۡ ۡم  قَاُلوا  لَِبث ۡ
ُتمۡ  ِبَما أَۡعَلمُ  َربُُّكمۡ  قَاُلوا   يَ ۡوم ا َأۡو بَ ۡعَض يَ ۡوم    َعثُ و ا  فَ  لَِبث ۡ  ِبَورِِقُكمۡ  َأَحدَُكم ٱب ۡ

ِذِهۦ   ِتُكمفَ لۡ  طََعام ا أَزَۡكىٰ  أَي َُّها   فَ ۡلَينظُرۡ  ٱۡلَمِديَنةِ  إَِلى هَٰ
ۡ
ۡنهُ  ِبرِۡزق   َيأ  مِّ

اَواَل  َوۡليَ تَ َلطَّۡف   (32)  ُيۡشِعَرنَّ ِبُكۡم َأَحد 
ا َكۡلبُ ُهمۡ  َساِدُسُهمۡ  َخۡمَسة   َويَ ُقوُلونَ  َكۡلبُ ُهمۡ  رَّاِبُعُهمۡ َسيَ ُقوُلوَن ثَ لَٰثَة  .3  َرۡجَم 

َعة   َويَ ُقوُلونَ  بِٱۡلَغۡيبِ   ِتِهم أَۡعَلمُ  بِّي  رَّ  ُقل َكۡلبُ ُهۡم   َوثَاِمنُ ُهمۡ  َسب ۡ  مَّا ِبِعدَّ
ُهۡم َتۡستَ فۡ  َواَل  اظَِٰهر   ِمرَا ء  الَّ إِ  ِفيِهمۡ  ُتَمارِ  َفاَل  قَِليل    ِإالَّ  يَ ۡعَلُمُهمۡ  ن ۡ ِت ِفيِهم مِّ
 (22) اَأَحد  

وَن َوٱۡصِبۡر نَ ۡفَسَك َمَع ٱلَِّذيَن َيۡدُعوَن َرب َُّهم بِٱۡلَغَدٰوِة َوٱۡلَعِشيِّ يُرِيدُ  .8
ُهۡم تُرِيُد زِيَنَة  َناَك َعن ۡ َيا  ٱۡلَحيَ ٰوِة ٱلدُّ َوۡجَهُهۥ  َواَل تَ ۡعُد َعي ۡ َواَل ُتِطۡع َمۡن  ن ۡ
 (28) اۥ فُ ُرط  أَۡمرُهُ أَۡغَفۡلَنا قَ ۡلَبُهۥ َعن ِذۡكرِنَا َوٱت ََّبَع َهَوٰىُه وََكاَن 

لَٰ َِۡك َلُهۡم َجنَُّٰت َعۡدن   .2 رُ  َتۡحِتِهمُ  ِمن َتۡجرِي أُو  هَٰ  ِمنۡ  ِفيَها َحلَّۡونَ يُ  ٱأۡلَن ۡ
َرق  وَ  ُسنُدس مِّن ُخۡضر ا ثَِياب ا َويَ ۡلَبُسونَ  َذَهب   ِمن َأَساِورَ  يَن ئِ مُّتَّكِ  ِإۡستَ ب ۡ

 (13) اٱلث ََّواُب َوَحُسَنۡت ُمۡرتَ َفق  ِفيَها َعَلى ٱأۡلَرَا ِئكِ  نِۡعَم 
ر   فَ َعَسىٰ  .30

َهاعَ  َويُ ۡرِسلَ  َجنَِّتكَ  مِّن اَربِّي  َأن يُ ۡؤتَِيِن َخي ۡ  مِّنَ  ُحۡسَبان ا َلي ۡ
 (40) زََلق ا اَصِعيد  فَ ُتۡصِبَح  ٱلسََّما ءِ 

رُ  لِلَِّه ٱۡلَحقِّ  ُهَناِلَك ٱۡلَولََٰيُة  .33 ر   با  اوَ ث ُهَو َخي ۡ
  (44) اۡقب  عُ  َوَخي ۡ

َياَلُهم مََّثَل َوٱۡضِرۡب  .32 ن ۡ َما ِء َفٱۡختَ َلَط ِبِهۦ َكَما ء  أَنزَۡلنَٰهُ ِمَن ٱلسَّ   ٱۡلَحيَ ٰوِة ٱلدُّ
 ٰى ُكلِّ َشۡيء  َعلَ  للَّهُ ٱ وََكانَ  ٱلرِّيَُٰح   َتۡذُروهُ  انَ َباُت ٱأۡلَۡرِض َفَأۡصَبَح َهِشيم  

 (45) مُّۡقَتِدر ا
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َيا  ٱۡلَماُل َوٱۡلبَ ُنوَن زِيَنةُ  .31 ن ۡ تُ َوٱۡلبَِٰقيَُٰت ٱلصَّٰلِ  ٱۡلَحيَ ٰوِة ٱلدُّ ر  ِعنَد رَبَِّك  حَٰ
َخي ۡ

ر   اثَ َواب  
 (43) أََمال   َوَخي ۡ

ۡم َيۡسَتِجيُبوا  َلُهۡم َزَعۡمُتۡم َفَدَعۡوُهۡم فَ لَ  ٱلَِّذينَ  ُشرََكا ِءيَ َويَ ۡوَم يَ ُقوُل نَاُدوا   .34
نَ ُهم مَّۡوِبق    (52) اَوَجَعۡلَنا بَ ي ۡ

َل َلُهُم ٱۡلَعَذاَب  يُ َؤاِخُذُهم ِبَما َكَسُبوا  َلَعجَّ  َلوۡ ُذو ٱلرَّۡحَمةِ   ٱۡلَغُفورُ َوَربَُّك  .35
 (58) ُدوا  ِمن ُدونِِهۦ َمۡوِئل  َيجِ  لَّن لَُّهم مَّۡوِعد  َبل 

