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 ثوابت املبتدأ

 عرض وتطبيق 
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  ِكتاب
 ثوابت املبتدأ شرح

  لشرحِ حنوي تطبيقي مميز  ِكتاب  
 يف القرآن الكرمي  اثبًتا حنوًًي للمبتدأ 22أكثر من 

 ويف غريه
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 مجيع احلقوق حمفوظة للمؤلف

  الثالثةالطبعة 
 م 2021هـ =  1443

 
 املوقع اإللكرتون 

https://mekkawyacademy.com/  
 

 وبقناة اليوتي -2        صفحة الفيسبوك -1
 صفحة التويرت -4           قناة التيليجرام  -3
 رابط التواصل واتس آب - 6      صفحة االنستجرام  -5
 على تيليجرام  شرح الكتاب على هذا الرابط -7 . حتميل تطبيق األكادميية  -6
 

إىلاستناد   رقم  ا  اإلفتاء  جملس  قرار  وبيعها    3/2001  الكتب  نسخ  بتحرمي 
دون إذن املؤلف والناشر وعمًل  ابألحكام العامة حلماية حقوق امللكية الفكرية؛ 

اسم الكتاب إال بذكر    فإنَّه ال ُيسمح ألحٍد أن ينقل معلومات من هذا الكتابِ 
% كما هو 10على  زيد  يف اهلامش، وجيُب أن يكون النقُل بنسبٍة ال تصراحة  

ِمْنه فإنَّه يُوزع على الطلبِة، دون    متعارٌف عليه عند الباحثني. وإذا مت التدريس 
 تغيري أو تعديل فيه، ودون نسبة ما فيه لنفسك.

 
 فمن بركة العلم نسبته إىل أهله. 
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 مقدمة 
آله وأصحابه   ىوعلاحلمد هلل وكفى وصالة وسالًما على رسوله الذي اصطفى،  

 الشرفا.لني املستكم
 أما بعد، 

اثبًتا حنوًًي يف مؤلٍف واحد    22جيمع شرًحا ألكثر من    حنوي   أوُل ِكتاب   فهذا
 من القرآن الكرمي.كثرية أبمثلة تطبيقية إحصائية  
 اجلملة االمسية( شرح  )جزء  من الكتاب األكرب الذي بعنوان  وهذا الكتاب هو  

وهذه ،  اجلملة االمسيةدورة  يف    ناوالكتاب األكرب هو من الكتب املقررة على طالب
  .(102النحوية رقم ) الدورة هي الدفعة

وقد مت شرح هذا الكتاب يف حماضرات عاملية أونالين عن طريق برانمج الزووم 
من   أكثر  من  هذا   120لطالٍب  شرح  قناة  على  الشرح  تسجيل  مت  وقد  دولة، 

 الكتاب على تيليجرام واليت على هذا الرابط 
https://t.me/joinchat/oWCbrmhclFA3OGQ0     

 وكذلك عن طريق هذا الرابط على قناتنا على يوتيوب  
9EU6=PLYsthttps://www.youtube.com/playlist?li

WpMrEwwCSYsH5S_V2P4RBv5n9Q1 
قناة  على  ويوجد  شرحه،  روابط  وكذلك  الكتاب،  اآلن  معك  فأنت  َثمَّ  ومن 

 تيليجرام اختبار هنائي لقياس مدى فهمك هلذا الكتاب.
فهم  وهو الوصول إىل    يف اهلدفِ   وقد اجتهدُت يف ُحسن عرضه وتبويبه ليصبَّ 

 . ثوابت املبتدأالكثري من 
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 مقدمة، ومبحثني، وخامتة. إىل ه  وقد قسمت
(،  أركان اجلملتني: االمسية والفعليةاألول منهما بـ )  ، فقد عنونتُ املبحثانِ أما  

 وأوضحت فيه هذه األركان أبمثلة تطبيقية ُمعربة.
(، وقد شرحُت يف هذا املبحث شرح ثوابت املبتدأوالثان منهما قد عنونته بـ )

أكثر من   للمبتد  22الثان  اأ  اثبًتا  بطريقة   الكرميلقرآن  يف  ُمفصاًل  ويف غريه شرًحا 
تطبيقية إحصائية حتليلية رائعة، وقد أكثرُت من ذكر األمثلة والتطبيقات من القرآن  

 الكرمِي ليعمق الفهم عند الدارسني. 
    

 فأسأل هللا أن ينفع هبذا الكتاب وأن يكتب له القمبول واالنتشار.
 

 كتبه
 حممد عبد الشايف مكاوي

 مصر   –هرة  اقلا
 2022  أبريل  19
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 أسئلة شائعة 
 هل جيوُز نشر هذا الكتاب على اإلنرتنت ؟ 

 اإلجابة: جيوز، دون تغيري أي حرف من الكتاب. 
 هل جيوُز طباعة نسخة شخصية من الكتاب لنفسي ؟ 

 اإلجابة: جيوز، دون تغيري أي حرف من الكتاب.  
 لطًليب ؟قوم بتدريس هذا الكتاب هل جيوز أن أ

جيجاإل الكتاب   وز،ابة:  هذا  من  نسخ  توزيع  خالل  من  على   نفسه  ولكن 
 طالبك، والتدريس منه، ودون تغيري أي حرف من الكتاب. 

 هل جيوز طباعة نسخة ورقية من هذا الكتاب وتوزيعه ؟
 اإلجابة: جيوز، دون تغيري أي حرف من الكتاب.  
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منه،   جزء  أي  أو  الكتاب،  هذا  نشر  إبعادة  م  يوأبُيسمح  ن شكل 

شكال، أو نسخه، أو حفظه يف أي نظام إلكرتون أو ميكانيكي ميكن األ
 اسرتجاع الكتاب، أو أي جزء منه، وكذلك ال 

 
 
 

 املبحث األول:  
 أركاُن اجلملتني  
 )االمسية والفعلية(
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 خريطة النحو العريب 
وحرف،   عل وفالنحو العريب يعمل يف أواخر الكلمة، والكلمة تنقسم إىل اسم إنَّ 

 .واجلدول التايل يوضح ذلك 
 حرف فعل اسم

إال  معربة  كلها  األمساء 
 بعض األمساء فهي مبنية:

 الضمائر.  -1
 ء اإلشارة. أمسا -2
 املوصولة.  مساءاأل -3
 اء الشرط. أمس -4
 ستفهام. أمساء اال -5
 أمساء األفعال.   -6
بـ   -7 املنتهية  األعالم 

 )ويه(. 
 األعداد املركبة.   -8
 بعض الظروف.  -9

املا مبين  ضيالفعل  وهو   :
املضارعدائًما.   : الفعل 

يف  إال  معرًًب  يكون 
اتصل    (1) :  حالتني إذا 

( أو اتصل  2. )بنون نسوة
مباشرة.   توكيد  فعل بنون 

 : مبين دائًما. األمر

ل احلروف مبنية وال حمل  ك
 هلا من اإلعراب.

   حرفًا. 80وعددها 

الرفع  بني  املشرتك 
واجلر: )التوابع:   والنصب 

 –ق  نسالعطف    –الصفة  
 ه(.بنوعيالتوكيد  –البدل 
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 :  ملة االمسيةنواسخ اجل
الفعلية:ال )كان    نواسخ 

وأخواهتا  ظن    –وأخواهتا  
 وأخواهتا(. كاد   –

احلرفية: )إنَّ    النواسخ 
النافية ال    –هتا  وأخوا

األحرف   –للجنس  
)ما  بليس  املشبهة 

 –ال    -ِإْن    –احلجازية  
 .الت(

 األمساء
 تراجمرو  منصوابت  مرفوعات 

 املبتدأ 
 اخلرب

 الفاعل 
 انئب الفاعل

اخل )به  املفاعيل    –مسة 
 –ألجله    –ه  في   –ه  مع

 .املطلق(
)احلال   املفاعيل   –أشباه 

  –االستثناء    –التمييز  
 . النداء( 

 . اجملرور حبرف اجلر
 .اجملرور ًبإلضافة
 اجملرور ًبلتبعية. 
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 اع اجلملأنو 
 مجلة امسية أو فعلية أو شبه مجلة

ليس هلا حمل من  وأ مجل هلا حمل
 اإلعراب 

 : حممد  جمتهد .مجلة امسية -1
 : جيتهُد حممد . مجلة فعلية -2
: شبه مجلة من جار وجمرور -3

 .يف الدراسِة( )جيتهد  حممد  
 :شبه مجلة من ظرف ومضاف  -4
 فوقم الشجرة(. )العصفور يه: إل
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 أركان اجلملة االمسية
 :  قسمنيإنَّ اجلملةم عموًما تنقسمُ 

 مجلة امسية، ومجلة فعلية. 
 من مبتدأ وخرب، مثل: )حممد  جمتهد (.  ة االمسيةملجلاتتكون و
 ( أمسافر أخوك؟مبتدأ ومرفوع يسد مسد اخلرب، مثل: ) من  أو

 تتكون اجلملة االمسية من  
 يسد مسد اخلرب  ومرفوعمبتدأ  خرب  و مبتدأ 

 ؟  أمسافر أخوك حممٌد جمتهدٌ 
م  حممد: و مبتدأ  الضمة عالرفوع  رفعه  مة 

مرفوع للمبخرب    جمتهٌد:الظاهرة.   تدأ 
 وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. 

