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  الفصل الرابع 
  البياانت وحتليلها عرض 

 سورة الكهفع ة ع  حمل -أ 
سورة الكهف أنزؿ يف مدينة اؼبكة ظبي اؼبكية، ىناؾ مائة وعشر أايت ويبدأ حبمد 

 ٔهللا وتقديسو ، واإلقرار بعظمتو وغرورتو وجاللو وكمالو.
وربدثت السورة عن ثالث قصص من روائع قصص القرآف ىي قصة أصحاب 
الكهف، قصة موسى مع اػبضر، قصة ذي القرنني، أما قصة أصدقاء الكهف حكاية 
نبيلة ورمز ساـ للتضحية ابلوطن والعائلة واألقارب واألصدقاء واؼباؿ وطريقة اإلمياف. 

أعطاىم هللا ثالث مائة وتسع سنوات فتنة اؼبلك الوثين ، وعبأوا إىل مغارة يف اعببل. 
 قمرية ، مث أرسلهم ليقيموا مرشًدا للحساب. 

وأما قصة موسى مع اػبضر، فهي مثل علماء التواضع يف طلب العلم، وػبادـ 
تقي علًما غري أصوؿ الدين وفروعو مل يكن موجوًدا يف األنبياء، كما دؿ على ذلك. 

  وبناء جدار.  من خالؿ قصة اندالع السفن وحوادث قتل صيب
وأما قصة ذو القرنني درسا للحكاـ والسالطني، ألف ىذا اؼبلك استطاع أف 

 ٕحيكم العامل شرقا وغراب ، ويبين السد العظيم ؼبا لو من تقوى وعدالة وصالح.
 

                                                           
 ٔٛٔالتفاسري، اجمللد الثاين، )بريوت: دار الكرمي(، ص. دمحم علي الصابوين، صفوة ٔ

ٕ
 ٕٗٔ-ٕٕٔ(، ص. ٕٚٓٓدار الفكر، :سورية -وىبة الزحيلي، التفسري اؼبنري يف العقيدة والشريعة واؼبنهج، )دمشق 
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  عرض البياانت  -ب 
 كما تلي:   سورة الكهفيف  لفصل والوصلا تتضم اآلايت اليت  -1

 سورة الكهف
 األايت  رقم

 ( ٔاغْبَْمُد هلِل الَِّذْي أَنْػَزَؿ َعلى َعْبِده اْلِكَتاَب َوملَْ ََيَْعْل َلُو ِعَوًجا ) ٔ

ٕ 
ُر اؼبػُْؤِمِننْيَ اّلذيَن يَػْعَمُلْوفَ  الصَِّلحاِت َأفَّ ؽَبُمْ   قَػيًِّما لِّيُػْنِذَر ََبًْسا َشِدْيًدا ِمْن َلُدْنو َويُػَبشِّ

ِكِثنَي ( َٕأْجرًا َحَسًنا )  (ٖ) اِفيِو أََبدً مََّّٰ

 (َٗويُػْنِذَر الَِّذْيَن قَاُلْوا ازبَََّذ هللاُ َولًدا ) ٖ

َواِىِهْمْۚ ِإف يَػُقوُلوَف ِإالَّ َكِذاًب  ٗ  (٘) مَّا ؽَبُم بِِو ِمْن ِعْلٍم َواَل ِِلاَبئِِهْمْۚ َكبُػَرْت َكِلَمًة زَبْرُُج ِمْن أَفػْ

 (ٙ) آََثرِِىْم ِإف ملَّْ يُػْؤِمُنوا ِبَََّٰذا اغْبَِديِث َأَسًفافَػَلَعلََّك اَبِخٌع نػَّْفَسَك َعَلىَّٰ  ٘

ٙ 
ُلَوُىْم أَيػُُّهْم َأْحَسُن َعَماًل   َا لِنَػبػْ  (ٚ)ِإَّنَّ َجَعْلَنا َما َعَلى اأْلَْرِض زِيَنًة ؽبَّ

َها َصِعيًدا ُجُرزًا    (ٛ)َوِإَّنَّ عَبَاِعُلوَف َما َعَليػْ

ـْ َحِسْبَت َأفَّ َأْصَحاَب اْلَكْهِف َوالرَِّقيِم َكانُوا ِمْن آاَيتَِنا َعَجًبا  ٚ  (ٜ)َأ

َيٌة آَمُنوا ِبَربِِّْم َوزِْدََّنُىْم ُىًدى ٛ  (ٖٔ) كَبُْن نَػُقصُّ َعَلْيَك نَػَبَأُىم اِبغبَْقِّْۚ ِإنػَُّهْم ِفتػْ

ٜ 
ًٍۖ َفَمْن َأْظَلُم فبَّنِ  ُؤاَلِء قَػْوُمَنا ازبََُّذوا ِمن ُدونِِو آؽِبًَةًۖ لَّْواَل ََيُْتوَف َعَلْيِهم ِبُسْلطَاٍف بَػنيِّ  افػْتَػَرىَّٰ ىََّٰ

 (٘ٔ)َعَلى اَّللَِّ َكِذاًب  
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ٔٓ 
َبت تػَّْقِرُضُهْم َذاَت َوتَػَرى الشَّْمَس ِإَذا طََلَعت تػَّزَاَوُر َعن َكْهِفِهْم َذاَت اْلَيِمنِي َوِإَذا َغرَ 

 َمن يَػْهِد اَّللَُّ فَػُهَو اْلُمْهَتدًِۖ َوَمن ُيْضِلْل 
ِِۗ ِلَك ِمْن آاَيِت اَّللَّ ْنُوْۚ ذََّٰ َماِؿ َوُىْم يف َفْجَوٍة مِّ الشِّ

 (ٚٔ)فَػَلن ذبََِد َلُو َولِيِّا مُّْرِشًدا  

ٔٔ 
َماؿًِۖ وََكْلبُػُهم اَبِسٌط ِذرَاَعْيِو َورَبَْسبُػُهْم أَيْػَقاظًا َوُىْم رُُقوٌدْۚ َونُػَقلِّبُػُهْم َذا َت اْلَيِمنِي َوَذاَت الشِّ

ُهْم ُرْعًبا ُهْم ِفرَارًا َوَلُمِلْئَت ِمنػْ  (ٛٔ) اِبْلَوِصيدِْۚ َلِو اطََّلْعَت َعَلْيِهْم َلَولَّْيَت ِمنػْ

ٕٔ 
ُهْم كَ  نػْ نَػُهْمْۚ قَاَؿ قَاِئٌل مِّ ِلَك بَػَعثْػَناُىْم لِيَػَتَساَءُلوا بَػيػْ ٍۚـْ وََكذََّٰ ْم لَِبثْػُتْمًۖ قَاُلوا لَِبثْػَنا يَػْوًما َأْو بَػْعَض يَػْو

ِذِه ِإىَل اْلَمِديَنِة فَػْلَينظُْر أَيػُّهَ  ا أَزَْكىَّٰ قَاُلوا َربُُّكْم أَْعَلُم دبَا لَِبثْػُتْم فَابْػَعُثوا َأَحدَُكم ِبَورِِقُكْم ىََّٰ
ْنُو َوْليَػتَػَلطَّْف َواَل      (ٜٔ) ُيْشِعَرفَّ ِبُكْم َأَحًدا طََعاًما فَػْلَيْأِتُكم ِبرِْزٍؽ مِّ

 (ٕٓ) ِإنػَُّهْم ِإف َيْظَهُروا َعَلْيُكْم يَػْرصُبُوُكْم َأْو يُِعيُدوُكْم يف ِملَِّتِهْم َوَلن تُػْفِلُحوا ِإًذا أََبًدا  ٖٔ

ٔٗ 
ِلَك أَْعثَػْرََّن َعَلْيِهْم لِيَػْعَلُموا َأفَّ َوْعَد اَّللَِّ َحقّّ َوَأفَّ السَّاَعَة اَل َرْيَب ِفيَها ِإْذ  وََكذََّٰ

َياًَّنًۖ رَّبػُُّهْم أَْعَلُم ِبِْمْۚ َقاَؿ الَِّذيَن َغلَ  نَػُهْم أَْمَرُىْمًۖ فَػَقاُلوا ابْػُنوا َعَلْيِهم بُػنػْ ُبوا َعَلىَّٰ يَػتَػَناَزُعونَػبَػيػْ
  (ٕٔ)ْمرِِىْم لَنَػتَِّخَذفَّ َعَلْيِهم مَّْسِجًدا أَ 

ٖٔ 

 َسيَػُقوُلوَف َثاَلثٌَة رَّاِبُعُهْم َكْلبُػُهْم َويَػُقوُلوَف طَبَْسٌة َساِدُسُهْم َكْلبُػُهْم َرصْبًا اِبْلَغْيبًِۖ َويَػُقوُلوفَ 
َعٌة َوََثِمنُػُهْم َكْلبُػُهْمْۚ ُقل رَّّبِّ أَْعَلُم ِبِعدَِِّتِم مَّا يػَ  ْعَلُمُهْم ِإالَّ قَِليٌلِۗ َفاَل سُبَاِر ِفيِهْم ِإالَّ ِمرَاًء َسبػْ

ُهْم َأَحًدا نػْ ِلكَ  لٌ َواَل تَػُقوَلنَّ ِلَشْاۡيٍء ِإيّنِ فَاعِ   (ٕٕ) ظَاِىرًا َواَل َتْستَػْفِت ِفيِهم مِّ َغًدا  ذََّٰ
(ٕٖ) 

 (ٕ٘)ا َولَِبُثوا يف َكْهِفِهْم َثاَلَث ِمائٍَة ِسِننَي َواْزَداُدوا ِتْسعً  ٗٔ
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ٔ٘ 
ْعْۚ َما ؽَبُم مِّن ُدونِوِ  ِمن  ُقِل اَّللَُّ َأْعَلُم دبَا لَِبُثواًۖ َلُو َغْيُب السََّماَواِت َواأْلَْرضًِۖ أَْبِصْر ِبِو َوَأظبِْ

 (ٕٙ)َوِلٍّ َواَل ُيْشرُِؾ يف ُحْكِمِو َأَحًدا  

ٔٙ 

َواْتُل َما أُوِحَي إِلَْيَك ِمن ِكَتاِب َربَِّكًۖ اَل ُمَبدَِّؿ ِلَكِلَماتِِو َوَلن ذبََِد ِمن ُدونِِو ُمْلَتَحًدا  
َواْصِبْ نَػْفَسَك َمَع الَِّذيَن َيْدُعوَف َربػَُّهم اِبْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ يُرِيُدوَف َوْجَهُوًۖ َواَل تَػْعُد ( ٕٚ)

ُهْم تُرِ  َناَؾ َعنػْ نْػَياًۖ َواَل ُتِطْع َمْن أَْغَفْلَنا قَػْلَبُو َعن ذِْكرََِّن َواتػََّبَع َىَواُه وََكاَف َعيػْ يُد زِيَنَة اغْبََياِة الدُّ
 (  ٕٛأَْمرُُه فُػُرطًا  )

ٔٚ 
نَي ََّنرًا َأَحاَط َوُقِل اغبَْقُّ ِمن رَّبُِّكْمًۖ َفَمن َشاَء فَػْليُػْؤِمن َوَمن َشاَء فَػْلَيْكُفْرْۚ ِإَّنَّ أَْعَتْدََّن لِلظَّاِلمِ 

ِبِْم ُسرَاِدقُػَهاْۚ َوِإف َيْسَتِغيُثوا يُػَغاثُوا دبَاٍء َكاْلُمْهِل َيْشِوي اْلُوُجوَهْۚ بِْئَس الشَّرَاُب َوَساَءْت 
 (ٜٕ)ُمْرتَػَفًقا  

 (ٖٓ)ِإفَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاغِبَاِت ِإَّنَّ اَل ُنِضيُع َأْجَر َمْن َأْحَسَن َعَماًل   ٛٔ

ٜٔ 
أُولََِّٰئَك ؽَبُْم َجنَّاُت َعْدٍف ذَبْرِي ِمن رَبِْتِهُم اأْلَنْػَهاُر حُيَلَّْوَف ِفيَها ِمْن َأَساِوَر ِمن َذَىٍب 

َرٍؽ مُّتَِّكِئنَي ِفيَها َعَلى اأْلَرَاِئكِْۚ نِْعَم الثػََّواُب َويَػْلَبُسوَف ثَِيااًب ُخْضرًا مِّ  ن ُسنُدٍس َوِإْستَػبػْ
 (ٖٔ)َوَحُسَنْت ُمْرتَػَفًقا  

ٕٓ 
 َواْضِرْب ؽَبُم مََّثاًل رَُّجَلنْيِ َجَعْلَنا أِلََحِدِِهَا َجنػَّتَػنْيِ ِمْن أَْعَناٍب َوَحَفْفَناُِهَا بَِنْخٍل َوَجَعْلَنا

نَػُهَما َزْرًعا   ( ٕٖ)بَػيػْ
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ًئاْۚ َوَفجَّْرََّن ِخاَلؽَبَُما  ٕٔ ْنُو َشيػْ  (ٖٖ) نَػَهرًاِكْلَتا اعْبَنػَّتَػنْيِ آَتْت ُأُكَلَها َوملَْ َتْظِلم مِّ

ٕٕ 
َوَدَخَل ( ٖٗ)وََكاَف لَُو شَبٌَر فَػَقاَؿ ِلَصاِحِبِو َوُىَو حُيَاِورُُه َأََّن َأْكثَػُر ِمنَك َمااًل َوأََعزُّ نَػَفرًا  

ِذِه أََبًدا   َمًة َوَما َأُظنُّ السَّاَعَة قَائِ ( ٖ٘)َجنػََّتُو َوُىَو ظَاملٌ لِّنَػْفِسِو قَاَؿ َما َأُظنُّ َأف تَِبيَد ىََّٰ
َها ُمنَقَلًبا   نػْ رًا مِّ  ( ٖٙ)َولَِئن رُِّددتُّ ِإىَلَّٰ َرّبِّ أَلَِجَدفَّ َخيػْ

ٕٖ 
  قَاَؿ َلُو َصاِحُبُو َوُىَو حُيَاِورُُه َأَكَفْرَت اِبلَِّذي َخَلَقَك ِمن تُػرَاٍب مُثَّ ِمن نُّْطَفٍة مُثَّ َسوَّاَؾ َرُجاًل 

(ٖٚ) 

ُ َرّبِّ َواَل ُأْشرُِؾ ِبَرّبِّ َأَحًدا   ٕٗ  (ٖٛ)لََِّّٰكنَّا ُىَو اَّللَّ

ٕ٘ 
ِْۚ ِإف تَػَرِف َأََّن أََقلَّ ِمنَك َمااًل   َوَلْواَل ِإْذ َدَخْلَت َجنػََّتَك قُػْلَت َما َشاَء اَّللَُّ اَل قُػوََّة ِإالَّ اِبَّللَّ

 (ٜٖ)َوَوَلًدا  

ٕٙ 
َوُأِحيَط بَِثَمرِِه َفَأْصَبَح يُػَقلُِّب َكفَّْيِو َعَلىَّٰ َما أَنَفَق ِفيَها َوِىَي َخاِويٌَة َعَلىَّٰ ُعُروِشَها َويَػُقوُؿ 

َتيِن ملَْ ُأْشرِْؾ ِبَرّبِّ َأَحًدا    (ٕٗ)اَيلَيػْ

 (ٖٗ)  َوملَْ َتُكن لَُّو ِفَئٌة يَنُصُرونَُو ِمن ُدوِف اَّللَِّ َوَما َكاَف ُمنَتِصرًا ٕٚ

ٌر ُعْقًبا   ٕٛ ٌر ثَػَوااًب َوَخيػْ  (ٗٗ)ُىَناِلَك اْلَواَليَُة َّللَِِّ اغبَْقِّْۚ ُىَو َخيػْ

ٕٜ 
نْػَيا َكَماٍء أَنزَْلَناُه ِمَن السََّماِء فَاْختَػَلَط ِبِو نَػَباُت اأْلَْرِض َفَأْصبَ  َح َواْضِرْب ؽَبُم مََّثَل اغْبََياِة الدُّ

ُ َعَلىَّٰ ُكلِّ َشْيٍء مُّْقَتِدرًاَىِشيًما َتْذُروُه   وََكاَف اَّللَّ
 (٘ٗ) الّراَِيُحِۗ

ُهْم َأَحًدا  ٖٓ ُ اعْبَِباَؿ َوتَػَرى اأْلَْرَض اَبرِزًَة َوَحَشْرََّنُىْم فَػَلْم نُػَغاِدْر ِمنػْ َوُعِرُضوا ( ٚٗ)َويَػْوـَ ُنَسريِّ
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ُتُموََّن َكَما َخَلْقَناُكمْ   َبْل َزَعْمُتْم أَلَّن قبََّْعَل َلُكم مَّْوِعًدا َعَلىَّٰ َربَِّك َصفِّا لََّقْد ِجئػْ
 َأوََّؿ َمرَّةٍْۚ

َذا  (ٛٗ) َوُوِضَع اْلِكَتاُب فَػتَػَرى اْلُمْجرِِمنَي ُمْشِفِقنَي فبَّا ِفيِو َويَػُقوُلوَف اَيَويْػَلتَػَنا َماِؿ ىََّٰ
َجُدوا َما َعِمُلوا َحاِضرًاِۗ َواَل َيْظِلُم َربَُّك اْلِكَتاِب اَل يُػَغاِدُر َصِغريًَة َواَل َكِبريًَة ِإالَّ َأْحَصاَىاْۚ َووَ 

 (ٜٗ) َأَحًدا

ٖٔ 
ـَ َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإْبِليَس َكاَف ِمَن اعبِْنِّ فَػَفَسَق َعْن أَْمِر َربِّوِِۗ   َوِإْذ قُػْلَنا لِْلَماَلِئَكِة اْسُجُدوا ِِلَد

 (ٓ٘)أَفَػتَػتَِّخُذونَُو َوُذرِّيػََّتُو َأْولَِياَء ِمن ُدوين َوُىْم َلُكْم َعُدوّّْۚ بِْئَس لِلظَّاِلِمنَي َبَداًل  

ٖٕ 
َهدتػُُّهْم َخْلَق السََّماَواِت َواأْلَْرِض َواَل َخْلَق أَنُفِسِهْم َوَما ُكنُت ُمتَِّخَذ اْلُمِضلِّنَي مَّا َأشْ 

 (ٔ٘)َعُضًدا  

ٖٖ 
نَػُهم مَّوْ  ِبًقا  َويَػْوـَ يَػُقوُؿ ََّنُدوا ُشرََكاِئَي الَِّذيَن َزَعْمُتْم َفَدَعْوُىْم فَػَلْم َيْسَتِجيُبوا ؽَبُْم َوَجَعْلَنا بَػيػْ

(ٕ٘) 

َها َمْصرِفًا   ٖٗ ُدوا َعنػْ  (ٖ٘)َورََأى اْلُمْجرُِموَف النَّاَر َفظَنُّوا أَنػَُّهم مَُّواِقُعوَىا َوملَْ َيَِ

نَساُف َأْكثَػَر َشْيٍء َجَداًل  ٖ٘ َذا اْلُقْرآِف لِلنَّاِس ِمن ُكلِّ َمَثٍلْۚ وََكاَف اإْلِ  (ٗ٘) َوَلَقْد َصرَّفػَْنا يف ىََّٰ

ٖٙ 
وَِّلنَي َوَما َمَنَع النَّاَس َأف يُػْؤِمُنوا ِإْذ َجاَءُىُم اؽْبَُدىَّٰ َوَيْستَػْغِفُروا َربػَُّهْم ِإالَّ َأف ََتْتِيَػُهْم ُسنَُّة اأْلَ 

 َوَُيَاِدُؿ الَّ ( ٘٘)َأْو ََيْتِيَػُهُم اْلَعَذاُب قُػُباًل  
رِيَن َوُمنِذرِيَنْۚ ِذيَن  َوَما نُػْرِسُل اْلُمْرَسِلنَي ِإالَّ ُمَبشِّ

 َوازبََُّذوا آاَيِت َوَما أُنِذُروا ُىُزًوا  
ًۖ
 (ٙ٘)َكَفُروا اِبْلَباِطِل لُِيْدِحُضوا بِِو اغبَْقَّ

 ِإَّنَّ َجَعْلَنا َعَلىَّٰ  ٖٚ
َها َوَنِسَي َما َقدََّمْت َيَداُهْۚ َوَمْن َأْظَلُم فبَّن ذُكَِّر ِِباَيِت َربِِّو َفَأْعَرَض َعنػْ

َأف يَػْفَقُهوُه َويف آَذاِِنِْم َوقػْرًاًۖ َوِإف َتْدُعُهْم ِإىَل اؽْبَُدىَّٰ فَػَلن يَػْهَتُدوا ِإًذا أََبًدا   قُػُلوِبِْم َأِكنَّةً 
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(٘ٚ) 

ٖٛ 
 َوَربَُّك اْلَغُفوُر ُذو الرَّضْبَةًِۖ َلْو يُػَؤاِخُذُىم دبَا َكَسُبوا َلَعجََّل ؽَبُُم اْلَعَذاَبْۚ َبل ؽبَُّم مَّْوِعٌد لَّن

ُدوا ِمن  (ٛ٘)ُدونِِو َمْوِئاًل   َيَِ

 (ٜ٘)َوتِْلَك اْلُقَرىَّٰ َأْىَلْكَناُىْم َلمَّا ظََلُموا َوَجَعْلَنا ِلَمْهِلِكِهم مَّْوِعًدا   ٜٖ

  (ٓٙ)َوِإْذ قَاَؿ ُموَسىَّٰ لَِفَتاُه اَل أَبْػرَُح َحَّتََّّٰ أَبْػُلَغ ؾَبَْمَع اْلَبْحَرْيِن َأْو أَْمِضَي ُحُقًبا  ٓٗ

َذا َنَصًبا   ٔٗ  (ٕٙ)فَػَلمَّا َجاَوزَا قَاَؿ لَِفَتاُه آتَِنا َغَداَءََّن َلَقْد َلِقيَنا ِمن َسَفرََِّن ىََّٰ

ٕٗ 
َرُهْۚ قَاَؿ أَرَأَْيَت ِإْذ َأَويْػَنا ِإىَل الصَّْخَرِة فَِإيّنِ َنِسيُت اغْبُوَت َوَما أَنَسانِيُو ِإالَّ الشَّْيطَاُف َأْف أَذْكُ 

 (ٖٙ)ُو يف اْلَبْحِر َعَجًبا  َوازبَََّذ َسِبيلَ 

 َفٱۡرَتدَّا َعَلىَّٰٰٓ َءاََثرِِِهَا َقَصصً  ٖٗ
ِلَك َما ُكنَّا نَػۡبغِْۚ  (ٗٙ)  اقَاَؿ ذََّٰ

ْن ِعنِدََّن َوَعلَّْمَناُه ِمن لَُّدَّنَّ ِعْلًما   ٗٗ َناُه َرضْبًَة مِّ ْن ِعَباِدََّن آتَػيػْ  (٘ٙ)فَػَوَجَدا َعْبًدا مِّ

 (ٙٙ)َىْل أَتَِّبُعَك َعَلىَّٰ َأف تُػَعلَِّمِن فبَّا ُعلِّْمَت ُرْشًدا  قَاَؿ َلُو ُموَسىَّٰ  ٘ٗ

 (ٛٙ)وََكْيَف َتْصِبُ َعَلىَّٰ َما ملَْ ربُِْط ِبِو ُخبػْرًا   (ٚٙ)قَاَؿ ِإنََّك َلن َتْسَتِطيَع َمِعَي َصبػْرًا   ٙٗ

ُ َصاِبرًا َواَل أَْعِصي َلَك أَْمرًا   ٚٗ  (ٜٙ)قَاَؿ َسَتِجُدين ِإف َشاَء اَّللَّ

ٗٛ 
ًئا  تَػَها لِتُػْغرَِؽ أَْىَلَها َلَقْد ِجْئَت َشيػْ ِإْمرًا فَانطََلَقا َحَّتََّّٰ ِإَذا رَِكَبا يف السَِّفيَنِة َخَرقَػَهاًۖ قَاَؿ َأَخَرقػْ

(ٚٔ)  
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 (ٕٚ)َتْسَتِطيَع َمِعَي َصبػْرًا   قَاَؿ أملَْ أَُقْل ِإنََّك َلن ٜٗ

 (ٖٚ)قَاَؿ اَل تُػَؤاِخْذين دبَا َنِسيُت َواَل تُػْرِىْقيِن ِمْن أَْمرِي ُعْسرًا   ٓ٘

٘ٔ 
ئً  ا فَانطََلَقا َحَّتََّّٰ ِإَذا َلِقَيا ُغاَلًما فَػَقتَػَلُو قَاَؿ أَقَػتَػْلَت نَػْفًسا زَِكيًَّة ِبَغرْيِ نَػْفٍس لََّقْد ِجْئَت َشيػْ

 (ٗٚ)رًا  نُّكْ 

 (٘ٚ)قَاَؿ أملَْ أَُقل لََّك ِإنََّك َلن َتْسَتِطيَع َمِعَي َصبػْرًا  ٕ٘

 (ٙٚ)قَاَؿ ِإف َسأَْلُتَك َعن َشْيٍء بَػْعَدَىا َفاَل ُتَصاِحْبيِنًۖ َقْد بَػَلْغَت ِمن لَُّديّنِ ُعْذرًا   ٖ٘

٘ٗ 
رًا فَانطََلَقا َحَّتََّّٰ ِإَذا أَتَػَيا أَْىَل قَػْريٍَة اْسَتْطَعَما أَْىَلَها َفأَبَػْوا َأف ُيَضيُِّفوُِهَا فَػَوَجَدا ِفيَها ِجَدا

 (ٚٚ)يُرِيُد َأف يَنَقضَّ َفأَقَاَمُوًۖ قَاَؿ َلْو ِشْئَت اَلزبََّْذَت َعَلْيِو َأْجرًا  

َذا ِفرَاُؽ بَػْييِن َوبَػيْ  ٘٘ رًا  قَاَؿ ىََّٰ  (ٛٚ)ِنَكْۚ َسأُنَػبُِّئَك بَِتْأِويِل َما ملَْ َتْسَتِطع عََّلْيِو َصبػْ

ٕ٘ 
أَمَّا السَِّفيَنُة َفَكاَنْت ِلَمَساِكنَي يَػْعَمُلوَف يف اْلَبْحِر َفَأَردتُّ َأْف أَِعيبَػَها وََكاَف َورَاَءُىم مَِّلٌك 

َوأَمَّا ٱۡلُغلََُّٰم َفَكاَف أَبَػَواُه ُمۡؤِمنَػنۡيِ َفَخِشيَنآٰ َأف يُػۡرِىَقُهَما  (ٜٚ)ََيُْخُذ ُكلَّ َسِفيَنٍة َغْصًبا 
ًنا وَُكۡفرًا )  ( ٓٛطُۡغيََّٰ

ٖ٘ 
َُما وََكاَف أَبُوُِهَا َصا غِبًا َوأَمَّا اعبَِْداُر َفَكاَف لُِغاَلَمنْيِ يَِتيَمنْيِ يف اْلَمِديَنِة وََكاَف رَبَْتُو َكنٌز ؽبَّ

ِلَك َفَأرَاَد َربُّ  ُِهَا َوَيْسَتْخرَِجا َكنَزُِهَا َرضْبًَة مِّن رَّبَِّكْۚ َوَما فَػَعْلُتُو َعْن أَْمرِيْۚ ذََّٰ ُلَغا َأُشدَّ َك َأف يَػبػْ
 (ٕٛ)ََتِْويُل َما ملَْ َتْسِطع عََّلْيِو َصبػْرًا  

ْنُو ذِْكرًا ٗ٘  (ٖٛ)  َوَيْسأَُلوَنَك َعن ِذي اْلَقْرنَػنْيًِۖ ُقْل َسأَتْػُلو َعَلْيُكم مِّ
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َناُه ِمن ُكلِّ َشْيٍء َسبَػًبا   ٘٘  (ٗٛ)ِإَّنَّ َمكَّنَّا لَُو يف اأْلَْرِض َوآتَػيػْ

٘ٙ 
َئٍة َوَوَجَد ِعنَدَىا قَػْوًماِۗ قُػْلَنا اَيَذا  َحَّتََّّٰ ِإَذا بَػَلَغ َمْغِرَب الشَّْمِس َوَجَدَىا تَػْغُرُب يف َعنْيٍ ضبَِ

 (ٙٛ)اْلَقْرنَػنْيِ ِإمَّا َأف تُػَعذَِّب َوِإمَّا َأف تَػتَِّخَذ ِفيِهْم ُحْسًنا  

  (ٛٛ) اغْبُْسَنًَّٰۖ َوَسنَػُقوُؿ َلُو ِمْن أَْمرََِّن ُيْسرًا  َوأَمَّا َمْن آَمَن َوَعِمَل َصاغِبًا فَػَلُو َجزَاءً  ٚ٘

٘ٛ 
قَاُلوا اَيَذا اْلَقْرنَػنْيِ ِإفَّ ََيُْجوَج َوَمْأُجوَج ُمْفِسُدوَف يف اأْلَْرِض فَػَهْل قَبَْعُل َلَك َخْرًجا َعَلىَّٰ 

ا   نَػُهْم َسدِّ نَػَنا َوبَػيػْ  )ٜٗ (َأف ذَبَْعَل بَػيػْ

نَػُهْم َرْدًما   ٜ٘ َنُكْم َوبَػيػْ ٌر َفَأِعيُنوين ِبُقوٍَّة َأْجَعْل بَػيػْ  ( ٜ٘)قَاَؿ َما َمكَّينِّ ِفيِو َرّبِّ َخيػْ

ٙٓ 
 َحَّتََّّٰ ِإَذا َجَعَلُو ََّنرًا قَاَؿ 

 َحَّتََّّٰ ِإَذا َساَوىَّٰ بَػنْيَ الصََّدفَػنْيِ قَاَؿ انُفُخواًۖ
آُتوين زُبَػَر اغْبَِديدًِۖ

 (ٜٙ)َلْيِو ِقْطرًا  آُتوين أُْفرِْغ عَ 

ًۖ فَِإَذا َجاَء َوْعُد َرّبِّ َجَعَلُو دَكَّاَءًۖ وََكاَف َوْعُد َرّبِّ َحقِّا   ٔٙ َذا َرضْبٌَة مِّن رَّّبِّ  (ٜٛ)قَاَؿ ىََّٰ

 (ٜٜ)َوتَػرَْكَنا بَػْعَضُهْم يَػْوَمِئٍذ مَيُوُج يف بَػْعضًٍۖ َونُِفَخ يف الصُّوِر َفَجَمْعَناُىْم صَبًْعا   ٕٙ

 (ٔٓٔ)الَِّذيَن َكاَنْت أَْعيُػنُػُهْم يف ِغطَاٍء َعن ذِْكرِي وََكانُوا اَل َيْسَتِطيُعوَف ظَبًْعا   ٖٙ

ٙٗ 
ِإَّنَّ أَْعَتْدََّن َجَهنََّم لِْلَكاِفرِيَن  أََفَحِسَب الَِّذيَن َكَفُروا َأف يَػتَِّخُذوا ِعَباِدي ِمن ُدوين َأْولَِياَءْۚ 

 (ٕٓٔ)نُػُزاًل  

ٙ٘ 
نْػَيا َوُىْم ( ٖٓٔ)نُػنَػبُِّئُكم اِبأْلَْخَسرِيَن أَْعَمااًل   ُقْل َىلْ  الَِّذيَن َضلَّ َسْعيُػُهْم يف اغْبََياِة الدُّ
ًعا    حَيَْسُبوفَ   ( ٗٓٔ)أَنػَُّهْم حُيِْسُنوَف ُصنػْ
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ٙٙ 
َخاِلِديَن ( ٚٓٔ) نُػُزاًل ِإفَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاغِبَاِت َكاَنْت ؽَبُْم َجنَّاُت اْلِفْرَدْوِس 

َها ِحَواًل  ُغوَف َعنػْ  (ٛٓٔ) ِفيَها اَل يَػبػْ

ٙٚ 
َنا   ُقل  لَّْو َكاَف اْلَبْحُر ِمَداًدا لَِّكِلَماِت َرّبِّ لََنِفَد اْلَبْحُر قَػْبَل َأف تَنَفَد َكِلَماُت َرّبِّ َوَلْو ِجئػْ

 (ٜٓٔ)دبِْثِلِو َمَدًدا  

ٙٙ 
ُُكْم إِلٌََّٰو َواِحٌدًۖ َفَمن َكاَف يَػْرُجو لَِقاَء َربِِّو فػَ   ُقلْ  َا ِإؽبََّٰ ثْػُلُكْم يُوَحىَّٰ ِإَلَّ أَّنَّ َا َأََّن َبَشٌر مِّ ْليَػْعَمْل ِإَّنَّ

 (ٓٔٔ) َعَماًل َصاغِبًا َواَل ُيْشرِْؾ ِبِعَباَدِة َربِِّو َأَحًدا  يف ُصُدوِر النَّاسِ 

 
رة الكهف، طبسة تتضمن الفصل والوالصل يف سو اِلايت اليت  وقد وجد الباحث 

، ٓٙ-ٚٗ، ٘ٗ-ٕٗ، ٜٖ-ٕ٘،  ٖٕ-ٚٔ، ٘ٔ، ٖٔ، ٜ-ٔ وشبانوف، وىي اِلايت
ٕٙ-ٜٙ ،ٚٔ-ٛٓ ،ٕٛ-ٛٗ ،ٛٙ ،ٛٛ ،ٜٗ-ٜٙ ،ٜٛ-ٜٜ ،ٔٓٔ-ٔٓٗ ،ٔٓٚ-

ٔٔٓ 
موقع إعراب الفصل والوصل م  اآلايت اليت تتضم  فيها الفصل والوصل  -2

 . سورة الكهف
 سورة الكهف

 موقع اإلعراب األايت رقم

ٔ 
َومَلْ َعلى َعْبِده اْلِكَتاَب  أَنْػَزؿَ اغْبَْمُد هلِل الَِّذْي 

 (َٔلُو ِعَوًجا ) ََيَْعلْ 

َوملَۡ  :فعل ماض مبين على الفتح، وفاعلو ىوأَنَزؿَ 
َعل   فعل مضارع ؾبزـو بلم، وفاعلو ىو، :ََيۡ
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ٕ 

ُر َشِدْيًدا ِمْن َلُدْنو  لِّيُػْنِذَر ََبًْسا قَػيًِّما َويُػَبشِّ
 َأفَّ ؽَبُمْ اّلذيَن يَػْعَمُلْوفَ  الصَِّلحاِت  اؼبػُْؤِمِننْيَ 

ِكِثنيَ  (َٕأْجرًا َحَسًنا )  (ِٖفْيِو أََبًدا ) مََّّٰ

ُر فعل مضارع منصوب ابلفتحة،  :لِّيُنِذرَ  َويُػَبشِّ

اؼبػُْؤِمِننْيَ: فعل مضارع وفاعلو ىو، اؼبؤمنني: 

 : اسم إف وخِبىا،َأفَّ ؽَبُْم َأْجرًا َحَسًنا مفعوؿ بو،

ِكِثنيَ   : حاؿمََّّٰ

ٖ 

الَِّذْيَن: اسم ينِذَر: فعل مضارع منصوب ابلفتحة،  (ٗهللاُ َولًدا ) ازبََّذَ  َويُػْنِذَر الَِّذْيَن قَاُلْوا
موصوؿ قَاُلْوا: فعل ماض وفاعلو واو اعبماعة،  

هللاُ: فاعل ازبَََّذ: فعل ماض مبين على الفتح، 
مرفوع ابلضمة، َولًدا: مفعوؿ بو منصوب 

 ابلفتحة.

ٗ 

َكبُػَرْت َكِلَمًة بِِو ِمْن ِعْلٍم َواَل ِِلاَبِئِهْمْۚ  ؽَبُم مَّا 
 (٘)ِإالَّ َكِذاًب   ِإف يَػُقوُلوفَ  زَبْرُُج ِمْن أَفػَْواِىِهْمْۚ 

 : فعل ماضَكبُػَرتْ : إستئنافية،  ِمْن ِعْلمٍ  مَّا ؽَبُم بِوِ 
 : سبييز منصوب ابلفتحة،َكِلَمةً مبين على الفتح  
: اعبملة يف ؿبل نصب نعت زَبْرُُج ِمْن أَفػَْواِىِهمْ 

: فعل مضارع يَػُقوُلوفَ حرؼ نفي، : ِإف، َكِلَمةل
 مرفوع بثبوت النوف وفاعلو مسترت 

٘ 
ِإف ملَّْ  فَػَلَعلََّك اَبِخٌع نػَّْفَسَك َعَلىَّٰ آََثرِِىمْ 

 (ٙ) اغْبَِديِث َأَسًفايُػْؤِمُنوا ِبَََّٰذا 
نَػْفَسَك: مفعوؿ بو ، ابخع: خِبىا مرفوع ابلضمة

السم الفاعل ابخع منصوب ابلفتحة والكاؼ 
 ِإْف ملَْ مضاؼ إليو،  ضمري متصل يف ؿبل جر
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 وفاعلو يُػْؤِمُنوا: فعل مضارع ؾبزـو حذؼ النوف.
ِبَذا اغْبَِديث: الباء: حرؼ جر. ىذا: اسم ، الواو

 اجملرور متعلق بيؤمنوا. اراشارة يف ؿبل ج

ٙ 

ُلَوُىْم  َجَعْلَنا َما َعَلى اأْلَْرضِ ِإَّنَّ  َا لِنَػبػْ زِيَنًة ؽبَّ
 (ٚ)أَيػُُّهْم َأْحَسُن َعَماًل  

َها َصِعيًدا ُجُرزًا  َوِإَّنَّ عَبَاِعُلوفَ    (ٛ)َما َعَليػْ

، وفاعلو ِإَّّن َجَعْلنا: فعل ماض مبين على السكوف
يف ؿبل  الفعلية جعلناواعبملة ، َّن ضمري متصل
 .َوِإَّّن عَباِعُلوَف: خِب إف مرفوع ابلواو ،رفع خِب اف

ٚ 

ـْ َحِسْبَت   َأفَّ َأْصَحاَب اْلَكْهِف َوالرَِّقيمِ َأ
 (ٜ)ِمْن آاَيتَِنا َعَجًبا  َكانُوا

َأفَّ َأْصحاَب اْلَكْهِف َوالرَِّقيِم: اف: حرؼ نصب 
 اصحاب: اسم اف منصوب، وتوكيد مشبو ابلفعل

ابلفتحة. الكهف: مضاؼ اليو ؾبرور ابلكسرة. 
 والرقيم: معطوؼ بواو العطف على الكهف.

كانُوا ِمْن آايتِنا َعَجباً: اعبملة الفعلية يف ؿبل رفع 
 خِب اف.