َذاسَ فَ َلمَّا َجاَوزَا قَاَل لَِفَتٰىُه َءاتَِنا َغَدا َءنَا َلَقۡد َلِقيَنا ِمن  .33  اَنَصب   َفرِنَا هَٰ
(32) 

تَ َها لِ  .33 تُ ۡغرَِق أَۡهَلَها َفٱنطََلَقا َحتَّىٰ  ِإَذا رَِكَبا ِفي ٱلسَِّفيَنِة َخَرقَ َها  قَاَل َأَخَرق ۡ
َت  ۡۡ  (33) اا ِإۡمر  ء  َشيۡ َلَقۡد ِج

نَ ۡفس   ِبَغۡيرِ  زَِكيََّة   نَ ۡفس ا ۡلتَ أَقَ ت َ  قَالَ  فَ َقتَ َلُهۥ اِإَذا َلِقَيا ُغلَٰم   َفٱنطََلَقا َحتَّىٰ   .38
تَ  لََّقدۡ  ۡۡ  (34) نُّۡكر ا َشۡيء ا ِج

َمۡيِن يَِتيَمۡينِ َوأَمَّا ٱۡلِجَداُر َفَكاَن  .32  لَُّهَما اَن َتۡحَتُهۥ َكنز  ِفي ٱۡلَمِديَنِة وَكَ  لِغُلَٰ
ا أَبُوُهَما وََكانَ  ِلح  ُلَغا   َأن رَبُّكَ  َفَأرَادَ  صَٰ  َكنَزُهَما َوَيۡسَتۡخرَِجا اَأُشدَُّهمَ  يَ ب ۡ
ِويُل َما َلمۡ أَمۡ  َعنۡ  فَ َعۡلُتهُۥ َوَما رَّبَِّك   مِّن َرۡحَمة  

ۡ
ِلَك تَأ  َتۡسِطع عََّلۡيِه رِي  ذَٰ

ر  
 (82) اَصب ۡ

 َوَوَجدَ  ۡين  َحِمَۡة  عَ ِإَذا بَ َلَغ َمۡغِرَب ٱلشَّۡمِس َوَجَدَها تَ ۡغُرُب ِفي  َحتَّىٰ   .20
 ان تَ تَِّخَذ ِفيِهۡم ُحۡسن  أَ  َوِإمَّا   تُ َعذِّبَ  َأن ِإمَّا   ٱۡلَقۡرنَ ۡينِ  يََٰذا قُ ۡلَنا قَ ۡوم ا   ِعنَدَها

(83) 
 نُّۡكر ا اَعَذاب  ُهۥ قَاَل أَمَّا َمن ظََلَم َفَسۡوَف نُ َعذِّبُُهۥ ثُمَّ يُ َردُّ إَِلٰى َربِِّهۦ فَ يُ َعذِّبُ  .23

(83)  
َياَضلَّ َسۡعيُ ُهۡم ِفي ٱلَِّذيَن  .22 ن ۡ ُيۡحِسُنوَن وَن أَن َُّهۡم َيۡحَسبُ  َوُهمۡ  ٱۡلَحيَ ٰوِة ٱلدُّ

ع ا
 (304) ُصن ۡ
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ُلُكمۡ  َبَشر  ُقۡل ِإنََّما  أَنَا   .11 ث ۡ  َكانَ  َفَمن وَِٰحد    إِلَٰه   مۡ إِلَُٰهكُ  أَنََّما   إَِليَّ  يُوَحىٰ   مِّ
ِلح ا ۡرُجوا  لَِقا َء َربِِّهۦ فَ ۡليَ ۡعَمۡل َعَمال  ي َ  اِبعِ  ُيۡشرِۡك  َواَل  صَٰ   َباَدِة َربِِّهۦ  َأَحَد 

(220) 

 جملةالنعت الد(  
 35لفظا في  32سورة الكهف  وجد الباحث النعت الجملة في

، 35، 48، 45، 41، 12، 13، 22، 22، 31، 5آية، وهي في آية 
 .330، و 21، 20، 32، 33

 وأما ألفاطها كالتالي:
ِهِهۡم   ِمنۡ  جُ َتۡخرُ  َكِلَمة   َكبُ َرۡت  أِل بَا ِئِهۡم   َواَل  ا َلُهم بِِهۦ ِمۡن ِعۡلم  مَ  .3 وَٰ ِإن  أَف ۡ

 (5) ب ايَ ُقوُلوَن ِإالَّ َكذِ 

َية  َءاَمُنو نَّۡحُن نَ ُقصُّ َعَلۡيَك نَ َبَأُهم بِٱۡلَحقِّ  ِإن َُّهۡم  .2  ىِبَربِِّهۡم َوزِۡدنَُٰهۡم ُهد   ا  ِفت ۡ
(31)   

َثة َسيَ ُقوُلوَن  .1 ا َكۡلبُ ُهمۡ  اِدُسُهمۡ سَ  َخۡمَسة   َويَ ُقوُلونَ  َكۡلبُ ُهمۡ  رَّاِبُعُهمۡ ثَ لَٰ  َرۡجَم 
َعة   َويَ ُقوُلونَ  َغۡيبِ  بِٱلۡ  ِتِهم َأۡعَلمُ  ي  رَّبِّ  ُقل َكۡلبُ ُهۡم   َوثَاِمنُ ُهمۡ  َسب ۡ  مَّا ِبِعدَّ

ُهۡم َتۡستَ فۡ  اَل وَ  ظَِٰهر ا الَّ ِمرَا ء  إِ  ِفيِهمۡ  ُتَمارِ  َفاَل  قَِليل    ِإالَّ  يَ ۡعَلُمُهمۡ  ن ۡ ِت ِفيِهم مِّ
 (22) اَأَحد  

َتۡدنَا َوُقِل ٱۡلَحقُّ ِمن رَّبُِّكۡم  َفَمن َشا َء فَ ۡليُ ۡؤِمن َوَمن َشا َء فَ ۡلَيۡكُفۡر  ِإنَّا  أَعۡ  .4
 َكٱۡلُمۡهلِ   اثُوا  ِبَما ء  َوِإن َيۡسَتِغيُثوا  يُ غَ  نَار ا َأَحاَط ِبِهۡم ُسرَاِدقُ َها  لِلظَِّٰلِميَن 