الفتح    :اهلمزة مبين على  استفهام  حرف 
اإلعراب.   من  له  حمل  مبتدأ    مسافر:ال 

الظاهرة.   الضمة  رفعه  وعالمة  مرفوع 
مرفوع   أخوك: اخلرب  مسد  سد  فاعل 

الضمة ألنه  نيابة عن  الواو  رفعه  وعالمة 
األ امن  مضاف. مساء  وهو  خلمسة، 

رز متصل مبين  ًبضمري  كاف اخلطاب:
 على الفتح يف حمل جر مضاف إليه. 
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 أركان اجلملة الفعلية 
، مثل: 1من فعل وفاعل على األقل إذا كان الفعل الزًما  اجلملة الفعليةتتكون  و

 (. حممٌد إىل املدرسةِ  ذهب)
الف إذا كان  به  ومفعول  وفاعل  فعل  من  متعأو  )2دًيً عل  مثل:  سعيٌد ى  أر ، 

  (.ُرمِسَْت لوحةٌ وانئب فاعل، مثل: )فعل  (، أو من حممد ا
 تتكون اجلملة الفعلية من  

فعل وفاعل إذا كان 
 الفعل الزم ا

فعل وفاعل ومفعول به 
 إذا كان الفعل متعدي  

 فعل وانئب فاعل 

ا  رأى ذهب حممٌد إىل املدرسةِ   ُرمِسَْت لوحةٌ  سعيٌد حممد 
فعبهذ ما:  مبين  ل  ٍض 

: حممدعلى الفتح الظاهر.  
مر فاع رفعه ل  وعالمة  فوع 

الظاهرة.   : إىلالضمة 
على  مبين  جر  حرف 
من   له  حمل  ال  السكون 

اسم  املدرسةاإلعراب.    :

ماضٍ رأى:   مبين   فعل 
الفتح  عل على ى  املقّدر 

للتعذر ٌد: سعي  .األلف 
رفعه  وعالمة  مرفوع  فاعل 

الظاهرة. ا:   الضمة  حممد 
منصوب   به  مفعول 
الفتحة  نصبه  وعالمة 

 الظاهرة. 

مبين ُرسمَ  ماٍض  فعل   :
وهو  الظاهر،  الفتح  على 
فاعله.   ُيسمَّ  مل  ملا  مبين 

حرف والتاء للتأنيث   :
مبين على السكون ال حمل  

من  : لوحةاب.  اإلعر   له 
انئب فاعل مرفوع وعالمة  

 الظاهرة.  لضمةرفعه ا
 

( فال يقبل اهلاء، مثل، وهو الذي ال يقبل الضمري )هاء الغيبة(،  هعول ب: أي الذي ليس له مفالفعل الًلزم  1 : )ذهبم
 ال نستطيع أن نقول: ذهبمه. 

: )رسمم( فإنَّه يقبل اهلاء،  مثل: أي له مفعول به واحد أو أكثر، وهو الذي يقبل الضمري )هاء الغيبة(، الفعل املتعدي 2
  نستطيع أن نقول: رمسمه.
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)إىل(   اجلر  حبرف  جمرور 
الكسرة  جره  وعالمة 

 الظاهرة. 
اجلملة اجلار   وشبه  من 

ًبلفعل   يتعلق  واجملرور 
 )ذهب(. 

  مًلحظة مهمة:
ال تكون اجلملة فعليًة إال بوجود ركنني على األقل )فعل وفاعل أو فعل وانئب  

 فاعل(.
وبناء  عليه: فما تصنيف اجلمل املبدوءة ابألفعال الناقصة كـ )كان وأخواهتا( 

 و)كاد وأخواهتا( ؟ 
ه اإلجابة شر فعااألذه  :  فقدت  ألهنا  الناقصة  ًبألفعال  شروط  طًا  ل مسيت  من 

امسها   هلا  وإمنا  هلا،  فاعل  انئب  أو  فاعل  وجود  عدم  هو  الشرُط  وهذا  األفعال، 
َثمَّ   فعلية وخربها، ومن  امسية ال مجلة  تكون مجلة  بفعل انقٍص  املبدوءة    فاجلملة 

 على القول الراجح عندان. 
ا  كان حممٌد جمتفاجلملتان: ) عل  الف  ( مجلتاِن امسيتاِن؛ ألنكاد حممٌد جيتهدُ   –هد 

 فيهما ال فاعل أو ال انئب فاعل له. 
وأخواهتا مجل فعلية حبيث   كان وأخواهتا أو كادوهناك قول أبن اجلمل املبدوءة ب
 ن أو كاد يكون حااًل. كايكون اسم كان أو كاد فاعاًل، وخرب
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اإعراب )  لوجهني ( على اكان حممٌد جمتهد 
 ( 2)  مجلة فعلية ( 1)  امسيةمجلة 

ى  : فعل ماٍض انقص انسخ مبين علكان
 الفتح ال حمل له من اإلعراب. 

كاحممد اسم  رفعه :  وعالمة  مرفوع  ن 
 الضمة الظاهرة. 

ا : خرب كان منصوب وعالمة نصبه جمتهد 
 الفتحة الظاهرة. 

: فعل اتم مبين على الفتح الظاهر كان
 ال حمل له من اإلعراب. 

فاعل حممدٌ  الضمة    مرفوع  :  رفعه  وعالمة 
 الظاهرة. 

ا نصبها جمتهد  وعالمة  منصوبة  حال   :
 الفتحة الظاهرة. 
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 ملبتدأ ا
 هو ما نبدأُ به اجلملة يف الغالِب، وحيتاُج إىل خرٍب ليخرب عنه.  -1
واألصل فيه أن يكون معرفة ال نكرة، وقد يكون نكرة يف بعض احلاالت    -2

 . (يةاالمس اجلملة)اليت أفردانها يف كتابنا 
فيأيت قبل اخلرب، وقد أييت املبتدأ بعد ارة  واألصل يف املبتدأ أن يكون له الصد -3

 أو جوازًا يف بعض احلاالت أيًضا.  خربه وجوًبً 
 واألصل يف املبتدأ أن يُذكر وقد حُيذف يف بعض احلاالت أيًضا.  -4
 ونسأل عن املبتدأ بـ )َمْن( أو )ما(.  -5
 ( مبتدأ. حممد: حممد. فكلمة ) اإلجابةتهد ؟ (.. من اجملحممٌد جمتهد)
 ( مبتدأ. الشجرة: الشجرة. فكلمة ) اإلجابة(.. ما املثمر ؟ ةمثمر الشجرة )
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 تلخيص 
 اخلرب  املبتدأ

 ما خيرب عن املبتدأ هو الذي نبدأ به اجلملة يف الغالبِ 
 .نسأل عن املبتدأ بـ )َمْن(

 ممْن اجملتهد ؟مثل: )حممد جمتهد( 
 د.حمم

 ل عنه بـ )ما(.نسأأو 
 (  الشجرُة مثمرةمثل: )
 الشجرة  ر ؟ملثمما ا

ماذا  –نسأل عن اخلرب بـ )ما به 
 ماله(؟ –حدث له 

 حممد ما به ؟ 
 جمتهد 

 الشجرة ما هبا ؟
 مثمرة 

 

 تتكون اجلملة االمسية من 
 يسد مسد اخلرب ومرفوعمبتدأ  خربو مبتدأ 

 
 أنواع اخلرب

 شبه مجلة   مجلة مفرد
 جار وجمرور فعلية  امسية 

ظرف  
 ومضاف إليه 
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 أبتدأنواع امل
 –لصريح  مؤول ًبمصدر    –مبين  اسم    –معرب  )اسم  :  أنواع   أربعةاملبتدأ له  

نوٍع من  كل  يكون مسبوقًا حبرف جر زائد أو شبيه ًبلزائد(، وإليك التفصيل يف  أن  
  هذه األنواع.

 
: املبتدأ االسم املعرب  {  اْلعمالمِمنيم  رمبِّ لِلَِّ  احْلَْمدُ كقوله: } ،أوال 

 
 إعراهبا الكلمة
 مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. احلمُد 

 : حرف جر مبين على الكسر ال حمل له من اإلعراب.  (الًلم ) هلل
اجلالل (هللا) اسم  التعظيم   اسم  :  على  )الالم( حبر   جمرور  اجلر  ف 

الظاهرة.   الكسرة  جره  اجلملةوعالمة  اجلا  وشبه  و من  اجملرور  ر 
 لق خبرب حمذوف تقديره )خمتص(.يتع
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رِِهْم  خمرمُجوا}: قولهكاثني ا: املبتدأ االسم املبين،  رم اْلممْوتِ  ُهمْ وم ِمْن ِدًيم  {.أُُلوف  حمذم
 

 إعراهبا الكلمة
  راب.حرف للحال مبين على الفتح ال حمل له من اإلع الواو
  .ل رفع مبتدأ حم ضمري ًبرز منفصل مبين على السكون يف هم 

 مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.)هم( خرب للمبتدأ  ألوف 

 
 

 تصوموا خري  لكم{.  وأنكقوله: }  :ؤول ابلصريحاملصدر اثلث ا: املبتدأ امل
 إعراهبا الكلمة
 حرف استئناف مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب. الواو

 أن 
مصدري الونص   حرف  السكون  على  مبين  حم ب  من    له  ل 

 اإلعراب. 

 تصوموا
نيابة  النون  حذف  نصبه  وعالمة  )أن(  بـ  منصوب  مضارع  فعل 

: ضمري ًبرز (واو اجلماعة)ألنه من األمثلة اخلمسة.    ؛ عن الفتحة
 متصل مبين على السكون يف حمل رفع فاعل. 

لتقدير: ، واواملصدر املؤول من أن والفعل )تصوم( يف حمل رفع مبتدأ
 مكم خرٌي لكم.صياوصومكم أو و 

 ..{ صلة املوصول احلريف )أن( ال حمل هلا من اإلعراب..ومجلة }تصوموا
 خرب للمبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.  خري  
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الفتح ال حمل له من   :)الًلم( لكم الم الضمري حرف جر مبين على 
ًبرز متصل مري  كاف اخلطاب جلمع الذكور ض  )كم(: اإلعراب.  
 .  (الالم)ر حبرف اجلر كون يف حمل جر اسم جمرو السمبين على 

 من اجلار واجملرور يتعلق ًبخلرب )خري(.  وشبه اجلملة
 مجلة }أن تصوموا خرٌي لكم{ استئنافية ال حمل هلا من اإلعراب.