ٛ 

َيٌة  ِإنػَُّهمْ اِبغبَْقِّْۚ  كَبُْن نَػُقصُّ َعَلْيَك نَػَبَأُىم ِفتػْ
 (ٖٔ) َوزِْدََّنُىْم ُىًدىآَمُنوا ِبَربِِّْم 

مبين على  ضمري منفصل، كَبُْن نَػُقصُّ َعَلْيَك نَػَبَأُىمْ 
نقص: فعل مضارع ، الضم يف ؿبل رفع مبتدأ

 ، مرفوع ابلضمة والفاعل ضمري مسترت كبن
جار وؾبرور. نبأ: مفعوؿ بو منصوب  :عليك

وصبلة نقص يف ؿبل  مضاؼ إليو، :ابلفتحة. وىم
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َيٌة: اسم اف، رفع خِب كبن آَمُنوا ، ىاخِب و  ِإنػَُّهْم ِفتػْ
َوزِْدَّنُىْم ، لفتية ِبَربِِّْم: اعبملة يف ؿبل رفع نعت

 معطوؼ ِبمنوا

ٜ 
ُؤاَلِء قَػْوُمَنا لَّْواَل ََيُْتوَف  ازبََُّذوا ِمن ُدونِِو آؽِبًَةًۖ  ىََّٰ

 ًٍۖ َفَمْن َأْظَلُم فبَِّن افػْتَػَرىَّٰ  َعَلْيِهم ِبُسْلطَاٍف بَػنيِّ
 (٘ٔ)َعَلى اَّللَِّ َكِذاًب  

قومنا عطف ، قَػْوُمَنا: يف ؿبل رفع مبتدأىُؤالِء 
ازبذوا يف ؿبل صبلة  بياف. واعبملة الفعلية بعدىا 

 .رفع خِب ىؤالء

ٔٓ 

 تػَّزَاَوُر َعن َكْهِفِهمْ  ِإَذا طََلَعت َوتَػَرى الشَّْمسَ 
تػَّْقِرُضُهْم َذاَت  َوِإَذا َغَرَبتَذاَت اْلَيِمنِي 

ْنُوْۚ  َماِؿ َوُىْم يف َفْجَوٍة مِّ ِلكَ الشِّ ِمْن آاَيِت  ذََّٰ
 ِِۗ  َوَمن ُيْضِللْ اَّللَُّ فَػُهَو اْلُمْهَتدًِۖ  َمن يَػْهدِ اَّللَّ

 (ٚٔ)فَػَلن ذبََِد َلُو َولِيِّا مُّْرِشًدا  

َوتَػَرى الشَّْمَس: ترى: فعل مضارع مرفوع ابلضمة 
عوؿ بو منصوب الشمس: مف، انت وفاعلو 

طلعت:  ،ِإذا طََلَعْت: اذا: ظرؼ الزمن، ابلفتحة
وصبلة ، ىي ووفاعل، فعل ماض مبين على الفتح

َوِإذا َغَرَبْت: ،  يف ؿبل جر ابالضافة طلعت
َمْن يَػْهِد هللاُ: من:  ،معطوؼ ابلواو على طََلَعتْ 

يهد: فعل مضارع  ،مبين على السكوف اسم شرط
  هللا لفظ، العلةحرؼ  ؾبزـو حذؼ  فعل شرط

 :َوَمْن ُيْضِللْ ، ابلضمة اعباللة: فاعل مرفوع
 .َمْن يَػْهدِ  على معطوؼ

َذاَت  نُػَقلِّبُػُهمْ أَيْػَقاظًا َوُىْم رُُقوٌدْۚ وَ  رَبَْسبُػُهمْ وَ  ٔٔ
َماؿًِۖ  اَبِسٌط ِذرَاَعْيِو  وََكْلبُػُهماْلَيِمنِي َوَذاَت الشِّ

 ووفاعل، َورَبَْسبُػُهْم: فعل مضارع مرفوع ابلضمة
ضمري مسترت انت و ىم يف ؿبل نصب مفعوؿ بو 
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ُهمْ  َلِو اطََّلْعَت َعَلْيِهمْ اِبْلَوِصيدِْۚ   ِفرَارًا َلَولَّْيَت ِمنػْ
ُهْم ُرْعًبا  (ٛٔ) َوَلُمِلْئَت ِمنػْ

معطوفة  :َكْلبُػُهم،  َسبُػُهمْ معطوؼ على ربَْ َونُػَقلِّبُػُهْم: 
لو: حرؼ  َلِو اطََّلْعَت َعَلْيِهْم:، على صبلة ربسبهم

، اطلعت: فعل ماض مبين على السكوف ، شرط
ُهْم: : جار وؾبرور، َلْيِهمْ عَ . وفاعلو التاء َلَولَّْيَت ِمنػْ

غري جاـز ال ؿبل ؽبا من   اعبملة جواب شرط
ُهمْ ، االعراب ُهْم: معطوفة َلَولَّْيَت ِمنػْ  َوَلُمِلْئَت ِمنػْ

ٕٔ 

ِلَك بَػَعثْػَناُىمْ  نَػُهْمْۚ لِيَػَتَساَءُلوا  وََكذََّٰ قَاَؿ قَاِئٌل  بَػيػْ
ُهْم َكْم لَِبثْػُتْمًۖ  نػْ ٍۚـْ لَِبثْػنَ  قَاُلوامِّ ا يَػْوًما َأْو بَػْعَض يَػْو

فَابْػَعُثوا َأَحدَُكم  قَاُلوا َربُُّكْم أَْعَلُم دبَا لَِبثْػُتمْ 
ِذِه ِإىَل اْلَمِديَنِة فَػْلَينظُْر أَيػَُّها أَزَْكىَّٰ  ِبَورِِقُكْم ىََّٰ

ْنُو َوْليَػتَػَلطَّْف َواَل طََعاًما فَػْلَيْأِتكُ  م ِبرِْزٍؽ مِّ
    (ٜٔ)ُيْشِعَرفَّ ِبُكْم َأَحًدا 

، وََكذِلَك بَػَعْثناُىْم: فعل ماض مبين على السكوف
 يف ؿبل نصبوىم  ،و َّن ضيمر متصلاعلوف

 والواو يف وكذلك استئنافية. ،مفعوؿ بو

نَػُهْم: الالـ: لتعليل. يتساءلوا: احرؼ  لِيَػَتسائَػُلوا بَػيػْ
و فاعل، و حذؼ النوف فعل مضارع منصوب َبف

فعل ماض مبين  :قاَؿ قاِئٌل  ،ضمري متصل الواو
َكْم ،  على الفتح. قائل: فاعل مرفوع ابلضمة

لَِبثْػُتْم: واعبملة الفعلية االستفهامية يف ؿبل نصب 
قاُلوا لَِبْثنا يَػْوماً: قالوا: فعل ماض ، مفعوؿ قاؿ

 ،صل الواوو ضمري متفاعل، و مبين على الضم. 
و فاعل، و لبثنا: فعل ماض مبين على السكوف. 

يوما: مفعوؿ بو منصوب ، ضمري متصل َّن
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يف ؿبل نصب  وصبلة لبثنا وما بعدىا، ابلفتحة
. فعل والفاعلقاُلوا َربُُّكْم أَْعَلُم: قالوا: ، مفعوؿ بو

رب: ، واعبملة بعدىا يف ؿبل نصب مفعوؿ بو
بتدأ مرفوع اعلم: خِب اؼب، مبتدأ مرفوع ابلضمة

 .ابلضمة

ٖٔ 

َأْو يُِعيُدوُكْم  ِإف َيْظَهُروا َعَلْيُكْم يَػْرصُبُوُكمْ  ِإنػَُّهمْ 
 (ٕٓ) ِإًذا أََبًدا َوَلن تُػْفِلُحوا يف ِملَِّتِهْم 

وىم يف ؿبل نصب ، ِإنػَُّهْم ِإْف: إّف: حرؼ نصب
َيْظَهُروا َعَلْيُكْم ، جاـز  إف: حرؼ شرط، إف اسم

وجوابو يف ؿبل   واعبملة من فعل الشرط يَػْرصُبُوُكمْ 
 يَػْرصُبُوُكمْ : معطوؼ على َوَلْن تُػْفِلُحوا، إفرفع خِب 

ٔٗ 

ِلَك  َوْعَد اَّللَِّ  َأفَّ  لِيَػْعَلُمواَعَلْيِهْم  أَْعثَػْرَّنَ وََكذََّٰ
السَّاَعَة اَل َرْيَب ِفيَها ِإْذ  َوَأفَّ َحقّّ 

نَػُهْم أَْمَرُىْمًۖ فَػَقاُلوا ابْػُنوا َعَلْيِهم  يَػتَػَناَزُعونَػبَػيػْ
َياًَّنًۖ رَّبػُُّهْم أَْعَلُم ِبِْمْۚ  قَاَؿ الَِّذيَن َغَلُبوا َعَلىَّٰ بُػنػْ

  (ٕٔ) لَنَػتَِّخَذفَّ َعَلْيِهم مَّْسِجًدا أَْمرِِىمْ 

: فعل ماض مبين لِيَػْعَلُموا وََكذِلَك أَْعثَػْرَّن َعَلْيِهمْ 
، والواو و ضمري متصل َّنفاعل، ، و على السكوف

عليهم: جار وؾبرور متعلق  ،يف وكذلك استئنافية
، َوْعَد هللِا َحقّّ: اف: حرؼ نصبَأفَّ ، َبعثرَّن

اعباللة:   وعد: اسم اف منصوب ابلفتحة. هللا لفظ
 مضاؼ اليو حق: خِب اف مرفوع ابلضمة.

ابلواو على ما  : معطوؼالّساَعَة ال َرْيَب ِفيهاَوَأفَّ 
َربػُُّهْم أَْعَلُم ِبِْم: رب: مبتدأ مرفوع ابلضمة ، قبلها
اعلم: خِب اؼببتدأ مرفوع  مضاؼ إليو،وىم 
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ِبِْم: يف ؿبل جر جار واجملرور متعلق  ،ابلضمة
قاَؿ الَِّذيَن َغَلُبوا: قاؿ: فعل ماض مبين ، َبعلم

اسم موصوؿ مبين على الفتح على الفتح. الذين: 
لَنَػتَِّخَذفَّ ، قالوا مثليف ؿبل رفع فاعل. غلبوا:

 واعبملة مفعوؿ بوَعَلْيِهْم َمْسِجداً: 

 

ٔ٘ 

َويَػُقوُلوَف  َسيَػُقوُلوَف َثاَلثٌَة رَّاِبُعُهْم َكْلبُػُهمْ 
 طَبَْسٌة َساِدُسُهْم َكْلبُػُهْم َرصْبًا اِبْلَغْيبًِۖ 

َعٌة َوَثَ  رَّّبِّ أَْعَلُم  لِمنُػُهْم َكْلبُػُهْمْۚ قُ َويَػُقوُلوَف َسبػْ
مَّا يَػْعَلُمُهْم ِإالَّ قَِليٌلِۗ َفاَل سُبَاِر ِفيِهْم  ِبِعدَِِّتِم

ُهْم َأَحًدا َواَل َتْستَػْفِت ِفيِهمِإالَّ ِمرَاًء ظَاِىرًا  نػْ  مِّ
ِلكَ  لٌ ِإيّنِ فَاعِ  َواَل تَػُقوَلنَّ ِلَشْاۡيءٍ   (ٕٕ)  ذََّٰ

 (ٖٕ) َغًدا

راِبُعُهْم َكْلبُػُهْم: ثالثة: خِب مبتدأ ؿبذوؼ َثالثٌَة 
 ،رابع: مبتدأ مرفوع ابلضمة، بتقدير: ىم ثالثة

كلب: خِب اؼببتدأ مرفوع مضاؼ إليو،   وىم
واعبملة االظبية راِبُعُهْم  مضاؼ إليو، ابلضمة. وىم 

ُقْل: فعل امر ، َكْلبُػُهْم يف ؿبل رفع نعت لثالثة
سترت فيو مبين على السكوف والفاعل ضمري م

ِِتِْم: اعبملة يف ، وجواب تقديره انت َرّبِّ أَْعَلُم ِبِعدَّ
ُهْم َوال َتسْ ، ؿبل نصب مفعوؿ بو تَػْفِت ِفيِهْم ِمنػْ

َوال تَػُقوَلنَّ ، َفاَل سُبَار : معطوفة ابلواو علىَأَحداً 
ِإيّنِ فاِعٌل: ، معطوفة ابلواو على ما قبلها: ِلَشْيءٍ 
 . خِب افو  اسم اف

 ،الواو استئنافية. لبثوا: فعل ماض مبين على الضمَواْزَداُدوا َثاَلَث ِمائٍَة ِسِننَي  َولَِبُثوا يف َكْهِفِهمْ  ٙٔ
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 (ٕ٘) ِتْسًعا

السََّماَواِت  َلُو َغْيبُ  اَّللَُّ َأْعَلُم دبَا لَِبُثواًۖ  ُقلِ 
ْعْۚ َواأْلَْرضًِۖ  ِمن  َما ؽَبُم مِّن ُدونِوِ أَْبِصْر بِِو َوَأظبِْ

 (ٕٙ)َوِلٍّ َواَل ُيْشرُِؾ يف ُحْكِمِو َأَحًدا  

، يف كهف: جار وؾبرور متعلق بلبثوا ،وفاعلو الواو
فعل  ُقِل:، َواْزَداُدوا ِتْسعاً: معطوفة ابلواو على لبثوا

واعبملة ، انتو وفاعل، امر مبين على السكوف
لَُو َغْيُب ، بعدىا: يف ؿبل نصب مفعوؿ بو

لو: جار وؾبرور خبِب مقدـ.  اِت َواأْلَْرِض:و السَّما
أَْبِصْر بِِو ، غيب: مبتدأ مؤخر مرفوع ابلضمة

َوَأظبِْْع: فعل ماض مبين على الفتح اؼبقدر على 
الباء: حرؼ جر للتعجب. واؽباء ضمري  ،آخره

متصل ؾبرور لفظا مبين على الكسر يف ؿبل رفع 
ؽَبُْم:  ،ما ؽَبُْم ِمْن ُدونِِو: ما: َّنفية، النو فاعل ابصر

من دونو: جار ، يف ؿبل جر متعلق خبِب مقدـ
 من: مضاؼ إليو،  وؾبرور واؽباء يف ؿبل جر

حرؼ جر زائد. ول: اسم ؾبرور لفظا مرفوع ؿبال 
معطوفة ابلواو على : َوال ُيْشرِؾُ ، النو مبتدأ مؤخر

 . ما قبلها

ٔٚ 
 اَل ِمن ِكَتاِب رَبَِّكًۖ  َواْتُل َما أُوِحَي إِلَْيكَ 

ِمن ُدونِِو ُمْلَتَحًدا   َوَلن ذبَِدَ  دَِّؿ ِلَكِلَماتِوِ ُمبَ 
َمَع الَِّذيَن َيْدُعوَف  َواْصِبْ نَػْفَسكَ ( ٕٚ)

. اتل: فعل امر مبين على استئنافيةَواْتُل: الواو 
ما أُوِحَي ، حرؼ العلة والفاعل انت حذؼ

إِلَْيَك: ما: اسم موصوؿ مبين على السكوف يف 
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َواَل تَػْعُد َربػَُّهم اِبْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ يُرِيُدوَف َوْجَهُوًۖ 
نْػَياًۖ  ُهْم تُرِيُد زِيَنَة اغْبَيَاِة الدُّ َناَؾ َعنػْ َواَل ُتِطْع َعيػْ

َىَواُه وََكاَف  َواتػََّبعَ َفْلَنا قَػْلَبُو َعن ِذْكرََِّن َمْن َأغْ 
 (  ٕٛأَْمرُُه فُػُرطًا  )

ؿبل نصب مفعوؿ بو. اوحي: فعل ماض 
، ىو على الفتح وَّنئب الفاعل للمجهوؿ مبين

ال ُمَبدَِّؿ ، اليك: جار وؾبرور متعلق َبوحي
، ِلَكِلماتِِو: ال: َّنفية للجنس تعمل عمل اف

َوَلن خِبىا، لكلماتو: جار وؾبرور ال،  مبدؿ: اسم
َواْصِبْ ، معطوفة ابلواو على ما قبلها: ذبَِدَ 

: نَػْفَسكَ : فعل أمر وفاعلو أنت، اْصِبْ : نَػْفَسكَ 
مفعوؿ بو ىو مضاؼ، الكاؼ مضاؼ إليو 

: َواَل تَػْعدُ  ،معطوفة ابلواو على ما قبلهاواعبملة 
معطوفة : َواَل ُتِطعْ ، َواْصِبْ  معطوفة ابلواو على

 معطوفة ابلواو على: َواتػََّبعَ ، َواْصِبْ  ابلواو على
 معطوفة ابلواو على: : وََكاَف أَْمرُُه فُػُرطًا، َواْصِبْ 
 .َواْصِبْ 

ٔٛ 

ِمن رَّبُِّكْمًۖ َفَمن َشاَء فَػْليُػْؤِمن َوَمن  اغبَْقُّ  َوُقلِ 
َأَحاَط لِلظَّاِلِمنَي ََّنرًا  ِإَّنَّ أَْعَتْدَّنَ َشاَء فَػْلَيْكُفْرْۚ 

  َوِإف َيْسَتِغيُثوا يُػَغاثُوا دبَاءٍ ِبِْم ُسرَاِدقُػَهاْۚ 
 بِْئَس الشَّرَابُ َكاْلُمْهِل َيْشِوي اْلُوُجوَهْۚ 

 (ٜٕ)  ْرتَػَفًقاَوَساَءْت مُ 

 معطوفة ابلواو على: فعل أمر وفاعلو أنت، َوُقلِ 
اغبَْقُّ: خِب مبتدأ ، واعبملة بعده مفعوؿ بو، َواْصِبْ 

ِإَّّن أَْعَتْدَّن: إف: حرؼ نصب ، ؿبذوؼ تقديره ىو
ضمري متصل يف ؿبل  وَّن، وتوكيد مشبو ابلفعل

فعل ماض مبين على  :اعتدَّن ،نصب اظبها
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متصل يف ؿبل رفع فاعل.  وَّن ضمري، السكوف
واعبملة الفعلية اعتدَّن وما بعدىا يف ؿبل رفع خِب 

 اعبملة يف ؿبل نصب :ِبِْم ُسراِدُقها  َأحاطَ  ،اف
معطوفة : َوِإف َيْسَتِغيُثوا يُػَغاثُوا دبَاءٍ ، لنارا نعت

فعل ماض : بِْئَس الشَّرَابُ صبلة أحاط،  ابلواو على
َوَساَءْت ، ةالشراب: فاعل مرفوع ابلضم، جامد
 ما قبلها معطوفة ابلواو على: ُمْرتَػَفًقا

ٜٔ 

ِإَّنَّ اَل  ِإفَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاغِبَاتِ 
 (ٖٓ)َأْجَر َمْن َأْحَسَن َعَماًل   ُنِضيعُ 

اف: حرؼ نصب وتوكيد مشبو : ِإفَّ الَِّذيَن آَمُنوا
الذين: اسم موصوؿ مبين على الفتح يف ، ابلفعل
نصب اسم اف.آمنوا: فعل ماض مبين على ؿبل 
صل يف ؿبل رفع فاعل وصبلة الواو ضمري مت، الضم

:خِب ِإَّنَّ اَل ُنِضيعُ ، صلة اؼبوصوؿ ال ؿبل ؽبا منواأ
 : خِب اف الثايناَل ُنِضيعُ اف األوؿ، وَّن اسم اف، 

ٕٓ 

ذَبْرِي ِمن رَبِْتِهُم  أُولََِّٰئَك ؽَبُْم َجنَّاُت َعْدفٍ 
ِمْن َأَساِوَر ِمن َذَىٍب  حُيَلَّْوَف ِفيَها اأْلَنْػَهارُ 

َرٍؽ  َويَػْلَبُسوَف ثَِياابً  ُخْضرًا مِّن ُسنُدٍس َوِإْستَػبػْ
نِْعَم الثػََّواُب ِفيَها َعَلى اأْلَرَاِئكِْۚ  مُّتَِّكِئنيَ 

 (ٖٔ)  َوَحُسَنْت ُمْرتَػَفًقا

 ،أُولِئَك ؽَبُْم َجّناُت َعْدٍف: أُولِئَك يف ؿبل رفع مبتدأ
عدف:  ،جنات: مبتدأ مؤخر ،اعبار واجملرور ؽَبُمْ 

وصبلة ؽَبُْم َجنّاُت َعْدٍف يف ؿبل رفع  ،مضاؼ إليو
ذَبْرِي ِمْن رَبِْتِهُم اأْلَِْناُر: اعبملة يف ، خِب اولئك

يف ؿبل : حُيَلَّْوَف ِفيَها، ؿبل رفع خِب َثف الولئك
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معطوفة : َويَػْلَبُسوَف ثَِياابً ، الولئك لثرفع خِب َث
:حاؿ من فاعل  مُّتَِّكِئنيَ ما قبلها،  ابلواو على
الثػََّواُب: ، فعل ماض جامد: نِْعَم الثػََّوابُ يلبسوف، 

معطوفة : َوَحُسَنْت ُمْرتَػَفًقا، فاعل مرفوع ابلضمة
 ما قبلها ابلواو على

ٕٔ 

 َجَعْلَنا أِلََحِدِِهَا َواْضِرْب ؽَبُم مََّثاًل رَُّجَلنْيِ 
 َجَعْلَناَحَفْفَناُِهَا بَِنْخٍل وَ َناٍب وَ ِمْن أَعْ  َجنػَّتَػنْيِ 

نَػُهَما َزْرًعا   ( ٕٖ)بَػيػْ

. اضرب: فعل استئنافيةَواْضِرْب ؽَبُْم َمَثالً: الواو 
مثال: مفعوؿ ، ؽبم: جار وؾبرور ، نتأ وفاعلامر و 

َجَعْلنا أِلََحِدِِها: اعبملة بدؿ من مثل، ُجَلنْيِ: ر  ،َ بو
، مفعوؿ بو :َجنػَّتَػنْيِ ، لرجلني نعت يف ؿبل نصب

نَػُهَما َزْرًعا ما  ابلواو على معطوؼ: َوَجَعْلَنا بَػيػْ
 .قبلها

ٕٕ 

ًئاْۚ  ملَْ َتْظِلمُأُكَلَها وَ آَتْت  ْلَتا اعْبَنػَّتَػنْيِ كِ  ْنُو َشيػْ مِّ
 ( ٖٖ) ِخاَلؽَبَُما نَػَهرًا َفجَّْرَّنَ وَ 

: عْبَنػَّتَػنْيِ مبتدأ وىو مضاؼ، ا ْلَتا:كِ ِكْلَتا اعْبَنػَّتَػنْيِ 
َومَلْ : يف ؿبل رفع خِب مبتدأ، آَتتْ مضاؼ إليو، 

 :َوَفجَّْرَّنَ ، آَتتْ  معطوفة ابلواو على :َتْظِلم
 آَتتْ  معطوفة ابلواو على

ٕٖ 
أَََّن فَػَقاَؿ ِلَصاِحِبِو َوُىَو حُيَاِورُُه  وََكاَف َلُو شَبَرٌ 

َوَدَخَل ( ٖٗ)َوَأَعزُّ نَػَفًرا   َأْكثَػُر ِمنَك َمااًل 
َما َأُظنُّ َأف تَِبيَد  قَاؿَ َوُىَو ظَاملٌ لِّنَػْفِسِو  َجنػََّتوُ 

ل ماض كاف: فع  ،وَكاَف َلُو شَبٌَر: الواو استئنافية
مؤخر مرفوع  شبر:اسم كاف ،َّنقص مبين على الفتح

ؿبّل يف  : اعبملةَأََّن َأْكثَػُر ِمنَك َمااًل ، ابلضمة
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ِذِه أََبًدا السَّاَعَة قَاِئَمًة  َوَما أَظُنُّ ( ٖ٘)  ىََّٰ
َها  َولَِئن رُِّددتُّ  نػْ رًا مِّ ِإىَلَّٰ َرّبِّ أَلَِجَدفَّ َخيػْ

 ( ٖٙ)ُمنَقَلًبا  

: َوَدَخَل َجنػََّتوُ  ، (مقوؿ القوؿ) نصب مفعوؿ بو
فعل  :قاؿ، وََكاَف َلُو شَبَرٌ صبلة  ىابلواو عل معطوؼ

واعبملة بعدىا يف ؿبل ماض وفاعلو مسترت ىو، 
 َوَما َأظُنُّ (، مقوؿ القوؿ) نصب مفعوؿ بو

(، َما َأُظنُّ ما قبلها ) ابلواو على معطوؼ: السَّاَعةَ 
َما ما قبلها )وَ  ابلواو على معطوؼ: َولَِئن رُِّددتُّ 

 (،  َأُظنُّ 

ٕٗ 
َأَكَفْرَت اِبلَِّذي َوُىَو حُيَاِورُُه  قَاَؿ َلُو َصاِحُبوُ 

ِمن تُػرَاٍب مُثَّ ِمن نُّْطَفٍة مُثَّ َسوَّاَؾ  َخَلَقكَ 
 (ٖٚ)َرُجاًل   

َأَكَفْرَت  فعل فاعل ومفعوؿ بو،: قَاَؿ َلُو َصاِحُبوُ 
 : اعبملة يف ؿبل نصب مقوؿ القوؿاِبلَِّذي َخَلَقكَ 

ٕ٘ 
ِبَرّبِّ َأَحًدا   َواَل أُْشرِؾُ لََِّّٰكنَّا ُىَو اَّللَُّ َرّبِّ 

(ٖٛ) 
 ما قبلها معطوؼ ابلواو على: َواَل ُأْشرِؾُ 

ٕٙ 

َما َشاَء اَّللَُّ اَل  قُػْلتَ  َوَلْواَل ِإْذ َدَخْلَت َجنػََّتكَ 
 ِْۚ َوَوَلًدا   ِإف تَػَرِف َأََّن أََقلَّ ِمنَك َمااًل  قُػوََّة ِإالَّ اِبَّللَّ

(ٖٜ) 

معطوؼ ابلواو : َوَلْواَل ِإْذ َدَخْلَت َجنػََّتَك قُػْلتَ 
ِإف تَػَرِف   اَل قُػوََّة ِإالَّ اِبَّللَِّ َما َشاَء اَّللَُّ ما قبلها،  على

 يف ؿبل نصب مفعوؿ بو: َأََّن أََقلَّ ِمنَك َمااًل 
 (مقوؿ القوؿ)

َكفَّْيِو َعَلىَّٰ َما   يُػَقلِّبُ َفَأْصَبَح  َوُأِحيَط بَِثَمرِهِ  ٕٚ
 َويَػُقوؿُ أَنَفَق ِفيَها َوِىَي َخاِويٌَة َعَلىَّٰ ُعُروِشَها 

َكفَّْيِو َعَلىَّٰ َما  يُػَقلِّبُ : استئنافية، َوُأِحيَط بَِثَمرِهِ 
 يف ؿبّل نصب خِب أصبح،: صبلة أَنَفَق ِفيَها



٘ٓ 
 

َتيِن ملَْ  (، يُػَقلِّبُ ما قبلها ) ابلواو على معطوؼ :َويَػُقوؿُ  (ٕٗ)  ُأْشرِْؾ ِبَرّبِّ َأَحًدااَيلَيػْ
َتيِن ملَْ ُأْشرِْؾ ِبَرّبِّ َأَحًدا يف ؿبل نصب مفعوؿ  :اَيلَيػْ

 (مقوؿ القوؿ) بو

ٕٛ 
َوَما  يَنُصُرونَُو ِمن ُدوِف اَّللَِّ  َوملَْ َتُكن لَُّو ِفَئةٌ 

 (ٖٗ)  َكاَف ُمنَتِصرًا
: َوَما َكاَف ُمنَتِصرًا: استئنافية، َوملَْ َتُكن لَُّو ِفَئةٌ 

 ما قبلها معطوفة ابلواو على

ٕٜ 
ٌر ثَػَواابً َّللَِِّ اغبَْقِّْۚ  ُىَناِلَك اْلَواَليَةُ  ٌر  ُىَو َخيػْ َوَخيػْ

 (ٗٗ)ُعْقًبا  
: اعبملة خِب مقدـ ومبتدأ مؤخر،  ُىَناِلَك اْلَواَليَةُ 

 : اعبملة  مبتدأ وخِب ُىَو َخيػْرٌ 

ٖٓ 

نْػَيا   َواْضِرْب ؽَبُم مََّثلَ  أَنزَْلَناُه  َكَماءٍ اغْبََياِة الدُّ
ِمَن السََّماِء فَاْختَػَلَط بِِو نَػَباُت اأْلَْرِض 
 وََكاَف اَّللَُّ َعَلىَّٰ  

َفَأْصَبَح َىِشيًما َتْذُروُه الّراَِيُحِۗ
 (٘ٗ) ُكلِّ َشْيٍء مُّْقَتِدرًا

: مفعوؿ بو،   مََّثلَ : استئنافية، َواْضِرْب ؽَبُم مََّثلَ 
 : جار ؾبرور يف ؿبل مفعوؿ بو َثفَماءٍ كَ 

ٖٔ 

ُ اعْبَِباؿَ  اَبرِزًَة  َوتَػَرى اأْلَْرضَ  َويَػْوـَ ُنَسريِّ
ُهْم َأَحًدا  َوَحَشْرََّنُىمْ  ( ٚٗ)فَػَلْم نُػَغاِدْر ِمنػْ

ُتُموَّنَ َصفِّا  َوُعِرُضوا َعَلىَّٰ َربِّكَ  َكَما   لََّقْد ِجئػْ
 َبْل َزَعْمُتْم أَلَّن قبََّْعَل َلُكم 

َخَلْقَناُكْم َأوََّؿ َمرَّةٍْۚ
فَػتَػَرى  َوُوِضَع اْلِكَتابُ  (ٛٗ) امَّْوِعدً 

اَيَويْػَلتَػَنا  َويَػُقوُلوفَ اْلُمْجرِِمنَي ُمْشِفِقنَي فبَّا ِفيِو 
َذا اْلِكَتابِ  اَل يُػَغاِدُر َصِغريًَة َواَل َكِبريًَة  َماِؿ ىََّٰ

ُ اعْبَِباؿَ  َوتَػَرى اأْلَْرَض : استئنافية، َويَػْوـَ ُنَسريِّ
: َوَحَشْرََّنُىمْ (، ُنَسريُِّ ما قبلها ) معطوفة ابلواو على
َوُعِرُضوا (، ُنَسريُِّ ما قبلها ) معطوفة ابلواو على

(، ُنَسريُِّ ما قبلها ) معطوفة ابلواو على، َعَلىَّٰ َربِّكَ 
ُتُموَّن: اعبملة يف   ؿبل نصب مفعوؿ بوَلَقْد ِجئػْ

: َوُوِضَع اْلِكَتابُ ، مقوؿ القوؿ تقديره: فقلنا ؽبم
 :َويَػُقوُلوفَ ، معطوفة ابلواو على صبلة زعمتم
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 ِإالَّ َأْحَصاَىاْۚ َوَوَجُدوا َما َعِمُلوا َحاِضرًاِۗ َواَل 
 (ٜٗ) َيْظِلُم َربَُّك َأَحًدا

َماِؿ  اَيَويْػَلتَػَنا، ُمْشِفِقنيَ  معطوفة ابلواو على صبلة
َذا اْلِكَتابِ   يف ؿبّل نصب مقوؿ القوؿ : منادى،ىََّٰ

ٖٕ 

ـَ  َوِإْذ قُػْلَنا لِْلَماَلِئَكةِ  َفَسَجُدوا  اْسُجُدوا ِِلَد
 ِإالَّ ِإْبِليَس َكاَف ِمَن اعبِْنِّ فَػَفَسَق َعْن أَْمِر َربِّوِِۗ 
أَفَػتَػتَِّخُذونَُو َوُذرِّيػََّتُو َأْولَِياَء ِمن ُدوين َوُىْم َلُكْم 

 (ٓ٘)َبَداًل   بِْئَس لِلظَّاِلِمنيَ َعُدوّّْۚ 

ـَ ا : استئنافية،َوِإْذ قُػْلَنا لِْلَماَلِئَكةِ  يف  :ْسُجُدوا ِِلَد
: فعل بِْئَس لِلظَّاِلِمنيَ ، ؿبّل نصب مقوؿ القوؿ

 جار وؾبروروفاعل، 

ٖٖ 
السََّماَواِت َواأْلَْرِض َواَل  مَّا َأْشَهدتػُُّهْم َخْلقَ 
ُمتَِّخَذ اْلُمِضلِّنَي  َوَما ُكنتُ َخْلَق أَنُفِسِهْم 

 (ٔ٘)َعُضًدا  

: َوَما ُكنُت ُمتَِّخذَ ، : استئنافيةمَّا َأْشَهدتػُُّهْم َخْلقَ 
 . َأْشَهدتػُُّهمْ  مَّا معطوفة ابلواو على

ٕٗ 
 ََّنُدوا ُشرََكاِئَي الَِّذيَن َزَعْمُتمْ  َويَػْوـَ يَػُقوؿُ 

نَػُهم  َفَدَعْوُىْم فَػَلْم َيْسَتِجيُبوا ؽَبُْم َوَجَعْلَنا بَػيػْ
 (ٕ٘)مَّْوِبًقا  

: الَِّذيَن َزَعْمُتمْ ََّنُدوا ُشرََكاِئَي  : استئنافية،َويَػْوـَ يَػُقوؿُ 
 يف ؿبّل نصب مقوؿ القوؿ واعبملة

ٖ٘ 
َفظَنُّوا أَنػَُّهم مَُّواِقُعوَىا  َورََأى اْلُمْجرُِموَف النَّارَ 

ُدوا َها َمْصرِفًا   َوملَْ َيَِ  (ٖ٘)َعنػْ
: استئنافية، فعل، فاعل َورََأى اْلُمْجرُِموَف النَّارَ 

َها َمصْ ومفعوؿ بو،  ُدوا َعنػْ معطوفة ابلواو : رِفًاَوملَْ َيَِ
 ظَنُّوافَ  على

ٖٙ 
َذا اْلُقْرآفِ  لِلنَّاِس ِمن ُكلِّ  َوَلَقْد َصرَّفػَْنا يف ىََّٰ

نَسافُ َمَثٍلْۚ   (ٗ٘) َأْكثَػَر َشْيٍء َجَداًل  وََكاَف اإْلِ
َذا اْلُقْرآفِ  وََكاَف : استئنافية، َوَلَقْد َصرَّفػَْنا يف ىََّٰ

نَسافُ   َوَلَقدْ  معطوفة ابلواو على: اإْلِ



ٕ٘ 
 

 

ٖٚ 

ِإْذ َجاَءُىُم اؽْبَُدىَّٰ  َوَما َمَنَع النَّاَس َأف يُػْؤِمُنوا
َوَيْستَػْغِفُروا َربػَُّهْم ِإالَّ َأف ََتْتِيَػُهْم ُسنَُّة اأْلَوَِّلنَي 

َوَما نُػْرِسُل ( ٘٘)َأْو ََيْتِيَػُهُم اْلَعَذاُب قُػُباًل  
رِيَن َوُمنِذرِيَنْۚ  َوَُيَاِدُؿ اْلُمْرَسِلنَي ِإالَّ ُمَبشِّ

 لُِيْدِحُضوا ِبِو اغبَْقًَّۖ َكَفُروا اِبْلَباِطِل   الَِّذينَ 
 (ٙ٘)ُىُزًوا   َوَما أُنِذُروا َوازبََُّذوا آاَيِت 

: مفعوؿ بو َأف يُػْؤِمُنوا : استئنافية،  َوَما َمَنَع النَّاسَ 
ِإالّ ، يُػْؤِمُنوا معطوفة ابلواو على: َوَيْستَػْغِفُرواَثف، 
ََتْتِيَػُهْم ُسنَُّة اأْلَوَِّلنَي صلة اف  ََتْتِيَػُهْم ُسنَُّة: وصبلةَأْف 

 . اؼبصدرية ال ؿبل ؽبا

:  فعل وفاعل ومفعوؿ بو َوَما نُػْرِسُل اْلُمْرَسِلنيَ 
: َوَُيَاِدُؿ الَِّذينَ ، َمَنعَ  معطوفة ابلواو علىواعبملة 
لُِيْدِحُضوا بِِو ، نُػْرِسلُ على  ابلواو معطوؼواعبملة 

قَّ: اعبار واجملرور متعلق بيجادؿ. واعبملة صلة اغبَْ 
 ابلواو على معطوؼ: َوازبََُّذوا آاَيِت  ،اف ال ؿبل ؽبا

 َفُروكَ   معطوؼ ابلواو على: َوَما أُنِذُروا، َفُروكَ 

ٖٛ 

َها  َوَمْن َأْظَلمُ  فبَّن ذُكَِّر ِِباَيِت َربِِّو َفَأْعَرَض َعنػْ
َعَلىَّٰ قُػُلوِبِْم ِإَّنَّ َجَعْلَنا َوَنِسَي َما َقدََّمْت َيَداُهْۚ 

َوِإف َتْدُعُهْم َأِكنًَّة َأف يَػْفَقُهوُه َويف آَذاِِنِْم َوقػْرًاًۖ 
 (ٚ٘)ِإىَل اؽْبَُدىَّٰ فَػَلن يَػْهَتُدوا ِإًذا أََبًدا  

: ِإَّنَّ َجَعْلَنا: استئنافية، مبتدأ وخِب، َوَمْن َأْظَلمُ 
معطوفة : َوِإف َتْدُعُهمْ ، يف ؿبل رفع خِب إفّ  ملةواعب

 ا. ِإَّنَّ َجَعْلنَ  ابلواو على

َلْو يُػَؤاِخُذُىم دبَا  ُذو الرَّضْبَةًِۖ  َوَربَُّك اْلَغُفورُ  ٜٖ
َبل ؽبَُّم مَّْوِعٌد لَّن  َلَعجََّل ؽَبُُم اْلَعَذاَبْۚ  َكَسُبوا

َلْو : استئنافية، مبتدأ وخِب، َوَربَُّك اْلَغُفورُ 
: الؿبل َلَعجََّل ؽَبُمُ : الؿبل ؽبا استئنافية، يُػَؤاِخُذُىم
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ُدوا ِمن ُدونِِو َمْوِئاًل    ؽبا جواب شرط. (ٛ٘)َيَِ

ٗٓ 

َجَعْلَنا َلمَّا ظََلُموا وَ  َوتِْلَك اْلُقَرىَّٰ َأْىَلْكَناُىمْ 
 (ٜ٘)  ِلَمْهِلِكِهم مَّْوِعًدا

يف ؿبل رفع مبتدأ،  ْلكَ : تَوتِْلَك اْلُقَرىَّٰ أَْىَلْكَناُىمْ 
: يف ؿبل رفع خِب مبتدأ، واعبملة أَْىَلْكَناُىمْ 

َوَجَعْلَنا ، َورَبَُّك اْلَغُفورُ  على معطوفة ابلواو
 أَْىَلْكَناُىمْ  على معطوفة ابلواو: واعبملة ِلَمْهِلِكِهم

ٗٔ 
اَل أَبْػرَُح َحَّتََّّٰ أَبْػُلَغ ِلَفَتاُه  قَاَؿ ُموَسىَّٰ  َوِإذْ 

  (ٓٙ)َأْو أَْمِضَي ُحُقًبا  ؾَبَْمَع اْلَبْحَرْينِ 
اَل أَبْػرَُح : استئنافية، فعل وفاعل، َوِإْذ قَاَؿ ُموَسىَّٰ 

 ؿبّل نصب مقوؿ يف: َحَّتََّّٰ أَبْػُلَغ ؾَبَْمَع اْلَبْحَرْينِ 
 . القوؿ

ٕٗ 
آتَِنا َغَداَءََّن َلَقْد َلِقيَنا لَِفَتاُه  قَاؿَ فَػَلمَّا َجاَوزَا 
َذا َنَصًبا   ِمن َسَفرَّنَ   (ٕٙ)ىََّٰ

َلَقْد َلِقيَنا ِمن  آتَِنا َغَداَءَّنَ : فعل وفاعل، قَاؿَ 
 . ؿبّل نصب مقوؿ القوؿيف: َسَفرَّنَ 

ٖٗ 

أَرَأَْيَت ِإْذ َأَويْػَنا ِإىَل الصَّْخَرِة فَِإيّنِ َنِسيُت  قَاؿَ 
َوَما أَنَسانِيُو ِإالَّ الشَّْيطَاُف َأْف أَذُْكَرُهْۚ اغْبُوَت 