سَ  ٱۡلُوُجوَه   َيۡشِوي ۡۡ  (22) ُمۡرتَ َفق ا ٱلشَّرَاُب َوَسا َءۡت  ِب

لَٰ َِۡك َلُهۡم َجنَُّٰت  .5 رُ  َتۡحِتِهمُ  ِمن َتۡجرِي َعۡدن  أُو  هَٰ  ِمنۡ  ِفيَها َحلَّۡونَ يُ  ٱأۡلَن ۡ
َرق  وَ  ُسنُدس مِّن ُخۡضر ا ثَِياب ا َويَ ۡلَبُسونَ  َذَهب   ِمن َأَساِورَ  يَن ئِ مُّتَّكِ  ِإۡستَ ب ۡ

 (13) اَوَحُسَنۡت ُمۡرتَ َفق  ِفيَها َعَلى ٱأۡلَرَا ِئكِ  نِۡعَم ٱلث ََّواُب 

 َوَحَفۡفنَُٰهَما أَۡعنَٰب نۡ مِ  َجن َّتَ ۡينِ  أِلََحِدِهَما َجَعۡلَنا رَُّجَلۡينِ  َوٱۡضِرۡب َلُهم مََّثال   .3
نَ ُهَما َزۡرع  َوجَ  ل  بَِنخۡ   (12) اَعۡلَنا بَ ي ۡ
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 (41)نَتِصر ا لَِّه َوَما َكاَن مُ ٱل ُدونِ  ِمن يَنُصُرونَُهۥ ِفَۡة  َوَلۡم َتُكن لَُّهۥ  .3

َيا   .8 ن ۡ سََّما ِء َفٱۡختَ َلَط بِِهۦ ِمَن ٱل َكَما ء  أَنزَۡلنَٰهُ َوٱۡضِرۡب َلُهم مََّثَل ٱۡلَحيَ ٰوِة ٱلدُّ
 ٰى ُكلِّ َشۡيء  َعلَ  للَّهُ ٱ وََكانَ  ٱلرِّيَُٰح   َتۡذُروهُ  اَهِشيم  َفَأۡصَبَح  نَ َباُت ٱأۡلَۡرضِ 

 (45) مُّۡقَتِدر ا

َذاَب  َوَربَُّك ٱۡلَغُفوُر ُذو ٱلرَّۡحَمةِ  َلۡو يُ َؤاِخُذُهم ِبَما َكَسُبوا  َلَعجََّل َلُهُم ٱۡلعَ  .2
 (48) ِمن ُدونِِهۦ َمۡوِئال   ُدوا  َيجِ  لَّن مَّۡوِعد  َبل لَُّهم 

نَٰهُ  ِعَباِدنَا   مِّنۡ  اَعۡبد  فَ َوَجَدا  .30  الَُّدنَّا ِعۡلم   نَُٰه ِمنَعلَّمۡ وَ  ِعنِدنَا مِّنۡ  َرۡحَمة   َءاتَ ي ۡ
(35) 

َفأَبَ ۡوا  َأن ُيَضيُِّفوُهَما  َهاأَۡهلَ أَۡهَل قَ ۡريَة  ٱۡسَتۡطَعَما   ِإَذا  أَتَ َيا  َفٱنطََلَقا َحتَّىٰ   .33
َت لَتََّخۡذَت َعَلۡيِه قَاَل لَ  َفأَقَاَمُهۥ  يَنَقضَّ  َأن يُرِيدُ  اِجَدار  فَ َوَجَدا ِفيَها  ۡۡ ۡو ِش

 (33) اَأۡجر  

ِكيَن يَ ۡعَمُلونَ ِفيَنُة َفَكاَنۡت أَمَّا ٱلسَّ  .32 َأَردتُّ َأۡن أَِعيبَ َها ِفي ٱۡلَبۡحِر فَ  ِلَمسَٰ
ُخذُ  مَِّلك  وََكاَن َورَا َءُهم 

ۡ
 (32) اُكلَّ َسِفيَنة  َغۡصب    يَأ

لَُّهم مِّن  ۡم َنۡجَعللَّ  ۡوم  ق َ َحتَّىٰ  ِإَذا بَ َلَغ َمۡطِلَع ٱلشَّۡمِس َوَجَدَها َتۡطُلُع َعَلٰى  .31
ر  
 (20) اُدوِنَها ِست ۡ

ۡيِن َوَجَد ِمن ُدوِنِهَما  .34 يَ ۡفَقُهوَن  َكاُدونَ يَ  الَّ  اقَ ۡوم  َحتَّىٰ  ِإَذا بَ َلَغ بَ ۡيَن ٱلسَّدَّ
 (21) قَ ۡوال  

ُلُكمۡ  َبَشر  ُقۡل ِإنََّما  أَنَا   .35 ث ۡ  َكانَ  َفَمن وَِٰحد    لَٰه  إِ  إِلَُٰهُكمۡ  أَنََّما   إَِليَّ  يُوَحىٰ   مِّ
ِلح ا ۡرُجوا  لَِقا َء َربِِّهۦ فَ ۡليَ ۡعَمۡل َعَمال  ي َ  اعِ بِ  ُيۡشرِۡك  َواَل  صَٰ  َباَدِة َربِِّهۦ  َأَحَد 
(330) 

 جملةالسبة نعت اله( 
لفظا في  33سورة الكهف  وجد الباحث النعت شبه الجملة في

، 82، 33، 35، 40، 12، 13، 22، 3، 2 آية، وهي في آية 32
  .302، و 28، 24
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 وأما ألفاطها كالتالي:
س ا لِّيُنِذرَ  اقَ يِّم   .3

ۡ
ا بَأ رَ  لَُّدۡنهُ  مِّن َشِديد   يَ ۡعَمُلونَ  ٱلَِّذينَ  ِنينَ ٱۡلُمۡؤمِ  َويُ َبشِّ