 
 

 : سبوق حبرف جر زائد أو شبيه ابلزائدرابع ا: املبتدأ امل
ًبلز  شبيه  جر  حبرف  املبتدأ  ُيسبق  (رُ )  كـ ائد  فقد  زائد كـ    بَّ جر  حبرف  أو 

 )ِمْن، الباء( كما يف األمثلة التالية: 
- ) ُربَّ أٍخ لك مل تلده )، كقولنا:  مسبوق حبرف جر شبيه ابلزائد = )ُربَّ

 أخ: مبتدأ جمرور لفظًا مرفوع حماًل.  أمُّك(،
 إعراهبا الكلمة

 ب.عراحرف جر شبيه ًبلزائد مبين على الفتح ال حمل له من اإل ُربَّ 
 مبتدأ جمرور لفظًا مرفوع حماًل. خٍ أ

من  )الًلم(:   لك  له  حمل  ال  الفتح  على  مبين  جر  حرف  الضمري  الم 
ضمري ًبرز متصل مبين على الفتح يف   )كاف اخلطاب(:اإلعراب.  

)الالم(.   اجلر  حبرف  جمرور  اسم  جر  اجلملةحمل  اجلار   وشبه  من 
 واجملرور )لك( يتعلق بصفة حمذوفة لـ )أخ(.

 زم وقلب مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب. في وجن ف حر  مل
 فعل مضارع جمزوم بـ )مل( وعالمة جزمه السكون.  )تلد(: تلده 
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الغيبة(: نصب    )هاء  حمل  يف  الضم  على  مبين  متصل  ًبرز  ضمري 
 مفعول به مقدم. 

(: فاعل مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، وهو مضاف. أم) أمُّك 
ا )كا الفتح يف حمل جر   :(ابط خلف  مبين على  ضمري ًبرز متصل 

 مضاف إليه. 
 واجلملة الفعلية )مل تلده أمك( يف حمل رفع خرب للمبتدأ )أخ(.

 
)ِمْن(  - الزائد  اجلر  حبرف  هللا  ، كقوله:  مسبوق  غرُي  خالٍق  من  }هل 

 ، خالق: مبتدأ جمرور لفظًا مرفوع حماًل. يرزقكم{
 إعراهبا الكلمة

 لى السكون ال حمل له من اإلعراب. بين عمم هااستف حرف  هل
من   ِمنْ  له  حمل  ال  السكون  على  مبين  للتوكيد  زائد  جر  حرف 

 اإلعراب. 
 . مبتدأ جمرور لفظًا مرفوع حماًل  خالق
صفة لـ )خالق( على احملل مرفوعة وعالمة رفعها الضمة الظاهرة.   غرُي 

 . ةوهي مضاف
م وعالمة جره الكسرة لتعظياى  عل رور  اسم اجلالل مضاف إليه جم هللا

 الظاهرة. 
 .فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة )يرزق(: يرزقكم

 . (هو) الفاعل ضمري مسترت جوازًا تقديره 
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)كم(: الذكور  جلمع  اخلطاب  مبين   كاف  متصل  ًبرز  ضمري 
 على السكون يف حمل نصب مفعول به. 

 (. )خالق دأ بتللم ..{ يف حمل رفع خرب.مجلة }يرزقكم
 ..{ استئنافية ال حمل هلا من اإلعراب. .مجلة }هل من خالق

 

 
)الباء(،   - الزائد  اجلر  حبرف  درهم(، حسب: مسبوق  )حبسبك  كقولنا: 

 مبتدأ جمرور لفظًا مرفوع حماًل. 
 إعراهبا الكلمة
لى الكسر ال حمل له من  : حرف جر زائد للتوكيد مبين ع(الباء) حبسبك

( جمر دبتم  :(بسحاإلعراب.  وهو  أ  حماًل،  مرفوع  لفظًا  ور 
الفتح  (كاف اخلطاب) مضاف.   : ضمري ًبرز متصل مبين على 

 يف حمل جر مضاف إليه. 
 مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.)حسب( خرب للمبتدأ  درهم

 واألصل: )حسبك درهم( 
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 تلخيص ألنواع املبتدأ 
 حمصدر مؤول ابلصري اسم مبين اسم معرب

 {لِلَِِّ رمبِّ اْلعمالمِمنيم  ْمدُ احلَْ }
الكتاُب ال ريب  ذلك}

 فيه{ 
 تصوموا خري  لكم{ وأن}

: مبتدأ مرفوع احلمدُ 
وعالمة رفعه الضمة 

 الظاهرة.

: اسم إشارة مبين  ذلك
على الفتح يف حمل رفع  

 مبتدأ 

املصدر املؤول من أن  
والفعل )تصوم( يف حمل  

 رفع مبتدأ 
 

 
 

 
 ا املرفوع حمًل  ر لفظ  و ر جملدأ اتلخيص للمبت

 مسبوق حبرف جر زائد مسبوق حبرف جر شبيه ابلزائد 
)  الباء ِمنْ  )ُربَّ

 ُربَّ أٍخ لك مل تلده أمُّك
}هل من خالٍق غرُي هللا  

 يرزقكم{ 
 حبسبك درهم 
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من  شكل  وأبي  منه،  جزء  أي  أو  الكتاب،  هذا  نشر  إبعادة  ُيسمح 

إلكرتون أو ميكانيكي ميكن نظام    أي  ظه يفاألشكال، أو نسخه، أو حف
 اسرتجاع الكتاب، أو أي جزء منه، وكذلك ال 

 
 
 

 املبحث الثاين:  
 شرح ثوابت املبتدأ 
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 معىن ثوابت املبتدأ
ا   الثابت املقصود به يف هذا الكتاب: كلمات إذا اتصفت بصفات معينة فإهنَّ

 : تكون مبتدأ، وقد قسمت هذه الثوابت ثالثة أقسامٍ 
 : االسم الواقع بعد ستَّ عشرةم كلمة يكون مبتدأ.  األول سملقا

: املصدر املؤول من مهزة التسوية والفعل دائًما يكون يف حمل رفع القسم الثاين 
 مبتدأ. 

كلمات تكون مبتدأ أو يف حمل رفع مبتدأ، وعددها مخس  :  القسم الثالث
 كلمات. 

 
 .ام قساأل ويف الصفحات التالية تفصيل لكل قسم من هذه
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من  شكل  وأبي  منه،  جزء  أي  أو  الكتاب،  هذا  نشر  إبعادة  ُيسمح 
األشكال، أو نسخه، أو حفظه يف أي نظام إلكرتون أو ميكانيكي ميكن 

 اسرتجاع الكتاب، أو أي جزء منه، وكذلك ال 
 

 
 

 :القسم األول
 االسم الواقع بعد ستَّ عشرة كلمة يكون مبتدأ.
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 القسم األول
 كلمة يكون مبتدأ.  ستَّ عشرةَ بعد  قعُ الو ا مُ ساال

 واالسم الواقع بعد هذه الكلمات ينقسم قسمني:  
)ُربَّ  ، وهي:  كلمات  عشر: يكون مبتدأ دائًما، وهذا القسم أييت بعد  األول

 –هل االستفهامية    –  (حبذا وال حبذا)  –  (هنا وهناك)  –خباصة    –لوال    –
 فاء االستئناف(. –  الحلا اوو  –واو االستئناف  –إذا الفجائية 

كلمات، وهي:    ستِّ ، وهذا القسم أييت بعد  يكون مبتدأ يف الغالبِ الثاين:  
(    –َثمَّ  ) مهزة االستفهام   –أمَّا    –حيُث    –املخصوص ًبملدح بعد )نِعمم وبئسم
ا وأخواهتا(. –    إمنَّ

 
 
 وقد قسمُت هذين القسمني يف جدولني كالتايل:  

 يُعرب مبتدأدائم ا   اتلمالك االسم الواقع بعد هذه 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 فاء  واو إذا هل حبذا  هنا  خباصة لوال 3ُربَّ 

ال  هناك    
 حبذا 

 االستئناف  احلال  االستئناف  الفجائية  االستفهامية 

 

 

 

( مالحظة: ما بعد )رُ  3  يت اسم جمرور ال مرفوع.أيبَّ
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 )يف الغالِب(  الواقع بعد هذه الكلمات يُعرب مبتدأ املرفوع االسم
11 12 13 14 15 16 

 ثَّ 
عد  بح  د ابمل  املخصوص

 نِعمَ 
 بئسَ 

 مهزة َأمَّا حيثُ 
 االستفهام

ا  إَّنَّ
 وأخواهتا

  
 وإليك شرح هلذين اجلدولني.

 

 
 

  



 

 أتليف/ حممد مكاوي  ثوابت املبتدأشرح 
  

 

 
 

29 

 

  
من  شكل  وأبي  منه،  جزء  أي  أو  الكتاب،  هذا  نشر  إبعادة  ُيسمح 
األشكال، أو نسخه، أو حفظه يف أي نظام إلكرتون أو ميكانيكي ميكن 

  ال كذلكاسرتجاع الكتاب، أو أي جزء منه، و 
 

 
 

:  أوال 
 االسم الواقع بعد عشر كلمات يكون مبتدأ دائًما.
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:  أوال 
 االسم الواقع بعد عشر كلمات يكون مبتدأ دائًما.

لفظ ا  جمرور ا  مبتدأ  يعرب   ) )ُربَّ بعد  اجملرور  النكرة  االسم  األوىل:  املسألة 
.  مرفوع ا حمًل 

الفتح:  (ُربَّ )  على  مبين  ًبلزائد  شبيه  جر  من  ل ل  حمال    حرف  ويفيد ه  اإلعراب، 
، واالسم الذي بعدها البد وأن يكون امسًا نكرة جمرورًا، ويعرب )مبتدأ التكثريالتقليل أو  

 جمرورًا لفظًا مرفوًعا حماًل(.
 (.ضارٍة انفعة    ُرب ِ مثال: )

 إعراهبا الكلمة
 حرف جر شبيه ًبلزائد مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب.  ُربَّ 
 لفظًا مرفوع حماًل. رور  جمأ تدمب ةضار 

 مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. )ضارَّة( خرب للمبتدأ  انفعة 
 

)  يف القرآن الكرمي كلِّه إال يف موضع واحد خمفف يف قراءة عاصم يف  أتتِ مل  )ُربَّ
لكافة، ئدة اا لز ا  )ما(وجاء بعدها    {، الَِّذيَن َكَفُروا َلْو َكانُوا ُمْسِلِمنيَ   يـََودُّ ُرََبَا  }قوله:  

( يف هذا الباب.   وبعدها فعل، وال يدخل معنا هذا املوضع لـ )ُربَّ
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)لوال   بعد  يقع  ابلصريح  مؤول  مصدر  أو  صريح  اسم  الثانية: كل  املسألة 
 الشرطية( فإنه يعرب مبتدأ، وخربه حمذوف تقديره كلمة )موجود(. 