 (ٖٙ)  َوازبَََّذ َسِبيَلُو يف اْلَبْحِر َعَجًبا

أَرَأَْيَت ِإْذ َأَويْػَنا ِإىَل : استئنافية، فعل وفاعل، قَاؿَ 
الصَّْخَرِة فَِإيّنِ َنِسيُت اغْبُوَت َوَما أَنَسانِيُو ِإالَّ 

 َوازبَََّذ َسِبيَلُو يف اْلَبْحِر َعَجًباالشَّْيطَاُف َأْف 
: أَذُْكَرُهْۚ

 )مفعوؿ بو(   ؿبّل نصب مقوؿ القوؿيف

ٗٗ 
ِلَك َما ُكنَّا نَػۡبغِْۚ  قَاؿَ  ا َعَلىَّٰٰٓ َءاََثرِِِهَا  ذََّٰ َفٱۡرَتدَّ

 (ٗٙ)  اَقَصصً 
ِلَك َما ُكنَّا نَػۡبغِ : استئنافية، فعل وفاعل، قَاؿَ   يف: ذََّٰ

 )مفعوؿ بو( ؿبّل نصب مقوؿ القوؿ

ْن ِعَباِدََّن  ٘ٗ َناُه َرضْبَةً فَػَوَجَدا َعْبًدا مِّ ْن  آتَػيػْ آتَػْيناُه َرضْبًَة: اعبملة يف ؿبل نصب صفة َثنية مِّ
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َناُه: فعل ، لعبدا (٘ٙ)ِمن لَُّدَّنَّ ِعْلًما   َوَعلَّْمَناهُ ِعنِدََّن  رضبة:  ،مفعوؿ بو اوؿو فاعل و آتَػيػْ
:  َعلَّْمَناهُ وَ  ،مفعوؿ بو َثف منصوب ابلفتحة

َناهُ  على ابلواو معطوؼ  آتَػيػْ

ٗٙ 
َىْل أَتَِّبُعَك َعَلىَّٰ َأف تُػَعلَِّمِن  قَاَؿ َلُو ُموَسىَّٰ 
 (ٙٙ)ا  فبَّا ُعلِّْمَت ُرْشدً 

َىْل أَتَِّبُعَك : استئنافية، فعل وفاعل، قَاَؿ َلُو ُموَسىَّٰ 
نصب  ؿبّل يف: َعَلىَّٰ َأف تُػَعلَِّمِن فبَّا ُعلِّْمَت ُرْشًدا

 )مفعوؿ بو( مقوؿ القوؿ

ٗٚ 

رًا قَاؿَ   (ٚٙ)  ِإنََّك َلن َتْسَتِطيَع َمِعَي َصبػْ
  َعَلىَّٰ َما ملَْ ربُِْط ِبِو ُخبػْرًا وََكْيَف َتْصِبُ 

(ٙٛ) 

ِإنََّك َلن َتْسَتِطيَع : استئنافية، فعل وفاعل، قَاؿَ 
رًا )مفعوؿ   ؿبّل نصب مقوؿ القوؿيف: َمِعَي َصبػْ

على َلن  معطوؼ ابلواو: وََكْيَف َتْصِبُ  ،بو(
 َتْسَتِطيعَ 

ٗٛ 
َسَتِجُدين ِإف َشاَء اَّللَُّ َصاِبرًا َواَل أَْعِصي  قَاؿَ 

 (ٜٙ)  َلَك أَْمرًا
ُ : استئنافية، فعل وفاعل، قَاؿَ  َسَتِجُدين ِإف َشاَء اَّللَّ

 ؿبّل نصب مقوؿ يف: َصاِبرًا َواَل أَْعِصي َلَك أَْمًرا
 )مفعوؿ بو( القوؿ

ٜٗ 

اَؿ َحَّتََّّٰ ِإَذا رَِكَبا يف السَِّفيَنِة َخَرقَػَهاًۖ قَ  فَانطََلَقا
ًئا ِإْمرًا تَػَها لِتُػْغرَِؽ أَْىَلَها َلَقْد ِجْئَت َشيػْ  َأَخَرقػْ

(ٚٔ)  

: جواب قَاؿَ : استئنافية، فعل وفاعل، فَانطََلَقا
تَػَها لِتُػْغرَِؽ أَْىَلَهاالشرط، فعل وفاعل،  َلَقْد  َأَخَرقػْ

ًئا ِإْمرًا   ؿبّل نصب مقوؿ القوؿيف: ِجْئَت َشيػْ
 )مفعوؿ بو(
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٘ٓ 
  ِإنََّك َلن َتْسَتِطيَع َمِعَي َصبػْرًا ملَْ أَُقلْ أَ  قَاؿَ 
(ٕٚ) 

 ؿبّل يف: أملَْ أَُقلْ : استئنافية، فعل وفاعل، قَاؿَ 
ِإنََّك َلن َتْسَتِطيَع  لفعل قاؿ، نصب مقوؿ القوؿ

رًا  . أَُقلْ  ّل نصب مقوؿ القوؿ ؿبيف :َمِعَي َصبػْ

٘ٔ 

َواَل تُػْرِىْقيِن ِمْن  اَل تُػَؤاِخْذين دبَا َنِسيتُ  قَاؿَ 
 (ٖٚ)ا  أَْمرِي ُعْسرً 

اَل تُػَؤاِخْذين دبَا : استئنافية، فعل وفاعل، قَاؿَ 
لفعل قاؿ،   ؿبّل نصب مقوؿ القوؿيف: َنِسيتُ 

 ابلواو على: معطوؼ َواَل تُػْرِىْقيِن ِمْن أَْمرِي ُعْسًرا
  اَل تُػَؤاِخْذين 

ٕ٘ 

 قَاؿَ َحَّتََّّٰ ِإَذا َلِقَيا ُغاَلًما فَػَقتَػَلُو  فَانطََلَقا
أَقَػتَػْلَت نَػْفًسا زَِكيًَّة ِبَغرْيِ نَػْفٍس لََّقْد ِجْئَت 

ًئا نُّْكرًا  (ٗٚ)  َشيػْ

: جواب قَاؿَ : استئنافية، فعل وفاعل، انطََلَقافَ 
نَػْفًسا زَِكيًَّة ِبَغرْيِ نَػْفٍس لََّقْد أَقَػتَػْلَت أَقَػتَػْلَت شرط، 

ًئا نُّْكرًا   ؿبّل نصب مقوؿ القوؿيف: ِجْئَت َشيػْ
 )مفعوؿ بو(

ٖ٘ 
رًالََّك  أملَْ أَُقل قَاؿَ   ِإنََّك َلن َتْسَتِطيَع َمِعَي َصبػْ
(ٚ٘) 

 ؿبّل يف: أملَْ أَُقلْ : استئنافية، فعل وفاعل، قَاؿَ 
ِإنََّك َلن َتْسَتِطيَع  لفعل قاؿ، نصب مقوؿ القوؿ

رًا  أَُقلْ   ؿبّل نصب مقوؿ القوؿيف :َمِعَي َصبػْ

٘ٗ 
ِإف َسأَْلُتَك َعن َشْيٍء بَػْعَدَىا َفاَل  قَاؿَ 

 (ٙٚ)  ُتَصاِحْبيِنًۖ َقْد بَػَلْغَت ِمن لَُّديّنِ ُعْذرًا
ِإف َسأَْلُتَك َعن َشْيٍء : استئنافية، فعل وفاعل، قَاؿَ 

 يف :ُتَصاِحْبيِن َقْد بَػَلْغَت ِمن لَُّديّنِ ُعْذرًابَػْعَدَىا َفاَل 
 .ؿبّل نصب مقوؿ القوؿ
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٘٘ 

فَانطََلَقا َحَّتََّّٰ ِإَذا أَتَػَيا َأْىَل قَػْريٍَة اْسَتْطَعَما 
أَْىَلَها َفأَبَػْوا َأف ُيَضيُِّفوُِهَا فَػَوَجَدا ِفيَها ِجَدارًا 

َت َلْو ِشئْ  قَاؿَ يُرِيُد َأف يَنَقضَّ َفأَقَاَمُوًۖ 
 (ٚٚ)  اَلزبََّْذَت َعَلْيِو َأْجرًا

: اْسَتْطَعَما أَْىَلَها: استئنافية، فعل وفاعل، انطََلَقافَ 
َلْو : استئنافية، فعل وفاعل، قَاؿَ جواب الشرط، 

 ؿبّل نصب مقوؿ يف :ِشْئَت اَلزبََّْذَت َعَلْيِو َأْجرًا
 .القوؿ

٘ٙ 
َذا ِفرَاُؽ بَػْييِن َوبَػْيِنَكْۚ  قَاؿَ  َسأُنَػبُِّئَك بَِتْأِويِل ىََّٰ

 (ٛٚ)ا  َما ملَْ َتْسَتِطع عََّلْيِو َصبػْرً 
َذا ِفرَاُؽ بَػْييِن : استئنافية، فعل وفاعل، قَاؿَ  ىََّٰ

 :َوبَػْيِنَكْۚ َسأُنَػبُِّئَك بَِتْأِويِل َما ملَْ َتْسَتِطع عََّلْيِو َصبػْرًا
 . ؿبّل نصب مقوؿ القوؿيف

٘ٚ 

يَػْعَمُلوَف يف  ِلَمَساِكنيَ أَمَّا السَِّفيَنُة َفَكاَنْت 
وََكاَف َورَاَءُىم مَِّلٌك اْلَبْحِر َفَأَردتُّ َأْف أَِعيبَػَها 
 َوأَمَّا ٱۡلغُلََّٰمُ  (ٜٚ)ََيُْخُذ ُكلَّ َسِفيَنٍة َغْصًبا 

َفَخِشيَنآٰ َأف يُػۡرِىَقُهَما  َفَكاَف أَبَػَواُه ُمۡؤِمنَػنۡيِ 
ًنا وَُكۡفرًا )  ( ٓٛطُۡغيََّٰ

أَمَّا السَِّفيَنُة: اما: : ُة َفَكاَنْت ِلَمَساِكنيَ أَمَّا السَِّفينَ 
 َفكاَنْت ِلَمساِكنَي: ، السفينة: مبتدأ، حرؼ شرط

واعبملة الفعلية كانت ؼبساكني يف ؿبل رفع خِب 
، َوأَمَّا ٱۡلغُلََُّٰم َفَكاَف أَبَػَواُه ُمۡؤِمنَػنۡيِ: اؼببتدأ السفينة
 .على السَِّفيَنُة َفَكاَنتْ  معطوؼ ابلواو

٘ٛ 

يف  َوأَمَّا اعبَِْداُر َفَكاَف لُِغاَلَمنْيِ يَِتيَمنْيِ 
َُما وََكاَف أَبُوُِهَا اْلَمِديَنِة  وََكاَف رَبَْتُو َكنٌز ؽبَّ
ُلَغا َأُشدَُِّهَا  َصاغِبًا َفَأرَاَد َربَُّك َأف يَػبػْ

 َوَما فَػَعْلُتوُ َرضْبًَة مِّن رَّبَِّكْۚ  َوَيْسَتْخرَِجا َكنَزُِهَا
ِلَك ََتِْويُل َما ملَْ َتْسِطع عََّلْيِو رِيْۚ َعْن أَمْ  ذََّٰ
رًا  (ٕٛ)  َصبػْ

 على معطوؼ ابلواو: َوأَمَّا اعبَِْداُر َفَكاَف لُِغاَلَمنْيِ 
ُم َفَكاَف،  َُما وََكاَف أَبُوُِهَا ٱۡلُغلََّٰ وََكاَف رَبَْتُو َكنٌز ؽبَّ

ُلَغا، لُِغاَلَمنْيِ  على معطوؼ ابلواو: َصاغِبًا : َأف يَػبػْ
معطوؼ : َوَيْسَتْخرَِجايف ؿبل نصب مفعوؿ بو، 

ُلَغا على ابلواو  على معطوؼ ابلواو: َوَما فَػَعْلُتوُ ، يَػبػْ
ِلَك ََتِْويُل َما ملَْ َتْسِطع عََّلْيِو َصبػْرًا، اعبَِْداُر َفَكافَ  : ذََّٰ
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 استئنافية

ٜ٘ 
َسأَتْػُلو  ُقلْ َعن ِذي اْلَقْرنَػنْيًِۖ  َوَيْسأَُلوَنكَ 
ْنُو ذِْكرًاَعَلْيُكم   (ٖٛ)  مِّ

: استئنافية، فعل وفاعل ومفعوؿ بو، َوَيْسأَُلوَنكَ 
ْنُو : استئنافية، فعل وفاعل، ُقلْ  َسأَتْػُلو َعَلْيُكم مِّ
 . ؿبّل نصب مقوؿ القوؿيف :ذِْكرًا

ٙٓ 
َناهُ َلُو يف اأْلَْرِض  ِإَّنَّ َمكَّنَّا ِمن ُكلِّ َشْيٍء  َوآتَػيػْ
 (ٗٛ)َسبَػًبا  

َناهُ : استئنافية، لَوُ  نَّاِإَّنَّ َمكَّ   ابلواو معطوؼ: َوآتَػيػْ
 ِإَّنَّ َمكَّنَّا على

ٙٔ 

تَػْغُرُب  َوَجَدَىا َحَّتََّّٰ ِإَذا بَػَلَغ َمْغِرَب الشَّْمسِ 
َئٍة  اَيَذا  قُػْلَناِعنَدَىا قَػْوًماِۗ  َوَوَجدَ يف َعنْيٍ ضبَِ

ِفيِهْم اْلَقْرنَػنْيِ ِإمَّا َأف تُػَعذَِّب َوِإمَّا َأف تَػتَِّخَذ 
 (ٙٛ)  ُحْسًنا

: َجَدَىا:  استئنافية، وَ َحَّتََّّٰ ِإَذا بَػَلَغ َمْغِرَب الشَّْمسِ 
 َجدَ وَ  على ابلواو معطوؼ: َوَوَجدَ جواب الشرط، 

اَيَذا اْلَقْرنَػنْيِ : استئنافية، فعل وفاعل، قُػْلَنااألوىل، 
ؿبّل  يف: ِإمَّا َأف تُػَعذَِّب َوِإمَّا َأف تَػتَِّخَذ ِفيِهْم ُحْسًنا

 .نصب مقوؿ القوؿ

ٕٙ 
َصاغِبًا فَػَلُو َجزَاًء  َوأَمَّا َمْن آَمَن َوَعِملَ 

  (ٛٛ) ِمْن أَْمرََِّن ُيْسرًا  َوَسنَػُقوُؿ َلوُ اغْبُْسَنًَّٰۖ 
: َوَسنَػُقوُؿ َلوُ : استئنافية، َوأَمَّا َمْن آَمَن َوَعِملَ 
 فَػَلُو َجزَاًء اغْبُْسَنًَّٰۖ  معطوؼ ابلواو على

ٖٙ 
ِإفَّ ََيُْجوَج َوَمْأُجوَج  اَيَذا اْلَقْرنَػنْيِ  قَاُلوا

فَػَهْل قَبَْعُل َلَك َخْرًجا  ُمْفِسُدوَف يف اأْلَْرضِ 
ا   نَػُهْم َسدِّ نَػَنا َوبَػيػْ  )ٜٗ (َعَلىَّٰ َأف ذَبَْعَل بَػيػْ

: منادى اَيَذا اْلَقْرنَػنْيِ وا: استئنافية، فعل وفاعل، قَال
ِإفَّ ََيُْجوَج َوَمْأُجوَج  ، ؿبّل نصب مقوؿ القوؿيف

 : جواب النداءُمْفِسُدوَف يف اأْلَْرضِ 

ٌر َفَأِعيُنوين ِبُقوٍَّة  اؿَ قَ  ٗٙ َما َمكَّينِّ ِفيِو َرّبِّ : استئنافية، فعل وفاعل، قَاؿَ َما َمكَّينِّ ِفيِو َرّبِّ َخيػْ
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نَػُهْم َرْدًما َنُكْم َوبَػيػْ  نصب مقوؿ القوؿ  ؿبلّ يف : َخيػْرٌ  ( ٜ٘)  َأْجَعْل بَػيػْ

ٙ٘ 
َحَّتََّّٰ ِإَذا َساَوىَّٰ بَػنْيَ  آُتوين زُبَػَر اغْبَِديدًِۖ 

َحَّتََّّٰ ِإَذا َجَعَلُو ََّنرًا  انُفُخواًۖ  قَاؿَ الصََّدفَػنْيِ 
 (ٜٙ)  آُتوين أُْفرِْغ َعَلْيِو ِقْطرًا قَاؿَ 

: استئنافية، فعل أمر وفاعل ومفعوؿ بو، آُتوين زُبَػرَ 
 ؿبّل نصب مقوؿ يف: انُفُخوا: جواب الشرط، قَاؿَ 

آُتوين أُْفرِْغ َعَلْيِو الثاين،  : جواب الشرطقَاؿَ ، القوؿ
  ؿبّل نصب مقوؿ القوؿيف: ِقْطرًا

ٙٙ 
ًۖ  قَاؿَ  َذا َرضْبٌَة مِّن رَّّبِّ فَِإَذا َجاَء َوْعُد َرّبِّ  ىََّٰ

 (ٜٛ)  وََكاَف َوْعُد َرّبِّ َحقِّاَجَعَلُو دَكَّاَءًۖ 
ًۖ : استئنافية، فعل وفاعل، قَاؿَ  َذا َرضْبٌَة مِّن رَّّبِّ  : ىََّٰ
: وََكاَف َوْعُد َرّبِّ  ، ؿبّل نصب مقوؿ القوؿيف

 َعَلوُ جَ  معطوفة ابلواو على

ٙٚ 
َونُِفَخ بَػْعَضُهْم يَػْوَمِئٍذ مَيُوُج يف بَػْعضًٍۖ  َوتَػرَْكَنا

 (ٜٜ)َفَجَمْعَناُىْم صَبًْعا   يف الصُّورِ 
َونُِفَخ : استئنافية، فعل وفاعل ومفعوؿ بو، َوتَػرَْكَنا

 معطوفة ابلواو على َوتَػرَْكَنا: : يف الصُّورِ 

ٙٛ 
َكاَنْت أَْعيُػنُػُهْم يف ِغطَاٍء َعن ِذْكرِي   الَِّذينَ   

 (ٔٓٔ)وََكانُوا اَل َيْسَتِطيُعوَف ظَبًْعا  
وََكانُوا اَل : استئنافية، اسم موصوؿ، الَِّذينَ 

صلة  معطوفة ابلواو على: ظَبًْعاَيْسَتِطيُعوَف 
 اؼبوصوؿ

ٜٙ 
َأف يَػتَِّخُذوا ِعَباِدي  أََفَحِسَب الَِّذيَن َكَفُروا

 لِْلَكاِفرِينَ  ِإَّنَّ أَْعَتْدََّن َجَهنَّمَ  ِمن ُدوين َأْولَِياَءْۚ 
 (ٕٓٔ)نُػُزاًل  

َأف يَػتَِّخُذوا : استئنافية، أََفَحِسَب الَِّذيَن َكَفُروا
ِإَّنَّ أَْعَتْدََّن صلة اؼبوصوؿ أف،  : اعبملةِعَباِدي
 : اعبملة اسم اف وخِب اف، استئنافية بياينَجَهنَّمَ 

َىْل نُػنَػبُِّئُكم ، و أنتوفاعل أمر استئنافية، فعل: ُقلْ ( ٖٓٔ)  َىْل نُػنَػبُِّئُكم اِبأْلَْخَسرِيَن أَْعَمااًل  ُقلْ  ٓٚ
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نْػَيا َوُىْم  الَِّذيَن َضلَّ َسْعيُػُهْم يف اغْبََياِة الدُّ
ًعا    حَيَْسُبوفَ   (ٗٓٔ)أَنػَُّهْم حُيِْسُنوَف ُصنػْ

،  ؿبّل نصب مقوؿ القوؿيف اِبأْلَْخَسرِيَن أَْعَمااًل 
نْػَيا : عطف بياف، الَِّذيَن َضلَّ َسْعيُػُهْم يف اغْبََياِة الدُّ

 جوااب الستفهاـ ىل.

ٚٔ 

ؽَبُْم اَنْت َوَعِمُلوا الصَّاغِبَاِت كَ  ِإفَّ الَِّذيَن آَمُنوا
 َخاِلِديَن ِفيَها( ٚٓٔ) نُػُزاًل  َجنَّاُت اْلِفْرَدْوسِ 

َها ِحَواًل  ُغوَف َعنػْ  (ٛٓٔ) اَل يَػبػْ

: يف ؿبل نصب الَِّذينَ : استئنافية، ِإفَّ الَِّذيَن آَمُنوا
َوَعِمُلوا : اعبملة صلة اؼبوصوؿ، آَمُنوااسم إف، 
 َكاَنْت ؽَبُمْ : معطوؼ ابلواو على آمنو،  الصَّاغِبَاتِ 

: َخاِلِديَن ِفيَها: اعبملة خِب إف،  َجنَّاُت اْلِفْرَدْوسِ 
َها ِحَواًل حاؿ اوؿ،  ُغوَف َعنػْ  : حاؿ َثفاَل يَػبػْ

ٕٚ 
لَّْو َكاَف اْلَبْحُر ِمَداًدا لَِّكِلَماِت َرّبِّ   ُقل 

قَػْبَل َأف تَنَفَد َكِلَماُت َرّبِّ َوَلْو  لََنِفَد اْلَبْحرُ 
َنا دبِْثِلِو َمَدًدا    (ٜٓٔ)ِجئػْ

لَّْو َكاَف اْلَبْحُر ِمَداًدا : استئنافية، فعل وفاعل، ُقلْ 
لََنِفَد ،  ؿبّل نصب مقوؿ القوؿيف: لَِّكِلَماِت َرّبِّ 

 : جواب شرط، اْلَبْحرُ 

ٖٚ 

ثْػُلُكمْ   ُقلْ  َا َأََّن َبَشٌر مِّ ُُكْم  يُوَحىَّٰ ِإَلَّ  ِإَّنَّ َا ِإؽبََّٰ أَّنَّ
 فَػْليَػْعَملْ  يَػْرُجو لَِقاَء َربِّوِ  َفَمن َكافَ  إِلٌََّٰو َواِحٌدًۖ 

يف ِبِعَباَدِة َربِِّو َأَحًدا   َواَل ُيْشرِؾْ َعَماًل َصاغِبًا 
 (ٓٔٔ) ُصُدوِر النَّاسِ 

ثْػُلُكمْ : استئنافية، فعل وفاعل، ُقلْ  َا َأََّن َبَشٌر مِّ : ِإَّنَّ
: خِب َثف يُوَحىَّٰ ِإَلَّ ،  ؿبّل نصب مقوؿ القوؿيف

ُُكْم إِلٌََّٰو َواِحٌدًۖ للمبتدأ أَّن، أَ  َا ِإؽبََّٰ : اعبملة مبتدأ َّنَّ
: يَػْرُجو لَِقاَء َربِّوِ : استئنافية،ػ َفَمن َكافَ وخِب، 

َواَل : جواب شرط، فَػْليَػْعَملْ اعبملة خِب كاف، 
 فَػْليَػْعَملْ : معطوؼ ابلواو على ُيْشرِؾْ 
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  تصنيف مواضع الفصل والوصل يف سورة الكهف -3

 مواضع الوصل الفصل الكلمة اِلايت رقم

 ؿبل من اإلعراب V   ... أَنْػَزَؿ...، ...َوملَْ ََيَْعْل... ٔ ٔ

ُر اؼبػُْؤِمِننْيَ...قَػيًِّما لِّيُػْنِذَر ََبًْسا ٕ ٕ  خِبيّتنْي  V  ...، َويُػَبشِّ

ِكِثنيَ ،  . . .َأفَّ ؽَبُْم َأْجرًا. . .  ٖ-ٕ ٖ  كماؿ االتصاؿ  V ... مََّّٰ

ٗ ٕ&ٗ 
..،  َويُػْنِذَر الَِّذْيَن قَاُلْوا...، ازبَََّذ هللاُ قَػيًِّما لِّيُػْنِذَر ََبًْسا

 َولًدا
V V  كماؿ االتصاؿخِبيّتنْي و 

٘ ٘ 
زَبْرُُج ِمْن ، َكبُػَرْت َكِلَمةً   . . .، مَّا ؽَبُم بِِو ِمْن ِعْلمٍ 

 . . . يَػُقوُلوفَ  ِإف، أَفػَْواِىِهمْ 
V  كماؿ االتصاؿ 

ٙ ٙ 
ِإف ملَّْ يُػْؤِمُنوا ِبَََّٰذا . . .، فَػَلَعلََّك اَبِخٌع نػَّْفَسكَ 

 . . .اغْبَِديثِ 
V  إلنقطاعكماؿ ا 

 خِبيّتنْي  V  . . .َوِإَّنَّ عَبَاِعُلوفَ . . .، ِإَّنَّ َجَعْلَنا َما َعَلى اأْلَْرضِ  ٛ-ٚ ٚ

 كماؿ االتصاؿ  V . . .َكانُوا ِمْن آاَيتَِنا. . .،  اْلَكْهفِ َأفَّ َأْصَحاَب  ٜ ٛ

َيٌة آَمُنوا ِبَربِِّْم  . . .،كَبُْن نَػُقصُّ َعَلْيَك  ٖٔ ٜ  كماؿ االتصاؿ v Vِإنػَُّهْم ِفتػْ
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 وخِبيّتنْي   َوزِْدََّنُىْم ُىًدى

ٔٓ ٔ٘ 
ُؤاَلِء قَػْوُمَنا ََيُْتوَف َعَلْيِهم لَّْواَل ة، ازبََُّذوا ِمن ُدونِِو آؽبِ  ،ىََّٰ
 ٍ  . . . ِبُسْلطَاٍف بَػنيِّ

V  كماؿ االتصاؿ 

ٔٔ ٔٚ 
. . .، َوِإَذا َغَرَبت  . . .،َوتَػَرى الشَّْمَس ِإَذا طََلَعت 

ِلَك ِمْن آاَيِت اَّللَِّ  َوَمن ُيْضِلْل  . . .َمن يَػْهِد اَّللَُّ ، ذََّٰ
 ... 

v V 

 ؿبل من اإلعراب

  كماؿ االتصاؿو  

ٕٔ ٔٛ 
َلِو اطََّلْعَت  ...وََكْلبُػُهم  ...َونُػَقلِّبُػُهْم  ...َورَبَْسبُػُهْم 

 . . .َوَلُمِلْئَت  ...،َلَولَّْيَت  ...
 V 

 كماؿ االتصاؿخِبيّتنْي و 
 وؿبل من اإلعراب

ٖٔ ٜٔ 
ِلَك بَػَعثْػَناُىمْ  نَػُهمْ  ،وََكذََّٰ ُهمْ ، قَاؿَ  ،لِيَػَتَساَءُلوا بَػيػْ نػْ   ،قَاِئٌل مِّ

 َربُُّكْم أَْعَلُم دبَا لَِبثْػُتمْ ، قَاُلوا...، لَِبثْػَنا ، قَاُلوا، َكْم لَِبثْػُتمْ 
. . .  

v  كماؿ االتصاؿ  

ٔٗ ٕٓ 
َوَلن تُػْفِلُحوا  . . .،ِإنػَُّهْم ِإف َيْظَهُروا َعَلْيُكْم يَػْرصُبُوُكْم 

  ِإًذا أََبًدا 
 V  خِبيّتنْي 

ٔ٘ ٕٔ 
ِلَك أَْعثَػْرَّنَ  َوَأفَّ  ،َأفَّ َوْعَد اَّللَِّ َحقّّ ، لِيَػْعَلُموا ...،وََكذََّٰ

لَنَػتَِّخَذفَّ َعَلْيِهم  ...،قَاَؿ الَِّذيَن َغَلُبوا ...،السَّاَعةَ 
 مَّْسِجًدا

v V 

 كماؿ االتصاؿ
 وخِبيّتنْي 
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ٔٙ ٕٕ-ٕٖ 

َويَػُقوُلوَف ...، َويَػُقوُلوَف طَبَْسةٌ  ...،َسيَػُقوُلوَف َثاَلثَةٌ 
َعٌة َوََثِمنُػُهمْ  َواَل ...، رَّّبِّ أَْعَلُم ِبِعدَِِّتِم ، ُقل ...،َسبػْ
 لٌ ِإيّنِ فَاعِ  ،َواَل تَػُقوَلنَّ ِلَشْاۡيءٍ ...، َتْستَػْفِت ِفيِهم

ِلَك...   ذََّٰ

v v 

 وكماؿ اإلنقطاع خِبيّتنْي 
 كماؿ االتصاؿو 

 خِبيّتنْي  V  ...َواْزَداُدوا ...، َولَِبُثوا  ٕ٘ ٚٔ

ٔٛ ٕٙ 
أَْبِصْر  ...، الّسَماَوات َلُو َغْيبُ ...،اَّللَُّ َأْعَلمُ  ،ُقلِ 
 ...َواَل ُيْشرُِؾ  ...،َما ؽَبُم مِّن ُدونِِو  ...،ِبوِ 

V v 

إلنقطاع كماؿ ا
 وخِبيّتنْي 

ٜٔ ٕٚ-ٕٛ 

َوَلن ، اَل ُمَبدَِّؿ ِلَكِلَماتِوِ ...، َما أُوِحَي إِلَْيَك  ،َواْتلُ 
 ...،َيْدُعوَف َربػَُّهم ...، َواْصِبْ نَػْفَسكَ ...، ذبََِد 

َواتػََّبَع  ...، اَل ُتِطْع ...، وَ َواَل تَػْعُد ...، يُرِيُدوَف َوْجَهوُ 
 ...وََكاَف أَْمرُهُ ...، 

v v 

إلنقطاع كماؿ ا
 وخِبيّتنْي 

ٕٓ ٕٜ 
َأَحاَط ِبِْم  ...،ِإَّنَّ أَْعَتْدَّنَ ...،اغبَْقُّ ِمن رَّبُِّكْمًۖ  ،َوُقلِ 
 ...بِْئَس الشَّرَاُب ...، َوِإف َيْسَتِغيُثوا ...،

v V 

 إلنقطاع كماؿ ا

 وؿبل من اإلعراب

 كماؿ االتصاؿ  v ...ِإَّنَّ اَل ُنِضيُع  ،...،ِإفَّ الَِّذيَن آَمُنوا ٖٓ ٕٔ

حُيَلَّْوَف ...، ذَبْرِي ِمن رَبِْتِهُم ، أُولََِّٰئَك ؽَبُْم َجنَّاُت َعْدفٍ  ٖٔ ٕٕ
نِْعَم  ...،مُّتَِّكِئنَي ِفيَها...، َويَػْلَبُسوَف ثَِيااًب  ...،

V v 

 كماؿ االتصاؿ
 وخِبيّتني
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 َوَحُسَنْت ُمْرتَػَفًقا   ، الثػََّوابُ 

ٕٖ ٖٕ 
 ...،َجنػَّتَػنْيِ  َجَعْلَنا أِلََحِدِِهَا ...،َواْضِرْب ؽَبُم مََّثاًل 

نَػُهَما َزْرًعا ..،َوَحَفْفَناُِهَا  َوَجَعْلَنا بَػيػْ
v v 

إلنقطاع وؿبل كماؿ ا
 اإلعرابمن 

 خِبيّتني   ...َوَفجَّْرَّنَ ...، َوملَْ َتْظِلم  ،آَتْت ُأُكَلَها ِكْلَتا اعْبَنػَّتَػنْيِ  ٖٖ ٕٗ

ٕ٘ ٖٗ-ٖٙ 
َوَدَخَل ، َأََّن َأْكثَػُر ِمنَك َمااًل  ...،وََكاَف َلُو شَبٌَر 

َوَما َأُظنُّ ...، َما َأُظنُّ َأف تَِبيدَ  ،قَاؿَ  ...،َجنػََّتوُ 
  ...،َولَِئن رُِّددتُّ  ...،السَّاَعةَ 

v V 

 كماؿ االتصاؿ
 وخِبيّتني

 كماؿ االتصاؿ  V    ...َأَكَفْرَت اِبلَِّذي َخَلَقَك  ...،قَاَؿ َلُو َصاِحُبوُ  ٖٚ ٕٙ

ُ َرّبِّ  ٖٛ ٕٚ  ؿبل من اإلعراب V  ...َواَل ُأْشرِؾُ  ،لََِّّٰكنَّا ُىَو اَّللَّ

ٕٛ ٖٜ 
ُ اَل قُػوََّة  ، قُػْلتَ  ،َوَلْواَل ِإْذ َدَخْلَت َجنػََّتكَ  َما َشاَء اَّللَّ

 ِإف تَػَرِف َأََّن أََقلَّ ِمنَك َمااًل ، ِإالَّ اِبَّللَِّ 
v V كماؿ االتصاؿ 

ٕٜ ٕٗ 
َتيِن  ،َويَػُقوؿُ  ...،يُػَقلُِّب َكفَّْيوِ ... ملَْ ُأْشرِْؾ ِبَرّبِّ  ،اَيلَيػْ

 َأَحًدا  
V v 

كماؿ ؿبل من اإلعراب و 
 اإلنقطاع

 v V َوَما َكاَف ُمنَتِصرًا   ...،يَنُصُرونَُو  ،َتُكن لَُّو ِفَئةٌ َوملَْ  ٖٗ ٖٓ

 كماؿ االتصاؿ
 وخِبيّتني

ٌر ثَػَوااًب  ...،ُىَناِلَك اْلَواَليَُة َّللَِِّ  ٗٗ ٖٔ  كماؿ االتصاؿ  V ...ُىَو َخيػْ
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 نقطاعكماؿ اإل  V ...َكَماٍء أَنزَْلَناهُ   ...،َواْضِرْب ؽَبُم مََّثَل  ٘ٗ ٕٖ

ٖٖ ٗٚ-ٜٗ 
ُ اعْبَِباؿَ  ...، َوَحَشْرََّنُىمْ  ...،َوتَػَرى اأْلَْرضَ  ،َويَػْوـَ ُنَسريِّ

 ...،ُمْشِفِقنيَ ...، َوُوِضَع اْلِكَتابُ  ...،َوُعِرُضوا
َذا اْلِكَتابِ  اَيَويْػَلتَػَنا ،َويَػُقوُلوفَ   ...َوَوَجُدوا  ...،َماِؿ ىََّٰ

v v 

 خِبيّتني

 ؿبل من اإلعراب

 نقطاعكماؿ اإلو  

ٖٗ ٘ٓ 
ـَ ، َوِإْذ قُػْلَنا لِْلَماَلِئَكةِ  بِْئَس  ...،اْسُجُدوا ِِلَد
 لِلظَّاِلِمنَي َبَداًل 

V  نقطاعكماؿ اإل 

ٖ٘ ٘ٔ 
َوَما ُكنُت ُمتَِّخَذ ...، مَّا َأْشَهدتػُُّهْم َخْلَق السََّماَواتِ 

 ...اْلُمِضلِّنيَ 
 V خِبيّتني 

 نقطاعكماؿ اإل  V ...،ََّنُدوا ُشرََكاِئَي الَِّذيَن َزَعْمُتْم  ،َويَػْوـَ يَػُقوؿُ  ٕ٘ ٖٙ

َها َمْصرِفًا...،َورََأى اْلُمْجرُِموَف النَّاَر  ٖ٘ ٖٚ ُدوا َعنػْ  خِبيّتني V  َوملَْ َيَِ

َذا اْلُقْرآِف  ٗ٘ ٖٛ نَساُف  ،َوَلَقْد َصرَّفػَْنا يف ىََّٰ  خِبيّتني V  ...وََكاَف اإْلِ

ٖٜ ٘٘-٘ٙ 

َأف  ...،َوَيْستَػْغِفُروا ...،َأف يُػْؤِمُنوا ،َمَنَع النَّاسَ َوَما 
...، َوَما نُػْرِسُل اْلُمْرَسِلنيَ ...،ََتْتِيَػُهْم ُسنَُّة اأْلَوَِّلنيَ 

َوازبََُّذوا ...، لُِيْدِحُضوا ِبِو  ...،َكَفُروا   ،َوَُيَاِدُؿ الَِّذينَ 
 ...َوَما أُنِذُروا ،آاَيِت 

v v 

  كماؿ االتصاؿ

 من اإلعرابؿبل 

 خِبيّتني
 



ٙ٘ 
 

 v v َوِإف َتْدُعُهْم ...، ِإَّنَّ َجَعْلَنا  ...،َوَمْن َأْظَلمُ  ٚ٘ ٓٗ

 كماؿ االتصاؿ
 وخِبيّتني

ٗٔ ٘ٛ 
َلَعجََّل ، َلْو يُػَؤاِخُذُىم دبَا َكَسُبوا ...، َوَربَُّك اْلَغُفوُر 
 ...ؽَبُُم اْلَعَذابَ 

v v كماؿ االتصاؿ 

 خِبيّتني V  َوَجَعْلَنا ِلَمْهِلِكِهم مَّْوِعًدا  ...،َوتِْلَك اْلُقَرىَّٰ َأْىَلْكَناُىْم  ٜ٘ ٕٗ

ٖٗ ٙٓ 
اَل أَبْػرَُح َحَّتََّّٰ أَبْػُلَغ ؾَبَْمَع ...، َوِإْذ قَاَؿ ُموَسىَّٰ 

 ...،اْلَبْحَرْينِ 
v  كماؿ االتصاؿ 

 نقطاعكماؿ اإل  V ...َسَفرَّنَ آتَِنا َغَداَءََّن َلَقْد َلِقيَنا ِمن ...،قَاَؿ ... ٕٙ ٗٗ

 نقطاعكماؿ اإل  V ...أَرَأَْيَت ِإْذ َأَويْػَنا ِإىَل الصَّْخَرِة ، قَاؿَ  ٖٙ ٘ٗ

ِلَك َما ُكنَّا نَػۡبغِْۚ ، قَاؿَ  ٗٙ ٙٗ  كماؿ االتصاؿ  V ...ذََّٰ

َناُه َرضْبًَة ... ٘ٙ ٚٗ  ؿبل من اإلعراب V  ...َوَعلَّْمَناُه  ...،آتَػيػْ

ٗٛ ٙٙ 
َىْل أَتَِّبُعَك َعَلىَّٰ َأف تُػَعلَِّمِن فبَّا ُعلِّْمَت ، َلُو ُموَسىَّٰ قَاَؿ 

 ُرْشًدا  
V  نقطاعكماؿ اإل 

  V ...وََكْيَف َتْصِبُ ، ِإنََّك َلن َتْسَتِطيَع َمِعَي َصبػْرًا، قَاؿَ  ٛٙ-ٚٙ ٜٗ

 كماؿ االتصاؿ

 خِبيّتنيو  



ٙٙ 
 

ُ َصاِبرًا َواَل أَْعِصي َلَك أَْمرًا  ، قَاؿَ  ٜٙ ٓ٘  شبو كماؿ االتصاؿ  V َسَتِجُدين ِإف َشاَء اَّللَّ

٘ٔ ٚٔ 
تَػَها لِتُػْغرَِؽ أَْىَلَها ،قَاؿَ  ...،فَانطََلَقا  َلَقْد ِجْئَت  ،َأَخَرقػْ
ًئا ِإْمرًا  َشيػْ

V  

كماؿ   و كماؿ االتصاؿ
 نقطاعاإل

 كماؿ اإلنقطاع  V ِإنََّك َلن َتْسَتِطيَع َمِعَي َصبػْرًا   ،أملَْ أَُقلْ  ،قَاؿَ  ٕٚ ٕ٘

ٖ٘ ٖٚ 
َواَل تُػْرِىْقيِن ِمْن أَْمرِي  ،قَاَؿ اَل تُػَؤاِخْذين دبَا َنِسيتُ 

 ُعْسرًا 
V  

 كماؿ اإلنقطاع 

 وؿبل من اإلعراب

ٖ٘ ٚٗ 
لََّقْد  ،قَاَؿ أَقَػتَػْلَت نَػْفًسا زَِكيًَّة ِبَغرْيِ نَػْفسٍ  ...،فَانطََلَقا

ًئا نُّْكرًا   ِجْئَت َشيػْ
V  

كماؿ   و كماؿ االتصاؿ
 نقطاعاإل

 كماؿ اإلنقطاع  V ِإنََّك َلن َتْسَتِطيَع َمِعَي َصبػْرًا  ،أملَْ أَُقل لَّكَ  ،قَاؿَ  ٘ٚ ٗ٘

٘٘ ٚٙ 
ِإف َسأَْلُتَك َعن َشْيٍء بَػْعَدَىا َفاَل ُتَصاِحْبيِنًۖ َقْد ،قَاؿَ 

 بَػَلْغَت ِمن لَُّديّنِ ُعْذرًا  
V  كماؿ االتصاؿ  

٘ٙ ٚٚ 
َلْو ِشْئَت اَلزبََّْذَت ، قَاؿَ ، اْسَتْطَعَما أَْىَلَها...، فَانطََلَقا

 َعَلْيِو َأْجرًا  
V  كماؿ االتصاؿ  

َذا ِفرَاُؽ بَػْييِن ، قَاؿَ  ٛٚ ٚ٘  كماؿ االتصاؿ  V  ...ىََّٰ

 ...يَػْعَمُلوَف يف اْلَبْحِر  ،أَمَّا السَِّفيَنُة َفَكاَنْت ِلَمَساِكنيَ  ٓٛ-ٜٚ ٛ٘
َوأَمَّا ٱۡلُغلََُّٰم َفَكاَف أَبَػَواُه  ،وََكاَف َورَاَءُىم مَِّلكٌ 

V v 

 كماؿ االتصاؿ
 وخِبيّتني



ٙٚ 
 

 ُمۡؤِمنَػنۡيِ..... 