تِ   (2) اَأنَّ َلُهۡم َأۡجر ا َحَسن   ٱلصَِّٰلحَٰ

ُلَوهُ  لََّها زِيَنة  ِإنَّا َجَعۡلَنا َما َعَلى ٱأۡلَۡرِض  .2  (3) َعَمال  ۡحَسُن ۡم أَي ُُّهۡم أَ لِنَ ب ۡ

َتۡدنَا َوُقِل ٱۡلَحقُّ ِمن رَّبُِّكۡم  َفَمن َشا َء فَ ۡليُ ۡؤِمن َوَمن َشا َء فَ ۡلَيۡكُفۡر  ِإنَّا  أَعۡ  .1
 َكٱۡلُمۡهلِ   َما ء  بِ لِلظَِّٰلِميَن نَار ا َأَحاَط ِبِهۡم ُسرَاِدقُ َها  َوِإن َيۡسَتِغيُثوا  يُ َغاثُوا  

سَ  ٱۡلُوُجوَه   َيۡشِوي ۡۡ  (22) َوَسا َءۡت ُمۡرتَ َفق ا ٱلشَّرَابُ  ِب

لَٰ َِۡك َلُهۡم َجنَُّٰت َعۡدن   .4 رُ  َتۡحِتِهمُ  ِمن َتۡجرِي أُو  هَٰ  ِمنۡ  ِفيَها َحلَّۡونَ يُ  ٱأۡلَن ۡ
َرق  وَ  ُسنُدس مِّن ُخۡضر ا ثَِياب ا َويَ ۡلَبُسونَ  َذَهب   ِمن َأَساِورَ  يَن ئِ مُّتَّكِ  ِإۡستَ ب ۡ

 (13) اٱلث ََّواُب َوَحُسَنۡت ُمۡرتَ َفق  ِفيَها َعَلى ٱأۡلَرَا ِئكِ  نِۡعَم 

 َوَحَفۡفنَُٰهَما أَۡعنَٰب نۡ مِ  َجن َّتَ ۡينِ  أِلََحِدِهَما َجَعۡلَنا رَُّجَلۡينِ  َوٱۡضِرۡب َلُهم مََّثال   .5
نَ ُهَما َزۡرع  َوجَ  ل  بَِنخۡ   (12) اَعۡلَنا بَ ي ۡ

ر   .3
َهاعَ  َويُ ۡرِسلَ  َجنَِّتكَ  مِّن افَ َعَسٰى َربِّي  َأن يُ ۡؤتَِيِن َخي ۡ  مِّنَ  ُحۡسَبان ا َلي ۡ

 (40) زََلق ا افَ ُتۡصِبَح َصِعيد   ٱلسََّما ءِ 

نَٰهُ  ِعَباِدنَا   مِّنۡ  اَعۡبد  فَ َوَجَدا  .3  انَُٰه ِمن لَُّدنَّا ِعۡلم  َعلَّمۡ وَ  ِعنِدنَا مِّنۡ  َرۡحَمة   َءاتَ ي ۡ
(35) 

ِحۡبِني  َقۡد بَ َلۡغتَ  َشۡيءِ  بَ ۡعَدَهاقَاَل ِإن َسأَۡلُتَك َعن  .8  ِمن لَُّدنِّي َفاَل ُتصَٰ
 (33) اُعۡذر  

َمۡيِن يَِتيَمۡيِن ِفي ٱۡلَمِديَنةِ َوأَمَّا ٱۡلِجَداُر َفَكاَن  .2  لَُّهَما َكنز  َكاَن َتۡحَتُهۥ  َو  ِلُغلَٰ
ا أَبُوُهَما وََكانَ  ِلح  ُلَغا   َأن رَبُّكَ  َفَأرَادَ  صَٰ  َكنَزُهَما َيۡسَتۡخرَِجاوَ  َأُشدَُّهَما يَ ب ۡ
ِويُل َما َلۡم تَ أَمۡ  َعنۡ  فَ َعۡلُتُهۥ َوَما رَّبَِّك   مِّن َرۡحَمة  

ۡ
ِلَك تَأ ۡسِطع عََّلۡيِه رِي  ذَٰ

ر  
 (82) اَصب ۡ

ُجوَج ُمۡفِسُدوَن ِفي ٱأۡلَۡرِض فَ َهۡل َنجۡ  .30
ۡ
ُجوَج َوَمأ

ۡ
َعُل قَاُلوا  يََٰذا ٱۡلَقۡرنَ ۡيِن ِإنَّ يَأ

نَ ُهۡم َسد  َأن َتۡجعَ  َخۡرج ا َعَلىٰ  َلَك  نَ َنا َوبَ ي ۡ  (24) اَل بَ ي ۡ
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َذا  .33 َكاَن َوۡعُد فَِإَذا َجا َء َوۡعُد َربِّي َجَعَلهُۥ دَكَّا َء  َو  رَّبِّي   مِّن َرۡحَمة  قَاَل هَٰ
 (28) اَربِّي َحق  

تِ  اِمَداد  ُقل لَّۡو َكاَن ٱۡلَبۡحُر  .32 تُ  تَنَفدَ  َأن قَ ۡبلَ  ٱۡلَبۡحرُ  لََنِفدَ  َربِّي لَِّكِلمَٰ  َكِلمَٰ
َنا ِبِمۡثِلِهۦ َمَدد   َوَلوۡ  َربِّي

 (302) اِجۡ ۡ

وبالجملة أنواع المركب الوصفي في سورة الكهف تقوم بالجدول 
1.2: 

 : أنواع المركب اإلضافي في سورة الكهف3.3الجدول 
 عدد اآليات عدد األلفاظ أنواع المركب اإلضافي الرقم
 13 50 النعت الحقيقي 3
 30 31 النعت السببي 2
 21 28 النعت المفرد 1
 35 32 النعت الجملة 4
 32 33 النعت شبه الجملة 5