 احلديث عن أنواع )لوال( يف القرآن الكرمي: 
  41( موضًعا،  75يف القرآن الكرمي كله على حسب إحصائي يف )  (لوال)  جاءتلقد  

موضًعا منها جاءت شرطية   34(، وجاءت بعد فعلموضًعا منها جاءت حتضيضية )
 (.مل أيِت بعدها فعلغري جازمة )

 الفرق بني )لوال( التحضيضية، و)لوال( الشرطية غري اجلازمة يف القرآن الكرمي كلِ ه 
 لشرطية غري اجلازمة  الوال  يضيةلوال التحض

 ال أييت بعدها فعل يف القرآن  أييت بعدها فعل  يف القرآن 
أييت بعدها اسم مرفوع معرب أو اسم مبين  أييت بعدها فعل ماٍض أو مضارع.

 أو مصدر مؤول ًبلصريح. 
]األنعام:   {عملمْيِه آيمة  ِمْن رمبِّهِ  َلْوال نـُزِ لَ ومقمالُوا }

 عليه من ربهآية  لزو ن لبون[، أي: يط37
نـمُهمْ  َوَلْوال َكِلَمةُ } {  اْلفمْصِل لمُقِضيم بـميـْ

 [21]الشورى: 
حرف حتضيض مبين على السكون ال حمل له 

 من اإلعراب.
حرف شرط غري جازم مبين على السكون ال  

 حمل له من اإلعراب.
 

الكرمي ك القرآن  يف  هلما  اثلث  ال  نوعني  على  )لوال(  جاءت  هله ك وقد  ح يف ضواو  ما 
 اجلدول السابق. 
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 النوُع األول: 
 .4حرف حتضيض

"و   الدان:  اجلىن  يف  ًبألفعالقال  حنو ،  ختتص  املضارع،  َتْشُكُرونَ }قوله:    ويليها  { فـََلْوال 
حنو[،  70]الواقعة:   نـََفرَ فَـ } :  واملاضي،  يف   َلْوال  لِيـمتـمفمقَُّهوا  طمائِفمة   ُهْم  ِمنـْ ِفْرقمٍة  ُكلِّ  ِمْن 

ذا وليها املاضي كان فيها معىن التوبيخ. وكذلك غريها من حروف [، وإ122وبة:  الت{]ينِ الدِّ 
  ."التحضيض 

 : وحروف التحضيض يكون ما بعدها مجلة طلبية، واحلض أي احلث والطلب بقوة.  قلت
   لو(.  –أَما  –َأال  –لوما   –لوال  -َأالَّ  –)هًلَّ هي:  5وأحرف التحضيض والعرض

 

 

 

املعانيُنظر:    4 الدان يف حروف  املرادي  ،  اجلىن  الدين حسن بن قاسم بن عبد هللا بن علّي  أبو حممد بدر  املؤلف: 
الناشر: دار الكتب العلمية،  ، األستاذ حممد ندمي فاضل-احملقق: د فخر الدين قباوة ، هـ(749املصري املالكي )املتوىف:  

 (.607، )ص: م 1992 -هـ  1413الطبعة: األوىل،  ،بنانل –بريوت 
 يليها اسم معمول لفعل مقدر، حنو: لوال زيداً ضربته، أو معمول لفعل مؤخر، حنو: لوال زيداً ضربت. قال: وقد 

والعرض  5 التحضيض  أحرف  بني  الفرق  العربية(،  ،  يف  الدروس  )جامع  يف  الغالييين  العصرية،  قال  املكتبة  الناشر: 
 :  (3/260)  م 1993 -هـ  1414الطبعة: الثامنة والعشرون، ،  وتري ب –ا صيد

، إن التحضيِض والّتندميِ والفرُق بنيم : ولوما ولوال وأال" هالَّ ومأمالَّ "وهي ، َأحُرُف التَّْخضيِض َوالتـَّْندميِ  " ، أنَّ هذه األحرفم
تـمُتوُب من ذنِبك.   أمالَّ يرتدُع فالن  عن غيِّه.    الَّ ه  :والعمِل وترِك التهاُوِن به، حن   فهيم للحضِّ على  املضارعدخلت على  

كانت جلعِل الفاعِل   املاضي. وإن دخلت على  {أال حُتبُّون أن يغفَر هللاُ لكم}  [،46{ ]النمل:  َلْوال َتْستَـْغِفُروَن اّللََّ }
ُم على فوا ُه على عدمم االجتهاد، فتجعُلُه   الِه،، تُقّرِعُه على إمهاجتهدتم : هالَّ  ِت األمر وعلى الّتهاون به، حنويندم وُتوخبِّ

ُم على ما فـمرَّطم وضيَّع. ومنُه قوله تعاىل }  [. 28{ ]األحقاف: فـََلْوال َنَصَرُهْم الَِّذيَن اَّتََُّذوا ِمْن ُدوِن اّللَِّ قـُْراَبان  آهِلَة  يندم
ٍة ومحثٍّ وإزعاٍج.ذنَّ هالعمرُض الطَّلُب بلنٍي ورفٍق، فهو عكُس الّتحضيض، أل:  أحُرُف الَعْرضِ  وأحرفُه   ا هو الطلُب بشدَّ

. أمم :  "أال وأمما ولْو"، حنو  هيم  وقد تكوُن   ".خريًا. لو تُقيم بيننا فُتصيبم  أهاًل ا تمِضيُفنا فتلقى فينا  أال تـمُزوُران فنمأنس بكم
 الغالييينا". انتهى كالم  ين أنُه عاقل  حقً عل " تجل  عاق"أمما" حتقيقاً للكالم الذي يمتلوها، فتكوُن مبعىن "حمقاً"، "أمما إنَُّه ر 

 رمحه هللا.
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 : ثاينالنوُع ال
 شرط غري جازم ف حر 

 ويكون بعده شيء مرتتب على شيء، وال أييت بعده فعل .
 ويف الصفحات التالية سنقوم إبحصاء مجيع مواضع )لوال( يف القرآن الكرمي. 

 مواضع )لوال( التحضيضية يف القرآن الكرمي كله، مقسمة لقسمني.: أوال  
 ا.عً موض 31: لوال اليت بعدها فعل ماٍض، وقد جاءت يف األول

 مواضع، كالتايل: 10: لوال اليت بعدها فعل مضارع، وقد جاءت يف الثاينو 
 لوال التحضيضية يف القرآن الكرمي كله

 لوال اليت بعدها فعل ماضٍ : أوال  
 رقم اآلية  السورةاسم  املوضع م
 77 سورة النساء ِإىلم أمجمٍل قمرِيبٍ  َلْوال َأخَّْرتـََنا 1
 8 سورة األنعام  ْيِه مملمك  لم عم  لَ أُنزِ َلْوال ومقمالُوا  2
 37 سورة األنعام  عملمْيِه آيمة  ِمْن رمبِّهِ  َلْوال نـُزِ لَ ومقمالُوا  3
 43 سورة األنعام  أبمُْسنما تمضمرَُّعوا فـََلْوال ِإْذ َجاَءُهمْ  4
تَـَهاوِإذما ملمْ أتمْهِتِْم ِِبيمٍة قمالُوا  5  203 سورة األعراف َلْوال اْجتَـبَـيـْ

6 
ُهْم طمائِفمة  لِيـمتـمفمقَُّهوا يف  نـََفرَ  الَلوْ فَـ  ِمْن ُكلِّ ِفْرقمٍة ِمنـْ

ُعوا إِلمْيِهْم لمعملَُّهْم  الدِّيِن وملِيُنِذُروا قـمْوممُهْم ِإذما رمجم
ُرونم   حيمْذم

 122 سورة التوبة

 20 سورة يونس عملمْيِه آيمة  ِمْن رمبِّهِ  ال أُْنِزلَ وميـمُقولُونم لموْ  7

8 
ا ِإميماهنُما ِإالَّ قـمْومم  اَنتْ كَ   الوْ لَ ف قـمْريمة  آممنمْت فـمنـمفمعمهم

ُهْم عمذمابم اخْلِْزِي يف  يُوُنسم لممَّا آممُنوا كمشمْفنما عمنـْ
نـْيما   احلْميماِة الدُّ

 سورة يونس
98 
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 12 سورة هود  عملمْيِه كمنز  أمْو جماءم ممعمُه مملمك   َلْوال أُنِزلَ  9

10 
وِن ِمْن قـمْبِلُكْم أُْولُوا بمِقيٍَّة ْلُقرُ ا نْ مِ  نَ فـََلْوال َكا

يـمنـْهمْونم عمْن اْلفمسماِد يف األمْرِض ِإالَّ قمِليالً ممَّْن 
ُهمْ  نما ِمنـْ  أمْْنميـْ

 116 سورة هود 

 7 سورة الرعد  عملمْيِه آيمة  ِمْن رمبِّهِ  َلْوال أُنِزلَ وميـمُقوُل الَِّذينم كمفمُروا  11
 27 سورة الرعد  عملمْيِه آيمة  ِمْن رمبِّهِ  َلْوال أُنِزلَ وا كمفمرُ   نم يلَّذِ وميـمُقوُل ا 12

ُ ال  َوَلْوال ِإْذ َدَخْلتَ  13 نـَّتمكم قـُْلتم مما شماءم الِلَّ جم
 قـُوَّةم ِإالَّ ًِبلِلَِّ ِإْن تـُرمِن أمانم أمقملَّ ِمْنكم مماالً وموملمداً 

 39 سورة الكهف 

ِتكم  ْلتَ سَ رْ أَ  الَلوْ لمقمالُوا رمبَـّنما  14 نما رمُسوالً فـمنـمتَِّبعم آًيم  134 سورة طه  ِإلميـْ