ٜ٘ ٕٛ 
وََكاَف رَبَْتُو َكنٌز  ...،َفَكاَف لُِغاَلَمنْيِ يَِتيَمنْيِ  اعبَِْدارُ َوأَمَّا 

َُما وََكاَف أَبُوُِهَا َصاغِبًا   ...،َوَيْسَتْخرَِجا َكنَزُِهَا  ...،ؽبَّ
 ِلَك ََتِْويُل َما ملَْ َتْسِطع عََّلْيِو َصبػْرًا ...، ذَّٰ َوَما فَػَعْلُتُو 

v V 

 خِبيّتني

  كماؿ االتصاؿو  

ٙٓ ٖٛ 
ْنُو  ، ُقلْ ، َوَيْسأَُلوَنَك َعن ِذي اْلَقْرنَػنْيًِۖ  َسأَتْػُلو َعَلْيُكم مِّ

 ذِْكرًا 
V  كماؿ اإلنقطاع 

َناُه  ...،ِإَّنَّ َمكَّنَّا  ٗٛ ٔٙ  خِبيّتني V    ...َوآتَػيػْ

ٕٙ ٛٙ 

 ...، َوَوَجدَ ...، َوَجَدَىا  ،َحَّتََّّٰ ِإَذا بَػَلَغ َمْغِرَب الشَّْمسِ 
اَيَذا اْلَقْرنَػنْيِ ِإمَّا َأف تُػَعذَِّب َوِإمَّا َأف تَػتَِّخَذ ِفيِهْم  ،قُػْلَنا

 v V ُحْسًنا  

 كماؿ االتصاؿ

 ؿبل من اإلعراب

 كماؿ اإلنقطاع

 خِبيّتني

 خِبيّتني V   ...َوَسنَػُقوُؿ َلُو  ...، َوأَمَّا َمْن آَمَن  ٛٛ ٖٙ

ٙٗ ٜٗ 
ِإفَّ ََيُْجوَج َوَمْأُجوَج ُمْفِسُدوَف يف  ،اَيَذا اْلَقْرنَػنْيِ  ،قَاُلوا

 ...اأْلَْرِض 
V  كماؿ اإلنقطاع 

 كماؿ االتصاؿ  V  ...،َما َمكَّينِّ ِفيِو َرّبِّ َخيػٌْر  ،قَاؿَ  ٜ٘ ٘ٙ



ٙٛ 
 

ٙٙ ٜٙ 
، قَاؿَ  ...،انُفُخواًۖ  ،قَاؿَ  ...،غْبَِديدِ ا آُتوين زُبَػرَ 

 ...آُتوين 
 كماؿ اإلنقطاع  

ٙٚ ٜٛ 
َذا َرضْبٌَة مِّن رَّّبِّ ، قَاؿَ  فَِإَذا َجاَء َوْعُد َرّبِّ َجَعَلُو  ،ىََّٰ
 وََكاَف َوْعُد َرّبِّ َحقِّا ، دَكَّاءَ 

v v 

 كماؿ االتصاؿ

 خِبيّتني

 خِبيّتني v  ...َونُِفَخ يف الصُّورِ  ...،َوتَػرَْكَنا بَػْعَضُهْم  ٜٜ ٛٙ

 خِبيّتني V  وََكانُوا اَل َيْسَتِطيُعوَف ظَبًْعا   ...،الَِّذيَن َكاَنْت أَْعيُػنُػُهْم  ٔٓٔ ٜٙ

ٚٓ ٕٔٓ 
 ِإَّنَّ  ...،َأف يَػتَِّخُذوا ِعَباِدي  ،أََفَحِسَب الَِّذيَن َكَفُروا

 ...أَْعَتْدََّن َجَهنََّم 
v  كماؿ اإلنقطاع 

 كماؿ اإلنقطاع  v ، َىْل نُػنَػبُِّئُكم اِبأْلَْخَسرِيَن أَْعَمااًل  ،ُقلْ  ٖٓٔ ٔٚ

نْػَيا ... ٗٓٔ ٕٚ  كماؿ االتصاؿشبو    v الَِّذيَن َضلَّ َسْعيُػُهْم يف اغْبََياِة الدُّ

ٖٚ 
ٔٓٚ-
ٔٓٛ 

...، َكاَنْت ؽَبُْم َجنَّاُت اْلِفْرَدْوسِ ، ...،ِإفَّ الَِّذيَن آَمُنوا
َها  ،َخاِلِديَن ِفيَها ُغوَف َعنػْ  اَل يَػبػْ

V  كماؿ االتصاؿ 

 كماؿ اإلنقطاع  v ...لَّْو َكاَف اْلَبْحُر ِمَداًدا لَِّكِلَماِت َرّبِّ ، ُقل ٜٓٔ ٗٚ

ٚ٘ ٔٔٓ 
ثْػُلُكمْ  ، ُقلْ  َا َأََّن َبَشٌر مِّ ُُكْم إِلٌََّٰو  ،يُوَحىَّٰ ِإَلَّ  ،ِإَّنَّ َا ِإؽبََّٰ أَّنَّ

 ...َواَل ُيْشرِؾْ  ...،فَػْليَػْعَمْل ...، َواِحدٌ 
v v 

 كماؿ اإلنقطاع

 ؿبل من اإلعراب

 



ٜٙ 
 

 حتليل البياانت -ج
 كما تلي:  سورة الكهفيف  لفصل والوصلا تتضم اآلايت اليت  -1

 الوصل الفصل الكلمة اِلايت رقم

 V   ... أَنْػَزَؿ...، ...َوملَْ ََيَْعْل... ٔ ٔ

ُر اؼبػُْؤِمِننْيَ...قَػيًِّما لِّيُػْنِذَر ََبًْسا ٕ ٕ  V  ...، َويُػَبشِّ

ِكِثنيَ . . َأفَّ ؽَبُْم َأْجرًا. . . ،  . ٖ-ٕ ٖ   V ... مََّّٰ

 V V ..،  َويُػْنِذَر الَِّذْيَن قَاُلْوا...، ازبَََّذ هللاُ َولًداقَػيًِّما لِّيُػْنِذَر ََبًْسا ٗ&ٕ ٗ

٘ ٘ 
، زَبْرُُج ِمْن أَفػَْواِىِهمْ ، َكبُػَرْت َكِلَمةً   . . .، مَّا ؽَبُم بِِو ِمْن ِعْلمٍ 

 . . . ِإف يَػُقوُلوفَ 
V  

ٙ ٙ 
. . ِإف ملَّْ يُػْؤِمُنوا ِبَََّٰذا اغْبَِديثِ . . .، اَبِخٌع نػَّْفَسكَ فَػَلَعلََّك 

. 
V  

 V  . . .َوِإَّنَّ عَبَاِعُلوفَ . . .، ِإَّنَّ َجَعْلَنا َما َعَلى اأْلَْرضِ  ٛ-ٚ ٚ

  V . . .َكانُوا ِمْن آاَيتَِنا. . .،  َأفَّ َأْصَحاَب اْلَكْهفِ  ٜ ٛ

ٜ ٖٔ 
َيٌة آَمُنوا ِبَربِِّْم َوزِْدََّنُىْم  .،. . كَبُْن نَػُقصُّ َعَلْيَك  ِإنػَُّهْم ِفتػْ

  ُىًدى
v V 



ٚٓ 
 

ٔٓ ٔ٘ 
ُؤاَلِء قَػْوُمَنا لَّْواَل ََيُْتوَف َعَلْيِهم ة، ازبََُّذوا ِمن ُدونِِو آؽبِ  ،ىََّٰ
 ٍ  . . . ِبُسْلطَاٍف بَػنيِّ

V  

ٔٔ ٔٚ 
ِلَك . . .، َوِإَذا َغَرَبت  . . .،َوتَػَرى الشَّْمَس ِإَذا طََلَعت  ذََّٰ

ُ ، ِمْن آاَيِت اَّللَِّ   ... َوَمن ُيْضِلْل  . . .َمن يَػْهِد اَّللَّ
v V 

ٕٔ ٔٛ 
 ...َلِو اطََّلْعَت  ...وََكْلبُػُهم  ...َونُػَقلِّبُػُهْم  ...َورَبَْسبُػُهْم 
 . . .َوَلُمِلْئَت  ...،َلَولَّْيَت 

 V 

ٖٔ ٜٔ 
ِلَك بَػَعثْػَناُىمْ  نَػُهمْ  ،وََكذََّٰ ُهمْ ، قَاؿَ  ،لِيَػَتَساَءُلوا بَػيػْ نػْ َكْم   ،قَاِئٌل مِّ

  . . . َربُُّكْم أَْعَلُم دبَا لَِبثْػُتمْ ، قَاُلوا...، لَِبثْػَنا ، قَاُلوا، لَِبثْػُتمْ 
v  

ٔٗ ٕٓ 
َوَلن تُػْفِلُحوا ِإًذا  . . .،ِإنػَُّهْم ِإف َيْظَهُروا َعَلْيُكْم يَػْرصُبُوُكْم 

  أََبًدا 
 V 

ٔ٘ ٕٔ 
ِلَك أَْعثَػْرَّنَ  َوَأفَّ  ،َأفَّ َوْعَد اَّللَِّ َحقّّ ، لِيَػْعَلُموا ...،وََكذََّٰ

 لَنَػتَِّخَذفَّ َعَلْيِهم مَّْسِجًدا ...،قَاَؿ الَِّذيَن َغَلُبوا ...،السَّاَعةَ 
v V 

ٔٙ 
ٕٕ-
ٕٖ 

َعٌة ...، َويَػُقوُلوَف طَبَْسةٌ  ...،َسيَػُقوُلوَف َثاَلثَةٌ  َويَػُقوُلوَف َسبػْ
َواَل َتْستَػْفِت ...، رَّّبِّ َأْعَلُم ِبِعدَِِّتِم ، ُقل ...،َوََثِمنُػُهمْ 
ِلَك... لٌ ِإيّنِ فَاعِ  ،َواَل تَػُقوَلنَّ ِلَشْاۡيءٍ ...، ِفيِهم   ذََّٰ

v v 

 V  ...َواْزَداُدوا ...، َولَِبُثوا  ٕ٘ ٚٔ



ٚٔ 
 

ٔٛ ٕٙ 
 ...،أَْبِصْر بِوِ  ...، الّسَماَوات َلُو َغْيبُ ...،اَّللَُّ أَْعَلمُ  ،ُقلِ 

 ...َواَل ُيْشرُِؾ  ...،َما ؽَبُم مِّن ُدونِِو 
V v 

ٜٔ 
ٕٚ-
ٕٛ 

َوَلن ذبََِد ، اَل ُمَبدَِّؿ ِلَكِلَماتِوِ ...، َواْتُل َما أُوِحَي إِلَْيَك 
يُرِيُدوَف  ...،يَْدُعوَف َربػَُّهم ...، َواْصِبْ نَػْفَسكَ ...، 
وََكاَف ...، َواتػََّبَع  ...، اَل ُتِطْع ...، وَ َواَل تَػْعُد ...، َوْجَهوُ 
 ...أَْمرُهُ 

v v 

ٕٓ ٕٜ 
 ...،َأَحاَط ِبِْم  ...،ِإَّنَّ أَْعَتْدَّنَ ...،اغبَْقُّ ِمن رَّبُِّكْمًۖ  ،َوُقلِ 

 ...بِْئَس الشَّرَاُب ...، َوِإف َيْسَتِغيُثوا
v V 

  v ...ِإَّنَّ اَل ُنِضيُع  ،...،ِإفَّ الَِّذيَن آَمُنوا ٖٓ ٕٔ

ٕٕ ٖٔ 
 ...،حُيَلَّْوَف ...، ذَبْرِي ِمن رَبِْتِهُم ، أُولََِّٰئَك ؽَبُْم َجنَّاُت َعْدفٍ 

 ، نِْعَم الثػََّوابُ  ...،مُّتَِّكِئنَي ِفيَها...، َويَػْلَبُسوَف ثَِيااًب 
 َوَحُسَنْت ُمْرتَػَفًقا  

V v 

ٕٖ ٖٕ 
 ...،نْيِ َجنػَّتػَ  َجَعْلَنا أِلََحِدِِهَا ...،َواْضِرْب ؽَبُم مََّثاًل 

نَػُهَما َزْرًعا ..،َوَحَفْفَناُِهَا  َوَجَعْلَنا بَػيػْ
v v 

   ...َوَفجَّْرَّنَ ...، َوملَْ َتْظِلم  ،آَتْت ُأُكَلَها ِكْلَتا اعْبَنػَّتَػنْيِ  ٖٖ ٕٗ

ٕ٘ ٖٗ-
 ...،َوَدَخَل َجنػََّتوُ ، َأََّن َأْكثَػُر ِمنَك َمااًل  ...،وََكاَف َلُو شَبٌَر 

َولَِئن  ...،َوَما َأُظنُّ السَّاَعةَ ...، َما َأُظنُّ َأف تَِبيدَ  ،قَاؿَ 
v V 



ٕٚ 
 

  ...،رُِّددتُّ  ٖٙ

  V    ...َأَكَفْرَت اِبلَِّذي َخَلَقَك  ...،قَاَؿ َلُو َصاِحُبوُ  ٖٚ ٕٙ

ُ َرّبِّ  ٖٛ ٕٚ  V  ...َواَل ُأْشرِؾُ  ،لََِّّٰكنَّا ُىَو اَّللَّ

ٕٛ ٖٜ 
ُ اَل قُػوََّة ِإالَّ  ، قُػْلتَ  ،َجنػََّتكَ َوَلْواَل ِإْذ َدَخْلَت  َما َشاَء اَّللَّ

 ِإف تَػَرِف َأََّن أََقلَّ ِمنَك َمااًل ، اِبَّللَِّ 
v V 

َتيِن  ،َويَػُقوؿُ  ...،يُػَقلُِّب َكفَّْيوِ ... ٕٗ ٜٕ  V v ملَْ ُأْشرِْؾ ِبَرّبِّ َأَحًدا   ،اَيلَيػْ

 v V َوَما َكاَف ُمنَتِصرًا   ...،يَنُصُرونَُو  ،َوملَْ َتُكن لَُّو ِفَئةٌ  ٖٗ ٖٓ

ٌر ثَػَوااًب  ...،ُىَناِلَك اْلَواَليَُة َّللَِِّ  ٗٗ ٖٔ   V ...ُىَو َخيػْ

  V ...َكَماٍء أَنزَْلَناهُ   ...،َواْضِرْب ؽَبُم مََّثَل  ٘ٗ ٕٖ

ٖٖ 
ٗٚ-
ٜٗ 

ُ اعْبَِباؿَ  ...، َوَحَشْرََّنُىمْ  ...،َوتَػَرى اأْلَْرضَ  ،َويَػْوـَ ُنَسريِّ
 ،َويَػُقوُلوفَ  ...،ُمْشِفِقنيَ ...، َوُوِضَع اْلِكَتابُ  ...،َوُعِرُضوا
َذا اْلِكَتابِ  اَيَويْػَلتَػَنا  ...َوَوَجُدوا  ...،َماِؿ ىََّٰ

v v 

ٖٗ ٘ٓ 
ـَ ، َوِإْذ قُػْلَنا لِْلَماَلِئَكةِ  بِْئَس لِلظَّاِلِمنَي  ...،اْسُجُدوا ِِلَد

 َبَداًل 
V  

ٖ٘ ٘ٔ 
َوَما ُكنُت ُمتَِّخَذ ...، َخْلَق السََّماَواتِ مَّا َأْشَهدتػُُّهْم 

 ...اْلُمِضلِّنيَ 
 V 



ٖٚ 
 

  V ...،ََّنُدوا ُشرََكاِئَي الَِّذيَن َزَعْمُتْم  ،َويَػْوـَ يَػُقوؿُ  ٕ٘ ٖٙ

َها َمْصرِفًا...،َورََأى اْلُمْجرُِموَف النَّاَر  ٖ٘ ٖٚ ُدوا َعنػْ  V  َوملَْ َيَِ

َذا اْلُقْرآِف  ٗ٘ ٖٛ نَساُف  ،َوَلَقْد َصرَّفػَْنا يف ىََّٰ  V  ...وََكاَف اإْلِ

ٖٜ 
٘٘-
٘ٙ 

َأف ََتْتِيَػُهْم  ...،َوَيْستَػْغِفُروا ...،َأف يُػْؤِمُنوا ،َوَما َمَنَع النَّاسَ 
  ،َوَُيَاِدُؿ الَِّذينَ ...، َوَما نُػْرِسُل اْلُمْرَسِلنيَ ...،ُسنَُّة اأْلَوَِّلنيَ 

 ...َوَما أُنِذُروا ،َوازبََُّذوا آاَيِت ...، لُِيْدِحُضوا ِبِو  ...،َكَفُروا 

v v 

 v v َوِإف َتْدُعُهْم ...، ِإَّنَّ َجَعْلَنا  ...،َوَمْن َأْظَلمُ  ٚ٘ ٓٗ

ٗٔ ٘ٛ 
َلَعجََّل ؽَبُُم ، َلْو يُػَؤاِخُذُىم دبَا َكَسُبوا ...، َوَربَُّك اْلَغُفوُر 

 ...اْلَعَذابَ 
v v 

 V  َوَجَعْلَنا ِلَمْهِلِكِهم مَّْوِعًدا  ...،َوتِْلَك اْلُقَرىَّٰ َأْىَلْكَناُىْم  ٜ٘ ٕٗ

  v ...،اَل أَبْػرَُح َحَّتََّّٰ أَبْػُلَغ ؾَبَْمَع اْلَبْحَرْينِ ...، َوِإْذ قَاَؿ ُموَسىَّٰ  ٓٙ ٖٗ

  V ...آتَِنا َغَداَءََّن َلَقْد َلِقيَنا ِمن َسَفرَّنَ ...،قَاَؿ ... ٕٙ ٗٗ

  V ...أَرَأَْيَت ِإْذ َأَويْػَنا ِإىَل الصَّْخَرِة ، قَاؿَ  ٖٙ ٘ٗ

ِلَك َما ُكنَّا نَػۡبغِْۚ ، قَاؿَ  ٗٙ ٙٗ   V ...ذََّٰ

َناُه َرضْبًَة ... ٘ٙ ٚٗ  V  ...َوَعلَّْمَناُه  ...،آتَػيػْ



ٚٗ 
 

ٗٛ ٙٙ 
َىْل أَتَِّبُعَك َعَلىَّٰ َأف تُػَعلَِّمِن فبَّا ُعلِّْمَت ، قَاَؿ َلُو ُموَسىَّٰ 

 ُرْشًدا  
V  

ٜٗ 
ٙٚ-
ٙٛ 

  V ...وََكْيَف َتْصِبُ ، ِإنََّك َلن َتْسَتِطيَع َمِعَي َصبػْرًا، قَاؿَ 

ُ َصاِبرًا َواَل أَْعِصي َلَك أَْمرًا  ، قَاؿَ  ٜٙ ٓ٘   V َسَتِجُدين ِإف َشاَء اَّللَّ

٘ٔ ٚٔ 
تَػَها لِتُػْغرَِؽ أَْىَلَها ،قَاؿَ  ...،فَانطََلَقا  ًئا  ،َأَخَرقػْ َلَقْد ِجْئَت َشيػْ

 ِإْمًرا
V  

  V ِإنََّك َلن َتْسَتِطيَع َمِعَي َصبػْرًا   ،أملَْ أَُقلْ  ،قَاؿَ  ٕٚ ٕ٘

  V َواَل تُػْرِىْقيِن ِمْن أَْمرِي ُعْسًرا  ،قَاَؿ اَل تُػَؤاِخْذين دبَا َنِسيتُ  ٖٚ ٖ٘

ٖ٘ ٚٗ 
لََّقْد ِجْئَت  ،قَاَؿ أَقَػتَػْلَت نَػْفًسا زَِكيًَّة ِبَغرْيِ نَػْفسٍ  ...،فَانطََلَقا

ًئا نُّْكرًا   َشيػْ
V  

  V ِإنََّك َلن َتْسَتِطيَع َمِعَي َصبػْرًا  ،أملَْ أَُقل لَّكَ  ،قَاؿَ  ٘ٚ ٗ٘

٘٘ ٚٙ 
ِإف َسأَْلُتَك َعن َشْيٍء بَػْعَدَىا َفاَل ُتَصاِحْبيِنًۖ َقْد بَػَلْغَت ،قَاؿَ 

 ِمن لَُّديّنِ ُعْذرًا  
V  

٘ٙ ٚٚ 
َلْو ِشْئَت اَلزبََّْذَت َعَلْيِو ، قَاؿَ ، اْسَتْطَعَما أَْىَلَها...، فَانطََلَقا
 َأْجرًا  

V  



ٚ٘ 
 

َذا ِفرَاُؽ بَػْييِن ، قَاؿَ  ٛٚ ٚ٘   V  ...ىََّٰ

٘ٛ 
ٜٚ-
ٛٓ 

 ...يَػْعَمُلوَف يف اْلَبْحِر  ،أَمَّا السَِّفيَنُة َفَكاَنْت ِلَمَساِكنيَ 
 َوأَمَّا ٱۡلُغلََُّٰم َفَكاَف أَبَػَواُه ُمۡؤِمنَػنۡيِ.....  ،وََكاَف َورَاَءُىم مَِّلكٌ 

V v 

ٜ٘ ٕٛ 
َُما  ...،َفَكاَف لُِغاَلَمنْيِ يَِتيَمنْيِ  َوأَمَّا اعبَِْدارُ  وََكاَف رَبَْتُو َكنٌز ؽبَّ

َوَما فَػَعْلُتُو  ...،َوَيْسَتْخرَِجا َكنَزُِهَا  ...،وََكاَف أَبُوُِهَا َصاغِبًا 
 ِلَك ََتِْويُل َما ملَْ َتْسِطع عََّلْيِو َصبػْرًا ...، ذَّٰ 

v V 

نْ  ، ُقلْ ، َوَيْسأَُلوَنَك َعن ِذي اْلَقْرنَػنْيًِۖ  ٖٛ ٓٙ   V ُو ذِْكرًا َسأَتْػُلو َعَلْيُكم مِّ

َناُه  ...،ِإَّنَّ َمكَّنَّا  ٗٛ ٔٙ  V    ...َوآتَػيػْ

ٕٙ ٛٙ 
 ...، َوَوَجدَ ...، َوَجَدَىا  ،َحَّتََّّٰ ِإَذا بَػَلَغ َمْغِرَب الشَّْمسِ 

 اَيَذا اْلَقْرنَػنْيِ ِإمَّا َأف تُػَعذَِّب َوِإمَّا َأف تَػتَِّخَذ ِفيِهْم ُحْسًنا   ،قُػْلَنا
v V 

 V   ...َوَسنَػُقوُؿ َلُو  ...، َوأَمَّا َمْن آَمَن  ٛٛ ٖٙ

ٙٗ ٜٗ 
ِإفَّ ََيُْجوَج َوَمْأُجوَج ُمْفِسُدوَف يف  ،اَيَذا اْلَقْرنَػنْيِ  ،قَاُلوا

 ...اأْلَْرِض 
V  

  V  ...،َما َمكَّينِّ ِفيِو َرّبِّ َخيػٌْر  ،قَاؿَ  ٜ٘ ٘ٙ

   ...آُتوين ، قَاؿَ  ...،انُفُخواًۖ  ،قَاؿَ  ...،غْبَِديدِ ا آُتوين زُبَػرَ  ٜٙ ٙٙ

َذا َرضْبٌَة مِّن رَّّبِّ ، قَاؿَ  ٜٛ ٚٙ  v v، فَِإَذا َجاَء َوْعُد َرّبِّ َجَعَلُو دَكَّاءَ  ،ىََّٰ



ٚٙ 
 

 وََكاَف َوْعُد َرّبِّ َحقِّا 

 v  ...َونُِفَخ يف الصُّورِ  ...،َوتَػرَْكَنا بَػْعَضُهْم  ٜٜ ٛٙ

 V  وََكانُوا اَل َيْسَتِطيُعوَف ظَبًْعا   ...،الَِّذيَن َكاَنْت أَْعيُػنُػُهْم  ٔٓٔ ٜٙ

ٚٓ ٕٔٓ 
أَْعَتْدََّن  ِإَّنَّ  ...،َأف يَػتَِّخُذوا ِعَباِدي  ،أََفَحِسَب الَِّذيَن َكَفُروا

 ...َجَهنََّم 
v  

  v ، َىْل نُػنَػبُِّئُكم اِبأْلَْخَسرِيَن أَْعَمااًل  ،ُقلْ  ٖٓٔ ٔٚ

نْػَيا ... ٗٓٔ ٕٚ    الَِّذيَن َضلَّ َسْعيُػُهْم يف اغْبََياِة الدُّ

ٖٚ 
ٔٓٚ-
ٔٓٛ 

...، َكاَنْت ؽَبُْم َجنَّاُت اْلِفْرَدْوسِ ، ...،ِإفَّ الَِّذيَن آَمُنوا
َها  ،َخاِلِديَن ِفيَها ُغوَف َعنػْ  اَل يَػبػْ

V  

  v ...لَّْو َكاَف اْلَبْحُر ِمَداًدا لَِّكِلَماِت َرّبِّ ، ُقل ٜٓٔ ٗٚ

ٚ٘ ٔٔٓ 
ثْػُلُكمْ  ، ُقلْ  َا َأََّن َبَشٌر مِّ ُُكْم إِلٌََّٰو  ،يُوَحىَّٰ ِإَلَّ  ،ِإَّنَّ َا ِإؽبََّٰ أَّنَّ

 ...َواَل ُيْشرِؾْ  ...،فَػْليَػْعَمْل ...، َواِحدٌ 
v v 

 
 
 
 



ٚٚ 
 

 موقع اإلعراب اليت تتضم  م  الفصل والوصل يف سورة االكهف:  -2

 سورة الكهف
 موقع اإلعراب األايت رقم

ٔ 

َومَلْ  اغْبَْمُد هلِل الَِّذْي أَنْػَزَؿ َعلى َعْبِده اْلِكَتابَ 
َشِدْيًدا  قَػيًِّما لِّيُػْنِذَر ََبًْسا( ٔ) ََيَْعْل َلُو ِعَوًجا
ُر اؼبػُْؤِمِننْيَ اّلذيَن يَػْعَمُلْوفَ  ِمْن َلُدْنو  َويُػَبشِّ
ِكِثنَي ( ٕؽَبُْم َأْجرًا َحَسًنا ) َأفَّ  الصَِّلحاتِ  مََّّٰ

هللاُ  ازبََّذَ  َويُػْنِذَر الَِّذْيَن قَاُلْوا( ٖ) اأََبدً ِفيِو 
 (َٗولًدا )

: جار وؾبرور هلل، مرفوع ابلضمة : مبتدأ اغبمد
اسم اؼبوصوؿ )يف ؿبل  جر  ٱلَِّذيٰٓ:)خِب مبتدأ(، 

:فعل ماض مبين على الفتح، أَنَزؿَ ، (هلل-نعت
: ٱۡلِكتََّٰبَ ، اجار وؾبرور: َعَلىَّٰ َعۡبِدهِ  وفاعلو ىو

، اعبملة صلة ابلفتحة مفعوؿ بو منصوب
َعل: معطوؼ  اؼبوصوؿ، َو: حرؼ عطف ملَۡ ََيۡ

، مبين على السكوف أنزؿ، مل حرؼ جـزعلى 
لَُّو: جار  َيعل فعل مضارع ؾبزـو بلم، وفاعلو ىو،

 ابلفتحة. وؾبرور ِعَوًجا: مفعوؿ بو منصوب

لِّيُنِذَر: الـ  ا: مفعوؿ بو منصوب ابلفتحة،قَػيِّم
 يل، ينِذَر: فعل مضارع منصوب َبف مضمر  التعل
سا
ۡ
رَ ابلفتحة،  وَ  : مفعوؿ بو منصوبََب : يُػَبشِّ

مفعوؿ بو  :ٱۡلُمۡؤِمِننيَ  معطوؼ ابلواو على لِّيُنِذَر 
: حرؼ نصب مبين على َأفَّ  ابلياء، منصوب
: َأۡجرًا : جار وؾبرور )خِب أف اؼبقدـ(ؽَبُمۡ  الفتح،
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 )اسم أف مؤخر(. منصوب ابلفتحة

ِكِثنيَ  : حاؿ من اؼبؤمنني منصوب على الياء مََّّٰ
َويُػْنِذَر: معطوؼ ابلواو على ينذر، الَِّذْيَن: اسم 
موصوؿ مبين على الفتح يف ؿبل نصب مفعوؿ 

: فعل ماض مبين على الضم وفاعلو واو قَاُلْوا
: هللاُ : فعل ماض مبين على الفتح، ازبََّذَ  اعبماعة، 

مفعوؿ بو منصوب : َولًدا فاعل مرفوع ابلضمة،
 .ابلفتحة

 

ٕ 

َكبُػَرْت َكِلَمًة بِِو ِمْن ِعْلٍم َواَل ِِلاَبِئِهْمْۚ  ؽَبُم مَّا 
 (٘)ِإالَّ َكِذاًب   ِإف يَػُقوُلوفَ  زَبْرُُج ِمْن أَفػَْواِىِهْمْۚ 

 : فعل ماضَكبُػَرتْ ،  إستئنافية: ِمْن ِعْلمٍ  مَّا ؽَبُم بِوِ 
 ابلفتحة،: سبييز منصوب َكِلَمةً مبين على الفتح  
: اعبملة يف ؿبل نصب نعت زَبْرُُج ِمْن أَفػَْواِىِهمْ 

: فعل مضارع يَػُقوُلوفَ  : َّنفية دبعن ماِإف ،َكِلَمةل
: أداة ِإالَّ  مرفوع بثبوت النوف وفاعلو مسترت ىي

: مفعوؿ بو منصوب َكِذابً اغبصر ال عمل ؽبا،  
  ابلفتحة

الفاء استئنافية. لعل: حرؼ مشبو ابلفعل. ِإف ملَّْ  ِىمْ فَػَلَعلََّك اَبِخٌع نػَّْفَسَك َعَلىَّٰ آََثرِ  ٖ
الكاؼ ضمري متصل يف ؿبل نصب اظبها. ابخع: 
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 خِبىا مرفوع ابلضمة. (ٙ) يُػْؤِمُنوا ِبَََّٰذا اغْبَِديِث َأَسًفا

ابخع منصوب نَػْفَسَك: مفعوؿ بو السم الفاعل 
ضمري متصل يف ؿبل جر ابلفتحة والكاؼ 

  اف حرؼ شرط :ملَْ ِإْف ، مضاؼ مضاؼ إليو
. مل: حرؼ نفي وجـز يُػْؤِمُنوا: فعل مضارع ، جاـز

ِبَذا اغْبَِديث: ، الواو وفاعلو ؾبزـو حذؼ النوف.
الباء: حرؼ جر. ىذا: اسم اشارة مبين على 
السكوف يف ؿبل جر ابلباء واعبار واجملرور متعلق 

 بيؤمنوا.

ٗ 

ُلَوُىْم  َجَعْلَنا َما َعَلى اأْلَْرضِ ِإَّنَّ  َا لِنَػبػْ زِيَنًة ؽبَّ
 (ٚ)أَيػُُّهْم َأْحَسُن َعَماًل  

َها َصِعيًدا ُجُرزًا  َوِإَّنَّ عَبَاِعُلوفَ    (ٛ)َما َعَليػْ

ِإَّّن َجَعْلنا: إف: حرؼ نصب وتوكيد مشبو ابلفعل 
ضمري متصل يف ؿبل نصب اسم إف.جعل:  وَّن

َّن ضمري متصل و فعل ماض مبين على السكوف.
يف ؿبل  جعلناعل. واعبملة الفعلية يف ؿبل رفع فا
معطوفة ابلواو على : َوِإَّّن عَباِعُلوفَ  ،رفع خِب اف

 .السابقة. جاعلوف: خِب إف مرفوع ابلواو اِلية

٘ 
ـْ َحِسْبَت   َأفَّ َأْصَحاَب اْلَكْهِف َوالرَِّقيمِ َأ

 (ٜ)ِمْن آاَيتَِنا َعَجًبا  َكانُوا
َوالرَِّقيِم: اف: حرؼ نصب َأفَّ َأْصحاَب اْلَكْهِف 
اصحاب: اسم اف منصوب ، وتوكيد مشبو ابلفعل

ابلفتحة. الكهف: مضاؼ اليو ؾبرور ابلكسرة. 
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 والرقيم: معطوؼ بواو العطف على الكهف.

كانُوا ِمْن آايتِنا َعَجباً: اعبملة الفعلية يف ؿبل رفع 
 خِب اف.

ٙ 

َيٌة  ِإنػَُّهمْ اِبغبَْقِّْۚ  كَبُْن نَػُقصُّ َعَلْيَك نَػَبَأُىم ِفتػْ
 (ٖٔ) َوزِْدََّنُىْم ُىًدىآَمُنوا ِبَربِِّْم 

ضمري منفصل مبين على  نَػُقصُّ َعَلْيَك نَػَبَأُىمْ  كَبْنُ 
الضم يف ؿبل رفع مبتدأ. نقص: فعل مضارع 

 ، كبنمرفوع ابلضمة والفاعل ضمري مسترت 
نبأ: مفعوؿ بو منصوب  جار وؾبرور. :عليك

يف ؿبل  وصبلة نقص إليو،مضاؼ  :ىمابلفتحة. و 
َيٌة: اف: حرؼ نصب ، كبنرفع خِب  ِإنػَُّهْم ِفتػْ

، وتوكيد مشبو ابلفعل.وىم يف ؿبل نصب اسم اف
: اعبملة يف آَمُنوا ِبَربِِّمْ ، فتية: خِبىا مرفوع ابلضمة

 معطوؼ ِبمنواَوزِْدَّنُىْم ، لفتية ؿبل رفع نعت

ٚ 
ُؤاَلِء قَػْوُمَنا لَّْواَل ََيُْتوَف  ُدونِِو آؽِبًَةًۖ ازبََُّذوا ِمن  ىََّٰ

 ًٍۖ َفَمْن َأْظَلُم فبَِّن افػْتَػَرىَّٰ  َعَلْيِهم ِبُسْلطَاٍف بَػنيِّ
 (٘ٔ)َعَلى اَّللَِّ َكِذاًب  

قومنا عطف ، ىُؤالِء قَػْوُمَنا: يف ؿبل رفع مبتدأ
ازبذوا يف ؿبل صبلة  بياف. واعبملة الفعلية بعدىا 

 .رفع خِب ىؤالء

ٛ 
 تػَّزَاَوُر َعن َكْهِفِهمْ  ِإَذا طََلَعت الشَّْمسَ َوتَػَرى 

تػَّْقِرُضُهْم َذاَت  َوِإَذا َغَرَبتَذاَت اْلَيِمنِي 
ْنُوْۚ  َماِؿ َوُىْم يف َفْجَوٍة مِّ ِلكَ الشِّ ِمْن آاَيِت  ذََّٰ

َوتَػَرى الشَّْمَس: الواو استئنافية. ترى: فعل مضارع 
، انت وفاعلو  مرفوع ابلضمة اؼبقدرة على االلف

ِإذا ، الشمس: مفعوؿ بو منصوب ابلفتحة
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 ِِۗ  َوَمن ُيْضِللْ اَّللَُّ فَػُهَو اْلُمْهَتدًِۖ  َمن يَػْهدِ اَّللَّ
 (ٚٔ)ْرِشًدا  فَػَلن ذبََِد َلُو َولِيِّا مُّ 

طلعت: فعل ماض  ،: اذا: ظرؼ الزمنطََلَعتْ 
يف  وصبلة طلعت، ىي وفاعلو ، مبين على الفتح

َوِإذا َغَرَبْت: معطوفة ابلواو ،  ؿبل جر ابالضافة
مبين  َمْن يَػْهِد هللاُ: من: اسم شرط ،طََلَعتْ على 

على السكوف يف ؿبل نصب مفعوؿ بو مقدـ. 
حرؼ  ؾبزـو حذؼ  يهد: فعل مضارع فعل شرط

َوَمْن ، ابلضمة اعباللة: فاعل مرفوع  هللا لفظ، العلة
 .َمْن يَػْهدِ  معطوفة على :ُيْضِللْ 

ٜ 

َذاَت  نُػَقلِّبُػُهمْ أَيْػَقاظًا َوُىْم رُُقوٌدْۚ وَ  رَبَْسبُػُهمْ وَ 
َماؿًِۖ  اَبِسٌط ِذرَاَعْيِو  وََكْلبُػُهماْلَيِمنِي َوَذاَت الشِّ

ُهمْ اِبْلَوِصيدِْۚ   ِفرَارًا َلِو اطََّلْعَت َعَلْيِهْم َلَولَّْيَت ِمنػْ
ُهْم ُرْعًبا  (ٛٔ) َوَلُمِلْئَت ِمنػْ

معطوفة على صبلة ترى  َورَبَْسبُػُهْم أَْيقاظاً:
، . ربسب: فعل مضارع مرفوع ابلضمةالشمس
ضمري مسترت انت و ىم ضمري الغائبني يف  ووفاعل

ايقاظا: مفعوؿ بو َثف  ،ؿبل نصب مفعوؿ بو اوؿ
معطوؼ على َونُػَقلِّبُػُهْم: ، منصوب ابلفتحة

َلِو ، معطوفة على صبلة ربسبهم:َكْلبُػُهم،  َسبُػُهمْ ربَْ 
اطلعت: فعل  ، َعَلْيِهْم: لو: حرؼ شرطاطََّلْعَت 

التاء ضمري متصل يف ، ماض مبين على السكوف
َلَولَّْيَت : جار وؾبرور، َلْيِهمْ عَ ؿبل رفع فاعل. 