 

 أنماط المركب اإلضافي والمركب الوصفي -1

ذكر ي أنماط المركب اإلضافي والمركب الوصفي قبل أن يقدم الباحث
الباحث أن المركب اإلضافي الذي حلل الباحث أنماطه هو اإلضافة المعنوية 
التي المضاف إليه مفرد  والمركب الوصفي الذي حلل الباحث أنماطه هو 

لفظا تقوم  225النعت الحقيقي المفرد. فيدخل في هذه المركبات اإلضافية 
تقوم بالجدول  لفظا 23، ويدخل في هذه المركبات الوصفية 1.1باالجدول 

. ثم أخد الباحث خمسة المركبات اإلضافية وخمسة المركبات الوصفية 1.4
 لمثال المقارنة بينهما.
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 : المركبات الإلضافية3.3الجدول 

الكلمة األولى  المركب اإلضافي الرقم
 )المضاف(

 الكلمة الثانية
 آية )المضاف إليه(

 3 ضمير ه عبد عبده 3
 2 ضمير ه لدن لدنه 2
 5 ضمير هم آباء آبائهم 1
 5 ضمير هم أفواه أفواههم 4
 3 ضمير ك نفس نفسك 5
 3 ضمير هم ءاثار ءاثارهم 3
 3 ضمير هم أي أيهم 3
 2 الكهف أصحاب أصحاب الكهف 8
 2 ضمير نا ءايات ءاياتنا 2
 30 ضمير نا رب ربنا 30
 30 ضمير ك لدن لدنك 33
 30 ضمير نا أمر أمرنا 32
 33 ضمير هم ءاذان ءاذانهم 31
 32 الحزبين أي أي الحزبين 34
 31 ضمير هم نبأ نبأهم 35
 31 ضمير هم رب ربهم 33
 34 ضمير هم قلوب قلوبهم 33
 34 ضمير نا رب ربنا 38
 34 السماوات رب رب السماوات 32
 34 ضمير ه دون دونه 20
 35 ضمير نا قوم قومنا 23
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 35 ضمير ه دون دونه 22
 33 ضمير كم رب ربكم 21
 33 ضمير ه رحمة رحمته 24
 33 ضمير كم أمركم أمركم 25
 33 ضمير كم كهف كهفهم 23
 33 اليمين ذات ذات اليمين 23
 33 الشمال ذات ذات الشمال 28
 33 الله ءايات ءايات الله 22
 38 اليمين ذات ذات اليمين 10
 38 الشمال ذات ذات الشمال 13
 38 ضمير هم كلب كلبهم 12
 38 ضمير هم ذراعين ذراعيه 11
 32 ضمير هم بين بينهم 14
 32 يوم بعض بعض يوم 15
 32 ضمير كم رب ربكم 13
 32 ضمير كم أحد أحدكم 13
 32 ضمير كم ورق ورقكم 18
 32 ضمير ها أي أيها 12
 20 ضمير هم ملة ملتهم 40
 23 الله وعد وعد الله 43
 23 هم ضمير بين بينهم 42
 23 ضمير هم أمر أمرهم 41
 23 ضمير هم رب ربهم 44
 23 ضمير هم أمر أمرهم 45
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 22 ضمير هم رابع رابعهم 43
 22 ضمير هم كلب كلبهم 53
 22 ضمير هم سادس سادسهم 48
 22 ضمير هم كلب كلبهم 42
 22 ضمير هم ثامن ثامنهم 50
 22 ضمير هم كلب كلبهم 53
 22 ضمير ي رب ربي 52
 22 ضمير هم عدت عدتهم 51
 24 ضمير ك رب ربك 54
 24 ضمير ي رب ربي 55
 25 ضمير هم كهف كهفهم 53
 25 ضمير مۡة ثالث ثالث مۡة 53
 23 السماوات غيب غيب السماوات 58
 23 ضمير ه دون دونه 52
 23 ضمير ه حكم حكمه 30
 23 رب كتاب كتاب رب 33