ْعُتُموهُ  15 ظمنَّ اْلُمْؤِمُنونم وماْلُمْؤِمنماُت  َلْوال ِإْذ مسَِ
ا ِإْفك  ُمِبني   رْياً ومقمالُوا همذم  12 سورة النور  أبِمنُفِسِهْم خم

اءم فمإِ  َلْوال َجاُءوا 16 ْتُ  ملمْ ْذ عملمْيِه أبِمْربـمعمِة ُشهمدم وا أيم
اِذبُونم  اِء فمأُْولمِئكم ِعْندم الِلَِّ ُهْم اْلكم  13 سورة النور  ًِبلشُّهمدم

ْعُتُموهُ  17 قـُْلُتْم مما يمُكوُن لمنما أمْن نـمتمكملَّمم   َوَلْوال ِإْذ مسَِ
ا هُبْتمان  عمِظيم   ا ُسْبحمانمكم همذم  16 سورة النور  هِبمذم

18 
ا ال ُل الطَّعمامم ومميمِْشي يف أيمْكُ  لِ و رَّسُ ومقمالُوا مماِل همذم

 7 سورة الفرقان  إِلمْيِه مملمك  فـميمُكونم ممعمُه نمِذيراً  َلْوال أُنِزلَ األمْسوماِق 

19 
نما   َلْوال أُنِزلَ ومقمالم الَِّذينم ال يـمْرُجونم لِقماءمانم  عملميـْ

ُوا يف  ُة أمْو نـمرمى رمبَـّنما لمقمْد اْستمْكربم ْم هِ سِ فُ أمن اْلممالِئكم
ِبرياً وم   عمتـمْوا ُعتـُّواً كم

 21 سورة الفرقان 

عملمْيِه اْلُقْرآُن مُجْلمًة    نـُزِ لَ الوْ لَ ومقمالم الَِّذينم كمفمُروا  20
ًة كمذمِلكم لِنـُثـمبِّتم ِبِه فـُؤمادمكم ومرمتَـّْلنماُه تـمْرتِيالً   وماِحدم

 32 سورة الفرقان 
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نما رمُسوالً فـمنـمتَِّبعم لميْـ إِ  تَ َسلْ َلْوال َأرْ  فـميـمُقولُوا رمبَـّنما 21
ِتكم ومنمُكونم ِمْن اْلُمْؤِمِننيم   47 سورة القصص  آًيم

ِمْثلم   َلْوال ُأوِتَ فـملممَّا جماءمُهْم احلْمقُّ ِمْن ِعْنِدانم قمالُوا  22
 48 سورة القصص  مما أُويتم ُموسمى

ت  ِمْن رمبِّ َلْوال أُْنِزَل ومقمالُوا  23  50 بوتالعنك رةسو  هِ عملمْيِه آًيم

ِمّياً لمقمالُوا  24 َلْوال ُفصِ َلْت  وملمْو جمعمْلنماُه قـُْرآانً أمْعجم
تُهُ   آًيم

 44 سورة فصلت

ا اْلُقْرآُن عملمى رمُجٍل ِمْن  َلْوال نـُزِ لَ ومقمالُوا  25 همذم
 31 سورة الزخرف  اْلقمْريـمتمنْيِ عمِظيمٍ 

 أمْو جماءم ممعمُه ذمهمبٍ  نْ مِ ة  عملمْيِه أمْسِورم فـََلْوال أُْلِقَي  26
ِِننيم  ُة ُمْقرتم  53 سورة الزخرف  اْلممالِئكم

27 
انً   فـََلْوال َنَصَرُهمْ  الَِّذينم اختَّمُذوا ِمْن ُدوِن الِلَِّ قـُْرًبم

انُوا  ُهْم ومذمِلكم ِإْفُكُهْم وممما كم آهِلمًة بمْل ضملُّوا عمنـْ
ُونم   يـمْفرتم

 28 األحقاف

 20 سورة حممد  ُسورمة  َلْوال نـُز َِلْت  ُنوامم آ نم ِذيوميـمُقوُل الَّ  28
 83 سورة الواقعة احْلُْلُقومم  فـََلْوال ِإَذا بـََلَغتْ  29
 86 سورة الواقعة غمرْيم ممِديِننيم  فـََلْوال ِإْن ُكنُتمْ  30

31 
ومأمْنِفُقوا ِمْن مما رمزمقْـنماُكْم ِمْن قـمْبِل أمْن أيمْيتم أمحمدمُكْم 

ِإىلم أمجمٍل قمرِيٍب   َلْوال َأخَّْرَتيِن   رمبِّ لم و قُ فـميـم  اْلممْوتُ 
 فمأمصَّدَّقم ومأمُكْن ِمْن الصَّاحِلِنيم 

 10 سورة املنافقون
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 لوال التحضيضية يف القرآن الكرمي كله
 لوال اليت بعدها فعل مضارع: اثني ا

 رقم اآلية  السورةاسم  املوضع م

ْتِينما  ُيَكلِ ُمَنا الَلوْ  ُمونم ومقمالم الَِّذينم ال يـمْعلم  1 ُ أمْو أتم الِلَّ
 118 سورة البقرة آيمة  

َهاُهمْ ل 2 نِيُّونم وماألمْحبماُر عمْن قـمْوهلِِْم اإِلَْثم   ْوال يـَنـْ الرًَّبَّ
 ومأمْكِلِهْم السُّْحتم 

 63 سورة املائدة 

 ونَ َلْوال أيَْتُ همُؤالِء قـمْوُمنما اختَّمُذوا ِمْن ُدونِِه آهِلمًة  3
ٍ  ِهمْ يْ لم عم   ِبُسْلطماٍن بمنيِّ

 15 سورة الكهف 

 133 سورة طه  ِِبيمٍة ِمْن رمبِّهِ  َلْوال أيَْتِيَناومقمالُوا  4

5 
قمالم ًيم قـمْوِم ملم تمْستـمْعِجُلونم ًِبلسَّيِّئمِة قـمْبلم احلْمسمنمِة 

ُونم  َلْوال َتْستَـْغِفُرونَ   الِلَّم لمعملَُّكْم تـُْرمحم
 46 سورة النمل 

ُقونَ ْقنماُكْم  خملم نُ حنمْ  6  57 سورة الواقعة فـََلْوال ُتَصدِ 
 62 سورة الواقعة فـََلْوال َتذكَُّرونَ وملمقمْد عمِلْمُتْم النَّْشأمةم األُوىلم  7
 70 سورة الواقعة فـََلْوال َتْشُكُرونَ لمْو نمشماُء جمعمْلنماُه ُأجماجاً  8
ُ مبما نـمُقولُ  َنابُـ ذ ِ يـُعَ  َلْوالوميـمُقولُونم يف أمنُفِسِهْم  9  8 سورة اجملادلة الِلَّ

ْ أمُقْل لمُكْم  10  28 سورة القلم َلْوال ُتَسبِ ُحونَ قمالم أمْوسمطُُهْم أمملم
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 مواضع )لوال( الشرطية غري اجلازمة يف القرآن الكرمي كله.: اثني ا
وقد )فعل (،  بعدها  أييت  وال  شيء،  على  مرتتب  شيء  بعدها  ال(  و )لت  ورد  ويكون 

يف  ا اجلازمة  غري  أقسام،    34لشرطية  ثالثة  على  وجاءت  الكرمي،  القرآن  يف  موضًعا 
 كالتايل: 
 لوال الشرطية اليت أييت بعدها اسم مرفوع معرب. : األول
 لوال الشرطية اليت أييت بعدها اسم مبين. : الثاين

 لوال الشرطية اليت أييت بعدها مصدر مؤول ًبلصريح. : الثالث 
 

 

 
 تها يف القرآن الكرمي كلِّه يف اجلداول التالية: أمثل  عيمج  ليكإو 
 

 لوال الشرطية اليت أيت بعدها اسم مرفوع معرب: القسم األول

 اسم السورة اخلرب  املبتدأ املوضع م
رقم  
 اآلية 

بـمْعِد ذمِلكم   1 ِمْن  ُتْم  تـموملَّيـْ الِلَِّ عملمْيُكْم    َفْضلُ   فـََلْوالَُثَّ 
 خلْماِسرِينم ْن امِ   مْ ُكنتُ ومرممْحمُتُه لم 

 64 سورة البقرة  

لمفمسمدمْت    َدْفعُ   َوَلْوال 2 بِبـمْعٍض  بـمْعضمُهْم  النَّاسم  الِلَِّ 
 األمْرضُ 

 251 سورة البقرة  

الشَّْيطمانم   َفْضلُ   َولوال 3 عملمْيُكْم ومرممْحمُتُه التَـّبـمْعُتْم  الِلَِّ 
 ِإالَّ قمِليالً 

 83 سورة النساء  

ُهْم   لُ ضْ فَ   الَوَلوْ  4  113 سورة النساء  الِلَِّ عملمْيكم ومرممْحمُتُه هلمممَّْت طمائِفمة  ِمنـْ
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 أمْن ُيِضلُّوكم وممما ُيِضلُّونم ِإالَّ أمنُفسمُهمْ 

أمخمْذمُتْ    َلْوال ِكَتابٌ  5 ِفيمما  لمممسَُّكْم  سمبمقم  الِلَِّ  ِمْن 
 عمذماب  عمِظيم  

 68 سورة األنفال   

بـم   َمةٌ َوَلْوال َكلِ  6 ِفيمما  قمتْ سم نـمُهْم  بـميـْ لمُقِضيم  ِمْن رمبِّكم   
 ِفيِه خيمْتمِلُفونم 

 19 سورة يونس  

نما ِبعمزِيزٍ  َوَلْوال رَْهُطكَ  7  91 سورة هود    لمرممجمْنماكم وممما أمْنتم عملميـْ
8 
نـمُهمْ   َوَلْوال َكِلَمةٌ  9 بـمقمْت ِمْن رمبِّكم لمُقِضيم بـميـْ    سم