ُهمْ  غري جاـز ال ؿبل ؽبا   : اعبملة جواب شرطِمنػْ
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ُهمْ ، من االعراب َلَولَّْيَت : معطوفة َوَلُمِلْئَت ِمنػْ
ُهمْ   ِمنػْ

ٔٓ 

ِلَك  نَػُهْمْۚ  بَػَعثْػَناُىمْ وََكذََّٰ قَاَؿ قَاِئٌل  لِيَػَتَساَءُلوا بَػيػْ
ُهْم َكْم لَِبثْػُتْمًۖ  نػْ ٍۚـْ لَِبثْػنَ  قَاُلوامِّ ا يَػْوًما َأْو بَػْعَض يَػْو

فَابْػَعُثوا َأَحدَُكم  قَاُلوا َربُُّكْم أَْعَلُم دبَا لَِبثْػُتمْ 
ِذِه ِإىَل اْلَمِديَنِة فَػْلَينظُْر أَيػَُّها  أَزَْكىَّٰ ِبَورِِقُكْم ىََّٰ

ْنُو َوْليَػتَػَلطَّْف َواَل  طََعاًما فَػْلَيْأِتُكم ِبرِْزٍؽ مِّ
    (ٜٔ)ُيْشِعَرفَّ ِبُكْم َأَحًدا 

. : فعل ماض مبين على السكوفوََكذِلَك بَػَعْثناُىمْ 
ري ضم وىم ،مري متصل يف ؿبل رفع فاعلض وَّن

والواو يف  ،الغائبني يف ؿبل نصب مفعوؿ بو
 استئنافية. وكذلك

نَػُهْم: الالـ:لِيػَ  . يتساءلوا: لتعليلاحرؼ  َتسائَػُلوا بَػيػْ
الواو حذؼ النوف.  فعل مضارع منصوب َبف

بني: ظرؼ  ،ضمري متصل يف ؿبل رفع فاعل
يتساءلوا منصوب ابلفتحة وىو مكاف متعلق ب

الفتح. فعل ماض مبين على  :قاَؿ قاِئٌل ، مضاؼ
واعبملة َكْم لَِبثْػُتْم: ،  قائل: فاعل مرفوع ابلضمة

، الفعلية االستفهامية يف ؿبل نصب مفعوؿ قاؿ
قاُلوا لَِبْثنا يَػْوماً: قالوا: فعل ماض مبين على الضم. 

لبثنا: فعل  ،الواو ضمري متصل يف ؿبل رفع فاعل
ماض مبين على السكوف. وَّن ضمري متصل يف 

يوما: مفعوؿ بو منصوب ، ؿبل رفع فاعل
ؿبل نصب يف  لبثنا وما بعدىاوصبلة ، ابلفتحة
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. فعل والفاعلقاُلوا َربُُّكْم أَْعَلُم: قالوا: ، مفعوؿ بو
رب: ، واعبملة بعدىا يف ؿبل نصب مفعوؿ بو

اعلم: خِب اؼببتدأ مرفوع ، مبتدأ مرفوع ابلضمة
 .ابلضمة

ٔٔ 

َأْو يُِعيُدوُكْم  ِإف َيْظَهُروا َعَلْيُكْم يَػْرصُبُوُكمْ  ِإنػَُّهمْ 
 (ٕٓ) ِإًذا أََبًدا َوَلن تُػْفِلُحوا يف ِملَِّتِهْم 

ِإنػَُّهْم ِإْف: إّف: حرؼ نصب وتوكيد مشبو ابلفعل 
.   إف: حرؼ شرط، يف ؿبل نصب اسموىم  جاـز

وجوابو يف ؿبل رفع خِب   واعبملة من فعل الشرط
 إف.

ؾبزـو إبف   َيْظَهُروا َعَلْيُكْم: فعل مضارع فعل الشرط
جار وؾبرور  عليكم:الواو وفاعلو حذؼ النوف. 
يَػْرصُبُوُكْم: فعل مضارع ؾبزـو ابف ، متعلق بيظهروا

وعالمة جزمو حذؼ النوف.   النو جواب الشرط
الواو ضمري متصل يف ؿبل رفع فاعل. الكاؼ 

َوَلْن ، ضمري متصل يف ؿبل نصب مفعوؿ بو
 يَػْرصُبُوُكمْ : معطوؼ على تُػْفِلُحوا

ٕٔ 
ِلَك  َوْعَد اَّللَِّ  َأفَّ  يَػْعَلُموالِ َعَلْيِهْم  أَْعثَػْرَّنَ وََكذََّٰ
السَّاَعَة اَل َرْيَب ِفيَها ِإْذ  َوَأفَّ َحقّّ 

نَػُهْم أَْمَرُىْمًۖ فَػَقاُلوا ابْػُنوا َعَلْيِهم  يَػتَػَناَزُعونَػبَػيػْ

وََكذِلَك أَْعثَػْرَّن َعَلْيِهْم لِيَػْعَلُموا: فعل ماض مبين 
على السكوف. وَّن ضمري متصل يف ؿبل رفع 

عليهم: جار  ،فاعل، والواو يف وكذلك استئنافية
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َياًَّنًۖ رَّبػُُّهْم أَْعَلُم ِبِْمْۚ  قَاَؿ الَِّذيَن َغَلُبوا َعَلىَّٰ بُػنػْ
  (ٕٔ) مَّْسِجًدالَنَػتَِّخَذفَّ َعَلْيِهم  أَْمرِِىمْ 

َأفَّ َوْعَد هللِا َحقّّ: اف: ، وؾبرور متعلق َبعثرَّن
حرؼ نصب وتوكيد مشبو ابلفعل. وعد: اسم اف 

اعباللة: مضاؼ اليو   لفتحة. هللا لفظمنصوب اب
 حق: خِب اف مرفوع ابلضمة.

َوَأفَّ الّساَعَة ال َرْيَب ِفيها: معطوفة ابلواو على ما 
َربػُُّهْم أَْعَلُم ِبِْم: رب: مبتدأ مرفوع ابلضمة ، قبلها
علم: خِب اؼببتدأ مرفوع ا مضاؼ إليو،وىم 
لق جار واجملرور متعيف ؿبل جر  ِبِْم: ،ابلضمة
قاَؿ الَِّذيَن َغَلُبوا: قاؿ: فعل ماض مبين ، َبعلم

على الفتح. الذين: اسم موصوؿ مبين على الفتح 
تَِّخَذفَّ لَنػَ ، قالوا مثليف ؿبل رفع فاعل. غلبوا:

 واعبملة مفعوؿ بو: َعَلْيِهْم َمْسِجداً 

 

ٖٔ 

َويَػُقوُلوَف  َسيَػُقوُلوَف َثاَلثٌَة رَّاِبُعُهْم َكْلبُػُهمْ 
 طَبَْسٌة َساِدُسُهْم َكْلبُػُهْم َرصْبًا اِبْلَغْيبًِۖ 

َعٌة َوََثِمنُػُهْم َكْلبُػُهْمْۚ قُ  رَّّبِّ أَْعَلُم  لَويَػُقوُلوَف َسبػْ
مَّا يَػْعَلُمُهْم ِإالَّ قَِليٌلِۗ َفاَل سُبَاِر ِفيِهْم  ِبِعدَِِّتِم

ُهْم َأَحًدامِّ  َواَل َتْستَػْفِت ِفيِهمِإالَّ ِمرَاًء ظَاِىرًا   نػْ

ِب مبتدأ ؿبذوؼ َثالثٌَة راِبُعُهْم َكْلبُػُهْم: ثالثة: خ
 ،رابع: مبتدأ مرفوع ابلضمة، بتقدير: ىم ثالثة

كلب: خِب اؼببتدأ مرفوع مضاؼ إليو،   وىم
ْم  راِبُعهُ واعبملة االظبية مضاؼ إليو، ابلضمة. وىم 

ُقْل: فعل امر ، لثالثة َكْلبُػُهْم يف ؿبل رفع نعت



ٛ٘ 
 

ِلكَ  لٌ ِإيّنِ فَاعِ  َواَل تَػُقوَلنَّ ِلَشْاۡيءٍ   (ٕٕ)  ذََّٰ
 (ٖٕ) َغًدا

مبين على السكوف والفاعل ضمري مسترت فيو 
ِِتِْم: اعبملة يف ، وجواب تقديره انت َرّبِّ أَْعَلُم ِبِعدَّ

ُهْم ، ؿبل نصب مفعوؿ بو َوال َتْستَػْفِت ِفيِهْم ِمنػْ
َوال تَػُقوَلنَّ ،  سُبَارَفاَل  َأَحدًا{: معطوفة ابلواو على

ِإيّنِ فاِعٌل: ، معطوفة ابلواو على ما قبلها: ِلَشْيءٍ 
اف: حرؼ نصب وتوكيد مشبو ابلفعل والياء 
ضمري متصل مبين على السكوف يف ؿبل نصب 

ذِلَك ذا: ، مرفوع ابلضمة فاعل: خِب اف، اسم اف
اسم اشارة مبين على السكوف يف ؿبل نصب 

 .مفعوؿ بو السم الفاعل

ٔٗ 

َواْزَداُدوا َثاَلَث ِمائٍَة ِسِننَي  َولَِبُثوا يف َكْهِفِهمْ 
 (ٕ٘) ِتْسًعا

السََّماَواِت  َلُو َغْيبُ  اَّللَُّ َأْعَلُم دبَا لَِبُثواًۖ  ُقلِ 
ْعْۚ  أَْبِصْر بِوِ َواأْلَْرضًِۖ  ِمن  َما ؽَبُم مِّن ُدونِوِ َوَأظبِْ

 (ٕٙ)َوِلٍّ َواَل ُيْشرُِؾ يف ُحْكِمِو َأَحًدا  

 ،الواو استئنافية. لبثوا: فعل ماض مبين على الضم
يف كهف: جار  ،الواو ضمري متصل يف ؿبل رفع 

َواْزَداُدوا ِتْسعاً: معطوفة ابلواو ، وؾبرور متعلق بلبثوا
، فعل امر مبين على السكوف ُقِل:، على لبثوا

يف ؿبل نصب عبملة بعدىا: وا، انتو وفاعل
لو: جار  اِت َواأْلَْرِض:و الَُو َغْيُب السَّم، مفعوؿ بو

. غيب: مبتدأ مؤخر مرفوع وؾبرور خبِب مقدـ
مبين على  أَْبِصْر بِِو َوَأظبِْْع: فعل ماض، ابلضمة



ٛٙ 
 

الباء: حرؼ جر  ،الفتح اؼبقدر على آخره
للتعجب. واؽباء ضمري متصل ؾبرور لفظا مبين 

ْم ما ؽبَُ ، ابصرعلى الكسر يف ؿبل رفع النو فاعل 
: يف ؿبل جر متعلق خبِب ؽَبُمْ  ،ِمْن ُدونِِو: ما: َّنفية

 يف ؿبل جر من دونو: جار وؾبرور واؽباء، مقدـ
حرؼ جر زائد. ول: اسم  من: مضاؼ إليو، 

َوال ، ال النو مبتدأ مؤخرؾبرور لفظا مرفوع ؿب
 . معطوفة ابلواو على ما قبلها: ُيْشرِؾُ 

 

ٔ٘ 

 اَل ِمن ِكَتاِب رَبَِّكًۖ  َواْتُل َما أُوِحَي إِلَْيكَ 
ِمن ُدونِِو ُمْلَتَحًدا   َوَلن ذبَِدَ  ُمَبدَِّؿ ِلَكِلَماتِوِ 

َمَع الَِّذيَن َيْدُعوَف  َواْصِبْ نَػْفَسكَ ( ٕٚ)
َواَل تَػْعُد َربػَُّهم اِبْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ يُرِيُدوَف َوْجَهُوًۖ 
نْػَياًۖ  ُهْم تُرِيُد زِيَنَة اغْبَيَاِة الدُّ َناَؾ َعنػْ َواَل ُتِطْع َعيػْ

َىَواُه وََكاَف  َواتػََّبعَ َمْن َأْغَفْلَنا قَػْلَبُو َعن ِذْكرََِّن 
  ( ٕٛأَْمرُُه فُػُرطًا  )

. اتل: فعل امر مبين على استئنافيةَواْتُل: الواو 
ما أُوِحَي ، حرؼ العلة والفاعل انت حذؼ

إِلَْيَك: ما: اسم موصوؿ مبين على السكوف يف 
ؿبل نصب مفعوؿ بو. اوحي: فعل ماض مبين 

، ىو للمجهوؿ مبين على الفتح وَّنئب الفاعل
ال ُمَبدَِّؿ ، اليك: جار وؾبرور متعلق َبوحي

، افة للجنس تعمل عمل ماتِِو: ال: َّنفيِلَكلِ 
َوَلن خِبىا، لكلماتو: جار وؾبرور ال،  مبدؿ: اسم

َواْصِبْ ، معطوفة ابلواو على ما قبلها: ذبَِدَ 



ٛٚ 
 

: نَػْفَسكَ : فعل أمر وفاعلو أنت، اْصِبْ : نَػْفَسكَ 
مفعوؿ بو ىو مضاؼ، الكاؼ مضاؼ إليو 

: َواَل تَػْعدُ  ،معطوفة ابلواو على ما قبلهاواعبملة 
معطوفة : َواَل ُتِطعْ ، َواْصِبْ  معطوفة ابلواو على

 معطوفة ابلواو على :َواتػََّبعَ ، َواْصِبْ  ابلواو على
 معطوفة ابلواو على: : وََكاَف أَْمرُُه فُػُرطًا، َواْصِبْ 
 .َواْصِبْ 

ٔٙ 

ِمن رَّبُِّكْمًۖ َفَمن َشاَء فَػْليُػْؤِمن َوَمن  اغبَْقُّ  َوُقلِ 
َأَحاَط لِلظَّاِلِمنَي ََّنرًا  ِإَّنَّ أَْعَتْدَّنَ َشاَء فَػْلَيْكُفْرْۚ 

  َوِإف َيْسَتِغيُثوا يُػَغاثُوا دبَاءٍ ِبِْم ُسرَاِدقُػَهاْۚ 
 بِْئَس الشَّرَابُ َكاْلُمْهِل َيْشِوي اْلُوُجوَهْۚ 

 (ٜٕ)  َوَساَءْت ُمْرتَػَفًقا

 معطوفة ابلواو على: فعل أمر وفاعلو أنت، لِ َوقُ 
اغبَْقُّ: خِب مبتدأ ، واعبملة بعده مفعوؿ بو، َواْصِبْ 

ِإَّّن أَْعَتْدَّن: إف: حرؼ نصب  ،ؿبذوؼ تقديره ىو
ضمري متصل يف ؿبل  وَّن، وتوكيد مشبو ابلفعل

فعل ماض مبين على  :اعتدَّن ،نصب اظبها
عل. وَّن ضمري متصل يف ؿبل رفع فا، السكوف

واعبملة الفعلية اعتدَّن وما بعدىا يف ؿبل رفع خِب 
 اعبملة يف ؿبل نصب :ِبِْم ُسراِدُقها  َأحاطَ  ،اف

معطوفة : َوِإف َيْسَتِغيُثوا يُػَغاثُوا دبَاءٍ ، لنارا نعت
فعل ماض : بِْئَس الشَّرَابُ صبلة أحاط،  ابلواو على

َوَساَءْت ، الشراب: فاعل مرفوع ابلضمة، جامد



ٛٛ 
 

 ما قبلها معطوفة ابلواو على: ُمْرتَػَفًقا

ٔٚ 

ِإَّنَّ اَل  ِإفَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاغِبَاتِ 
 (ٖٓ)َأْجَر َمْن َأْحَسَن َعَماًل   ُنِضيعُ 

اف: حرؼ نصب وتوكيد مشبو : ِإفَّ الَِّذيَن آَمُنوا
الذين: اسم موصوؿ مبين على الفتح يف ، ابلفعل

اف.آمنوا: فعل ماض مبين على ؿبل نصب اسم 
الواو ضمري متصل يف ؿبل رفع فاعل وصبلة ، الضم

ِإَّنَّ اَل ، صلة اؼبوصوؿ ال ؿبل ؽبا« آمنوا»
: خِب اَل ُنِضيعُ وَّن اسم اف، ، األوؿ :خِب افُنِضيعُ 

 اف الثاين

ٔٛ 

ذَبْرِي ِمن رَبِْتِهُم  أُولََِّٰئَك ؽَبُْم َجنَّاُت َعْدفٍ 
ِمْن َأَساِوَر ِمن َذَىٍب  ْوَف ِفيَهاحُيَلَّ  اأْلَنْػَهارُ 

َرٍؽ  َويَػْلَبُسوَف ثَِياابً  ُخْضرًا مِّن ُسنُدٍس َوِإْستَػبػْ
نِْعَم الثػََّواُب ِفيَها َعَلى اأْلَرَاِئكِْۚ  مُّتَِّكِئنيَ 

 (ٖٔ)  َوَحُسَنْت ُمْرتَػَفًقا

 ،يف ؿبل رفع مبتدأ أُولِئكَ : أُولِئَك ؽَبُْم َجّناُت َعْدفٍ 
اعبار واجملرور متعلق خبِب مقدـ. جنات: مبتدأ ؽَبُْم 

مضاؼ مؤخر مرفوع ابلضمة وىو مضاؼ. عدف: 
يف ؿبل رفع خِب  ؽَبُْم َجّناُت َعْدفٍ وصبلة  ،إليو

ذَبْرِي ِمْن رَبِْتِهُم اأْلَِْناُر: اعبملة يف ؿبل ، اولئك
يف ؿبل رفع : حُيَلَّْوَف ِفيَها، رفع خِب َثف الولئك

معطوفة ابلواو : َويَػْلَبُسوَف ثَِياابً  ،الولئك لثخِب َث
:حاؿ من فاعل يلبسوف،  مُّتَِّكِئنيَ ما قبلها،  على

الثػََّواُب: فاعل ، فعل ماض جامد: نِْعَم الثػََّوابُ 
معطوفة ابلواو : َوَحُسَنْت ُمْرتَػَفًقا، مرفوع ابلضمة



ٜٛ 
 

 ما قبلها على

ٜٔ 

 أِلََحِدِِهَاَجَعْلَنا  َواْضِرْب ؽَبُم مََّثاًل رَُّجَلنْيِ 
 َجَعْلَناَحَفْفَناُِهَا بَِنْخٍل وَ ِمْن أَْعَناٍب وَ  َجنػَّتَػنْيِ 

نَػُهَما َزْرًعا  آَتْت  ْلَتا اعْبَنػَّتَػنْيِ كِ ( ٕٖ)بَػيػْ
ئًاْۚ وَ  ملَْ َتْظِلمُأُكَلَها وَ  ْنُو َشيػْ ِخاَلؽَبَُما  َفجَّْرَّنَ مِّ

 (ٖٖ) نَػَهرًا

اضرب: فعل  .استئنافيةَواْضِرْب ؽَبُْم َمَثالً: الواو 
ؽبم: جار وؾبرور متعلق  ، امر والفاعل انت

، مثال: مفعوؿ بو منصوب ابلفتحة ،ابضرب
َجَعْلنا أِلََحِدِِها: اعبملة يف بدؿ من مثل، َرُجَلنْيِ: 

، مفعوؿ بو :َجنػَّتَػنْيِ ، لرجلني نعت ؿبل نصب
نَػُهَما َزْرًعا ما  معطوفة ابلواو على: َوَجَعْلَنا بَػيػْ

مبتدأ وىو مضاؼ،  ْلَتا:كِ اعْبَنػَّتَػنْيِ  ِكْلَتاقبلها،  
: يف ؿبل رفع خِب آَتتْ : مضاؼ إليو، عْبَنػَّتَػنْيِ ا

، آَتتْ  معطوفة ابلواو على :َوملَْ َتْظِلممبتدأ، 
 آَتتْ  معطوفة ابلواو على :َوَفجَّْرَّنَ 

ٕٓ 

أَََّن فَػَقاَؿ ِلَصاِحِبِو َوُىَو حُيَاِورُُه  وََكاَف َلُو شَبَرٌ 
َوَدَخَل ( ٖٗ)َوَأَعزُّ نَػَفًرا   َك َمااًل َأْكثَػُر ِمن
َما َأُظنُّ َأف تَِبيَد  قَاؿَ َوُىَو ظَاملٌ لِّنَػْفِسِو  َجنػََّتوُ 

ِذِه أََبًدا السَّاَعَة قَاِئَمًة  َوَما أَظُنُّ ( ٖ٘)  ىََّٰ
َها  َولَِئن رُِّددتُّ  نػْ رًا مِّ ِإىَلَّٰ َرّبِّ أَلَِجَدفَّ َخيػْ

َوُىَو حُيَاِورُُه  َصاِحُبوُ قَاَؿ َلُو ( ٖٙ)ُمنَقَلًبا  
ِمن تُػرَاٍب مُثَّ ِمن  َأَكَفْرَت اِبلَِّذي َخَلَقكَ 

كاف: فعل ماض   ،وَكاَف َلُو شَبٌَر: الواو استئنافية
لو: جار وؾبرور متعلق ، َّنقص مبين على الفتح

مؤخر مرفوع  اسم كافشبر: ،اؼبقدـ خبِب كاف
ؿبّل يف  اعبملة :َأََّن َأْكثَػُر ِمنَك َمااًل ، ابلضمة

: َوَدَخَل َجنػََّتوُ   ،(مقوؿ القوؿ) نصب مفعوؿ بو
فعل  :قاؿ، وََكاَف لَُو شَبَرٌ صبلة  معطوفة ابلواو على

واعبملة بعدىا يف ؿبل ماض وفاعلو مسترت ىو، 



ٜٓ 
 

ُ ( ٖٚ)نُّْطَفٍة مُثَّ َسوَّاَؾ َرُجاًل    لََِّّٰكنَّا ُىَو اَّللَّ
َوَلْواَل ِإْذ ( ٖٛ)ِبَرّبِّ َأَحًدا   َواَل ُأْشرِؾُ َرّبِّ 

قُػوََّة ِإالَّ َما َشاَء اَّللَُّ اَل  قُػْلتَ  َدَخْلَت َجنػََّتكَ 
 ِْۚ  (ٜٖ)َوَوَلًدا   ِإف تَػَرِف َأََّن أََقلَّ ِمنَك َمااًل  اِبَّللَّ

 َوَما َأظُنُّ (، مقوؿ القوؿ) نصب مفعوؿ بو
(، َما َأُظنُّ ما قبلها ) معطوفة ابلواو على: السَّاَعةَ 
َما ما قبلها )وَ  معطوفة ابلواو على: رُِّددتُّ َولَِئن 
ما قبلها،  معطوفة ابلواو على: َواَل ُأْشرِؾُ  (، َأُظنُّ 

 معطوفة ابلواو على: َوَلْواَل ِإْذ َدَخْلَت َجنػََّتَك قُػْلتَ 
ِإف تَػَرِف َأََّن  َما َشاَء اَّللَُّ اَل قُػوََّة ِإالَّ اِبَّللَِّ ما قبلها، 

مقوؿ ) يف ؿبل نصب مفعوؿ بو: أََقلَّ ِمنَك َمااًل 
 (القوؿ

ٕٔ 

َكفَّْيِو َعَلىَّٰ َما   يُػَقلِّبُ َفَأْصَبَح  َوُأِحيَط بَِثَمرِهِ 
 َويَػُقوؿُ أَنَفَق ِفيَها َوِىَي َخاِويٌَة َعَلىَّٰ ُعُروِشَها 

َتيِن ملَْ ُأْشرِْؾ ِبَرّبِّ َأَحًدا  (ٕٗ)  اَيلَيػْ

َكفَّْيِو َعَلىَّٰ َما  يُػَقلِّبُ : استئنافية، َوُأِحيَط بَِثَمرِهِ 
 يف ؿبّل نصب خِب أصبح،: صبلة أَنَفَق ِفيَها

(، يُػَقلِّبُ ما قبلها ) معطوفة ابلواو على :َويَػُقوؿُ 
َتيِن ملَْ ُأْشرِْؾ ِبَرّبِّ َأَحًدا يف ؿبل نصب مفعوؿ  :اَيلَيػْ

 (مقوؿ القوؿ) بو

ٕٕ 
َوَما  يَنُصُرونَُو ِمن ُدوِف اَّللَِّ  َوملَْ َتُكن لَُّو ِفَئةٌ 

 (ٖٗ)  َكاَف ُمنَتِصرًا
: َوَما َكاَف ُمنَتِصرًا، : استئنافيةَوملَْ َتُكن لَُّو ِفَئةٌ 

 ما قبلها ابلواو على معطوؼ

ٕٖ 
ٌر ثَػَواابً َّللَِِّ اغبَْقِّْۚ  ُىَناِلَك اْلَواَليَةُ  ٌر  ُىَو َخيػْ َوَخيػْ

 (ٗٗ)ُعْقًبا  
: اعبملة خِب مقدـ ومبتدأ مؤخر،  ُىَناِلَك اْلَواَليَةُ 

 : اعبملة  مبتدأ وخِب ُىَو َخيػْرٌ 
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ٕٗ 

نْػَيا   َواْضِرْب ؽَبُم مََّثلَ  أَنزَْلَناُه  َكَماءٍ اغْبََياِة الدُّ
ِمَن السََّماِء فَاْختَػَلَط بِِو نَػَباُت اأْلَْرِض 
 وََكاَف اَّللَُّ َعَلىَّٰ  

َفَأْصَبَح َىِشيًما َتْذُروُه الّراَِيُحِۗ
 (٘ٗ) ُكلِّ َشْيٍء مُّْقَتِدرًا

: مفعوؿ بو،   مََّثلَ : استئنافية، َواْضِرْب ؽَبُم مََّثلَ 
 : جار ؾبرور يف ؿبل مفعوؿ بو َثفَماءٍ كَ 

ٕ٘ 

ُ اعْبَِباؿَ  اَبرِزًَة  َوتَػَرى اأْلَْرضَ  َويَػْوـَ ُنَسريِّ
ُهْم َأَحًدا  َوَحَشْرََّنُىمْ  ( ٚٗ)فَػَلْم نُػَغاِدْر ِمنػْ

ُتُموَّنَ َصفِّا  َوُعِرُضوا َعَلىَّٰ َربِّكَ  َكَما   لََّقْد ِجئػْ
 َبْل َزَعْمُتْم أَلَّن قبََّْعَل َلُكم 

َخَلْقَناُكْم َأوََّؿ َمرَّةٍْۚ
فَػتَػَرى  َوُوِضَع اْلِكَتابُ  (ٛٗ) امَّْوِعدً 

اَيَويْػَلتَػَنا  َويَػُقوُلوفَ اْلُمْجرِِمنَي ُمْشِفِقنَي فبَّا ِفيِو 
َذا اْلِكَتابِ  اَل يُػَغاِدُر َصِغريًَة َواَل َكِبريًَة  َماِؿ ىََّٰ

 ِإالَّ َأْحَصاَىاْۚ َوَوَجُدوا َما َعِمُلوا َحاِضرًاِۗ َواَل 
 (ٜٗ) َيْظِلُم َربَُّك َأَحًدا

ُ اعْبَِباؿَ  َوتَػَرى اأْلَْرَض : استئنافية، َويَػْوـَ ُنَسريِّ
: َوَحَشْرََّنُىمْ (، ُنَسريُِّ ما قبلها ) ابلواو على معطوؼ

َوُعِرُضوا (، ُنَسريُِّ ما قبلها ) معطوؼ ابلواو على
، (ُنَسريُِّ ما قبلها ) ابلواو على معطوؼ، َعَلىَّٰ َربِّكَ 

ُتُموَّن: اعبملة يف ؿبل ن  صب مفعوؿ بوَلَقْد ِجئػْ
: َوُوِضَع اْلِكَتابُ ، مقوؿ القوؿ تقديره: فقلنا ؽبم

 :َويَػُقوُلوفَ ، ابلواو على صبلة زعمتم معطوؼ
َماِؿ  اَيَويْػَلتَػَنا، ُمْشِفِقنيَ  ابلواو على صبلة معطوؼ

َذا اْلِكَتابِ   يف ؿبّل نصب مقوؿ القوؿ : منادى،ىََّٰ

ٕٙ 

ـَ اْسُجُدوا  َوِإْذ قُػْلَنا لِْلَماَلِئَكةِ  َفَسَجُدوا  ِِلَد
 ِإالَّ ِإْبِليَس َكاَف ِمَن اعبِْنِّ فَػَفَسَق َعْن أَْمِر َربِّوِِۗ 
أَفَػتَػتَِّخُذونَُو َوُذرِّيػََّتُو َأْولَِياَء ِمن ُدوين َوُىْم َلُكْم 

 (ٓ٘)َبَداًل   بِْئَس لِلظَّاِلِمنيَ َعُدوّّْۚ 

ـَ اْسُجُدوا ِِل  : استئنافية،َوِإْذ قُػْلَنا لِْلَماَلِئَكةِ  يف  :َد
: فعل بِْئَس لِلظَّاِلِمنيَ ، ؿبّل نصب مقوؿ القوؿ

 جار وؾبروروفاعل، 

: ُكنُت ُمتَِّخذَ َوَما  : استئنافية، مَّا َأْشَهدتػُُّهْم َخْلقَ السََّماَواِت َواأْلَْرِض َواَل  مَّا َأْشَهدتػُُّهْم َخْلقَ  ٕٚ
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ُمتَِّخَذ اْلُمِضلِّنَي  َوَما ُكنتُ َخْلَق أَنُفِسِهْم 
 (ٔ٘)َعُضًدا  

 . َأْشَهدتػُُّهمْ  مَّا ابلواو على معطوؼ

ٕٛ 
 ََّنُدوا ُشرََكاِئَي الَِّذيَن َزَعْمُتمْ  َويَػْوـَ يَػُقوؿُ 

نَػُهم  َفَدَعْوُىْم فَػَلْم َيْسَتِجيُبوا ؽَبُْم َوَجَعْلَنا بَػيػْ
 (ٕ٘)مَّْوِبًقا  

: َزَعْمُتمْ  ََّنُدوا ُشرََكاِئَي الَِّذينَ  : استئنافية،َويَػْوـَ يَػُقوؿُ 
 يف ؿبّل نصب مقوؿ القوؿ واعبملة

ٕٜ 
َفظَنُّوا أَنػَُّهم مَُّواِقُعوَىا  َورََأى اْلُمْجرُِموَف النَّارَ 

ُدوا َها َمْصرِفًا   َوملَْ َيَِ  (ٖ٘)َعنػْ
فعل، فاعل  : استئنافية،َورََأى اْلُمْجرُِموَف النَّارَ 

َها َمْصرِفًاومفعوؿ بو،  ُدوا َعنػْ معطوفة ابلواو : َوملَْ َيَِ
 ظَنُّوافَ  على

ٖٓ 
َذا اْلُقْرآفِ  لِلنَّاِس ِمن ُكلِّ  َوَلَقْد َصرَّفػَْنا يف ىََّٰ

نَسافُ َمَثٍلْۚ   (ٗ٘) َأْكثَػَر َشْيٍء َجَداًل  وََكاَف اإْلِ
َذا اْلُقْرآفِ  وََكاَف : استئنافية، َوَلَقْد َصرَّفػَْنا يف ىََّٰ

نَسافُ   َوَلَقدْ  معطوفة ابلواو على: اإْلِ

ٖٔ 

ِإْذ َجاَءُىُم اؽْبَُدىَّٰ  َوَما َمَنَع النَّاَس َأف يُػْؤِمُنوا
َوَيْستَػْغِفُروا َربػَُّهْم ِإالَّ َأف ََتْتِيَػُهْم ُسنَُّة اأْلَوَِّلنَي 

َوَما نُػْرِسُل ( ٘٘)َأْو ََيْتِيَػُهُم اْلَعَذاُب قُػُباًل  
رِيَن َوُمنِذرِيَنْۚ  َوَُيَاِدُؿ اْلُمْرَسِلنَي ِإالَّ ُمَبشِّ

 لُِيْدِحُضوا ِبِو اغبَْقًَّۖ َكَفُروا اِبْلَباِطِل   لَِّذينَ ا
 (ٙ٘)ُىُزًوا   َوَما أُنِذُروا َوازبََُّذوا آاَيِت 

: َوَيْستَػْغِفُروا: استئنافية، َوَما َمَنَع النَّاَس َأف يُػْؤِمُنوا
ِإاّل َأْف ََتْتِيَػُهْم ُسنَُّة: ، يُػْؤِمُنوا معطوفة ابلواو على
عمل ؽبا. اف: حرؼ مصدري  إال: اداة حصر ال

لفتحة. اب نصوبَّنصب. َتِت: فعل مضارع م
سنة: فاعل مرفوع  ،يف ؿبل نصب مفعوؿ بو وىم

بتأويل مصدر يف ؿبل وما بعدىا  ابلضمة. و أف
والتقدير: اال انتظار اف َتتيهم سنة  رفع فاعل منع

تِيَػُهْم ُسنَُّة َتَْ  االولني وىو اؼبصدر اؼبؤوؿ. وصبلة
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 . اؼبصدرية ال ؿبل ؽبا اأْلَوَِّلنَي صلة اف

:  فعل وفاعل ومفعوؿ بو َوَما نُػْرِسُل اْلُمْرَسِلنيَ 
: َوَُيَاِدُؿ الَِّذينَ ، َمَنعَ  معطوفة ابلواو علىواعبملة 
لُِيْدِحُضوا بِِو ، نُػْرِسلُ على  معطوفة ابلواوواعبملة 

تأويل مصدر يف ب وما بعدىا مضمر اغبَْقَّ: و اف
جر ابلالـ. واعبار واجملرور متعلق بيجادؿ. ؿبل 

: َوازبََُّذوا آاَيِت  ،واعبملة صلة اف ال ؿبل ؽبا
معطوفة : َوَما أُنِذُروا، َفُروكَ   معطوفة ابلواو على

 َفُروكَ   ابلواو على

ٖٕ 

َها  َوَمْن َأْظَلمُ  فبَّن ذُكَِّر ِِباَيِت َربِِّو َفَأْعَرَض َعنػْ
َعَلىَّٰ قُػُلوِبِْم ِإَّنَّ َجَعْلَنا َوَنِسَي َما َقدََّمْت َيَداُهْۚ 

َوِإف َتْدُعُهْم َأِكنًَّة َأف يَػْفَقُهوُه َويف آَذاِِنِْم َوقػْرًاًۖ 
 (ٚ٘)ِإىَل اؽْبَُدىَّٰ فَػَلن يَػْهَتُدوا ِإًذا أََبًدا  

: ِإَّنَّ َجَعْلَنا: استئنافية، مبتدأ وخِب، َوَمْن َأْظَلمُ 
معطوفة : َوِإف َتْدُعُهمْ ، يف ؿبل رفع خِب إفّ  ملةواعب

 ا. ِإَّنَّ َجَعْلنَ  ابلواو على

ٖٖ 
َلْو يُػَؤاِخُذُىم دبَا  ُذو الرَّضْبَةًِۖ  َوَربَُّك اْلَغُفورُ 

َبل ؽبَُّم مَّْوِعٌد لَّن  َلَعجََّل ؽَبُُم اْلَعَذاَبْۚ  َكَسُبوا
ُدوا ِمن ُدونِِو َمْوِئاًل    (ٛ٘)َيَِ

َلْو  : استئنافية، مبتدأ وخِب،َوَربَُّك اْلَغُفورُ 
: الؿبل َلَعجََّل ؽَبُمُ : الؿبل ؽبا استئنافية، يُػَؤاِخُذُىم

 ؽبا جواب شرط.