 23 ضمير ك رب ربك 32
 23 ضمير ه كلمات كلماته 31
 23 ضمير ه دون دونه 34
 28 ضمير ك نفس نفسك 35
 28 الذي مع مع الذي 33
 28 ضمير هم رب ربهم 33
 28 ضمير ه وجه وجهه 38
 28 ضمير ك عينان عيناك 32
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 28 الحيات زينة زينة الحيات 30
 28 ضمير ه قلبه قلبه 33
 28 ضمير نا ذكر ذكرنا 32
 28 هضمير  هوا هواه 31
 28 ضمير ه أمر أمره 34
 22 ضمير كم رب ربكم 35
 22 ضمير ها سرادق سرادقها 33
 10 من أجر أجر من 33
 13 عدن جنات جنات عدن 38
 13 ضمير هم تحت تحتهم 32
 12 ضمير هما أحد أحدهما 80
 12 ضمير هما بين بينهما 83
 11 الجنتين كلتا كلتا الجنتين 82
 11 ها ضمير أكل أكلها 81
 11 ضمير هما خالل خاللهما 84
 14 ضمير ه صاحب صاحبه 85
 15 ضمير ه جنت جنته 83
 15 ضمير ه نفس نفسه 83
 13 ضمير ي رب ربي 88
 13 ضمير ه صاحب صاحبه 82
 18 ضمير ي رب ربي 20
 18 ضمير ي رب ربي 23
 12 ضمير ك جنة جنتك 22
 40 ضمير ي رب ربي 21
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 40 ك ضمير جنة جنتك 24
 43 ضمير ها ماء ماؤها 25
 42 ضمير ه ثمر ثمره 23
 42 ضمير ه كفين كفيه 23
 42 ضمير ها عروش عروشها 28
 42 ضمير ي رب ربي 22
 41 الله دون دون الله 300
 45 الحيات مثل مثل الحيات 303
 45 األرض نبات نبات األرض 302
 45 شيء كل كل شيئ 301
 43 الحيات زينة زينة الحياة 304
 43 رب عند عند رب 305
 43 ضمير ك رب ربك 303
 48 ضمير ك رب ربك 303
 48 مرة أول أول مرة 308
 42 ضمير ك رب ربك 302
 50 رب أمر أمر رب 330
 50 ضمير ه رب ربه 333
 50 ضمير ه ذرية ذريته 332
 50 ضمير ي دون دوني 331
 53 السماوات خلق خلق السماوات 334
 53 أنفس خلق خلق أنفس 335
 53 ضمير هم أنفس أنفسهم 333
 52 ضمير ي شركاء شركائي 333
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 52 ضمير هم بين بينهم 338
 54 مثل كل كل مثل 332
 54 شيء أكثر أكثر شيء 320
 55 ضمير هم رب ربهم 323
 55 األولين سنة سنة األولين 322
 53 ضمير ي ءايات ءاياتي 321
 53 رب ءايات ءايات رب 324
 53 ضمير ه رب ربه 325
 53 ضمير ه يدان يداه 323
 53 ضمير هم قلوب قلوبهم 323
 53 ضمير هم ءاذان ءاذانهم 328
 58 ضمير ك رب ربك 322
 58 الرحمة ذو ذو الرحمة 310
 58 ضمير ه دون دونه 313
 52 ضمير هم مهلك مهلكهم 312
 30 ضمير ه فتا فتاه 311
 30 البحرين مجمع مجمع البحرين 314
 33 بين مجمع مجمع بين 315
 33 ضمير هما بين بينهما 313
 33 ضمير هما حوت حوتهما 313
 33 ضمير ه سبيل سبيله 318
 32 ضمير نا غداء غداءنا 312
 32 ضمير ه فتا فتاه 340
 32 ضمير نا سفر سفرنا 343
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 31 ضمير ه سبيل سبيله 342
 34 ضمير هما ءاثار ءاثارهما 341
 35 ضمير نا عباد عبادنا 344
 35 ضمير نا عند عندنا 345
 35 ضمير نا لدن لدنا 343
 33 ضمير ي مع معي 343
 33 ضمير ها أهل أهلها 348
 32 ضمير ي مع معي 342
 31 ضمير ي أمر أمري 350
 34 نفس غير غير نفس 353
 35 ضمير ي مع معي 352
 33 ضمير ها بعض بعضها 351
 33 ضمير ي لدن لدني 354
 33 قرية أهل أهل قرية 355
 33 ضمير ها أهل أهلها 353
 38 بين فراق فراق بين 353
 38 ضمير ي بين بيني 358
 38 ضمير ك بين بينك 352
 38 ما تأويل تأويل ما 330
 32 ضمير هم وراء ورائهم 333
 32 سفينة كل كل سفينة 332
 80 ضمير ه أبوان أبواه 331
 83 ضمير هما رب ربهما 334
 82 ضمير ه تحت تحته 335
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 82 ضمير هما أبو أبوهما 333
 82 ضمير ك رب ربك 333
 82 ضمير هما أشد أشدهما 338
 82 ضمير هما كنز كنزهما 332
 82 ضمير ك رب ربك 330
 82 ضمير ي أمر أمري 333
 82 ما تأويل تأويل ما 332
 81 القرنين ذي ذي القرنين 331
 84 شيء كل كل شيء 334
 83 الشمس مغرب مغرب الشمس 335
 83 ضمير ها عند عندها 333
 83 القرنين ذا ذا القرنين 333
 83 ضمير ه رب ربه 338
 88 ضمير نا أمر أمرنا 332
 20 الشمس مطلع مطلع الشمس 380
 20 ضمير ها دون دونها 383
 23 ضمير ه لدى لديه 382
 21 السدين بين بين السدين 381
 21 ضمير هما دون دونهما 384
 24 القرنين ذا ذا القرنين 385
 24 ضمير نا بين بيننا 383
 24 ضمير هم بين بينهم 383
 25 ضمير ي رب ربي 388
 25 ضمير كم بين بينكم 382
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 25 ضمير هم بين بينهم 320
 23 الحديد زبر زبر الحديد 323
 23 الصدفين بين بين الصدفين 322
 28 ضمير هم رب ربي 321
 28 رب وعد وعد رب 324
 28 ضمير ي رب ربي 325
 28 رب وعد وعد رب 323
 28 ضمير ي رب ربي 323
 22 ضمير هم بعض بعضهم 328
 22 إذ يوم يومۡذ 322
 300 إذ يوم يومۡذ 200
 303 ضمير هم أعين أعينهم 203
 303 ضمير ي ذكر ذكري 202
 302 ضمير ي عباد عبادي 201
 302 ضمير ي دون دوني 204
 304 ضمير هم سعي سعيهم 205
 305 رب آيات آيات رب 203
 305 ضمير هم رب ربهم 203
 305 ضمير ه لقاء لقائه 208
 305 ضمير هم أعمال أعمالهم 202
 305 القيامة يوم يوم القيامة 230
 303 ضمير هم جزاء جزاءهم 233
 303 ضمير ي آياتي آياتي 232
 303 ضمير ي رسل رسلي 231
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 303 الفردوس جنات جنات الفردوس 234
 302 رب كلمات كلمات رب 235
 302 ضمير ي رب ربي 233
 302 رب كلمات كلمات رب 233
 302 ضمير ي رب ربي 238
 302 ضمير ه مثل مثله 232
 330 ضمير كم مثل مثلكم 220
 330 ضمير كم إله إلهكم 223
 330 رب لقاء لقاء رب 222
 330 ضمير ه رب ربه 221
 330 رب عبادة عبادة رب 224
 330 ضمير ه رب ربه 225
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 : المركبات الوصفي 3.4الجدول 