 سورة هود 
 تسورة فصل

110 
45 

َدْفعُ  10 ُدِّممْت   َوَلْوال  هلم بِبـمْعٍض  بـمْعضمُهْم  النَّاسم  الِلَِّ 
 صموماِمعُ 

 40 سورة احلج   

11 
   الِلَِّ عملمْيُكْم ومرممْحمُتهُ  َوَلْوال َفْضلُ  12

 سورة النور 
 النور سورة 

10 
20 

نـْيما وم   ْوال َفْضلُ َول 13  ةِ رم اآلخِ الِلَِّ عملمْيُكْم ومرممْحمُتُه يف الدُّ
 سَُّكْم يف مما أمفمْضُتْم ِفيِه عمذماب  عمِظيم  لممم 

 14 سورة النور   

َفْضلُ  14 ِمْن   َوَلْوال  ِمْنُكْم  ا  مما زمكم عملمْيُكْم ومرممْحمُتُه  الِلَِّ 
 أمحمٍد أمبمداً وملمِكنَّ الِلَّم يـُزمكِّي ممْن يمشماءُ 

 21 سورة النور   

ًِبْلعم  15 اوميمْستـمْعِجُلونمكم  َأَجلٌ لَ وَ   بِ ذم ُمسممًّى   ْوال 
 جلمماءمُهْم اْلعمذمابُ 

  
سورة  

 53 العنكبوت 

   رميبِّ لمُكنُت ِمْن اْلُمْحضمرِينم  ولْوال نِْعَمةُ  16
سورة  

 الصافات 
57 

17 
نـمُهمْ   َلْوال َكِلَمةٌ وَ  18 بـمقمْت ِمْن رمبِّكم لمُقِضيم بـميـْ    سم

 سورة هود 
 سورة فصلت

110 
45 
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ُمسممًّى بـم سم   ةٌ ِلمَ َوَلْوال كَ  19 أمجمٍل  ِإىلم  رمبِّكم  ِمْن  قمْت 
نـمُهمْ   لمُقِضيم بـميـْ

 14 سورة الشورى  

نـمُهمْ  َوَلْوال َكِلَمةُ  20  21 سورة الشورى   اْلفمْصِل لمُقِضيم بـميـْ

21 
رَِجالٌ  تـمْعلمُموُهْم   َوَلْوال   ْ ملم ُمْؤِمنمات   ومِنسماء   ُمْؤِمُنونم 

 ممعمرَّة  ِبغمرْيِ ِعْلٍم لُِيْدِخلم  نـُْهمْ مِ   مْ بمكُ أمْن تمطمُئوُهْم فـمُتِصي
ُ يف رممْحمِتِه ممْن يمشماءُ   الِلَّ

 25 سورة الفتح   

 
 

 
 لوال الشرطية اليت أيت بعدها اسم مبين : القسم الثاين

 رقم اآلية  السورة اسم  املوضع م
ُوا  1  ُتمْ نْـ أَ  الوْ لَ يـمُقوُل الَِّذينم اْسُتْضِعُفوا لِلَِّذينم اْستمْكربم

 لمُكنَّا ُمْؤِمِننيم 
 31  سورة سبأ

 

 
 

 لوال الشرطية اليت أيت بعدها مصدر مؤول ابلصريحالثالث: القسم 
 رقم اآلية  السورة اسم  املوضع م
 43   سورة األعراف الِلَُّ  َلْوال َأْن َهَداانَ وممما ُكنَّا لِنـمْهتمِديم  1
 24   سورة يوسف بـُْرهمانم رمبِّهِ   رََأى َأنْ ال وْ لَ ا وملمقمْد مهمَّْت ِبِه ومهممَّ هِبم  2
 94   سورة يوسف تـُفمنُِّدونِ  َلْوال َأنْ ِإّنِ ألمِجُد رِيحم يُوُسفم  3
ْيئاً قمِليالً  َوَلْوال َأنْ  4  74  سورة اإلسراء ثـمبـَّتـْنماكم لمقمْد ِكْدتم تـمرْكمُن إِلمْيِهْم شم
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 42   سورة الفرقان عملميـْهما  َلْوال َأْن َصرَبانَ   انم تِ هِلم ِإْن كمادم لمُيِضلُّنما عمْن آ 5
ومأمْصبمحم فـُؤماُد أُمِّ ُموسمى فمارِغاً ِإْن كمادمْت لمتـُْبِدي ِبِه  6

ا لِتمُكونم ِمْن اْلُمْؤِمِننيم  َلْوال َأْن رََبْطَنا   عملمى قـمْلِبهم
 10   سورة القصص 

ْيِديِهْم ْت أم مم دَّ ا قم ُمِصيبمة  مبم  َوَلْوال َأْن ُتِصيبَـُهمْ  7
 فـميـمُقولُوا رمبَـّنما 

 47   سورة القصص 

نما خلممسمفم بِنما  َلْوال َأْن َمنَّ  8 ُ عملميـْ  82   سورة القصص  الِلَّ
( لملمِبثم يف 143كمانم ِمْن اْلُمسمبِِّحنيم )  فـََلْوال أَنَّهُ  9

 (144)بمْطِنِه ِإىلم يـمْوِم يـُبـْعمثُونم 
 143  سورة الصافات

ًة جلممعمْلنما ِلممْن  َيُكونَ  َأنْ  الوْ َولَ  10 النَّاُس أُمًَّة وماِحدم
يمْكُفُر ًِبلرَّمْحمِن لِبـُُيوهِتِْم ُسُقفاً ِمْن فمضٍَّة ومممعمارِجم  

 عملميـْهما يمْظهمُرونم 
 33  سورة الزخرف 

نْـ  َوَلْوال َأْن َكَتبَ  11 ُْم يف الدُّ ُ عملمْيِهْم اجلْمالءم لمعمذَّهبم  3   احلشر رةسو  يما الِلَّ
نِْعممة  ِمْن رمبِِّه لمنُِبذم ًِبْلعمرماِء ومُهوم   َلْوال َأْن َتَدارََكهُ  12

 ممْذُموم  
 49   سورة القلم

 

 
 

، ( وليس لوال التحضيضية  لوال الشرطية غري اجلازمة ) والذي يهمنا يف ثوابت املبتدأ  
 حاالهتا السابقة. ميع جبة زماجلاوإليك منوذج إعرايب إلعراب ما بعد )لوال( الشرطية غري 
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 تطبيقات 
: ِمْن الِلَِّ   َلْوال ِكَتابٌ ، كقوله: }معربمرفوع  لوال الشرطية اليت أيت بعدها اسم    أوال 

  [68األنفال:  ]{ سمبمقم لمممسَُّكْم ِفيمما أمخمْذمُتْ عمذماب  عمِظيم  
 

 إعراهبا الكلمة

 لوال
السكون   على  مبين  جازم  غري  شرط  حم حرف  من    هل   ل ال 

 إلعراب.ا

 كتاب  
 مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.

 وخربه حمذوف تقديره كلمة )موجود(. 
 

 
 

يـمُقوُل الَِّذينم اْسُتْضِعُفوا لِلَِّذينم ، كقوله: }لوال الشرطية اليت أيت بعدها اسم مبين  اثني ا:
ُوا    [31 أ:]سب   {لمُكنَّا ُمْؤِمِننيم  َلْوال أَنـُْتمْ اْستمْكربم

 إعراهبا الكلمة
من   لوال له  حمل  ال  السكون  على  مبين  جازم  غري  شرط  حرف 

 اإلعراب.
 ضمري ًبرز منفصل مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ.  أنتم

 وخربه حمذوف تقديره كلمة )موجود(. 
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يم تمدِ هْ نـم لِ ا  وممما ُكنَّ ، كقوله: }لوال الشرطية اليت أيت بعدها مصدر مؤول ابلصريح:  اثلث ا
 [ 43األعراف: { ]الِلَُّ  َلْوال َأْن َهَداانَ 

 إعراهبا الكلمة
من   لوال له  حمل  ال  السكون  على  مبين  جازم  غري  شرط  حرف 

 اإلعراب.
من   أن  له  حمل  ال  السكون  على  مبين  ونصب  مصدري  حرف 

 اإلعراب.
املقدر  (هدى) هداان الفتح  على  مبين  ماٍض  فعل  للتعذر:  األلف   .على 

 رز متصل مبين على السكون يف حمل نصب مفعول بهري ًبضم  :(ان)
 .  مقّدم

 اسم اجلالل فاعل مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.  هللا
 يف حمل رفع مبتدأ.  بعدها( والفعل أنْ )من  املؤول واملصدر

 وخربه حمذوف تقديره كلمة )موجودة(. 
 ا من اإلعراب.ل هلحم ال )أن(ومجلة }هداان هللا{ صلة املوصول احلريف 
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 [143: سورة الصافات{ ]نيم كمانم ِمْن اْلُمسمبِّحِ   فـََلْوال أَنَّهُ وكقوله: }
 إعراهبا الكلمة

من   لوال له  حمل  ال  السكون  على  مبين  جازم  غري  شرط  حرف 
 اإلعراب.