يف ؿبل رفع مبتدأ،  ْلكَ : تَوتِْلَك اْلُقَرىَّٰ أَْىَلْكَناُىمْ َجَعْلَنا َلمَّا ظََلُموا وَ  َوتِْلَك اْلُقَرىَّٰ َأْىَلْكَناُىمْ  ٖٗ
: يف ؿبل رفع خِب مبتدأ، واعبملة أَْىَلْكَناُىمْ 
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َوَجَعْلَنا ، َورَبَُّك اْلَغُفورُ  على معطوفة ابلواو (ٜ٘)  ِلَمْهِلِكِهم مَّْوِعًدا
 أَْىَلْكَناُىمْ  على معطوفة ابلواو: واعبملة ِلَمْهِلِكِهم

ٖ٘ 
اَل أَبْػرَُح َحَّتََّّٰ أَبْػُلَغ ِلَفَتاُه  قَاَؿ ُموَسىَّٰ  َوِإذْ 

  (ٓٙ)َأْو أَْمِضَي ُحُقًبا  ؾَبَْمَع اْلَبْحَرْينِ 
اَل أَبْػرَُح : استئنافية، فعل وفاعل، َوِإْذ قَاَؿ ُموَسىَّٰ 

 ؿبّل نصب مقوؿ يف: َحَّتََّّٰ أَبْػُلَغ ؾَبَْمَع اْلَبْحَرْينِ 
 . القوؿ

ٖٙ 
آتَِنا َغَداَءََّن َلَقْد َلِقيَنا لَِفَتاُه  قَاؿَ فَػَلمَّا َجاَوزَا 
َذا َنَصًبا   ِمن َسَفرَّنَ   (ٕٙ)ىََّٰ

َلَقْد َلِقيَنا ِمن  آتَِنا َغَداَءَّنَ : فعل وفاعل، قَاؿَ 
 . ؿبّل نصب مقوؿ القوؿيف: َسَفرَّنَ 

ٖٚ 

أَرَأَْيَت ِإْذ َأَويْػَنا ِإىَل الصَّْخَرِة فَِإيّنِ َنِسيُت  قَاؿَ 
َوَما أَنَسانِيُو ِإالَّ الشَّْيطَاُف َأْف أَذُْكَرُهْۚ اغْبُوَت 

 (ٖٙ)  َوازبَََّذ َسِبيَلُو يف اْلَبْحِر َعَجًبا

أَرَأَْيَت ِإْذ َأَويْػَنا ِإىَل : استئنافية، فعل وفاعل، قَاؿَ 
الصَّْخَرِة فَِإيّنِ َنِسيُت اغْبُوَت َوَما أَنَسانِيُو ِإالَّ 

 َوازبَََّذ َسِبيَلُو يف اْلَبْحِر َعَجًباالشَّْيطَاُف َأْف 
: أَذُْكَرُهْۚ

 )مفعوؿ بو(   ؿبّل نصب مقوؿ القوؿيف

ٖٛ 
ِلَك َما ُكنَّا نَػۡبغِْۚ  قَاؿَ  ا َعَلىَّٰٰٓ َءاََثرِِِهَا  ذََّٰ َفٱۡرَتدَّ

 (ٗٙ)  اَقَصصً 
ِلَك َما ُكنَّا نَػۡبغِ : استئنافية، فعل وفاعل، قَاؿَ   يف: ذََّٰ

 )مفعوؿ بو( ؿبّل نصب مقوؿ القوؿ

ٖٜ 

ْن ِعَباِدََّن  َناُه َرضْبَةً فَػَوَجَدا َعْبًدا مِّ ْن  آتَػيػْ مِّ
 (٘ٙ)ِمن لَُّدَّنَّ ِعْلًما   َوَعلَّْمَناهُ ِعنِدََّن 

آتَػْيناُه َرضْبًَة: اعبملة يف ؿبل نصب صفة َثنية 
َناُه: فعل ، لعبدا رضبة:  ،مفعوؿ بو اوؿو فاعل و آتَػيػْ

:  َوَعلَّْمَناهُ  ،مفعوؿ بو َثف منصوب ابلفتحة
َناهُ  على معطوفة ابلواو  آتَػيػْ
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ٗٓ 
َىْل أَتَِّبُعَك َعَلىَّٰ َأف تُػَعلَِّمِن  قَاَؿ َلُو ُموَسىَّٰ 
 (ٙٙ)ا  فبَّا ُعلِّْمَت ُرْشدً 

َىْل أَتَِّبُعَك : استئنافية، فعل وفاعل، قَاَؿ َلُو ُموَسىَّٰ 
نصب   ؿبلّ يف: َعَلىَّٰ َأف تُػَعلَِّمِن فبَّا ُعلِّْمَت ُرْشًدا

 )مفعوؿ بو( مقوؿ القوؿ

ٗٔ 
رًا قَاؿَ  ِإنََّك َلن َتْسَتِطيَع : استئنافية، فعل وفاعل، قَاؿَ  (ٚٙ)  ِإنََّك َلن َتْسَتِطيَع َمِعَي َصبػْ

رًا )مفعوؿ   ؿبّل نصب مقوؿ القوؿيف: َمِعَي َصبػْ
 بو(

ٕٗ 
  َعَلىَّٰ َما ملَْ ربُِْط ِبِو ُخبػْرًا وََكْيَف َتْصِبُ 

(ٙٛ) 
 على َلن َتْسَتِطيعَ  معطوفة ابلواو: وََكْيَف َتْصِبُ 

ٖٗ 
َسَتِجُدين ِإف َشاَء اَّللَُّ َصاِبرًا َواَل أَْعِصي  قَاؿَ 

 (ٜٙ)  َلَك أَْمرًا
ُ : استئنافية، فعل وفاعل، قَاؿَ  َسَتِجُدين ِإف َشاَء اَّللَّ

 ؿبّل نصب مقوؿ يف: َصاِبرًا َواَل أَْعِصي َلَك أَْمًرا
 )مفعوؿ بو( القوؿ

ٗٗ 

اَؿ َحَّتََّّٰ ِإَذا رَِكَبا يف السَِّفيَنِة َخَرقَػَهاًۖ قَ  فَانطََلَقا
ًئا ِإْمرًا تَػَها لِتُػْغرَِؽ أَْىَلَها َلَقْد ِجْئَت َشيػْ  َأَخَرقػْ

(ٚٔ)  

جواب : قَاؿَ : استئنافية، فعل وفاعل، فَانطََلَقا
تَػَها لِتُػْغرَِؽ أَْىَلَها ، فعل وفاعل،الشرط َلَقْد  َأَخَرقػْ

ًئا ِإْمرًا   ؿبّل نصب مقوؿ القوؿيف: ِجْئَت َشيػْ
 )مفعوؿ بو(

ٗ٘ 
  ِإنََّك َلن َتْسَتِطيَع َمِعَي َصبػْرًا ملَْ أَُقلْ أَ  قَاؿَ 
(ٕٚ) 

 ؿبّل يف: أملَْ أَُقلْ : استئنافية، فعل وفاعل، قَاؿَ 
ِإنََّك َلن َتْسَتِطيَع  لفعل قاؿ، نصب مقوؿ القوؿ
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رًا  . أَُقلْ  ؿبّل نصب مقوؿ القوؿ يف :َمِعَي َصبػْ

ٗٙ 

َواَل تُػْرِىْقيِن ِمْن  اَل تُػَؤاِخْذين دبَا َنِسيتُ  قَاؿَ 
 (ٖٚ)ا  أَْمرِي ُعْسرً 

اَل تُػَؤاِخْذين دبَا : استئنافية، فعل وفاعل، قَاؿَ 
لفعل قاؿ،   ؿبّل نصب مقوؿ القوؿيف: َنِسيتُ 

اَل  ابلواو على: معطوفة َواَل تُػْرِىْقيِن ِمْن أَْمرِي ُعْسرًا
  تُػَؤاِخْذين 

ٗٚ 

 قَاؿَ َحَّتََّّٰ ِإَذا َلِقَيا ُغاَلًما فَػَقتَػَلُو  فَانطََلَقا
أَقَػتَػْلَت نَػْفًسا زَِكيًَّة ِبَغرْيِ نَػْفٍس لََّقْد ِجْئَت 

ًئا نُّْكرًا  (ٗٚ)  َشيػْ

: جواب قَاؿَ : استئنافية، فعل وفاعل، انطََلَقافَ 
أَقَػتَػْلَت نَػْفًسا زَِكيًَّة ِبَغرْيِ نَػْفٍس لََّقْد  أَقَػتَػْلتَ شرط، 

ًئا نُّْكرًا   ؿبّل نصب مقوؿ القوؿيف: ِجْئَت َشيػْ
 )مفعوؿ بو(

ٗٛ 
رًالََّك  أملَْ أَُقل قَاؿَ   ِإنََّك َلن َتْسَتِطيَع َمِعَي َصبػْ
(ٚ٘) 

 ؿبّل يف: أملَْ أَُقلْ : استئنافية، فعل وفاعل، قَاؿَ 
ِإنََّك َلن َتْسَتِطيَع  لفعل قاؿ، نصب مقوؿ القوؿ

رًا  أَُقلْ   ؿبّل نصب مقوؿ القوؿيف :َمِعَي َصبػْ

ٜٗ 
ِإف َسأَْلُتَك َعن َشْيٍء بَػْعَدَىا َفاَل  قَاؿَ 

 (ٙٚ)  ُتَصاِحْبيِنًۖ َقْد بَػَلْغَت ِمن لَُّديّنِ ُعْذرًا
ِإف َسأَْلُتَك َعن َشْيٍء : استئنافية، فعل وفاعل، قَاؿَ 

 يف :اَل ُتَصاِحْبيِن َقْد بَػَلْغَت ِمن لَُّديّنِ ُعْذرًابَػْعَدَىا فَ 
 .ؿبّل نصب مقوؿ القوؿ

فَانطََلَقا َحَّتََّّٰ ِإَذا أَتَػَيا َأْىَل قَػْريٍَة اْسَتْطَعَما  ٓ٘
أَْىَلَها َفأَبَػْوا َأف ُيَضيُِّفوُِهَا فَػَوَجَدا ِفيَها ِجَدارًا 

: اْسَتْطَعَما أَْىَلَها: استئنافية، فعل وفاعل، انطََلَقافَ 
َلْو : استئنافية، فعل وفاعل، قَاؿَ جواب الشرط، 
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ِشْئَت َلْو  قَاؿَ يُرِيُد َأف يَنَقضَّ َفأَقَاَمُوًۖ 
 (ٚٚ)  اَلزبََّْذَت َعَلْيِو َأْجرًا

 ؿبّل نصب مقوؿ يف :ِشْئَت اَلزبََّْذَت َعَلْيِو َأْجرًا
 .القوؿ

٘ٔ 
َذا ِفرَاُؽ بَػْييِن َوبَػْيِنَكْۚ  قَاؿَ  َسأُنَػبُِّئَك بَِتْأِويِل ىََّٰ

 (ٛٚ)ا  َما ملَْ َتْسَتِطع عََّلْيِو َصبػْرً 
َذا ِفرَاُؽ بَػْييِن : استئنافية، فعل وفاعل، قَاؿَ  ىََّٰ

 :َوبَػْيِنَكْۚ َسأُنَػبُِّئَك بَِتْأِويِل َما ملَْ َتْسَتِطع عََّلْيِو َصبػْرًا
 . ؿبّل نصب مقوؿ القوؿيف

ٕ٘ 

يَػْعَمُلوَف يف  ِلَمَساِكنيَ أَمَّا السَِّفيَنُة َفَكاَنْت 
وََكاَف َورَاَءُىم مَِّلٌك اْلَبْحِر َفَأَردتُّ َأْف أَِعيبَػَها 
 َوأَمَّا ٱۡلغُلََّٰمُ  (ٜٚ)ََيُْخُذ ُكلَّ َسِفيَنٍة َغْصًبا 

َفَخِشيَنآٰ َأف يُػۡرِىَقُهَما  َفَكاَف أَبَػَواُه ُمۡؤِمنَػنۡيِ 
ًنا وَُكۡفرًا ) اعبَِْداُر َفَكاَف َوأَمَّا ( ٓٛطُۡغيََّٰ
وََكاَف رَبَْتُو َكنٌز يف اْلَمِديَنِة  لُِغاَلَمنْيِ يَِتيَمنْيِ 

َُما وََكاَف أَبُوُِهَا َصاغِبًا ُلَغا  ؽبَّ َفَأرَاَد َربَُّك َأف يَػبػْ
ُِهَا  َوَما َرضْبًَة مِّن رَّبَِّكْۚ  َوَيْسَتْخرَِجا َكنَزُِهَاَأُشدَّ
ِلكَ َعْن أَْمرِيْۚ  فَػَعْلُتوُ  ََتِْويُل َما ملَْ َتْسِطع  ذََّٰ

رًا  (ٕٛ)  عََّلْيِو َصبػْ

أَمَّا السَِّفيَنُة: اما: : أَمَّا السَِّفيَنُة َفَكاَنْت ِلَمَساِكنيَ 
َفكاَنْت ِلَمساِكنَي: ، السفينة: مبتدأ، حرؼ شرط

وفاعلو الفاء: واقعة يف جواب اما.كانت: فعل 
واعبملة الفعلية كانت ؼبساكني يف ، ىي مسترت
، َوأَمَّا ٱۡلغُلََُّٰم َفَكاَف رفع خِب اؼببتدأ السفينة ؿبل

على السَِّفيَنُة  معطوفة ابلواوأَبَػَواُه ُمۡؤِمنَػنۡيِ: 
معطوفة : َوأَمَّا اعبَِْداُر َفَكاَف لُِغاَلَمنْيِ ، َفَكاَنتْ 
وََكاَف رَبَْتُو َكنٌز ؽبََُّما وََكاَف ٱۡلغُلََُّٰم َفَكاَف،  على ابلواو
َأف ، لُِغاَلَمنْيِ  على معطوفة ابلواو: َصاغِبًاأَبُوُِهَا 
ُلَغا : َوَيْسَتْخرَِجا: يف ؿبل نصب مفعوؿ بو، يَػبػْ

ُلَغا على معطوفة ابلواو معطوفة : َوَما فَػَعْلُتوُ ، يَػبػْ
ِلَك ََتِْويُل َما ملَْ َتْسِطع ، اعبَِْداُر َفَكافَ  على ابلواو ذََّٰ

رًا  : استئنافيةعََّلْيِو َصبػْ
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ٖ٘ 
َسأَتْػُلو  ُقلْ َعن ِذي اْلَقْرنَػنْيًِۖ  ُلوَنكَ َوَيْسأَ 

ْنُو ذِْكرًا  (ٖٛ)  َعَلْيُكم مِّ
: استئنافية، فعل وفاعل ومفعوؿ بو، َوَيْسأَُلوَنكَ 

ْنُو : استئنافية، فعل وفاعل، ُقلْ  َسأَتْػُلو َعَلْيُكم مِّ
 . ؿبّل نصب مقوؿ القوؿيف :ذِْكرًا

٘ٗ 
َناهُ َلُو يف اأْلَْرِض  ِإَّنَّ َمكَّنَّا ِمن ُكلِّ َشْيٍء  َوآتَػيػْ
 (ٗٛ)َسبَػًبا  

َناهُ : استئنافية، لَوُ  ِإَّنَّ َمكَّنَّا  معطوفة ابلواو: َوآتَػيػْ
 ِإَّنَّ َمكَّنَّا على

٘٘ 

تَػْغُرُب  َوَجَدَىا َحَّتََّّٰ ِإَذا بَػَلَغ َمْغِرَب الشَّْمسِ 
َئٍة  اَيَذا  قُػْلَناِعنَدَىا قَػْوًماِۗ  َوَوَجدَ يف َعنْيٍ ضبَِ

اْلَقْرنَػنْيِ ِإمَّا َأف تُػَعذَِّب َوِإمَّا َأف تَػتَِّخَذ ِفيِهْم 
 (ٙٛ)  ُحْسًنا

: َجَدَىا:  استئنافية، وَ َحَّتََّّٰ ِإَذا بَػَلَغ َمْغِرَب الشَّْمسِ 
 َجدَ وَ  على معطوفة ابلواو: َوَوَجدَ جواب الشرط، 

اَيَذا اْلَقْرنَػنْيِ : استئنافية، فعل وفاعل، قُػْلَنااألوىل، 
 ؿبّل يف: ِإمَّا َأف تُػَعذَِّب َوِإمَّا َأف تَػتَِّخَذ ِفيِهْم ُحْسًنا

 .نصب مقوؿ القوؿ

٘ٙ 
َصاغِبًا فَػَلُو َجزَاًء  َوأَمَّا َمْن آَمَن َوَعِملَ 

  (ٛٛ) ِمْن أَْمرََِّن ُيْسرًا  َوَسنَػُقوُؿ َلوُ اغْبُْسَنًَّٰۖ 
: َوَسنَػُقوُؿ َلوُ ، استئنافية: َمْن آَمَن َوَعِملَ َوأَمَّا 

 فَػَلُو َجزَاًء اغْبُْسَنًَّٰۖ  معطوفة ابلواو على

٘ٚ 
ِإفَّ ََيُْجوَج َوَمْأُجوَج  اَيَذا اْلَقْرنَػنْيِ  قَاُلوا

فَػَهْل قَبَْعُل َلَك َخْرًجا  ُمْفِسُدوَف يف اأْلَْرضِ 
ا   نَػُهْم َسدِّ نَػَنا َوبَػيػْ  )ٜٗ (َعَلىَّٰ َأف ذَبَْعَل بَػيػْ

 منادى :اَيَذا اْلَقْرنَػنْيِ : استئنافية، فعل وفاعل، واقَال
ِإفَّ ََيُْجوَج َوَمْأُجوَج  ، ؿبّل نصب مقوؿ القوؿيف

 : جواب النداءُمْفِسُدوَف يف اأْلَْرضِ 

ٌر َفَأِعيُنوين ِبُقوٍَّة َما  اؿَ قَ  ٛ٘ َمكَّينِّ ِفيِو َرّبِّ َخيػْ
نَػُهْم َرْدًما َنُكْم َوبَػيػْ آُتوين زُبَػَر ( ٜ٘)  َأْجَعْل بَػيػْ

َما َمكَّينِّ ِفيِو َرّبِّ : استئنافية، فعل وفاعل، قَاؿَ 
: آُتوين زُبَػرَ ،  ؿبّل نصب مقوؿ القوؿيف : َخيػْرٌ 
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 قَاؿَ َحَّتََّّٰ ِإَذا َساَوىَّٰ بَػنْيَ الصََّدفَػنْيِ  اغْبَِديدًِۖ 
آُتوين أُْفرِْغ  قَاؿَ َحَّتََّّٰ ِإَذا َجَعَلُو ََّنرًا  انُفُخواًۖ 

 (ٜٙ)  َعَلْيِو ِقْطرًا

: جواب قَاؿَ استئنافية، فعل وفاعل ومفعوؿ بو، 
،  ؿبّل نصب مقوؿ القوؿيف: انُفُخواالشرط، 

: آُتوين أُْفرِْغ َعَلْيِو ِقْطرًاالثاين،  : جواب الشرطقَاؿَ 
  ؿبّل نصب مقوؿ القوؿيف

ٜ٘ 
ًۖ  قَاؿَ  َذا َرضْبٌَة مِّن رَّّبِّ فَِإَذا َجاَء َوْعُد َرّبِّ  ىََّٰ

 (ٜٛ)  وََكاَف َوْعُد َرّبِّ َحقِّاَجَعَلُو دَكَّاَءًۖ 
ًۖ : استئنافية، فعل وفاعل، قَاؿَ  َذا َرضْبٌَة مِّن رَّّبِّ  : ىََّٰ
: وََكاَف َوْعُد َرّبِّ  ، ؿبّل نصب مقوؿ القوؿيف

 َعَلوُ جَ  معطوفة ابلواو على

ٙٓ 
َونُِفَخ بَػْعَضُهْم يَػْوَمِئٍذ مَيُوُج يف بَػْعضًٍۖ  َوتَػرَْكَنا

 (ٜٜ)َفَجَمْعَناُىْم صَبًْعا   يف الصُّورِ 
َونُِفَخ : استئنافية، فعل وفاعل ومفعوؿ بو، َوتَػرَْكَنا

 معطوفة ابلواو على َوتَػرَْكَنا: : يف الصُّورِ 

ٙٔ 
َكاَنْت أَْعيُػنُػُهْم يف ِغطَاٍء َعن ِذْكرِي   الَِّذينَ   

 (ٔٓٔ)وََكانُوا اَل َيْسَتِطيُعوَف ظَبًْعا  
وََكانُوا اَل : استئنافية، اسم موصوؿ، الَِّذينَ 

صلة  معطوفة ابلواو على: َيْسَتِطيُعوَف ظَبًْعا
 اؼبوصوؿ

ٕٙ 
َأف يَػتَِّخُذوا ِعَباِدي  أََفَحِسَب الَِّذيَن َكَفُروا

 لِْلَكاِفرِينَ  ِإَّنَّ أَْعَتْدََّن َجَهنَّمَ  ِمن ُدوين َأْولَِياَءْۚ 
 (ٕٓٔ)نُػُزاًل  

َأف يَػتَِّخُذوا : استئنافية، أََفَحِسَب الَِّذيَن َكَفُروا
ِإَّنَّ أَْعَتْدََّن : اعبملة صلة اؼبوصوؿ أف، ِعَباِدي
 : اعبملة اسم اف وخِب اف، استئنافية بياينَجَهنَّمَ 

( ٖٓٔ)  نُػنَػبُِّئُكم اِبأْلَْخَسرِيَن أَْعَمااًل  َىلْ  ُقلْ  ٖٙ
نْػَيا َوُىْم  الَِّذيَن َضلَّ َسْعيُػُهْم يف اغْبََياِة الدُّ

َىْل نُػنَػبُِّئُكم : : استئنافية، فعل وفاعل، ُقلْ 
، القوؿ ؿبّل نصب مقوؿ يف اِبأْلَْخَسرِيَن أَْعَمااًل 
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ًعا  حَيَْسُبوفَ  نْػَيا  (ٗٓٔ)  أَنػَُّهْم حُيِْسُنوَف ُصنػْ : عطف بياف، الَِّذيَن َضلَّ َسْعيُػُهْم يف اغْبََياِة الدُّ
أَنػَُّهْم : حاؿ، َوُىْم حَيَْسُبوفَ جوااب الستفهاـ ىل، 

مبين على  منفصلىم ضمري  حُيِْسُنوَف ُصْنعاً:
حُيِْسُنوَف  وصبلة، السكوف يف ؿبل نصب اسم اف

 ُصْنعاً يف ؿبل رفع خِب اف

ٙٗ 

اَنْت ؽَبُْم كَ   َوَعِمُلوا الصَّاغِبَاتِ  الَِّذيَن آَمُنواِإفَّ 
 َخاِلِديَن ِفيَها( ٚٓٔ) َجنَّاُت اْلِفْرَدْوِس نُػُزاًل 
َها ِحَواًل  ُغوَف َعنػْ  (ٛٓٔ) اَل يَػبػْ

: يف ؿبل نصب الَِّذينَ : استئنافية، ِإفَّ الَِّذيَن آَمُنوا
َوَعِمُلوا : اعبملة صلة اؼبوصوؿ، آَمُنوااسم إف، 
َكاَنْت ؽَبُْم : معطوؼ ابلواو على آمنو،  الصَّاغِبَاتِ 

: َخاِلِديَن ِفيَها: اعبملة خِب إف،  َجنَّاُت اْلِفْرَدْوسِ 
َها ِحَواًل حاؿ اوؿ،  ُغوَف َعنػْ  : حاؿ َثفاَل يَػبػْ

ٙ٘ 
لَّْو َكاَف اْلَبْحُر ِمَداًدا لَِّكِلَماِت َرّبِّ   ُقل 

قَػْبَل َأف تَنَفَد َكِلَماُت َرّبِّ َوَلْو  لََنِفَد اْلَبْحرُ 
َنا دبِْثِلِو َمَدًدا    (ٜٓٔ)ِجئػْ

لَّْو َكاَف اْلَبْحُر ِمَداًدا : استئنافية، فعل وفاعل، ُقلْ 
لََنِفَد ،  ؿبّل نصب مقوؿ القوؿيف: لَِّكِلَماِت َرّبِّ 

 : جواب شرط، اْلَبْحرُ 

ٙٙ 

ثْػُلُكمْ   ُقلْ  َا َأََّن َبَشٌر مِّ ُُكْم  يُوَحىَّٰ ِإَلَّ  ِإَّنَّ َا ِإؽبََّٰ أَّنَّ
 فَػْليَػْعَملْ  يَػْرُجو لَِقاَء َربِّوِ  َفَمن َكافَ  إِلٌََّٰو َواِحٌدًۖ 

ِبِعَباَدِة َربِِّو َأَحًدا  يف  َواَل ُيْشرِؾْ َعَماًل َصاغِبًا 
 (ٓٔٔ) ُصُدوِر النَّاِس"

ثْػُلُكمْ : استئنافية، فعل وفاعل، ُقلْ  َا َأََّن َبَشٌر مِّ : ِإَّنَّ
: خِب َثف يُوَحىَّٰ ِإَلَّ ،  ؿبّل نصب مقوؿ القوؿيف

ُُكْم إِلٌََّٰو َواِحٌدًۖ للمبتدأ أَّن، أَ  َا ِإؽبََّٰ : اعبملة مبتدأ َّنَّ
: يَػْرُجو لَِقاَء َربِّوِ : استئنافية،ػ َفَمن َكافَ وخِب، 

َواَل : جواب شرط، فَػْليَػْعَملْ اعبملة خِب كاف، 
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 فَػْليَػْعَملْ : معطوؼ ابلواو على ُيْشرِؾْ 
 

 
 : تصنيف مواضع الفصل والوصل يف سورة الكهف -3

  الفصل يف سورة الكهف
ـُ الربط بني أجزاء الكالـ حبرؼ عطفالفصل   ٖ.عد

 4حقيقة الفصل ترؾ ىذا العطف.
 كما تلي:سورة الكهف  اؼبوجودة يف اِلايت يف  فصلالتصنيف مواضع 

 ؛اِلايتاؼبوجودة من  ٘،كمال االتصال - أ
سا لِّيُنِذرَ  اقَػيِّم، ٖ-ٕ اِلايترقم  (ٔ

ۡ
َر ٱۡلُمۡؤِمِننَي ٱلَِّذيَن يَػۡعَمُلوَف  لَُّدۡنوُ  مِّن َشِديدا ََب َويُػَبشِّ

ِت َأفَّ ؽَبُۡم َأۡجرًا َحَسن ِلحََّٰ ِكِثنيَ  (ٕ) اٱلصََّّٰ  (ٖ) أََبدا ِفيوِ  مََّّٰ
ِكِثنَي ِفيِو"  ىذه اعبملة ىي ارباد " َأفَّ ؽَبُْم َأْجرًا"  و"قَػيًِّما لِّيُػْنِذَر ََبًْسا" اعبملة و" و"مََّّٰ

 .كماؿ االتصاؿيسمى   اعبملتني اربادا اتما للبياف 
ُ َوَلد،  ٗ اِلية رقم (ٕ  (ٗ)  اَويُنِذَر ٱلَِّذيَن قَاُلواْ ٱزبَََّذ ٱَّللَّ

ىذه اعبملة ىي ارباد اعبملتني اربادا " ازبَََّذ هللاُ َولًدا" و"َويُػْنِذَر الَِّذْيَن قَالُْوا"اعبملة يف 
 .كماؿ االتصاؿيسمى   اتما للبياف 

                                                           
3
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رُجُ  َكِلَمة َكبُػَرۡت  أِلٰٓابِٰٓئِهۡمْۚ  َواَل مَّا ؽَبُم ِبِوۦ ِمۡن ِعۡلم ، ٘ رقم اِلية (ٖ ِىِهۡمْۚ  ِمنۡ  زَبۡ وََّٰ  ِإف أَفػۡ
 (٘)  َكِذاب ِإالَّ  يَػُقوُلوفَ 

ِىِهۡمْۚ " و"مَّا ؽَبُم ِبِوۦ ِمۡن ِعۡلم َواَل أِلٰٓابِٰٓئِهۡمْۚ  يف اعبملة " وََّٰ رُُج ِمۡن أَفػۡ و"ِإف  "َكبُػَرۡت َكِلَمة زَبۡ
كماؿ يسمى   ىذه اعبملة ىي ارباد اعبملتني اربادا اتما للبياف  يَػُقوُلوَف ِإالَّ َكِذاب"

  .االتصاؿ
َب ٱۡلَكۡهِف َوٱلرَِّقيِم َكانُواْ ِمۡن َءايََِّٰتَنا َعَجًبا ٜرقم اِلية  (ٗ ـۡ َحِسۡبَت َأفَّ َأۡصحََّٰ    (ٜ)، َأ

َب ٱۡلَكۡهِف َوٱلرَِّقيِم " و" كانُواْ ِمۡن َءايََِّٰتَنا َعَجًبا "  يف اعبملة " ـۡ َحِسۡبَت َأفَّ َأۡصحََّٰ َأ
 .كماؿ االتصاؿيسمى   اف ىذه اعبملة ىي ارباد اعبملتني اربادا اتما للبي

ُۡم ُىدً ٖٔرقم اِلية  (٘ َيٌة َءاَمُنوْا ِبَربِِّۡم َوزِۡدِنََّٰ ُن نَػُقصُّ َعَلۡيَك نَػَبَأُىم بِٱغۡبَقِّْۚ ِإنػَُّهۡم ِفتػۡ ۡ   ى، كبَّ
(ٖٔ) 

َب ٱۡلَكۡهِف َوٱلرَِّقيِم " و" كانُوْا ِمۡن َءايََِّٰتَنا َعَجًبا " اعبملة "يف  ـۡ َحِسۡبَت َأفَّ َأۡصحََّٰ  َأ
 .كماؿ االتصاؿيسمى   ىذه اعبملة ىي ارباد اعبملتني اربادا اتما للبياف 

ُتوفَ  لَّۡواَل  ىََُّٰٰٓؤاَلِٰٓء قَػۡوُمَنا ٱزبََُّذوْا ِمن ُدونِِوۦٰٓ َءاؽِبَةًۖ ، ٘ٔرقم اِلية  (ٙ
ۡ
ًۖ  ِبُسۡلطََّٰنِۢ  َعَلۡيِهم ََي  َفَمنۡ  بَػنيِّ

تَػَرىَّٰ  فبَّنِ  َأۡظَلمُ     (٘ٔ)  َكِذاب ٱَّللَِّ  َعَلى ٱفػۡ
"  اعبملة "يف  ُتوَف َعَلۡيِهم ِبُسۡلطََّٰنِۢ بَػنيِّ

ۡ
ىََُّٰٰٓؤاَلِٰٓء قَػۡوُمَنا ٱزبََُّذوْا ِمن ُدونِِوۦٰٓ َءاؽِبة" و" لَّۡواَل ََي

 .كماؿ االتصاؿيسمى   ىذه اعبملة ىي ارباد اعبملتني اربادا اتما للبياف 
َوتَػَرى الشَّْمَس ِإَذا طََلَعت تػَّزَاَوُر َعن َكْهِفِهْم َذاَت اْلَيِمنِي َوِإَذا َغَرَبت تػَّْقِرُضُهْم َذاَت  (ٚ

 َمن يَػْهِد اَّللَُّ فَػُهَو اْلُمْهَتدًِۖ َوَمن ُيْضِلْل 
ِِۗ ِلَك ِمْن آاَيِت اَّللَّ ْنُوْۚ ذََّٰ َماِؿ َوُىْم يف َفْجَوٍة مِّ الشِّ

 (ٚٔ)يِّا مُّْرِشًدا  فَػَلن ذبََِد َلُو َولِ 
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" ىذه اعبملة ىي ...َوتَػَرى الشَّْمَس ِإَذا طََلَعتاعبملة "يف  ِلَك ِمْن آاَيِت اَّللَِّ " و"ذََّٰ
 .كماؿ االتصاؿيسمى   ارباد اعبملتني اربادا اتما للبياف 

َقاظ، ٛٔرقم اِلية  (ٛ َسبُػُهۡم أَيػۡ َماؿًِۖ ٱۡلَيِمنِي وَ  َذاتَ  َونُػَقلِّبُػُهمۡ  رُُقود َوُىمۡ  اَورَبۡ َذاَت ٱلشِّ
ُهۡم ِفرَار بِ  ِذرَاَعۡيوِ  طٌ وََكۡلبُػُهم بََّٰسِ  ُهمۡ  َوَلُمِلۡئتَ  اٱۡلَوِصيدِْۚ َلِو ٱطََّلۡعَت َعَلۡيِهۡم َلَولَّۡيَت ِمنػۡ   ُرۡعبا ِمنػۡ

(ٔٛ) 
ُهۡم ِفرَارا" ىذه اعبملة "يف  َقاظا َوُىۡم رُُقود" و"َلِو ٱطََّلۡعَت َعَلۡيِهۡم َلَولَّۡيَت ِمنػۡ َسبُػُهۡم أَيػۡ َورَبۡ

 .كماؿ االتصاؿيسمى   اعبملة ىي ارباد اعبملتني اربادا اتما للبياف 
نَػُهۡمْۚ قَاَؿ قَآِٰئل ، ٜٔرقم اِلية  (ٜ ُهۡم لِيَػَتَسآَٰءُلوْا بَػيػۡ نََّٰ ِلَك بَػَعثػۡ نػۡ وََكذََّٰ ُتۡمًۖ  َكمۡ  ُهمۡ مِّ َنا قَاُلواْ  لَِبثػۡ  لَِبثػۡ

ُتمۡ  دبَا أَۡعَلمُ  رَبُُّكمۡ  قَاُلواْ ۡعَض يَػۡوـ بػَ  َأوۡ  يَػۡوًما ِذِهۦٰٓ ِإىَل ٱۡلَمِديَنِة فَ  لَِبثػۡ َعثُػوْٰٓا َأَحدَُكم ِبَورِِقُكۡم ىََّٰ ٱبػۡ
ِتُكم افَػۡلَينظُۡر أَيػَُّهآٰ أَزَۡكىَّٰ طََعام

ۡ
ۡنوُ  ِبرِۡزؽ فَػۡلَيأ    (ٜٔ)  َأَحًدا ِبُكمۡ  ُيۡشِعَرفَّ  َواَل  َوۡليَػتَػَلطَّۡف  مِّ

َنا اعبملة "يف  ُهۡم" و" قَاُلواْ" و"لَِبثػۡ نػۡ "، "قَاَؿ قَآِٰئٌل مِّ نَػُهۡمْۚ نََُّٰهۡم" و"لِيَػَتَسآَٰءُلوْا بَػيػۡ ِلَك بَػَعثػۡ وََكذََّٰ
 ادا اتما للبياف يَػۡوًما"، "قَاُلواْ" و "َربُُّكۡم أَۡعَلُم" ىذه اعبملة ىي ارباد اعبملتني ارب

 .كماؿ االتصاؿيسمى  
ِلَك أَۡعثَػۡرََّن َعَلۡيِهۡم لِيَػۡعَلُموْٰٓا َأفَّ َوۡعَد ٱَّللَِّ َحّق ، ٕٔرقم اِلية  (ٓٔ ٱلسَّاَعَة اَل رَۡيَب  َوَأفَّ وََكذََّٰ

يََّٰن ُنوْا َعَلۡيِهم بُػنػۡ نَػُهۡم أَۡمَرُىۡمًۖ فَػَقاُلوْا ٱبػۡ ٱلَِّذيَن َغَلُبواْ  قَاؿَ  ِبِۡمْۚ  أَۡعَلمُ  رَّبػُُّهمۡ  اًۖ ِفيَهآٰ ِإۡذ يَػتَػنَََّٰزُعوَف بَػيػۡ
 (ٕٔ)  اَعَلىَّٰٰٓ أَۡمرِِىۡم لَنَػتَِّخَذفَّ َعَلۡيِهم مَّۡسِجد

أَۡعثَػۡرََّن َعَلۡيِهۡم" و"لِيَػۡعَلُموْٰٓا" و"َأفَّ َوۡعَد ٱَّللَِّ َحّق" و"رَّبػُُّهۡم أَۡعَلُم "، "قَاَؿ اعبملة "يف 
أَۡمرِِىۡم" و"لَنَػتَِّخَذفَّ َعَلۡيِهم مَّۡسِجدا" ىذه اعبملة ىي ارباد اعبملتني ٱلَِّذيَن َغَلُبوْا َعَلىَّٰٰٓ 
 .كماؿ االتصاؿيسمى   اربادا اتما للبياف 
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ِلكَ َواَل تَػُقوَلنَّ ِلَشْاۡيٍء ِإيّنِ فَاِعل ، ٖٕرقم اِلية  (ٔٔ    (ٖٕ)  َغًدا ذََّٰ
َواَل تَػُقوَلنَّ ِلَشْاۡيٍء" و"ِإيّنِ فَاِعٌل" ىذه اعبملة ىي ارباد اعبملتني اربادا  اعبملة "يف 

  .كماؿ االتصاؿيسمى   اتما للبياف 
رِيأُْولََِّٰٰٓئَك ؽَبُۡم َجنََُّّٰت َعۡدف ، ٖٔرقم اِلية  (ٕٔ ِتِهمُ  ِمن ذَبۡ ُر حُيَلَّۡوَف ِفيَها ِمۡن َأَساِوَر  رَبۡ هََّٰ

ٱأۡلَنػۡ
َرؽنُدس سُ  مِّن ُخۡضرا ثَِياابً  فَ َويَػۡلَبُسو ِمن َذَىب  ِئنَي ِفيَها َعَلى ٱأۡلَرَآِٰئكِْۚ نِۡعَم مُّتَّكِ   َوِإۡستَػبػۡ

  (ٖٔ)  اٱلثػََّواُب َوَحُسَنۡت ُمۡرتَػَفق
ُر" و"حُيَلَّۡوَف ِفيَها" اعبملة "يف  هََّٰ

ِتِهُم ٱأۡلَنػۡ رِي ِمن رَبۡ أُْولََِّٰٰٓئَك ؽَبُۡم َجنََُّّٰت َعۡدٍف" و"ذَبۡ
ِئنَي ِفي كماؿ يسمى   ىذه اعبملة ىي ارباد اعبملتني اربادا اتما للبياف َها" و"مُّتَّكِ 

 .االتصاؿ
ِت ِإَّنَّ اَل ُنِضيُع َأۡجَر َمۡن َأۡحَسَن ، ٖٓرقم اِلية  (ٖٔ ِلحََّٰ ِإفَّ ٱلَِّذيَن َءاَمُنوْا َوَعِمُلوْا ٱلصََّّٰ

   (ٖٓ)َعَماًل  
ِت" و"ِإَّنَّ اَل ُنِضيُع َأۡجَر َمۡن َأۡحَسَن ِإفَّ ٱلَِّذيَن َءاَمُنوْا وَ اعبملة "يف  ِلحََّٰ َعِمُلوْا ٱلصََّّٰ

 .كماؿ االتصاؿيسمى   َعَماًل" ىذه اعبملة ىي ارباد اعبملتني اربادا اتما للبياف 
ِحِبوِ  فَػَقاؿَ وََكاَف َلُوۥ شَبَر ، ٖٗرقم اِلية  (ٗٔ  َوَأَعزُّ  ۦ َوُىَو حُيَاِورُُهۥٰٓ َأََّن۠ َأۡكثَػُر ِمنَك َماالِلصََّٰ

   (ٖٗ)  نَػَفرا
وََكاَف َلوُۥ شَبٌَر" و" أَََّن۠ َأۡكثَػُر ِمنَك َمااًل " ىذه اعبملة ىي ارباد اعبملتني  اعبملة "يف 

 .كماؿ االتصاؿيسمى   اربادا اتما للبياف 
  اِذِهۦٰٓ أََبدۦ قَاَؿ َمآٰ َأظُنُّ َأف تَِبيَد ىََّٰ لِّنَػۡفِسوِ  َوَدَخَل َجنػََّتُوۥ َوُىَو ظَاملٌِ ، ٖ٘رقم اِلية  (٘ٔ

(ٖ٘)   
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ِذِهۦ أََبًدا" ىذه اعبملة ىي اعبملة "يف  َوَدَخَل َجنػََّتوُۥ" و"قَاَؿ" و"َمآٰ َأُظنُّ َأف تَِبيَد ىََّٰ
 .كماؿ االتصاؿيسمى   ارباد اعبملتني اربادا اتما للبياف 

 ِمن مُثَّ  بٍ َخَلَقَك ِمن تُػرَاقَاَؿ لَوُۥ َصاِحُبوُۥ َوُىَو حُيَاِورُُهۥٰٓ َأَكَفۡرَت بِٱلَِّذي ، ٖٚرقم اِلية  (ٙٔ
   (ٖٚ)  َرُجال َسوَّىَّٰكَ  مُثَّ  نُّۡطَفة
َأَكَفۡرَت بِٱلَِّذي َخَلَقَك ِمن تُػرَاب" ىذه اعبملة ىي  قَاَؿ َلوُۥ َصاِحُبوُۥ " و" اعبملة "يف 

 .كماؿ االتصاؿيسمى   ارباد اعبملتني اربادا اتما للبياف 
ِْۚ ِإف تَػَرِف َأََّن َوَلْواَل ِإْذ َدَخلْ ، ٖٚرقم اِلية  (ٚٔ َت َجنػََّتَك قُػْلَت َما َشاَء اَّللَُّ اَل قُػوََّة ِإالَّ اِبَّللَّ

     (ٜٖ)أََقلَّ ِمنَك َمااًل َوَوَلًدا   
" و"ِإف اعبملة "يف  َوَلْواَل ِإْذ َدَخْلَت َجنػََّتَك" و"قُػْلَت" و"َما َشاَء اَّللَُّ اَل قُػوََّة ِإالَّ اِبَّللَِّ

يسمى   لَّ ِمنَك َمااًل"ىذه اعبملة ىي ارباد اعبملتني اربادا اتما للبياف تَػَرِف َأََّن أَقَ 
 .كماؿ االتصاؿ

 (َٖٗوملَْ َتُكن لَُّو ِفَئٌة يَنُصُرونَُو ِمن ُدوِف اَّللَِّ َوَما َكاَف ُمنَتِصرًا  )، ٖٗرقم اِلية  (ٛٔ
" ىذه اعبملة ىي ارباد اعبملتني اعبملة "يف  َوملَْ َتُكن لَُّو ِفَئٌة" و"يَنُصُرونَُو ِمن ُدوِف اَّللَِّ

 .كماؿ االتصاؿيسمى   اربادا اتما للبياف 
رٌ  ثَػَوااب رٌ ُىَناِلَك ٱۡلَولَََّٰيُة َّللَِِّ ٱغۡبَقِّْۚ ُىَو َخيػۡ ، ٗٗرقم اِلية  (ٜٔ   (ٗٗ)  ُعۡقبا َوَخيػۡ

" ىذه اعبملة ىي ارباد اعبملتني اربادا اتما ثَػَواابُىَناِلَك ٱۡلَولَََّٰيُة" و"ُىَو َخرۡي اعبملة "يف 
 .كماؿ االتصاؿيسمى   للبياف 

رِيَن َوُمنِذرِيَنْۚ َوَُيََِّٰدُؿ ٱلَِّذيَن َكَفُروْا بِٱۡلبََِّٰطِل ، ٙ٘رقم اِلية  (ٕٓ َوَما نُػۡرِسُل ٱۡلُمۡرَسِلنَي ِإالَّ ُمَبشِّ
 َوٱزبََُّذوٰٓاْ َءايََّٰيِت َوَمآٰ أُنِذُرواْ ُىُزو لُِيۡدِحُضواْ ِبِو 