 الكلمة األولى المركب الوصفي الرقم
 )المنعوت(

 الكلمة الثانية
 آية )النعت(

 3 الذي الله الله الذي 3
 2 شديدا بأسا بأسا شديدا 2
 2 الذين المؤمنين المؤمنين الذين 1
 2 حسنا أجرا أجرا حسنا 4
 8 جرزا صعيدا صعيدا جرزا 5
 35 بين سلطان سلطان بين 3
 33 مرشدا وليا وليا مرشدا 3
 38 هذه ورقكم ورقكم هذه 8
 22 ظاهرا مراء مراء ظاهرا 2
 28 الدنيا الحياة الحياة الدنيا 30
 13 خضرا ثيابا ثيابا خضرا 33
 40 زلقا صعيدا صعيدا زلقا 32
 44 الحق الله الله الحق 31
 45 الدنيا الحياة الحياة الدنيا 34
 43 الدنيا الحياة الحياة الدنيا 35
 43 الصالحات الباقيات الباقيات الصالحات 33
 58 الغفور ربك ربك الغفور 33
 32 هذه سفرنا سفرنا هذه 38
 33 إمرا شيۡا شيۡا إمرا 32
 34 زكية نفسا نفسا زكية 20
 34 نكرا شيۡا شيۡا نكرا 23
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 82 يتيمين غالمين غالمين يتيمين 22
 82 حمۡة عين عين حمۡة 21
 83 نكرا عذابا عذابا نكرا 24
 304 الدنيا الحياة الحياة الدنيا 25
 330 واحد إله إله واحد 23
 330 صالحا عمال عمال صالحا 23

 

من  في سورة الكهف الوصفي المركب اإلضافي والمركبالفرق بين أنماط 
خمسة النواحي، وهي من ناحية اإلعراب، وناحية النكرة والمعرفة، وناحية المذكر 

 والمؤنث، وناحية المفرد والتثنية والجمع، وناحية الجامد والمشتق.
الفرق بين أنماط المركب اإلضافي والمركب الوصفي في سورة الكهف من  (أ

 ناحية اإلعراب

سورة  في المركب اإلضافي والمركب الوصفياط وجد الفرق بين أنم
الكهف من ناحية اإلعراب، وهو أن في المركب اإلضافي إعراب الكلمة 
األولى )المضاف( على حسب العوامل والكلمة الثانية )المضاف إلية( وجب 
الجر بخالف المركب الوصفي، فإعراب الكلمة األولى )المنعوت( على 

ة )النعت( تابعة إلعراب الكلمة األولى. والمثال حسب العوامل والكلمة الثاني
 :1.5للمقارنة تقوم بالجدول 

المركب اإلضافي والمركب الوصفي من بين  : مثال المقارنة3.8الجدول 
 ناحية اإلعراب

 المركب الوصفي المركب اإلضافي الرقم

3 
أصحاب 
 )منصوب(

 الكهف
 )مجرور(

 بأسا
 )منصوب(

 شديدا
 )منصوب(

 يتيمين غالمين السماوات غيب 2
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 )مجرور( )مجرور( )مجرور( )مرفوع(

1 
 عينا

 )مرفوع(
 ضمير ك

)في محل 
 الجر(

 الحياة
 )مجرور(

  الدنيا
 )مجرور(

 ءايات 4
 )مجرور(

 الله
 )مجرور(

 الباقيات
 )مرفوع(

 الصالحات
 )مرفوع(

5 
 عدة

 )مجرور(
 ضمير هم

)في محل 
 الجر(

 ورقكم

 )مجرور(
 هذه

)في محل 
 الجر(

 
من ذلك المقارنة ظهر أن هناك فرق بين أنماط المركب اإلضافي 
والمركب الوصفي من ناحية اإلعراب، هو في الكلمة الثانية. فالمركب 

 اإلضافي وجب الجر فيها والمركب الوصفي تابع للكلمة الألولى.
ن في سورة الكهف م المركب اإلضافي والمركب الوصفيالفرق بين أنماط  (ب

 المعرفةناحية النكرة و 

سورة  في المركب اإلضافي والمركب الوصفيوجد الفرق بين أنماط 
الكهف من ناحية النكرة والمعرفة. وهو أن المركب اإلضافي الكلمة األولى 
)إذا فكت عن اإلضافة( وجبت النكرة، والكلمة الثانية لها النكرة أوالمعرفة. 

تابعة  عرفة والكلمة الثانيةوأما المركب الوصفي الكلمة األولى لها النكرة أو الم
 :1.3والمثال للمقارنة تقوم بالجدول  للكلمة األولى.

 والمركب الوصفي من المركب اإلضافيبين  : مثال المقارنة3.8الجدول 
 ناحية النكرة والمعرفة

 المركب الوصفي المركب اإلضافي الرقم
 شديدا  بأسا الكهف أصحاب 3
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 )نكرة( )نكرة( )معرفة( )نكرة(

 غيب 2
 )نكرة(

 السماوات
 )معرفة(

 غالمين
 )نكرة(

 يتيمين
 )نكرة(

 عينا 1
 )نكرة(

 ضمير ك
 )معرفة(

 الحياة
 )معرفة(

 الدنيا
 )معرفة(

 ءايات 4
 )نكرة(

 الله
 )معرفة(

 الباقيات
 )معرفة(

 الصالحات
 )معرفة(

 عدة 5
 )نكرة(

 ضمير هم
 )معرفة(

 ورقكم

 )معرفة(
 هذه

 )معرفة(
 

أن هناك فرق بين أنماط المركب اإلضافي  من ذلك المقارنة ظهر
والمركب الوصفي من ناحية النكرة والمعرفة، هو في الكلمة األولى للمركب 
اإلضافي وجبت النكرة، أما المركب الوصفي لم تجب، وفي الكلمة الثانية 
للمركب الوصفي وجبت تابعة للكلمة األولى، أما المركب اإلضافي لها النكرة 

 والمعرفة.
 