مبين    )أنَّ(: أنَّه  للتوكيد  ًبلفعل  حرف انسخ انصب مصدري مشبه 
الفتح ال اإلمه  ل  حمل  على  ًبرز   (:الغيبة  هاء)  عراب.ن  ضمري 

 . (أنَّ )متصل مبين على الضم يف حمل نصب اسم 
 فعل ماٍض انقص انسخ مبين على الفتح الظاهر.  كان 

 . (هو) وامسها ضمري مسترت جوازًا تقديره 
  منم 

 املسبحني 
حرف جر مبين على السكون املقدر اللتقاء الساكنني ال   )ِمَن(:

سم جمرور حبرف اجلر )من( ا  املسبحني(:)  .اب إلعر حمل له من ا
 ألنه مجع مذكر سامل. ؛وعالمة جره الياء نيابة عن الكسرة 

 من اجلار واجملرور يتعلق خبرب )كان( احملذوف. وشبه اجلملة
 . (أنَّ )ومجلة }كان من املسبحني{ يف حمل رفع خرب 

 وف.ه حمذخرب و  تدأ،يف حمل رفع مب  (أنَّ وامسها وخربها)واملصدر املؤول من 
 

 
 

 اخلًلصة: 
إذا جاء بعد )لوال( الشرطية اسم  فإنَّه يكون مبتدأ، وخربه حمذوف تقديره كلمة: 

 )موجود(. 
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)شبه اجلملة( واالسم الواقع بعد )خباصة( يعرب مبتدأ  :  املسألة الثالثة 
 . يف حمل رفع خرب له خباصة

 ه.من غري  الث يت مبمل ترد هذه احلالة يف القرآن الكرمي، ولذلك سنأ
 منهم. وخباصٍة املتفوقُ يكرم األستاذ الطًلَب 

 إعراهبا الكلمة
 وخباصٍة املتفوقُ 

 على الكسر ال حمل له من اإلعراب.    حرف جر مبين )الباء(:  خباصة 
 وعالمة جره الكسرة الظاهرة.  (الباء)اسم جمرور حبرف اجلر  )خاصة(:

  اصة يف حمل رفع خرب مقدم للمبتدأرور خبجملواار : وشبه اجلملة من اجلاإلعراب االبتدائي
 )املتفوق(. 

 : وشبه اجلملة من اجلار واجملرور )خباصة( يتعلق خبرب حمذوف مقدم. اإلعراب االحرتايف
 مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.  املتفوق
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الرابعة بعد )هنا( يعرب مبتد  املرفوع  االسم:  املسألة  و)هنا(   اخر  مؤ أ  الواقع 
 يف حمل رفع خرب مقدم له.

 إعراهبا الكلمة
 هنا القاهرةُ 

اسم إشارة أو ظرف مكان مبين على السكون يف حمل رفع  هنا 
 . خرب مقدم

 مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. القاهرة 

 
 

 ويف القرآن الكرمي 
 إعراهبا الكلمة

{ ]سورة  (44خمرْي  ثـموماًبً ومخمرْي  ُعْقباً ) ُهوم  قِّ احلْم  لِلَِّ  اْلَواليَةُ  ُهَناِلكَ  }
 [44الكهف: 

اسم إشارة أو ظرف مكان مبين على السكون يف حمل  :  (هنا) ُهَناِلكَ 
مقدم )الوالية(  رفع خرب  مبين (الًلم).  للمبتدأ  للبعد حرف   :

اإلعراب.   من  له  حمل  ال  الكسر  للخطاب (الكاف)على   :
   اإلعراب.ه من لل حمال  حرف مبين على الفتح 

 مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.   الوالية 
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، ا( يكون مبتدأ مؤخر  ال حبذا   –  االسم الواقع بعد )حبذا:  اخلامسةاملسألة  
 .( يف حمل رفع خرب مقدم هلذا املبتدأال حبذا – ومجلة )حبذا

 ه.ن غري مل ثا  مبمل ترد هذه احلالة يف القرآن الكرمي، ولذلك سنأيت
 إعراهبا الكلمة

 حبذا اإلخًلص 
(:  ذاحب  (. فعل املدحتح الظاهر. ) جامد مبين على الف  فعل ماضٍ  )حبَّ

يف حمل رفع فاعل )فاعل مبين على السكون اسم إشارة   :(ذا)
 (. املدح

 للمبتدأ )اإلخًلص(. اجلملة الفعلية )حبذا( ىف حمل رفع خرب مقدم
خمصوص . )ه الضمة الظاهرةة رفعمالوع فوع مبتدأ مؤخر مر  اإلخالص 

 (ًبملدح
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 بعد )هل االستفهامية( يعرب مبتدأ. الواقع االسم: السادسةاملسألة 
 وينقسم املبتدأ بعد )هل( قسمني:

 مبتدأ مرفوع لفظ ا جمرور ا حمًل   مبتدأ مرفوع لفظ ا وحمًل  
 دةلزائإذا ُسبق بـ )ِمْن( ا ْن( الزائدة إذا مل ُيسبق بـ )مِ 

 هل + ِمْن + اسم نكرة جمرور  مرفوع + اسم  له

 { اإِلْحسماِن ِإالَّ اإِلْحسمانُ  َجَزاءُ همْل }
غمرْيُ الِلَِّ يـمْرزُُقُكْم ِمْن   َخاِلقٍ همْل ِمْن }

 { السَّمماِء وماألمْرضِ 
 

 
 

 
 { َهْل َجَزاُء اإِلْحَساِن ِإالَّ اإِلْحَسانُ }إعراب:  

 إعراهبا الكلمة
 ى السكون ال حمل له من اإلعراب. ين علبم امستفهحرف ا هل  
 مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، وهو مضاف.  جزاء

 مضاف إليه جمرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة.  اإلحسان 
 حرف حصر مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.  إال

 ة.ر اهلظ مة ا خرب للمبتدأ )جزاء( مرفوع وعالمة رفعه الض اإلحسان 
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 { َهْل ِمْن َخاِلٍق َغرْيُ اّللَِّ يـَْرزُُقُكْم ِمْن السََّماِء َواأَلْرضِ }إعراب:  
 إعراهبا الكلمة

 حرف استفهام مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.  هل
من   ِمنْ  له  حمل  ال  السكون  على  مبين  للتوكيد  زائد  جر  حرف 

 اإلعراب. 
 )وكأنَّ األصل: هل خالق  ...(  .اًل حمع فو ا مر مبتدأ جمرور لفظً  خالق
على احملل وعالمة رفعها الضمة الظاهرة.  مرفوعة  صفة لـ )خالق(   غرُي 

 . ةوهي مضاف
اسم اجلالل مضاف إليه جمرور على التعظيم وعالمة جره الكسرة  هللا

 الظاهرة. 
 .فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة )يرزق(: يرزقكم

 . (هو)  جوازًا تقديره مسترت مريض عل فاال
)كم(: الذكور  جلمع  اخلطاب  مبين   كاف  متصل  ًبرز  ضمري 

 على السكون يف حمل نصب مفعول به. 
 ..{ يف حمل رفع خرب للمبتدأ )خالق(. .مجلة }يرزقكم

 ..{ استئنافية ال حمل هلا من اإلعراب. .مجلة }هل من خالق
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فيها )هل( وبعدها مبتدأ مرفوع جاءت  اليت    ميكر ن الوإليك مجيع املواضع يف القرآ
 حمًل  ولفظ ا. 

 مبتدأ لفظ ا وحمًل  
 م

 اسم السورة اخلرب  املبتدأ املوضع
رقم  
 اآلية 

 14 هود    ُمْسِلُمونم  أَنـُْتمْ فـمهمْل  1
اِب الِلَِّ ِمْن شمْيءٍ  أَنـُْتمْ فـمهمْل  2  21 إبراهيم   ُمْغُنونم عمنَّا ِمْن عمذم
 3 األنبياء     بمشمر  ِمثْـُلُكمْ الَّ إِ  اَهذَ  هملْ  3
 80 األنبياء    شماِكُرونم  أَنـُْتمْ فـمهمْل  4
 108 األنبياء    ُمْسِلُمونم  أَنـُْتمْ فـمهمْل  5
 39 الشعراء    جُمْتمِمُعونم  أَنـُْتمْ همْل  6
 203 الشعراء    ُمنظمُرونم  ََنْنُ همْل  7
 54 ات افالص   ُمطَِّلُعونم  أَنـُْتمْ قمالم همْل  8
 38 الزمر    كماِشفماُت ُضرِِّه أمْو أمرمادمِن ِبرممْحمةٍ   ُهنَّ همْل  9

 38 الزمر    ممُِْسكماُت رممْحمِتهِ  ُهنَّ همْل  10
 47 غافر    ُمْغُنونم عمنَّا نمِصيباً ِمْن النَّارِ  أَنـُْتمْ فـمهمْل  11
 60 نالرمح   اإِلْحسماِن ِإالَّ اإِلْحسمانُ  َجَزاءُ همْل  12
 5 الفجر    ِلِذي ِحْجرٍ  َقَسمٌ همْل يف ذمِلكم  13
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فيها )هل( وبعدها مبتدأ مرفوع جاءْت  وإليك مجيع املواضع يف القرآن الكرمي اليت  
 حمًل  جمرور لفظ ا، بسبب جميء )ِمْن( الزائدة للتوكيد. 

 

 مبتدأ مرفوع لفظ ا جمرور ا حمًل  

 ةاسم السور  اخلرب  املبتدأ املوضع م
م  رق
 ية اآل

 154 آل عمران   َشْيءٍ همْل لمنما ِمْن األمْمِر ِمْن  1
 149 األنعام   فـمُتْخرُِجوُه لمنما  ِعْلمٍ ُقْل همْل ِعْندمُكْم ِمْن  2

3 
فـميمْشفمُعوا لمنما أمْو نـُرمدُّ فـمنـمْعمملم    ُشَفَعاءَ فـمهمْل لمنما ِمْن  

 غمرْيم الَِّذي ُكنَّا نـمْعمملُ 
 53 األعراف  

أُ اخلْمْلقم َُثَّ يُِعيُدهُ  ُشرََكاِئُكمْ ْن  ْل مِ هم  لْ قُ  4  34 يونس    ممْن يـمْبدم
 35 يونس    ممْن يـمْهِدي ِإىلم احلْمقِّ  ُشرََكاِئُكمْ ُقْل همْل ِمْن   5

6 
يف   ُشرََكاءَ همْل لمُكْم ِمْن مما مملمكمْت أممْيماُنُكْم ِمْن  

ِفيِه سموم  فمأمنـُْتْم  ْم كمِخيفمِتُكْم  ُفوهنمُ اختمم اء   مما رمزمقْـنماُكْم 
 أمنُفسمُكمْ 