ًۖ
 (ٙ٘)  اٱغۡبَقَّ
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َوَُيََِّٰدُؿ ٱلَِّذيَن َكَفُروا" و"لُِيۡدِحُضواْ ِبِو ٱغۡبَقَّ" ىذه اعبملة ىي ارباد اعبملتني اعبملة "يف 
 .كماؿ االتصاؿيسمى   اربادا اتما للبياف 

َها َوَنِسَي َما َقدََّمۡت َيَداُهْۚ ِإَّنَّ َوَمۡن َأۡظَلُم فبَّن ذُكَِّر ابِ  ، ٚ٘رقم اِلية  (ٕٔ يََِّٰت َربِِّوۦ َفَأۡعَرَض َعنػۡ
ٱؽۡبَُدىَّٰ فَػَلن  ِإىَل  َتۡدُعُهمۡ  َوِإف اًۖ َجَعۡلَنا َعَلىَّٰ قُػُلوِبِۡم َأِكنًَّة َأف يَػۡفَقُهوُه َويفٰٓ َءاَذاِِنِۡم َوۡقر 

 (ٚ٘)  ايَػۡهَتُدوٰٓاْ ِإًذا أََبد
يََِّٰت رَبِِّو" و"ِإَّنَّ َجَعۡلَنا َعَلىَّٰ قُػُلوِبِۡم" ىذه اعبملة ىي اعبملة "يف  َوَمۡن َأۡظَلُم فبَّن ذُكَِّر ابِ 

 .كماؿ االتصاؿيسمى   ارباد اعبملتني اربادا اتما للبياف 
ُم ٱۡلَعَذاَبْۚ َبل َوَربَُّك ٱۡلَغُفوُر ُذو ٱلرَّضۡبَةًِۖ َلۡو يُػَؤاِخُذُىم دبَا َكَسُبوْا َلَعجََّل ؽبَُ ، ٛ٘رقم اِلية  (ٕٕ

ُدواْ  لَّنؽبَُّم مَّۡوِعد   (ٛ٘)  ۦ َمۡوِئالُدونِوِ  ِمن َيَِ
" ىذه اعبملة "يف  َوَربَُّك ٱۡلَغُفوُر" و" َلۡو يُػَؤاِخُذُىم دبَا َكَسُبواْ" و" َلَعجََّل ؽَبُُم ٱۡلَعَذاَبْۚ

 .كماؿ االتصاؿيسمى   اعبملة ىي ارباد اعبملتني اربادا اتما للبياف 
َمَع ٱۡلَبۡحَرۡيِن أَۡو أَۡمِضَي ُحُقب، ٓٙرقم اِلية  (ٖٕ ُلَغ ؾَبۡ رَُح َحَّتََّّٰٰٓ أَبػۡ    اَوِإۡذ قَاَؿ ُموَسىَّٰ لَِفَتىَُّٰو اَلٰٓ أَبػۡ

(ٙٓ) 
َمَع ٱۡلَبۡحَرۡيِن َأۡو أَۡمِضَي ُحُقبا" اعبملة "يف  ُلَغ ؾَبۡ رَُح َحَّتََّّٰٰٓ أَبػۡ " و"اَلٰٓ أَبػۡ َوِإۡذ قَاَؿ ُموَسىَّٰ

 .كماؿ االتصاؿيسمى   رباد اعبملتني اربادا اتما للبياف ىذه اعبملة ىي ا
ا َعَلىَّٰٰٓ َءاََثرِِِهَا َقَصص، ٗٙرقم اِلية  (ٕٗ  َفٱۡرَتدَّ

ِلَك َما ُكنَّا نَػۡبغِْۚ  (ٗٙ) اقَاَؿ ذََّٰ
" ىذه اعبملة ىي ارباد اعبملتني اربادا اتما اعبملة "يف  ِلَك َما ُكنَّا نَػۡبغِْۚ قَاَؿ" و"ذََّٰ

 .تصاؿكماؿ االيسمى   للبياف 
 (ٚٙقَاَؿ ِإنََّك َلن َتْسَتِطيَع َمِعَي َصبػْرًا  )، ٚٙرقم اِلية  (ٕ٘
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قَاَؿ" و"ِإنََّك َلن َتْسَتِطيَع َمِعَي َصبػْرًا " ىذه اعبملة ىي ارباد اعبملتني اعبملة "يف 
 كماؿ االتصاؿيسمى   اربادا اتما للبياف 

ُ ، ٜٙرقم اِلية  (ٕٙ  (ٜٙ) أَۡمرا َلكَ  أَۡعِصي َواَلٰٓ  اَصاِبر قَاَؿ َسَتِجُدينٰٓ ِإف َشآَٰء ٱَّللَّ
ُ َصاِبرا َواَلٰٓ أَۡعِصي َلَك أَۡمرا" ىذه اعبملة ىي اعبملة "يف  قَاَؿ" و"َسَتِجُدينٰٓ ِإف َشآَٰء ٱَّللَّ

 .كماؿ االتصاؿيسمى   ارباد اعبملتني اربادا اتما للبياف 
تَػَها لِتُػْغرَِؽ أَْىَلَها فَانطََلَقا َحَّتََّّٰ ِإَذا رَِكَبا يف ، ٔٚرقم اِلية  (ٕٚ السَِّفيَنِة َخرَقَػَهاًۖ قَاَؿ َأَخَرقػْ

ًئا ِإْمرًا )  (َٔٚلَقْد ِجْئَت َشيػْ
يسمى   فَانطََلَقا" و"قَاَؿ" ىذه اعبملة ىي ارباد اعبملتني اربادا اتما للبياف اعبملة "يف 

 .كماؿ االتصاؿ
فَانطََلَقا َحَّتََّّٰ ِإَذا َلِقَيا ُغاَلًما فَػَقتَػَلُو َقاَؿ أَقَػتَػْلَت نَػْفًسا زَِكيًَّة ِبَغرْيِ نَػْفٍس ، ٔٚرقم اِلية  (ٕٛ

ًئا نُّْكرًا    (ٗٚ)لََّقْد ِجْئَت َشيػْ
يسمى   فَانطََلَقا" و"قَاَؿ" ىذه اعبملة ىي ارباد اعبملتني اربادا اتما للبياف اعبملة "يف 

 .كماؿ االتصاؿ
ِحۡبيِنًۖ َقۡد بَػَلۡغَت ِمن لَُّديّنِ ، ٙٚرقم اِلية  (ٜٕ قَاَؿ ِإف َسأَۡلُتَك َعن َشۡيءِۢ بَػۡعَدَىا َفاَل ُتصََّٰ

 (ٙٚ)  اُعۡذر 
 "قَاَؿ" و"ِإف َسأَۡلُتَك" ىذه اعبملة ىي ارباد اعبملتني اربادا اتما للبياف اعبملة يف 

 .كماؿ االتصاؿيسمى  
أَتَػَيآٰ أَۡىَل قَػۡريٍَة ٱۡسَتۡطَعَمآٰ أَۡىَلَها َفأَبَػۡوْا َأف ُيَضيُِّفوُِهَا َفٱنطََلَقا َحَّتََّّٰٰٓ ِإَذآٰ ، ٚٚرقم اِلية  (ٖٓ

   (ٚٚ)  اۥًۖ قَاَؿ َلۡو ِشۡئَت لَتََّخۡذَت َعَلۡيِو َأۡجر َفأَقَاَموُ  يَنَقضَّ  َأف يُرِيدُ  افَػَوَجَدا ِفيَها ِجَدار 



ٔٓٛ 
 

ۡيِو َأۡجرا"  ىذه اعبملة ىي ارباد "َفٱنطََلَقا" و"قَاَؿ" و"َلۡو ِشۡئَت لَتََّخۡذَت َعلَ اعبملة يف 
 .كماؿ االتصاؿيسمى   اعبملتني اربادا اتما للبياف 

رًا  ، ٛٚرقم اِلية  (ٖٔ ِويِل َما ملَۡ َتۡسَتِطع عََّلۡيِو َصبػۡ
ۡ
َذا ِفرَاُؽ بَػۡييِن َوبَػۡيِنَكْۚ َسأُنَػبُِّئَك بَِتأ قَاَؿ ىََّٰ

(ٚٛ)   
َذا ِفرَاُؽ بَػۡييِن َوبػَ اعبملة يف  رًا"  "قَاَؿ" و"ىََّٰ ِويِل َما ملَۡ َتۡسَتِطع عََّلۡيِو َصبػۡ

ۡ
ۡيِنَكْۚ َسأُنَػبُِّئَك بَِتأ

 .كماؿ االتصاؿيسمى   ىذه اعبملة ىي ارباد اعبملتني اربادا اتما للبياف 
أَمَّا السَِّفيَنُة َفَكاَنْت ِلَمَساِكنَي يَػْعَمُلوَف يف اْلَبْحِر َفَأَردتُّ َأْف أَِعيبَػَها ، ٛٚرقم اِلية  (ٕٖ

 (  ٜٚوََكاَف َورَاَءُىم مَِّلٌك ََيُْخُذ ُكلَّ َسِفيَنٍة َغْصًبا )
ة ىي "أَمَّا السَِّفيَنُة َفَكاَنْت ِلَمَساِكني" و"يَػْعَمُلوَف يف اْلَبْحِر"  ىذه اعبملاعبملة يف 

 .كماؿ االتصاؿيسمى   ارباد اعبملتني اربادا اتما للبياف 
َتُوۥ َكنز ، ٕٛرقم اِلية  (ٖٖ َُماَوأَمَّا ٱعۡبَِداُر َفَكاَف لِغُلَََّٰمنۡيِ يَِتيَمنۡيِ يف ٱۡلَمِديَنِة وََكاَف رَبۡ  وََكافَ  ؽبَّ

ِلحا أَبُوُِهَا ُلَغآٰ  َأف َربُّكَ  َفَأرَادَ  صََّٰ ُِهَا يَػبػۡ ۥ فَػَعۡلُتوُ  َوَما رَّبَِّكْۚ  مِّن َرضۡبَة َكنَزُِهَا ۡخرَِجاَوَيۡستَ  َأُشدَّ
ِويُل َما ملَۡ َتۡسِطع عََّلۡيِو َصِۡب 

ۡ
ِلَك ََت    (ٕٛ)  اَعۡن أَۡمرِيْۚ ذََّٰ

ِويُل َما ملَۡ َتۡسِطع عََّلۡيِو َصِۡبا"  ىذه اعبملة اعبملة يف 
ۡ
ِلَك ََت "َوَما فَػَعۡلُتُوۥ َعۡن أَۡمرِي" و"ذََّٰ

 .كماؿ االتصاؿيسمى   ىي ارباد اعبملتني اربادا اتما للبياف 
َئٍة َوَوَجَد ، ٙٛرقم اِلية  (ٖٗ َحَّتََّّٰ ِإَذا بَػَلَغ َمْغِرَب الشَّْمِس َوَجَدَىا تَػْغُرُب يف َعنْيٍ ضبَِ

 (ٙٛ)ِعنَدَىا قَػْوًماِۗ قُػْلَنا اَيَذا اْلَقْرنَػنْيِ ِإمَّا َأف تُػَعذَِّب َوِإمَّا َأف تَػتَِّخَذ ِفيِهْم ُحْسًنا  
"َحَّتََّّٰ ِإَذا بَػَلَغ َمْغِرَب الشَّْمِس" و"َوَجَدَىا تَػْغُرُب يف َعنْيٍ"  ىذه اعبملة ىي اعبملة يف 

 .كماؿ االتصاؿيسمى   ارباد اعبملتني اربادا اتما للبياف 
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َنُكمۡ  َأۡجَعلۡ  بُِقوَّةٍ  َفَأِعيُنوين قَاَؿ َما َمكَّينِّ ِفيِو َرّبِّ َخرۡي ، ٜ٘رقم اِلية  (ٖ٘ نَػُهمۡ  بَػيػۡ   ۡدًمارَ  َوبَػيػۡ
(ٜ٘) 

"قَاَؿ" و" َما َمكَّينِّ ِفيِو َرّبِّ َخرۡي" ىذه اعبملة ىي ارباد اعبملتني اربادا اتما اعبملة يف 
 .كماؿ االتصاؿيسمى   للبياف 

ًۖ فَِإَذا َجاَء َوْعُد َرّبِّ َجَعَلُو دَكَّاَءًۖ وََكاَف َوْعُد َرّبِّ ، ٜٛرقم اِلية  (ٖٙ َذا َرضْبٌَة مِّن رَّّبِّ قَاَؿ ىََّٰ
 (ٜٛ)َحقِّا  
" ىذه اعبملة ىي ارباد اعبملتني اربادا اتما ى"قَاَؿ" و"اعبملة يف  َذا َرضْبٌَة مِّن رَّّبِّ

 .كماؿ االتصاؿيسمى   للبياف 
ِت َكاَنۡت ؽَبُۡم َجنََُّّٰت ٱۡلِفۡرَدۡوِس نُػُزاًل  ، ٚٓٔرقم اِلية  (ٖٚ ِلحََّٰ ِإفَّ ٱلَِّذيَن َءاَمُنوْا َوَعِمُلوْا ٱلصََّّٰ

(ٔٓٚ) 
"ِإفَّ ٱلَِّذيَن َءاَمُنوْا" و"َكاَنۡت ؽَبُۡم َجنََُّّٰت ٱۡلِفۡرَدۡوِس" ىذه اعبملة ىي ارباد اعبملة يف 

  كماؿ االتصاؿيسمى   اعبملتني اربادا اتما للبياف 
ِت َكاَنۡت ؽَبُۡم َجنََُّّٰت ٱۡلِفۡرَدۡوِس ، ٛٓٔ-ٚٓٔم اِلية رق (ٖٛ ِلحََّٰ ِإفَّ ٱلَِّذيَن َءاَمُنواْ َوَعِمُلوْا ٱلصََّّٰ

َها ِحَوال  (ٚٓٔ)نُػُزاًل   ُغوَف َعنػۡ ِلِديَن ِفيَها اَل يَػبػۡ    (ٛٓٔ)  خََّٰ
ِلِديَن ِفيَها" و" اَل اعبملة يف  "ِإفَّ ٱلَِّذيَن َءاَمُنوْا" و"َكاَنۡت ؽَبُۡم َجنََُّّٰت ٱۡلِفۡرَدۡوِس" و"خََّٰ

َها ِحَوال" ىذه اعبملة ىي ارباد اعبملتني اربادا اتما للبياف  ُغوَف َعنػۡ كماؿ يسمى   يَػبػۡ
 .االتصاؿ
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 كمال اإلنقطاع - ب
 (َٙأَسًفا  ) غۡبَِديثِ ٱ، فَػَلَعلََّك خبٌََِّٰع نػَّۡفَسَك َعَلىَّٰٰٓ َءاثََّٰرِِىۡم ِإف ملَّۡ يُػۡؤِمُنواْ ِبَََّٰذا ٙرقم اِلية  (ٔ

ىذه اعبملة ىي ، "غۡبَِديثِ ٱ" و"ِإف ملَّۡ يُػۡؤِمُنواْ ِبَََّٰذا " فَػَلَعلََّك خبٌََِّٰع نػَّۡفَسكَ اعبملة  يف
 اإلنقطاعكماؿ يسمى    إنشائية وخِبية لكن ـبتلف يف اعبملةارباد اعبملتني 

َسة َويَػُقوُلوفَ  َكۡلبُػُهمۡ  رَّاِبُعُهمۡ َسيَػُقوُلوَف ثَػلََّٰثَة ، ٕٕرقم اِلية  (ٕ ا َكۡلبُػُهمۡ  َساِدُسُهمۡ  طَبۡ  َرصۡبَۢ
َعة بِ  ٰٓ  ُقل َكۡلبُػُهۡمْۚ  َوََثِمنُػُهمۡ ٱۡلَغۡيبًِۖ َويَػُقوُلوَف َسبػۡ  َفاَل  قَِليل ِإالَّ  يَػۡعَلُمُهمۡ  مَّا ِبِعدَِِّتِم أَۡعَلمُ  رَّّبِّ

ُهمۡ  ِفيِهم َتۡستَػۡفتِ  َواَل  ظََِّٰهرا ِمرَآٰء ِإالَّ  ِفيِهمۡ  سُبَارِ  نػۡ   (ٕٕ)  َأَحدا مِّ
رَّّبِّ َأۡعَلُم ِبِعدَِِّتِم مَّا يَػۡعَلُمُهۡم ِإالَّ قَِليل" ىذه اعبملة ىي ارباد  ُقل" و" "اعبملة يف 

 اإلنقطاعكماؿ يسمى    إنشائية وخِبيةلكن ـبتلف يف اعبملة اعبملتني 
ِت َوٱأۡلَۡرضًِۖ أَۡبِصۡر ِبِوۦ َوَأظۡبِۡعْۚ َما ، ٕٙرقم اِلية  (ٖ وََّٰ  َلُوۥ َغۡيُب ٱلسَّمََّٰ

ًۖ
ُ أَۡعَلُم دبَا لَِبُثوْا ُقِل ٱَّللَّ

   (ٕٙ)  اۦٰٓ َأَحدُحۡكِموِ  يف  ُيۡشرِؾُ  َواَل ؽَبُم مِّن ُدونِِوۦ ِمن َوِلّ 
ِت َوٱأۡلَۡرِض " و" أَۡبِصۡر  َلوُ  "و "ٱَّللَُّ أَۡعَلُم دبَا لَِبُثوْا  " و"ُقلِ  اعبملة "يف  وََّٰ َغۡيُب ٱلسَّمََّٰ
لكن ـبتلف يف ىذه اعبملة ىي ارباد اعبملتني  و"َما ؽَبُم مِّن ُدونِِوۦ ِمن َوِلٍّ " ِبِوۦ"

  اإلنقطاعكماؿ يسمى    اعبملة إنشائية وخِبية
ِتِوۦ َوَلن ذبََِد ِمن َوٱۡتُل َمآٰ ، ٕٚرقم اِلية  (ٗ أُوِحَي إِلَۡيَك ِمن ِكَتاِب َربَِّكًۖ اَل ُمَبدَِّؿ ِلَكِلمََّٰ

 (ٕٚ)  اُدونِِوۦ ُمۡلَتَحد
ِتِوۦ" و"َوٱۡتُل َمآٰ أُوِحَي إِلَۡيكَ اعبملة "يف  ىذه اعبملة ىي ارباد " اَل ُمَبدَِّؿ ِلَكِلمََّٰ

  اإلنقطاعكماؿ يسمى    لكن ـبتلف يف اعبملة إنشائية وخِبيةاعبملتني 
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َواْصِبْ نَػْفَسَك َمَع الَِّذيَن َيْدُعوَف َربػَُّهم اِبْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ يُرِيُدوَف َوْجَهُوًۖ ، ٕٛرقم اِلية  (٘
نْػَياًۖ َواَل ُتِطْع َمْن أَْغَفْلَنا قَػْلَبُو َعن ِذْكرََِّن  ُهْم تُرِيُد زِيَنَة اغْبََياِة الدُّ َناَؾ َعنػْ َواتػََّبَع َواَل تَػْعُد َعيػْ

 (َٕٛىَواُه وََكاَف أَْمرُُه فُػُرطًا  )
َواْصِبْ نَػْفَسَك" و"َيْدُعوَف َربػَُّهم اِبْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ يُرِيُدوَف َوْجَهُو" ىذه اعبملة "يف 

كماؿ يسمى    لكن ـبتلف يف اعبملة إنشائية وخِبيةاعبملة ىي ارباد اعبملتني 
  اإلنقطاع

َوُقِل ٱغۡبَقُّ ِمن رَّبُِّكۡمًۖ َفَمن َشآَٰء فَػۡليُػۡؤِمن َوَمن َشآَٰء فَػۡلَيۡكُفۡرْۚ ِإَّنَّٰٓ أَۡعَتۡدََّن ، ٜٕرقم اِلية  (ٙ
 ٱۡلُوُجوَهْۚ  َيۡشِوي َكٱۡلُمۡهلِ لِلظََِّّٰلِمنَي ََّنرًا َأَحاَط ِبِۡم ُسرَاِدقُػَهاْۚ َوِإف َيۡسَتِغيُثوْا يُػَغاثُوْا دبَآٰء  

  (ٜٕ)  ُمۡرتَػَفًقا َوَسآَٰءۡت  ٱلشَّرَابُ  بِۡئسَ 
و"ََّنرًا َأَحاَط ِبِۡم  "ِإَّنَّٰٓ أَۡعَتۡدََّن لِلظََِّّٰلِمنَي ََّنرًا " و"ٱغۡبَقُّ ِمن رَّبُِّكۡمًۖ " و"َوُقلِ اعبملة "يف 

"   لكن ـبتلف يف اعبملة إنشائية وخِبيةىذه اعبملة ىي ارباد اعبملتني  ُسرَاِدقُػَهاْۚ
 اإلنقطاع. كماؿ يسمى  

رِيأُْولََِّٰٰٓئَك ؽَبُۡم َجنََُّّٰت َعۡدف ، ٖٔرقم اِلية  (ٚ ِتِهمُ  ِمن ذَبۡ ُر حُيَلَّۡوَف ِفيَها ِمۡن َأَساِوَر  رَبۡ هََّٰ
ٱأۡلَنػۡ

َرؽنُدس سُ  مِّن ُخۡضرا ثَِياابً  َويَػۡلَبُسوفَ ِمن َذَىب  ِئنَي ِفيَها َعَلى ٱأۡلَرَآِٰئكِْۚ نِۡعَم مُّتَّكِ   َوِإۡستَػبػۡ
  (ٖٔ)  اٱلثػََّواُب َوَحُسَنۡت ُمۡرتَػَفق

ِئنَي ِفياعبملة "يف  ىذه اعبملة ىي ارباد  "ا" و"نِۡعَم ٱلثػََّواُب َوَحُسَنۡت ُمۡرتَػَفقَهامُّتَّكِ 
 اعبملتني لكن ـبتلف يف اعبملة إنشائية وخِبية  يسمى كماؿ اإلنقطاع.

 َوَحَفۡفنََُّٰهَما أَۡعنََّٰب ِمنۡ  َجنػَّتَػنۡيِ  أِلََحِدِِهَا َجَعۡلَنا رَُّجَلنۡيِ  َوٱۡضِرۡب ؽَبُم مََّثال، ٕٖرقم اِلية 
نَػُهَما َوَجَعۡلَنا بَِنۡخل   (ٕٖ)  َزۡرعا بَػيػۡ
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ىذه اعبملة ىي ارباد  َنا أِلََحِدِِهَا َجنػَّتَػنۡيِ"َوٱۡضِرۡب ؽَبُم مََّثل" و"َجَعلۡ  اعبملة "يف 
 اعبملتني لكن ـبتلف يف اعبملة إنشائية وخِبية  يسمى كماؿ اإلنقطاع.

َوُأِحيَط بَِثَمرِِهۦ َفَأۡصَبَح يُػَقلُِّب َكفَّۡيِو َعَلىَّٰ َمآٰ أَنَفَق ِفيَها َوِىَي َخاِويٌَة ، ٕٗرقم اِلية  (ٛ
ٰٓ َأَحد َتيِن ملَۡ ُأۡشرِۡؾ ِبَرّبِّ    (ٕٗ)  اَعَلىَّٰ ُعُروِشَها َويَػُقوُؿ يَََّٰليػۡ

ٰٓ َأَحد" ىذه اعبملة اعبملة "يف  َتيِن ملَۡ ُأۡشرِۡؾ ِبَرّبِّ ىي ارباد اعبملتني لكن َويَػُقوُؿ" و"يَََّٰليػۡ
 ـبتلف يف اعبملة إنشائية وخِبية  يسمى كماؿ اإلنقطاع.

َيا َكَمآٍٰء أَنزَۡلنََُّٰو ِمَن ٱلسََّمآِٰء َفٱۡختَػَلَط بِِوۦ ، ٘ٗرقم اِلية  (ٜ
نػۡ ِة ٱلدُّ َوٱۡضِرۡب ؽَبُم مََّثَل ٱغۡبَيَػوَّٰ

ُ َعَلىَّٰ ُكلِّ َشۡيء ٱلرِّيََُّٰحِۗ وََكا َتۡذُروهُ  انَػَباُت ٱأۡلَۡرِض َفَأۡصَبَح َىِشيم    (٘ٗ) مُّۡقَتِدرًاَف ٱَّللَّ
َوٱۡضِرۡب ؽَبُم مََّثَل" و"َكَمآٍٰء أَنزَۡلنََُّٰو"  ىذه اعبملة ىي ارباد اعبملتني لكن اعبملة "يف 

 ـبتلف يف اعبملة إنشائية وخِبية  يسمى كماؿ اإلنقطاع.
َذا اْلِكَتاِب َوُوِضَع اْلِكَتاُب فَػتَػَرى اْلُمْجرِِمنَي ُمْشِفِقنَي  فبَّا ِفيِو َويَػُقوُلوَف اَيَويْػَلتَػَنا َماِؿ ىََّٰ

 اَل يُػَغاِدُر َصِغريًَة َواَل َكِبريًَة ِإالَّ َأْحَصاَىاْۚ َوَوَجُدوا َما َعِمُلوا َحاِضرًاِۗ َواَل َيْظِلُم َربَُّك َأَحًدا
(ٜٗ) 
ـَ َفَسَجُدوْٰٓا ِإالَّٰٓ ِإۡبِليَس َكاَف ِمَن َوِإۡذ قُػۡلَنا لِۡلَملََِّٰٰٓئَكِة ٱۡسُجُدوْا أِلٰٓدَ ، ٓ٘رقم اِلية  (ٓٔ

 أَفَػتَػتَِّخُذونَُوۥ َوُذرِّيػََّتُوۥٰٓ َأۡولَِيآَٰء مِ 
بِۡئَس  ن ُدوين َوُىۡم َلُكۡم َعُدوُّۢ ٱعۡبِنِّ فَػَفَسَق َعۡن أَۡمِر َربِِّوۦِٰٓۗ

 (ٓ٘)  لِلظََِّّٰلِمنَي َبَدال
ـَ" و"بِۡئَس لِلظََِّّٰلِمنَي ىذه اعبملة ىي َوِإۡذ قُػۡلَنا لِۡلَملََِّٰٰٓئَكِة" و"ٱۡسجُ اعبملة "يف  ُدوْا أِلَٰٓد

 ارباد اعبملتني لكن ـبتلف يف اعبملة إنشائية وخِبية  يسمى كماؿ اإلنقطاع.
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َلتَػَنا َماِؿ ، ٜٗرقم اِلية  (ٔٔ َوُوِضَع ٱۡلِكتََُّٰب فَػتَػَرى ٱۡلُمۡجرِِمنَي ُمۡشِفِقنَي فبَّا ِفيِو َويَػُقوُلوَف يَََّٰويػۡ
َذا ٱۡلِكتََِّٰب اَل يُػَغاِدُر َصِغريَة  َهاْۚ  ِإالَّٰٓ  َكِبريَةً  َواَل ىََّٰ  َواَل  َحاِضراِۗ  َعِمُلواْ  َما َوَوَجُدواْ  َأۡحَصىػَّٰ

 (ٜٗ)  َأَحدا َربُّكَ  َيۡظِلمُ 
َذا ٱۡلِكتََِّٰب" اعبملة "يف  َلتَػَنا َماِؿ ىََّٰ ىذه اعبملة ىي ارباد اعبملتني َويَػُقوُلوَف" و"يَََّٰويػۡ

 لكن ـبتلف يف اعبملة إنشائية وخِبية  يسمى كماؿ اإلنقطاع.
ؽَبُۡم  َويَػۡوـَ يَػُقوُؿ ََّنُدوْا ُشرََكآِٰءَي ٱلَِّذيَن َزَعۡمُتۡم َفَدَعۡوُىۡم فَػَلۡم َيۡسَتِجيُبواْ ، ٕ٘رقم اِلية  (ٕٔ

نَػُهم مَّۡوِبق  (ٕ٘)  اَوَجَعۡلَنا بَػيػۡ
ىذه اعبملة ىي ارباد  "َويَػۡوـَ يَػُقوُؿ" و"ََّنُدوْا ُشرََكآِٰءَي ٱلَِّذيَن َزَعۡمُتماعبملة "يف 

 .اعبملتني لكن ـبتلف يف اعبملة إنشائية وخِبية  يسمى كماؿ اإلنقطاع
َذا َنَصبفَػَلمَّا َجاَوزَا قَاَؿ لَِفَتىَُّٰو ، ٕٙرقم اِلية  (ٖٔ   اءَاتَِنا َغَدآَٰءََّن لََقۡد َلِقيَنا ِمن َسَفرََِّن ىََّٰ

(ٕٙ) 
قَاَؿ" و"َءاتَِنا َغَدآَٰءََّن َلَقۡد َلِقيَنا ِمن َسَفرََِّن" ىذه اعبملة ىي ارباد اعبملتني اعبملة "يف 

 لكن ـبتلف يف اعبملة إنشائية وخِبية  يسمى كماؿ اإلنقطاع.
َنآٰ ِإىَل ٱلصَّۡخَرِة فَِإيّنِ َنِسيُت ٱغۡبُوَت َوَمآٰ أَنَسىَِّٰنيُو ِإالَّ قَاَؿ أََرَءيۡ ، ٖٙرقم اِلية  (ٗٔ َت ِإۡذ َأَويػۡ

 (ٖٙ)  اٱلشَّۡيطََُّٰن َأۡف أَذُۡكَرُهۥْۚ َوٱزبَََّذ َسِبيَلُوۥ يف ٱۡلَبۡحِر َعَجب
َنآٰ ِإىَل ٱلصَّۡخَرِة فَِإيّنِ َنِسيُت ٱغۡبُوَت َوَمآٰ أَنَسىَِّٰنيُو ِإالَّ اعبملة "يف  قَاَؿ" و"أََرَءۡيَت ِإۡذ َأَويػۡ

ىذه اعبملة ىي ارباد اعبملتني ٱلشَّۡيطََُّٰن َأۡف أَذُۡكَرُهۥ َوٱزبَََّذ َسِبيَلُوۥ يف ٱۡلَبۡحِر َعَجبا" 
 اإلنقطاع.لكن ـبتلف يف اعبملة إنشائية وخِبية  يسمى كماؿ 

 (ٙٙ)  اقَاَؿ َلُوۥ ُموَسىَّٰ َىۡل أَتَِّبُعَك َعَلىَّٰٰٓ َأف تُػَعلَِّمِن فبَّا ُعلِّۡمَت ُرۡشد، ٙٙرقم اِلية  (٘ٔ
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ىذه  "اقَاَؿ َلُوۥ ُموَسى" و"َىۡل أَتَِّبُعَك َعَلىَّٰٰٓ َأف تُػَعلَِّمِن فبَّا ُعلِّۡمَت ُرۡشداعبملة "يف 
اعبملة إنشائية وخِبية  يسمى كماؿ اعبملة ىي ارباد اعبملتني لكن ـبتلف يف 

 .اإلنقطاع
تَػَها لِتُػۡغرَِؽ أَۡىَلَها ، ٔٚرقم اِلية  (ٙٔ َفٱنطََلَقا َحَّتََّّٰٰٓ ِإَذا رَِكَبا يف ٱلسَِّفيَنِة َخَرقَػَهاًۖ قَاَؿ َأَخَرقػۡ

 (ٔٚ)  اا ِإۡمر ئً َلَقۡد ِجۡئَت َشي
تَػَها لِتُػۡغرَِؽ اعبملة "يف  ىذه اعبملة ىي ارباد اعبملتني لكن  أَۡىَلَهاَفٱنطََلَقا" و"قَاَؿ َأَخَرقػۡ

 .ـبتلف يف اعبملة إنشائية وخِبية  يسمى كماؿ اإلنقطاع
 (ٕٚ)  اقَاَؿ أملَۡ أَُقۡل ِإنََّك َلن َتۡسَتِطيَع َمِعَي َصِۡب ، ٕٚرقم اِلية  (ٚٔ

اعبملة ىي ارباد قَاَؿ" و"أملَۡ أَُقۡل" و" ِإنََّك َلن َتۡسَتِطيَع َمِعَي َصِۡبا" ىذه اعبملة "يف 
 اعبملتني لكن ـبتلف يف اعبملة إنشائية وخِبية  يسمى كماؿ اإلنقطاع.

   (ٖٚ)  اقَاَؿ اَل تُػَؤاِخۡذين دبَا َنِسيُت َواَل تُػۡرِىۡقيِن ِمۡن أَۡمرِي ُعۡسر ، ٖٚرقم اِلية  (ٛٔ
اعبملتني لكن قَاَؿ" و"اَل تُػَؤاِخۡذين دبَا َنِسيُت"  ىذه اعبملة ىي ارباد اعبملة "يف 

 ـبتلف يف اعبملة إنشائية وخِبية  يسمى كماؿ اإلنقطاع.
 نَػۡفس ِبَغرۡيِ  زَِكيَّةَۢ  اۥ قَاَؿ أَقَػتَػۡلَت نَػۡفسفَػَقتَػَلوُ  اَفٱنطََلَقا َحَّتََّّٰٰٓ ِإَذا َلِقَيا ُغلََّٰم، ٗٚرقم اِلية  (ٜٔ

ا ِجۡئتَ  لََّقدۡ   (ٗٚ)  نُّۡكرا َشۡي 
و"أَقَػتَػۡلَت نَػۡفسا زَِكيََّةۢ ِبَغرۡيِ نَػۡفس لََّقۡد ِجۡئَت َشۡي نُّۡكرا" " َفٱنطََلَقا" و"قَاَؿ" اعبملة "يف 

ىذه اعبملة ىي ارباد اعبملتني لكن ـبتلف يف اعبملة إنشائية وخِبية  يسمى كماؿ 
 اإلنقطاع.

  (٘ٚ)  اقَاَؿ أملَۡ أَُقل لََّك ِإنََّك َلن َتۡسَتِطيَع َمِعَي َصِۡب ، ٘ٚرقم اِلية  (ٕٓ
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"قَاَؿ" و"أملَۡ أَُقل لََّك" و"ِإنََّك َلن َتۡسَتِطيَع َمِعَي َصِۡبا" ىذه اعبملة ىي اعبملة يف 
 ارباد اعبملتني لكن ـبتلف يف اعبملة إنشائية وخِبية  يسمى كماؿ اإلنقطاع.

ۡنُو ذِۡكرًا  ، ٖٛرقم اِلية  (ٕٔ ُلواْ َعَلۡيُكم مِّ  (ٖٛ)َوَيْسئَػُلْوَنَك َعن ِذي ٱۡلَقۡرنَػنۡيًِۖ ُقۡل َسأَتػۡ
ۡنُو ذِۡكرًا" ىذه اعبملة ىي ارباد اعبملة يف  ُلوْا َعَلۡيُكم مِّ "َوَيْسئَػُلْوَنَك" و"ُقۡل" و"َسأَتػۡ

 اعبملتني لكن ـبتلف يف اعبملة إنشائية وخِبية  يسمى كماؿ اإلنقطاع.
َئة ، ٙٛرقم اِلية  (ٕٕ  َوَوَجدَ َحَّتََّّٰٰٓ ِإَذا بَػَلَغ َمۡغِرَب ٱلشَّۡمِس َوَجَدَىا تَػۡغُرُب يف َعنۡيٍ ضبَِ

   (ٙٛ)  اٱۡلَقۡرنَػنۡيِ ِإمَّآٰ َأف تُػَعذَِّب َوِإمَّآٰ َأف تَػتَِّخَذ ِفيِهۡم ُحۡسن يَََّٰذا قُػۡلَنا قَػۡوماًۖ  ِعنَدَىا
ىذه اعبملة " اَأف تُػَعذَِّب َوِإمَّآٰ َأف تَػتَِّخَذ ِفيِهۡم ُحۡسنٱۡلَقۡرنَػنۡيِ ِإمَّآٰ  يَََّٰذا" و"قُػۡلَنا"اعبملة يف 

 ىي ارباد اعبملتني لكن ـبتلف يف اعبملة إنشائية وخِبية  يسمى كماؿ اإلنقطاع.
َعُل ، ٜٗرقم اِلية  (ٖٕ ُجوَج ُمۡفِسُدوَف يف ٱأۡلَۡرِض فَػَهۡل قَبۡ

ۡ
ُجوَج َوَمأ

ۡ
قَاُلوْا يَََّٰذا ٱۡلَقۡرنَػنۡيِ ِإفَّ ََي

نَػُهۡم َسدّ  نَػَنا َوبَػيػۡ َعَل بَػيػۡ  (ٜٗ)  اَلَك َخۡرًجا َعَلىَّٰٰٓ َأف ذَبۡ
ُجوَج ُمۡفِسُدوَف يف ٱأۡلَۡرِض" ىذه اعبملة يف 

ۡ
ُجوَج َوَمأ

ۡ
"قَاُلواْ" و"يَََّٰذا ٱۡلَقۡرنَػنۡيِ" و"ِإفَّ ََي

اعبملة ىي ارباد اعبملتني لكن ـبتلف يف اعبملة إنشائية وخِبية  يسمى كماؿ 
 اإلنقطاع.

 َحَّتََّّٰٰٓ ِإَذا  زُبَػرَ  آُتوين ، ٜٙرقم اِلية  (ٕٗ
ًۖ
 َحَّتََّّٰٰٓ ِإَذا َساَوىَّٰ بَػنۡيَ ٱلصََّدفَػنۡيِ قَاَؿ ٱنُفُخوْا

ٱغۡبَِديدًِۖ
   (ٜٙ)  اَءاتُوينٰٓ أُۡفرِۡغ َعَلۡيِو ِقۡطر  قَاؿَ  اَجَعَلُوۥ ََّنر 

وينٰٓ أُۡفرِۡغ َعَلۡيِو ِقۡطرا" تُ آتُوين زُبَػَر ٱغۡبَِديِد" و"قَاَؿ" و"ٱنُفُخوْا" و"قَاَؿ" و"آ"اعبملة يف 
ىذه اعبملة ىي ارباد اعبملتني لكن ـبتلف يف اعبملة إنشائية وخِبية  يسمى كماؿ 

 اإلنقطاع.
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أََفَحِسَب ٱلَِّذيَن َكَفُروْٰٓا َأف يَػتَِّخُذوْا ِعَباِدي ِمن ُدوينٰٓ َأۡولَِيآَٰءْۚ ِإَّنَّٰٓ أَۡعَتۡدََّن ، ٕٓٔرقم اِلية  (ٕ٘
فِ   (ٕٓٔ)  رِيَن نُػُزالَجَهنََّم لِۡلكََّٰ

ِفرِيَن" اعبملة يف  "أََفَحِسَب ٱلَِّذيَن َكَفُروْٰٓا َأف يَػتَِّخُذوْا ِعَباِدي" و"ِإَّنَّٰٓ أَۡعَتۡدََّن َجَهنََّم لِۡلكََّٰ
ىذه اعبملة ىي ارباد اعبملتني لكن ـبتلف يف اعبملة إنشائية وخِبية  يسمى كماؿ 

 اإلنقطاع.
اًل  ، ٖٓٔرقم اِلية  (ٕٙ  (ٖٓٔ)ُقۡل َىۡل نُػنَػبُِّئُكم بِٱأۡلَۡخَسرِيَن أَۡعمََّٰ

"ُقۡل" و"َىۡل نُػنَػبُِّئُكم بِٱأۡلَۡخَسرِيَن" ىذه اعبملة ىي ارباد اعبملتني لكن اعبملة يف 
 ـبتلف يف اعبملة إنشائية وخِبية  يسمى كماؿ اإلنقطاع.