الفرق بين أنماط المركب اإلضافي والمركب الوصفي في سورة الكهف من   ج( 
 ناحية المذكر والمؤنث

سورة  في المركب اإلضافي والمركب الوصفيوجد الفرق بين أنماط 
الكهف من ناحية المذكر والمؤنث. وهو أن المركب اإلضافي، لم تجب 

المؤنث  ضافة المذكر إلىالمطابقة بين الكلمة األولى والكلمة الثانية، فتجوز إ
أو العكس. وأما المركب الوصفي وجبت المطابقة بين الكلمة األولى والكلمة 
الثانية، فتجب أن توصف المذكر بالمذكر والمؤنث بالمؤنث. والمثال 

 :1.3للمقارنة تقوم بالجدول
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 والمركب الوصفي من المركب اإلضافيبين  المقارنة: مثال 3.0الجدول 
 والمؤنثناحية المذكر 

 المركب الوصفي المركب اإلضافي الرقم

 أصحاب 3
 )مذكر(

 الكهف
 )مذكر(

  بأسا
 )مذكر(

 شديدا
 )مذكر(

 غيب 2
 )مذكر(

 السماوات
 )مؤنث(

 غالمين
 )مذكر(

 يتيمين
 )مذكر(

1 
 عينا

 )مؤنث(
 ضمير ك
 )مذكر(

 الحياة
 )مؤنث(

 الدنيا
 )مؤنث(

 ءايات 4
 )مؤنث(

 الله
 )مذكر(

 الباقيات
 )مؤنث(

 الصالحات
 )مؤنث(

 عدة 5
 )مؤنث(

 ضمير هم
 )مذكر(

 ورقكم

 )مذكر(
 هذه

 )مذكر(
 

من ذلك المقارنة ظهر أن هناك فرق بين أنماط المركب اإلضافي 
والمركب الوصفي منناحية المذكر والمؤنث، هو وجوب المطابقة بين الكلمة 

م تجب لاألولى والثانية في المركب الوصفي، بخالف المركب اإلضافي الذي 
 المطابقة.

الفرق بين أنماط المركب اإلضافي والمركب الوصفي في سورة الكهف من  (د
 ناحية المفرد والتثنية والجمع

سورة  في المركب اإلضافي والمركب الوصفيوجد الفرق بين أنماط 
الكهف من ناحية المفرد والتثنية والجمع. وهو أن المركب اإلضافي، ال 

 األولى والكلمة الثانية، فتجوز إضافة المفرد إلىتجب المطابقة بين الكلمة 
التثنية أو الجمع. وكذا إضافة التثنية إلى المفرد أو الجمع. وكذا إضافة الجمع 
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إلى المفرد أو الجمع. وأما المركب الوصفي وجبت المطابقة بين الكلمة 
 ةاألولى والكلمة الثانية، فتجب أن توصف المفرد بالمفرد، والتثنية بالتثني

والجمع بالجمع إال إذا كانت الكلمة األولى جمع تكثير لغير عاقل، فإنها 
 :1.8توصف بالمفرد المؤنث. والمثال للمقارنة تقوم بالجدول 

 والمركب الوصفي من المركب اإلضافيبين  : مثال المقارنة3.6الجدول 
 المفرد والتثنية والجمعناحية 

 المركب الوصفي المركب اإلضافي الرقم

 أصحاب 3
 )جمع(

 الكهف
 )مفرد(

  بأسا
 )مفرد(

 شديدا
 )مفرد(

 غيب 2
 )مفرد(

 السماوات
 )جمع(

 غالمين
 )تثنية(

 يتيمين
 )تثنية(

 عينا 1
 )تثنية(

 ضمير ك
 )مفرد(

 الحياة
 )مفرد(

 الدنيا
 )مفرد(

 ءايات 4
 )جمع(

 الله
 )مفرد(

 الباقيات
 )جمع(

 الصالحات
 )جمع(

 عدة 5
 )مفرد(

 ضمير هم
 )جمع(

 ورقكم

 )مفرد(
 هذه

 )مفرد(
 

من ذلك المقارنة ظهر أن هناك فرق بين أنماط المركب اإلضافي 
والمركب الوصفي من مذكر والمؤنث، هو وجوب المطابقة بين الكلمة األولى 
والثانية في المركب الوصفي، بخالف المركب اإلضافي الذي لم تجب 

 المطابقة.
والمركب الوصفي في سورة الكهف من الفرق بين أنماط المركب اإلضافي  (ه

 ناحية الجامد والمشتق



333 
 

سورة  في المركب اإلضافي والمركب الوصفيوجد الفرق بين أنماط 
الكهف من ناحية الجامد والمشتق. وهو أن المركب اإلضافي، ال تجب أن 
تكون الكلمة الثانية مشتقة أو المؤولة بها، فتجوز أن تكون جامدة. بخالف 

ال أو المؤولة بها، ف ي، وجب أن تكون الكلمة الثانية مشتقةالمركب الوصف
 :1.2يجوز أن تكون جامدة. والمثال للمقارنة تقوم بالجدول 

 والمركب الوصفي من المركب اإلضافيبين  : مثال المقارنة3.6الجدول 
 ناحية الجامد والمشتق

 المركب الوصفي المركب اإلضافي الرقم

 أصحاب 3
 )مشتق(

 الكهف
 )جامد(

  بأسا
 )جامد(

 شديدا
 )مشتق(

 غيب 2
 )جامد(

 السماوات
 )مشتق(

 غالمين
 )جامد(

 يتيمين
 )مشتق(

1 
 عينا

 )جامد(
 ضمير ك
 )جامد(

 الحياة
 )جامد(

 الدنيا
 )مشتق(

 ءايات 4
 )جامد(

 الله
 )جامد(

 الباقيات
 )مشتق(

 الصالحات
 )مشتق(

 عدة 5
 )جامد(

 ضمير هم
 )جامد(

 ورقكم

 )جامد(
 هذه

 )مؤول بالمشتق(
 

من ذلك المقارنة ظهر أن هناك فرق بين أنماط المركب اإلضافي 
والمركب الوصفي من مذكر والمؤنث، أن تكون الكلمة الثانية مشتقة أو 

بجخالف المركب اإلضافي الذي لم يالمؤولة بها في المركب الوصفي، ب



 

 

 