تِ  اُقل لَّۡو َكاَف ٱۡلَبۡحُر ِمَداد، ٜٓٔرقم اِلية  (ٕٚ ٱۡلَبۡحُر قَػۡبَل َأف تَنَفَد   لََنِفدَ  َرّبِّ  لَِّكِلمََّٰ
َنا دبِۡثِلِوۦ َمَدد ُت َرّبِّ َوَلۡو ِجئػۡ  (ٜٓٔ)  اَكِلمََّٰ

ِت َرّبِّ لََنِفَد ٱۡلَبۡحُر" ىذه اعبملة ىي اعبملة يف  "ُقل" و"لَّۡو َكاَف ٱۡلَبۡحُر ِمَدادا لَِّكِلمََّٰ
 إنشائية وخِبية  يسمى كماؿ اإلنقطاع.ارباد اعبملتني لكن ـبتلف يف اعبملة 

َآٰ َأََّن۠ َبَشر ، ٓٔٔرقم اِلية  (ٕٛ ُلُكمۡ ُقۡل ِإَّنَّ ثػۡ َآٰ  ِإَلَّ  يُوَحىَّٰٰٓ  مِّ ُُكمۡ  أَّنَّ  َكافَ  َفَمن وََِّٰحدًۖ إِلََّٰو  ِإؽبََّٰ
ِلحا ۦ فَػۡليَػۡعَمۡل َعَمالرَبِّوِ  لَِقآٰءَ  يَػۡرُجواْ   (ٓٔٔ)ا  ۦٰٓ َأَحدَۢ َربِّوِ  ِبِعَباَدةِ  ُيۡشرِۡؾ  َواَل  صََّٰ
ُُكۡم إِلََّٰو وََِّٰحد" و"َفَمن  اعبملة يف  َآٰ ِإؽبََّٰ ُلُكۡم" و" يُوَحىَّٰٰٓ ِإَلَّ" و"أَّنَّ

ثػۡ َآٰ َأََّن۠ َبَشر مِّ "ُقل" و"ِإَّنَّ
ِلحا" ىذه اعبملة ىي ارباد اعبملتني لكن  َكاَف يَػۡرُجوْا لَِقآَٰء َربِِّو" و"فَػۡليَػۡعَمۡل َعَمال صََّٰ

 ِبية  يسمى كماؿ اإلنقطاع.ـبتلف يف اعبملة إنشائية وخ
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 ، اؼبوجودة من اِلايت؛ شبه كمال االتصال - ج
ُ َصاِبرًا َواَل أَْعِصي َلَك أَْمرًا    (ٜٙ)قَاَؿ َسَتِجُدين ِإف َشاَء اَّللَّ

 .شبو كماؿ االتصاؿيسمى " وََكْيَف َتْصُِب َعلى ...يف ىذه اعبملة جوااب عن السؤاؿ "
َسُبوَف أَنػَّ  ٱلَِّذيَن َضلَّ َسۡعيُػُهۡم يف  َيا َوُىۡم حَيۡ نػۡ ِة ٱلدُّ ًعا  ٱغۡبَيَػوَّٰ ِسُنوَف ُصنػۡ  (ٗٓٔ)ُهۡم حُيۡ

شبو كماؿ يسمى " ...َىۡل نُػنَػبُِّئُكم بِٱأۡلَۡخَسرِينَ يف ىذه اعبملة جوااب عن السؤاؿ "
 ٙ.االتصاؿ

  الوصل يف سورة الكهف
 .7الربط بني أجزاء الكالـ حبرؼ عطفالوصل 

 .8على أخرى ابلواوحقيقة الوصل عطف صبلة 
 . 9وصل بني اعبملتني التفقهما خِبا وتناسبها يف اؼبعن وألنو اليوجد ىناؾ مايقتضى الفصل

 كما تلي: ضع  الوصل اؼبوجودة يف اِلايت يف سورة الكهفتصنيف موا
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سا لِّيُنِذرَ  اقَػيِّم ، ٕ رقم اِلية (ٔ
ۡ
رَ  لَُّدۡنوُ  مِّن َشِديدا ََب  يَػۡعَمُلوفَ  ٱلَِّذينَ  ٱۡلُمۡؤِمِننيَ  َويُػَبشِّ

تِ  ِلحََّٰ ُ َوَلد  (ٕ)  َحَسنا َأۡجرًا ؽَبُمۡ  َأفَّ  ٱلصََّّٰ    (ٗ)  اَويُنِذَر ٱلَِّذيَن قَاُلواْ ٱزبَََّذ ٱَّللَّ
سا لِّيُنِذرَ  اقَػيِّم "اعبملة  يف

ۡ
َر ٱۡلُمۡؤِمِننيَ " و "ََب اتفقت  َويُنِذَر ٱلَِّذيَن قَاُلوْا" " و"َويُػَبشِّ

 الوصليسمى  ،وكانت بينهما مناسبة آتمة اعبملتاف يف اػبِبية
ُلَوُىْم أَيػُُّهْم َأْحَسُن  ، ٛ-ٚرقم اِلية  (ٕ َا لِنَػبػْ  َعَماًل ِإَّنَّ َجَعْلَنا َما َعَلى اأْلَْرِض زِيَنًة ؽبَّ

َها َصِعيًدا ُجُرزًا ( ٚ)  (ٛ)َوِإَّنَّ عَبَاِعُلوَف َما َعَليػْ
ُلَوُىْم أَيػُُّهْم َأْحَسُن َعَماًل "اعبملة  يف َا لِنَػبػْ َوِإَّنَّ  " و"ِإَّنَّ َجَعْلَنا َما َعَلى اأْلَْرِض زِيَنًة ؽبَّ

َها َصِعيًدا ُجُرزًا  اتفقت اعبملتاف يف اػبِبية اُلواْ"َويُنِذَر ٱلَِّذيَن قَ " و"عَبَاِعُلوَف َما َعَليػْ
 الوصليسمى  ،وكانت بينهما مناسبة آتمة

َيٌة آَمُنوا ِبَربِِّْم َوزِْدََّنُىْم  ،ٖٔرقم اِلية  (ٖ كَبُْن نَػُقصُّ َعَلْيَك نَػَبَأُىم اِبغبَْقِّْۚ ِإنػَُّهْم ِفتػْ
 (ُٖٔىًدى )

َيٌة آَمُنوا ِبَربِِّْم" "اعبملة  يف  اتفقت اعبملتاف يف اػبِبية "و"َوزِْدََّنُىْم ُىًدىِإنػَُّهْم ِفتػْ
 الوصليسمى  ،وكانت بينهما مناسبة آتمة

َماؿًِۖ  ،ٛٔرقم اِلية  (ٗ َورَبَْسبُػُهْم أَيْػَقاظًا َوُىْم رُُقوٌدْۚ َونُػَقلِّبُػُهْم َذاَت اْلَيِمنِي َوَذاَت الشِّ
ُهْم  وََكْلبُػُهم اَبِسٌط ِذرَاَعْيِو اِبْلَوِصيدِْۚ َلِو اطََّلْعتَ  ُهْم ِفرَارًا َوَلُمِلْئَت ِمنػْ َعَلْيِهْم َلَولَّْيَت ِمنػْ

 (ُٛٔرْعًبا )
اتفقت اعبملتاف يف  " ...وََكْلبُػُهم " ..."َونُػَقلِّبُػُهْم " ..."َورَبَْسبُػُهْم "اعبملة  يف

 الوصليسمى  ،مناسبة آتمة اوكانت بينهم اػبِبية
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ِإنػَُّهْم ِإف َيْظَهُروا َعَلْيُكْم يَػْرصُبُوُكْم َأْو يُِعيُدوُكْم يف ِملَِّتِهْم َوَلن تُػْفِلُحوا  ،ٕٓرقم اِلية  (٘
 (ٕٓ) ِإًذا أََبًدا 

اتفقت  "ِإنػَُّهْم ِإف َيْظَهُروا َعَلْيُكْم يَػْرصُبُوُكْم" و"َوَلن تُػْفِلُحوا ِإًذا أََبًدا"اعبملة  يف
 الوصليسمى  ،مناسبة آتمةوكانت بينهما  اعبملتاف يف اػبِبية

ِلَك أَْعثَػْرََّن َعَلْيِهْم لِيَػْعَلُموا َأفَّ َوْعَد اَّللَِّ َحقّّ َوَأفَّ السَّاَعَة اَل  ،ٕٔرقم اِلية  (ٙ وََكذََّٰ
َياًَّنًۖ رَّبػُُّهْم أَْعَلُم بِِ  نَػُهْم أَْمَرُىْمًۖ فَػَقاُلوا ابْػُنوا َعَلْيِهم بُػنػْ ْمْۚ قَاَؿ َرْيَب ِفيَها ِإْذ يَػتَػَناَزُعونَػبَػيػْ

 (ٕٔ)الَِّذيَن َغَلُبوا َعَلىَّٰ أَْمرِِىْم لَنَػتَِّخَذفَّ َعَلْيِهم مَّْسِجًدا 
اتفقت اعبملتاف يف  "َأفَّ َوْعَد اَّللَِّ َحقّّ" و"َوَأفَّ السَّاَعَة اَل َرْيَب ِفيَها"اعبملة  يف

 الوصليسمى  ،وكانت بينهما مناسبة آتمة اػبِبية
َسيَػُقوُلوَف َثاَلثٌَة رَّاِبُعُهْم َكْلبُػُهْم َويَػُقوُلوَف طَبَْسٌة َساِدُسُهْم   ،ٖٕ-ٕٕرقم اِلية  (ٚ

َعٌة َوََثِمنُػُهْم َكْلبُػُهْمْۚ ُقل رَّّبِّ َأْعَلُم ِبِعدَِِّتِم مَّا  َكْلبُػُهْم َرصْبًا اِبْلَغْيبًِۖ َويَػُقوُلوَف َسبػْ
ُهْم َأَحًدايَػْعَلُمُهْم ِإالَّ قَِليٌلِۗ َفاَل سُبَاِر ِفيِهْم ِإالَّ  نػْ   ِمرَاًء ظَاِىرًا َواَل َتْستَػْفِت ِفيِهم مِّ

ِلكَ  لٌ َواَل تَػُقوَلنَّ ِلَشْاۡيٍء ِإيّنِ فَاعِ   (ٕٕ)  (َٖٕغًدا ) ذََّٰ
َعٌة َوََثِمنُػُهمْ ...، َويَػُقوُلوَف طَبَْسةٌ  ...،َسيَػُقوُلوَف َثاَلثَةٌ "اعبملة  يف ...،" َويَػُقوُلوَف َسبػْ
وكانت  اتفقت اعبملتاف يف اػبِبية "َواَل تَػُقوَلنَّ ِلَشْاۡيءٍ ...، ِفيِهمَواَل َتْستَػْفِت "

 الوصليسمى  ،بينهما مناسبة آتمة
 (َٕ٘ولَِبُثوا يف َكْهِفِهْم َثاَلَث ِماَئٍة ِسِننَي َواْزَداُدوا ِتْسًعا ) ،ٕ٘رقم اِلية  (ٛ

وكانت بينهما  اػبِبيةاتفقت اعبملتاف يف  "..." وَ"اْزَداُدوا...َولَِبُثوا "اعبملة  يف
 الوصليسمى  ،مناسبة آتمة
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ْعْۚ  ،ٕٙرقم اِلية  (ٜ ُقِل اَّللَُّ َأْعَلُم دبَا لَِبُثواًۖ َلُو َغْيُب السََّماَواِت َواأْلَْرضًِۖ أَْبِصْر ِبِو َوَأظبِْ
 (َٕٙما ؽَبُم مِّن ُدونِِو ِمن َوِلٍّ َواَل ُيْشرُِؾ يف ُحْكِمِو َأَحًدا  )

 اتفقت اعبملتاف يف اػبِبية "..." و"َواَل ُيْشرِؾُ ...َما ؽَبُم مِّن ُدونِوِ  "اعبملة  يف
 الوصليسمى  ،وكانت بينهما مناسبة آتمة

َواْتُل َما أُوِحَي إِلَْيَك ِمن ِكَتاِب َربَِّكًۖ اَل ُمَبدَِّؿ ِلَكِلَماتِِو َوَلن  ،ٕٛ-ٕٚرقم اِلية  (ٓٔ
َواْصِبْ نَػْفَسَك َمَع الَِّذيَن َيْدُعوَف َربػَُّهم اِبْلَغَداِة ( ٕٚ)ذبََِد ِمن ُدونِِو ُمْلَتَحًدا  

نْػَياًۖ َواَل ُتِطْع َمْن  ُهْم تُرِيُد زِيَنَة اغْبََياِة الدُّ َناَؾ َعنػْ  َواَل تَػْعُد َعيػْ
َواْلَعِشيِّ يُرِيُدوَف َوْجَهُوًۖ

 (  ُٕٛه فُػُرطًا  )أَْغَفْلَنا قَػْلَبُو َعن ِذْكرََِّن َواتػََّبَع َىَواُه وََكاَف أَْمرُ 
اَل ...، وَ َواَل تَػْعُد "  ،"..." و" َوَلن ذبََِد ِمن ُدونِوِ ...اَل ُمَبدَِّؿ ِلَكِلَماتِوِ  "اعبملة  يف

 واإلنشائية اتفقت اعبملتاف يف اػبِبية..."، وََكاَف أَْمرُهُ ...، َواتػََّبَع  ...، ُتِطْع 
 الوصليسمى  ،وكانت بينهما مناسبة آتمة

َوُقِل اغبَْقُّ ِمن رَّبُِّكْمًۖ َفَمن َشاَء فَػْليُػْؤِمن َوَمن َشاَء فَػْلَيْكُفْرْۚ ِإَّنَّ أَْعَتْدََّن  ،ٜٕرقم اِلية  (ٔٔ
لِلظَّاِلِمنَي ََّنرًا َأَحاَط ِبِْم ُسرَاِدقُػَهاْۚ َوِإف َيْسَتِغيُثوا يُػَغاثُوا دبَاٍء َكاْلُمْهِل َيْشِوي اْلُوُجوَهْۚ 

 (َٜٕوَساَءْت ُمْرتَػَفًقا  )بِْئَس الشَّرَاُب 
يسمى  االنشائية،اتفقت اعبملتاف يف  "َوُقلْ و" ""َواْصِبْ نَػْفَسكَ اعبملة  يف

  الوصل.

أُولََِّٰئَك ؽَبُْم َجنَّاُت َعْدٍف ذَبْرِي ِمن رَبِْتِهُم اأْلَنْػَهاُر حُيَلَّْوَف ِفيَها ِمْن  ،ٖٔرقم اِلية  (ٕٔ
َرٍؽ مُّتَِّكِئنَي ِفيَها َعَلى  َأَساِوَر ِمن َذَىٍب َويَػْلَبُسوَف ثَِيااًب ُخْضرًا مِّن ُسنُدٍس َوِإْستَػبػْ

 (ٖٔ) اأْلَرَاِئكِْۚ نِْعَم الثػََّواُب َوَحُسَنْت ُمْرتَػَفًقا 
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يسمى  اػبِبية،اتفقت اعبملتاف يف  "َويَػْلَبُسوَف ثَِياابً و" ""حُيَلَّْوَف ِفيَهااعبملة  يف
  الوصل.

ًئاْۚ َوَفجَّْرََّن ِخاَلؽَبَُما نَػَهرًا  ،ٖٖرقم اِلية  (ٖٔ ْنُو َشيػْ ِكْلَتا اعْبَنػَّتَػنْيِ آَتْت ُأُكَلَها َوملَْ َتْظِلم مِّ
(ٖٖ) 
ًئاآَتْت ُأُكَلَها" "اعبملة  يف ْنُو َشيػْ اتفقت " َوَفجَّْرََّن ِخاَلؽَبَُما نَػَهرًاو" "و"َوملَْ َتْظِلم مِّ

 الوصليسمى  ،وكانت بينهم مناسبة آتمة اعبمل يف اػبِبية
ِذِه أََبًدا   ،ٖٙ-ٖ٘رقم اِلية  (ٗٔ َوَدَخَل َجنػََّتُو َوُىَو ظَاملٌ لِّنَػْفِسِو قَاَؿ َما َأُظنُّ َأف تَِبيَد ىََّٰ

َها َوَما ( ٖ٘) نػْ رًا مِّ َأُظنُّ السَّاَعَة قَاِئَمًة َولَِئن رُِّددتُّ ِإىَلَّٰ َرّبِّ أَلَِجَدفَّ َخيػْ
 (ٖٙ)ُمنَقَلًبا
ِذِه أََبًدا""اعبملة  يف و"َولَِئن رُِّددتُّ ِإىَلَّٰ  "َوَما َأُظنُّ السَّاَعةَ و"َما َأُظنُّ َأف تَِبيَد ىََّٰ
 الوصليسمى  ،ا مناسبة آتمةوكانت بينهم اتفقت اعبملتاف يف اػبِبية "َرّبِّ 

 (َٖٗوملَْ َتُكن لَُّو ِفَئٌة يَنُصُرونَُو ِمن ُدوِف اَّللَِّ َوَما َكاَف ُمنَتِصرًا  ) ،ٖٗرقم اِلية  (٘ٔ
" و "اعبملة "يف  اتفقت " َوَما َكاَف ُمنَتِصرًاَوملَْ َتُكن لَُّو ِفَئٌة يَنُصُرونَُو ِمن ُدوِف اَّللَِّ

 الوصل.يسمى اعبملتاف يف اػبِبية وكانت بينهما مناسبة آتمة، 
ُ اعْبَِباَؿ َوتَػَرى اأْلَْرَض اَبرَِزًة َوَحَشْرََّنُىْم فَػَلْم نُػَغاِدْر ، ٜٗ-ٚٗرقم اِلية  (ٙٔ َويَػْوـَ ُنَسريِّ

ُهْم َأَحًدا ) ُتُموََّن َكَما ِٚٗمنػْ َخَلْقَناُكْم َأوََّؿ َمرَّةٍْۚ ( َوُعِرُضوا َعَلىَّٰ َربَِّك َصفِّا لََّقْد ِجئػْ
َوُوِضَع اْلِكَتاُب فَػتَػَرى اْلُمْجرِِمنَي ُمْشِفِقنَي  (َٛٗبْل َزَعْمُتْم أَلَّن قبََّْعَل َلُكم مَّْوِعًدا )

َذا اْلِكَتاِب اَل يُػَغاِدُر َصِغريًَة َواَل َكِبريًَة ِإالَّ َأحْ  َصاَىاْۚ فبَّا ِفيِو َويَػُقوُلوَف اَيَويْػَلتَػَنا َماِؿ ىََّٰ
 (ٜٗ) َوَوَجُدوا َما َعِمُلوا َحاِضرًاِۗ َواَل َيْظِلُم َربَُّك َأَحًدا
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ُ اعْبَِباَؿ" و "َوتَػَرى اأْلَْرَض"اعبملة "يف  َوُوِضَع "، "َوَحَشْرََّنُىمْ و" َويَػْوـَ ُنَسريِّ
 الوصل.يسمى يف اػبِبية وكانت بينهما مناسبة آتمة،  اتفقت اعبمل  "اْلِكَتابُ 

مَّا َأْشَهدتػُُّهْم َخْلَق السََّماَواِت َواأْلَْرِض َواَل َخْلَق أَنُفِسِهْم َوَما  ، ٔ٘رقم اِلية  (ٚٔ
 (ٔ٘)ُكنُت ُمتَِّخَذ اْلُمِضلِّنَي َعُضًدا  

تاف اتفقت اعبمل" ُمتَِّخَذ اْلُمِضلِّنيَ  مَّا َأْشَهدتػُُّهْم َخْلَق" و "َوَما ُكنتُ اعبملة "يف 
 الوصل.يسمى هما مناسبة آتمة، يف اػبِبية وكانت بين

َها َمْصرِفًا  ، ٖ٘رقم اِلية  (ٛٔ ُدوا َعنػْ َورََأى اْلُمْجرُِموَف النَّاَر َفظَنُّوا أَنػَُّهم مَُّواِقُعوَىا َوملَْ َيَِ
(ٖ٘) 

َهااعبملة "يف  ُدوا َعنػْ يف اػبِبية تاف اتفقت اعبمل" َورََأى اْلُمْجرُِموَف النَّاَر" و "َوملَْ َيَِ
 الوصل.يسمى وكانت بينهما مناسبة آتمة، 

نَساُف ، ٗ٘رقم اِلية  (ٜٔ َذا اْلُقْرآِف لِلنَّاِس ِمن ُكلِّ َمَثٍلْۚ وََكاَف اإْلِ َوَلَقْد َصرَّفػَْنا يف ىََّٰ
 (َٗ٘أْكثَػَر َشْيٍء َجَداًل )

َذا اْلُقْرآِف لِلنَّاِس" و "وََكافَ اعبملة "يف  نَساُف َأْكثَػَر َشْيٍء  َوَلَقْد َصرَّفػَْنا يف ىََّٰ اإْلِ
 الوصل.يسمى يف اػبِبية وكانت بينهما مناسبة آتمة، تاف اتفقت اعبمل" َجَداًل 

َوَما َمَنَع النَّاَس َأف يُػْؤِمُنوا ِإْذ َجاَءُىُم اؽْبَُدىَّٰ َوَيْستَػْغِفُروا َربػَُّهْم ِإالَّ أَف ، ٙ٘رقم اِلية  (ٕٓ
َوَما نُػْرِسُل اْلُمْرَسِلنَي ِإالَّ ( ٘٘)ََتْتِيَػُهْم ُسنَُّة اأْلَوَِّلنَي أَْو ََيْتِيَػُهُم اْلَعَذاُب قُػُباًل  

 َوَُيَاِدُؿ الَّ 
رِيَن َوُمنِذرِيَنْۚ  َوازبََُّذوا آاَيِت َوَما ُمَبشِّ

ًۖ
ِذيَن َكَفُروا اِبْلَباِطِل لُِيْدِحُضوا ِبِو اغبَْقَّ

 (ٙ٘)أُنِذُروا ُىُزًوا  
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 "َوَما نُػْرِسُل اْلُمْرَسِلنَي" و" "،َوَيْستَػْغِفُروا َربػَُّهمْ " و"َوَما َمَنَع النَّاسَ " اعبملةيف 
يف اػبِبية وكانت بينهما مناسبة تاف اعبملاتفقت " "َوَما أُنِذُروا" وَوازبََُّذوا آاَيِت 

 الوصل.يسمى آتمة، 
َها َوَنِسَي َما َقدََّمْت ، ٚ٘رقم اِلية  (ٕٔ َوَمْن َأْظَلُم فبَّن ذُكَِّر ِِباَيِت َربِِّو َفَأْعَرَض َعنػْ

 ِإَّنَّ َجَعْلَنا َعَلىَّٰ قُػُلوِبِْم َأِكنًَّة َأف يَػْفَقُهوُه َويف آَذاِِنِْم 
َوقػْرًاًۖ َوِإف َتْدُعُهْم ِإىَل َيَداُهْۚ

 (ٚ٘اؽْبَُدىَّٰ فَػَلن يَػْهَتُدوا ِإًذا أََبًدا  )
اتفقت " ِإَّنَّ َجَعْلَنا َعَلىَّٰ قُػُلوِبِْم َأِكنًَّة" و"َوِإف َتْدُعُهْم ِإىَل اؽْبَُدىَّٰ اعبملة "يف 
 الوصل.يسمى يف اػبِبية وكانت بينهما مناسبة آتمة، تاف اعبمل

 (َٜ٘ك اْلُقَرىَّٰ أَْىَلْكَناُىْم َلمَّا ظََلُموا َوَجَعْلَنا ِلَمْهِلِكِهم مَّْوِعًدا  )َوتِلْ ، ٜ٘رقم اِلية  (ٕٕ
اتفقت " َوَجَعْلَنا ِلَمْهِلِكِهم مَّْوِعًدا " و"َوتِْلَك اْلُقَرىَّٰ أَْىَلْكَناُىْم  اعبملة "يف 
 الوصل.يسمى يف اػبِبية وكانت بينهما مناسبة آتمة، تاف اعبمل

أَمَّا السَِّفيَنُة َفَكاَنْت ِلَمَساِكنَي يَػْعَمُلوَف يف اْلَبْحِر َفَأَردتُّ َأْف ، ٕٛ-ٜٚرقم اِلية  (ٖٕ
َوأَمَّا ٱۡلغُلََُّٰم َفَكاَف أَبَػَواُه  (ٜٚأَِعيبَػَها وََكاَف َورَاَءُىم مَِّلٌك ََيُْخُذ ُكلَّ َسِفيَنٍة َغْصًبا )

 ( ًٓٛنا وَُكۡفرًا )ُمۡؤِمنَػنۡيِ َفَخِشيَنآٰ َأف يُػۡرِىَقُهَما طُۡغيََّٰ 
أَمَّا السَِّفيَنُة َفَكاَنْت ِلَمَساِكنَي " و" وََكاَف َورَاَءُىم مَِّلٌك ََيُْخُذ ُكلَّ  اعبملة "يف 

يف اػبِبية وكانت  اتفقت اعبمل ،و"َوأَمَّا ٱۡلغُلََُّٰم َفَكاَف أَبَػَواُه ُمۡؤِمنَػنۡيِ" "َسِفيَنٍة َغْصًبا
 الوصل.يسمى بينهم مناسبة آتمة، 
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َُما ، ٕٛرقم اِلية  (ٕٗ َوأَمَّا اعبَِْداُر َفَكاَف لُِغاَلَمنْيِ يَِتيَمنْيِ يف اْلَمِديَنِة وََكاَف رَبَْتُو َكنٌز ؽبَّ
ُِهَا َوَيْسَتْخرَِجا َكنَزُِهَا َرضْبًَة مِّن رَّبَِّكْۚ  ُلَغا َأُشدَّ وََكاَف أَبُوُِهَا َصاغِبًا َفَأرَاَد رَبَُّك َأف يَػبػْ

ِلَك ََتِْويُل َما ملَْ َتْسِطع عََّلْيِو َصبػْرًا   َوَما فَػَعْلُتُو َعْن أَْمرِيْۚ   (ٕٛ)ذََّٰ
َُما وََكاَف أَبُوُِهَا َصاغِبًا" و"َوأَمَّا اعبَِْداُر َفَكاَف لُِغاَلَمنْيِ "اعبملة يف  " وََكاَف رَبَْتُو َكنٌز ؽبَّ
يف اػبِبية وكانت تاف اتفقت اعبمل" َوَما فَػَعْلُتُو َعْن أَْمرِي" و"َوَيْسَتْخرَِجا َكنَزُِهَاو"

 الوصل.يسمى بينهما مناسبة آتمة، 
َناُه ِمن ُكلِّ َشْيٍء َسبَػًبا  ، ٗٛرقم اِلية  (ٕ٘  (ٗٛ)ِإَّنَّ َمكَّنَّا َلُو يف اأْلَْرِض َوآتَػيػْ

َناهُ  اعبملة "يف  يف اػبِبية وكانت بينهما تاف اتفقت اعبمل"  ِإَّنَّ َمكَّنَّا لَُو " و" َوآتَػيػْ
 الوصل.يسمى مناسبة آتمة، 

َئٍة َوَوَجَد ، ٙٛرقم اِلية  (ٕٙ َحَّتََّّٰ ِإَذا بَػَلَغ َمْغِرَب الشَّْمِس َوَجَدَىا تَػْغُرُب يف َعنْيٍ ضبَِ
 (ٙٛ)ِعنَدَىا قَػْوًماِۗ قُػْلَنا اَيَذا اْلَقْرنَػنْيِ ِإمَّا َأف تُػَعذَِّب َوِإمَّا َأف تَػتَِّخَذ ِفيِهْم ُحْسًنا  

يف اػبِبية وكانت تاف اتفقت اعبمل" َوِإمَّا َأف تَػتَِّخذَ و" ِإمَّا َأف تُػَعذَِّب"اعبملة "يف 
 الوصل.يسمى بينهما مناسبة آتمة، 

َوأَمَّا َمْن آَمَن َوَعِمَل َصاغِبًا فَػَلُو َجزَاًء اغْبُْسَنًَّٰۖ َوَسنَػُقوُؿ َلُو ِمْن أَْمرََِّن ، ٛٛرقم اِلية  (ٕٚ
 (ٛٛ) ُيْسرًا 
اتفقت "  َوأَمَّا َمْن آَمَن َوَعِمَل َصاغِبًا " و" َوَسنَػُقوُؿ َلُو ِمْن أَْمرََِّن ُيْسرًا اعبملة "يف 

  الوصل.يسمى يف اػبِبية وكانت بينهما مناسبة آتمة، تاف اعبمل
ًۖ فَِإَذا َجاَء َوْعُد َرّبِّ َجَعَلُو دَكَّاَءًۖ وََكاَف ، ٜٛرقم اِلية  (ٕٛ َذا َرضْبٌَة مِّن رَّّبِّ َوْعُد قَاَؿ ىََّٰ

 (ٜٛ)َرّبِّ َحقِّا  



ٕٔ٘ 
 

ًۖ " و" وََكاَف َوْعُد َرّبِّ َحقِّا اعبملة "يف  َذا َرضْبٌَة مِّن رَّّبِّ تاف اتفقت اعبمل"  قَاَؿ ىََّٰ
  الوصل.يسمى يف اػبِبية وكانت بينهما مناسبة آتمة، 

َوتَػرَْكَنا بَػْعَضُهْم يَػْوَمِئٍذ مَيُوُج يف بَػْعضًٍۖ َونُِفَخ يف الصُّوِر َفَجَمْعَناُىْم ، ٜٜرقم اِلية  (ٜٕ
 (ٜٜ)صَبًْعا  
يف اػبِبية تاف اتفقت اعبمل" َوتَػرَْكَنا بَػْعَضُهْم " و" َونُِفَخ يف الصُّوِر  اعبملة "يف 

  الوصليسمى وكانت بينهما مناسبة آتمة، 
َن َكاَنْت أَْعيُػنُػُهْم يف ِغطَاٍء َعن ِذْكرِي وََكانُوا اَل َيْسَتِطيُعوَف الَِّذي، ٔٓٔرقم اِلية  (ٖٓ

 (ٔٓٔ)ظَبًْعا  
اتفقت " الَِّذيَن َكاَنْت أَْعيُػنُػُهْم يف ِغطَاٍء" و" وََكانُوا اَل َيْسَتِطيُعوَف ظَبًْعا اعبملة "يف 

 الوصليسمى يف اػبِبية وكانت بينهما مناسبة آتمة، تاف اعبمل
 :11حمل م  اإلعراب والثاين كان للجملع ة األوىلإذا   ( ب

َعل لَُّوۥ ِعَوَجا ٱغۡبَۡمُد َّللَِِّ ٱلَِّذيٰٓ أَنَزَؿ َعَلىَّٰ َعۡبِدِه ٱۡلِكتََّٰبَ ، ٔرقم اِلية  (ٔ  (ٔ)  َوملَۡ ََيۡ
َعلاعبملة "يف   ؿبل من اإلعراب "صلة اؼبوصوؿ" اتفقت اعبملتاف أَنَزَؿ" و "َوملَۡ ََيۡ

 الوصليسمى  ،وكانت بينهما مناسبة آتمة
َيٌة آَمُنوا ِبَربِِّْم َوزِْدََّنُىْم ُىًدى (ٕ  (ٖٔ) كَبُْن نَػُقصُّ َعَلْيَك نَػَبَأُىم اِبغبَْقِّْۚ ِإنػَُّهْم ِفتػْ

وكانت  ؿبل من اإلعراب "النعت" اتفقت اعبملتاف" َوزِْدََّنُىمْ و" "آَمُنوا"اعبملة  يف
 الوصليسمى  ،بينهما مناسبة آتمة

                                                           
 ٜٕٗاؼبرجع السابق، ص.  ٔٔ
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َوتَػَرى الشَّْمَس ِإَذا طََلَعت تػَّزَاَوُر َعن َكْهِفِهْم َذاَت اْلَيِمنِي َوِإَذا ، ٚٔرقم اِلية  (ٖ
 ُ ِِۗ َمن يَػْهِد اَّللَّ ِلَك ِمْن آاَيِت اَّللَّ ْنُوْۚ ذََّٰ َماِؿ َوُىْم يف َفْجَوٍة مِّ َغَرَبت تػَّْقِرُضُهْم َذاَت الشِّ

 (ٚٔ)يِّا مُّْرِشًدا  فَػُهَو اْلُمْهَتدًِۖ َوَمن ُيْضِلْل فَػَلن ذبََِد َلُو َولِ 
ؿبل من  اتفقت اعبملتاف و"َوِإَذا َغَرَبت" َوتَػَرى الشَّْمَس ِإَذا طََلَعت""اعبملة  يف

ؿبل  اتفقت اعبملتاف"، َوَمن ُيْضِللْ " و"َمن يَػْهِد اَّللَُّ ، "اإلعراب "مضاؼ إليو"
 الوصليسمى  ،وكانت بينهما مناسبة آتمة من اإلعراب "فعل شرط"

 (َٜٕأَحاَط ِبِْم ُسرَاِدقُػَهاْۚ َوِإف َيْسَتِغيُثوا يُػَغاثُوا )، ٜٕرقم اِلية  (ٗ
""اعبملة  يف ؿبل من تاف اعبملاتفقت  "و"َوِإف َيْسَتِغيُثوا يُػَغاثُوا َأَحاَط ِبِْم ُسرَاِدقُػَهاْۚ

 الوصليسمى  ،وكانت بينهما مناسبة آتمةاإلعراب "النعت للنار"، 
مََّثاًل رَُّجَلنْيِ َجَعْلَنا أِلََحِدِِهَا َجنػَّتَػنْيِ ِمْن أَْعَناٍب  َواْضِرْب ؽَبُم ،ٖٖ-ٕٖرقم اِلية  (٘

نَػُهَما َزْرًعا ) ْنُو َٕٖوَحَفْفَناُِهَا بَِنْخٍل َوَجَعْلَنا بَػيػْ ( ِكْلَتا اعْبَنػَّتَػنْيِ آَتْت ُأُكَلَها َوملَْ َتْظِلم مِّ
ًئاْۚ َوَفجَّْرََّن ِخاَلؽَبَُما نَػَهرًا )  (َٖٖشيػْ

نَػُهَما َزْرًعاو" "َوَحَفْفَناُِهَاو" ""َجَعْلَنا أِلََحِدِِهَا َجنػَّتَػنْيِ اعبملة  يف اتفقت  "َوَجَعْلَنا بَػيػْ
يسمى  ،بينهم مناسبة آتمة واوكانؿبل من اإلعراب "نعت من رجلني"،  اعبمل
 . الوصل

ُ َرّبِّ َواَل ُأْشرُِؾ ِبَرّبِّ َأَحًدا  ، ٖٛرقم اِلية  (ٙ  (ٖٛ)لََِّّٰكنَّا ُىَو اَّللَّ
""اعبملة  يف  ؿبل من اإلعراب "خِب مبتدأتاف اعبملاتفقت  "و"َواَل ُأْشرِؾُ  اَّللَُّ َرّبِّ
 الوصليسمى "، ألَّن



ٕٔٚ 
 

َوُأِحيَط بَِثَمرِِه َفَأْصَبَح يُػَقلُِّب َكفَّْيِو َعَلىَّٰ َما أَنَفَق ِفيَها َوِىَي َخاِويٌَة ، ٕٗرقم اِلية  (ٚ
َتيِن ملَْ ُأْشرِْؾ ِبَرّبِّ َأَحًدا  )َعَلىَّٰ ُعُروِشَها َويَػُقوُؿ   (ٕٗاَيلَيػْ

"، أصبحؿبل من اإلعراب "خِب  تافاتفقت اعبمل "َويَػُقوؿُ و" "يُػَقلِّبُ "اعبملة  يف
 . الوصليسمى 

َوُوِضَع اْلِكَتاُب فَػتَػَرى اْلُمْجرِِمنَي ُمْشِفِقنَي فبَّا ِفيِو َويَػُقوُلوَف اَيَويْػَلتَػنَا ، ٜٗرقم اِلية  (ٛ
َذا اْلِكَتاِب اَل يُػَغاِدُر َصِغريًَة َواَل َكِبريًَة ِإالَّ َأْحَصاَىاْۚ َوَوَجُدوا َما َعِمُلوا َحاِضرًاِۗ َماِؿ  ىََّٰ

 (َٜٗواَل َيْظِلُم َربَُّك َأَحًدا )
تاف ؿبل من اإلعراب اتفقت اعبمل "و"َويَػُقوؿُ  ُمْشِفِقنَي فبَّا ِفيِو""اعبملة  يف
 الوصل. يسمى حاؿ"، "

َوَما َمَنَع النَّاَس َأف يُػْؤِمُنوا ِإْذ َجاَءُىُم اؽْبَُدىَّٰ َوَيْستَػْغِفُروا َربػَُّهْم ِإالَّ َأف ، ٘٘رقم اِلية  (ٜ
 (ََ٘٘تْتِيَػُهْم ُسنَُّة اأْلَوَِّلنَي َأْو ََيْتِيَػُهُم اْلَعَذاُب قُػُباًل  )

ل من اإلعراب "مفعوؿ تاف ؿباتفقت اعبمل "و"َوَيْستَػْغِفُروا َأف يُػْؤِمُنوا" "اعبملة  يف
 . الوصليسمى بو َثف"، 

ْن ِعنِدََّن َوَعلَّْمَناُه ِمن لَُّدَّنَّ ، ٘ٙرقم اِلية  (ٓٔ َناُه َرضْبًَة مِّ ْن ِعَباِدََّن آتَػيػْ فَػَوَجَدا َعْبًدا مِّ
 (٘ٙ)ِعْلًما  

َناُه َرضْبًَة " "اعبملة  يف تاف ؿبل من اإلعراب اتفقت اعبمل "و" َوَعلَّْمَناُه  آتَػيػْ
 الوصل. يسمى "نعت"، 

 (ٖٚقَاَؿ اَل تُػَؤاِخْذين دبَا َنِسيُت َواَل تُػْرِىْقيِن ِمْن أَْمرِي ُعْسرًا  )، ٖٚرقم اِلية  (ٔٔ



ٕٔٛ 
 

تاف ؿبل من اإلعراب اتفقت اعبمل "و" َواَل تُػْرِىْقيِن  اَل تُػَؤاِخْذين " "اعبملة  يف
 الوصل. يسمى "، ؿبّل نصب مقوؿ القوؿ"

َئٍة َوَوَجَد ، ٙٛرقم اِلية  (ٕٔ َحَّتََّّٰ ِإَذا بَػَلَغ َمْغِرَب الشَّْمِس َوَجَدَىا تَػْغُرُب يف َعنْيٍ ضبَِ
 (ِٙٛعنَدَىا قَػْوًماِۗ قُػْلَنا اَيَذا اْلَقْرنَػنْيِ ِإمَّا َأف تُػَعذَِّب َوِإمَّا َأف تَػتَِّخَذ ِفيِهْم ُحْسًنا  )

تاف ؿبل من اإلعراب "جواب اتفقت اعبمل " و" َوَوَجدَ  َوَجَدَىا " "اعبملة  يف
 الوصل. يسمى الشرط"، 

ُُكْم إِلٌََّٰو َواِحٌدًۖ َفَمن َكاَف   ُقلْ ، ٓٔٔرقم اِلية  (ٖٔ َا ِإؽبََّٰ ثْػُلُكْم يُوَحىَّٰ ِإَلَّ أَّنَّ َا َأََّن َبَشٌر مِّ ِإَّنَّ
 ِة َربِِّو َأَحًدا  يف ُصُدوِر النَّاِس"يَػْرُجو لَِقاَء رَبِِّو فَػْليَػْعَمْل َعَماًل َصاغِبًا َواَل ُيْشرِْؾ ِبِعَبادَ 

(ٔٔٓ) 
تاف ؿبل من اإلعراب "جواب اتفقت اعبمل " و" َواَل ُيْشرِؾْ  فَػْليَػْعَمْل " "اعبملة  يف

 الوصل.يسمى الشرط"، 