 28 الروم   

7 
ِمْن   ِمْن   ُشرََكاِئُكمْ همْل  ذمِلُكْم  ِمْن  يـمْفعمُل  ممْن 

انمُه ومتـمعماىلم عممَّا ُيْشرُِكونم   شمْيٍء ُسْبحم
 40 الروم   

8 
ِمْن   همْل  ِمْن    َخاِلقٍ عملمْيُكْم  يـمْرزُُقُكْم  الِلَِّ  غمرْيُ 

 ضِ رْ السَّمماِء وماألم 
 3 فاطر  

 11 غافر    َسِبيلٍ فـمهمْل ِإىلم ُخُروٍج ِمْن  9
 44 الشورى    َسِبيلٍ همْل ِإىلم ممرمدٍّ ِمْن  10
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 30 ق   َمزِيدٍ ومتـمُقوُل همْل ِمْن  11
 36 ق   حمَِيصٍ فـمنـمقَُّبوا يف اْلِبالِد همْل ِمْن  12
 15 ر قملا   رٍ ُمدَّكِ وملمقمْد تـمرمْكنماهما آيمًة فـمهمْل ِمْن  13

 
 

 
 ( يعرب مبتدأ.إذا الفجائيةاالسم بعد ): السابعةاملسألة 

وإذا الفجائية حرف مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب، والبد وأن أييت بعدها 
 :سم بعد )إذا( على صورة من صورتنييكون اال مجلة امسية، وقد

،  (ا يف القرآنموضعً   39)  يفك  ء ذل ، وقد جاأن يكون ما بعد )إذا( امس ا مبني ا:  األوىل
 [.201{ ]األعرف:  ُمْبِصُرونم ِإذما ُهمْ فم كقوله: }

 
 إعراهبا الكلمة

 حرف للمفاجأة مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.  إذا
 ضمري ًبرز منفصل مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ.  هم  

الو  مبصرون رفعه  وعالمة  مرفوع  )هم(  للمبتدأ  نخرب  ال   بةيااو  ضمة؛  عن 
 ألنه مجع مذكر سامل. 
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معراب  :  الثانية امس ا  )إذا(  بعد  ما  يكون  )  ،أن  القرآن   مواضع  7وقد جاء ذلك يف  يف 
ُهْم    ومِإذما(، كقوله: }الكرمي ُْم    ِإذماأمذمقْـنما النَّاسم رممْحمًة ِمْن بـمْعِد ضمرَّاءم ممسَّتـْ ُ   ممْكر  هلم تِنما ُقِل الِلَّ يف آًيم

 [21{ ]يونس: نما يمْكتـُُبونم مما متمُْكُرونم ا ِإنَّ ُرُسلم ْكرً مم  عُ ْسرم أم 
 إعراهبا الكلمة

 حرف للمفاجأة مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.  إذا
الفتح ال حمل له من   )الًلم(: هلم  الم الضمري حرف جر مبين على 

 مبين   : هاء الغيبة جلمع الذكور ضمري ًبرز متصل )هم(اإلعراب.  
 ون يف حمل جر اسم جمرور حبرف اجلر )الالم(. السك ىعل

 من اجلار واجملرور يتعلق خبرب حمذوف مقدم.  وشبه اجلملة
 مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.  مكر  

 
 

: جميء اسم مبين بعد )إذا الفجائية(.  أوال 

رقم   اسم السورة اخلرب  املبتدأ املوضع م
 اآلية 

1 
أمبـْومابم ُكلِّ   ُسوانم ا  لممَّ فـم  عملمْيِهْم  فـمتمْحنما  ِبِه  ذُكُِّروا  مما 

ُهْم بـمْغتمًة فم  ِإذما شمْيٍء حمَّتَّ ِإذما فمرُِحوا مبما أُوتُوا أمخمْذانم
  ُمْبِلُسونم ُهمْ 

 44 األنعامسورة   

 107 األعراف سورة    ثـُْعبمان  ُمِبني   ِهيم  ِإذمافمأمْلقمى عمصماُه فم  2
ُه يم  عم زم نـم وم  3  108 األعراف سورة     بـمْيضماُء لِلنَّاِظرِينم ِهيم  ِإذمافم دم

4 
فم  عمصماكم  أمْلِق  أمْن  ُموسمى  ِإىلم  نما  يـْ ِهيم    ِإذماومأمْوحم

ِْفُكونم   تـمْلقمُف مما أيم
 117 األعراف سورة   
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5 
لُِغوُه   ُهْم ًبم الّرِْجزم ِإىلم أمجمٍل  ُهُم  ِإذما  فـملممَّا كمشمْفنما عمنـْ

 ثُونم كُ نْ  يـم مْ هُ 
 135 األعراف سورة   

6 
الشَّْيطماِن  ِمنم  طماِئف   ممسَُّهْم  ِإذما  اتَـّقمْوا  الَِّذينم  ِإنَّ 

  ُمْبِصُرونم ِإذما ُهمْ تمذمكَُّروا فم 
 201 األعراف سورة   

7 
ِمنـْهما  قماِت فمِإْن أُْعطُوا  يـمْلِمُزكم يف الصَّدم ُهْم ممْن  ومِمنـْ

ْ يـُْعطم  ا نْـ مِ  ْوارمُضوا ومِإْن ملم   يمْسخمطُونم ِإذما ُهمْ هم
 58 التوبةسورة   

8 

أمْْنماُهْم   ُهمْ فـملممَّا  ِبغمرْيِ احلْمقِّ  ِإذما  اأْلمْرِض  يـمبـُْغونم يف   
ممتماعم  أمنـُْفِسُكْم  عملمى  بـمْغُيُكْم  ِإمنَّما  النَّاُس  ا  أميُـّهم ًيم 

فـمنـُنـم  ممْرِجُعُكْم  نما  إِلميـْ َُثَّ  نـْيما  الدُّ ُتْم  مبم   مْ كُ بِّئُ احلْميماِة  ا ُكنـْ
 تـمْعممُلونم 

 23 يونسسورة   

ْنسمانم ِمْن نُْطفمٍة فم  9  4 سورة النحل   خمِصيم  ُمِبني  ِإذما ُهوم خملمقم اإْلِ
يَّة  تمْسعمىِإذما ِهيم فمأمْلقماهما فم  10  20 سورة طه    حم

ا يـمرُْكُضونم ِإذما ُهمْ فـملممَّا أمحمسُّوا أبمْسمنما  11     ِمنـْهم
 ء نبيا ألا رةسو 

 
12 

12 
فم  فـميمْدممُغُه  اْلبماِطِل  عملمى  ًِبحلْمقِّ  نـمْقِذُف  ُهوم بمْل  ِإذما 

 زماِهق  وملمُكُم اْلومْيُل ممَّا تمِصُفونم 
  

 سورة األنبياء 
 

18 

13 
فم  احلْمقُّ  اْلومْعُد  ِهيم  وماْقرتممبم  أمْبصماُر ِإذما  شماِخصمة  

ا بمْل  ا يف نَّ كُ   قمدْ   الَِّذينم كمفمُروا ًيم وميـْلمنما  غمْفلمٍة ِمْن همذم
 ُكنَّا ظماِلِمنيم 

  
 سورة األنبياء 

 
97 

اِب  14  64 سورة املؤمنون     جيمْأمُرونم ِإذما ُهمْ حمَّتَّ ِإذما أمخمْذانم ُمرْتمِفيِهْم ًِبْلعمذم

15 
شمِديٍد   اٍب  عمذم ذما  ًًب  ًبم عملمْيِهْم  فـمتمْحنما  ِإذما  ِإذما حمَّتَّ 

 ونم سُ لِ بْ  مُ  ِفيهِ ُهمْ 
 77 سورة املؤمنون   

 32 سورة الشعراء    ثـُْعبمان  ُمِبني  ِإذما ِهيم فمأمْلقمى عمصماُه فم  16
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ُه فم  17  33 سورة الشعراء    بـمْيضماُء لِلنَّاِظرِينم  ِهيم  ِإذماومنـمزمعم يمدم
ِْفُكونم ِإذما ِهيم فمأمْلقمى ُموسمى عمصماُه فم  18  45 ء شعراسورة ال   تـمْلقمُف مما أيم

19 
اُهْم صماحِلًا أمِن اْعُبُدوا الِلَّم  ُودم أمخم ْلنما ِإىلم َثم وملمقمْد أمْرسم

  فمرِيقماِن خيمْتمِصُمونم ِإذما ُهمْ فم 
  

 سورة النمل 
 

45 

20 
الدِّينم   لمُه  خُمِْلِصنيم  الِلَّم  دمعمُوا  اْلُفْلِك  يف  رمِكُبوا  فمِإذما 

  ُيْشرُِكونم مْ هُ  اِإذم  فـملممَّا ْنمَّاُهْم ِإىلم اْلربمِّ 
  

سورة  
 العنكبوت 

65 

21 
تِِه أمْن خملمقمُكْم ِمْن تـُرماٍب َُثَّ   بمشمر    أمنـُْتمْ   ِإذما ومِمْن آًيم

تمِشُرونم   تـمنـْ
  

 سورة الروم 
 

20 

22 
ِإذما   َُثَّ  اُء وماأْلمْرُض أبِمْمرِِه  السَّمم تـمُقومم  أمْن  تِِه  ومِمْن آًيم

 ختمُْرُجونم  أمنـُْتمْ  ذماإِ  ضِ رْ دمعماُكْم دمْعومًة ِمنم اأْلم 
  

 سورة الروم 
 

25 

23 
ُهْم سميِّئمة   ومِإذما أمذمقْـنما النَّاسم رممْحمًة فمرُِحوا هِبما ومِإْن ُتِصبـْ

  يـمْقنمطُونم ِإذما ُهمْ مبما قمدَّممْت أمْيِديِهْم 
  

 سورة الروم 
 

36 

24 

فـمتُِثرُي سمحم  حم  الّرًيم يـُْرِسُل  الَِّذي   ُ طُُه يف  ْبسُ يـم فـم   اًبً الِلَّ
اْلومْدقم   فمرتممى  ومجيمْعمُلُه ِكسمًفا  يمشماُء  السَّمماِء كمْيفم 
ِمْن   يمشماُء  ممْن  ِبِه  أمصمابم  فمِإذما  لِِه  ِخالم ِمْن  خيمْرُُج 

  يمْستـمْبِشُرونم ِإذما ُهمْ ِعبماِدِه 

  
 سورة الروم 

 
48 

ًة فم  25 ًة وماِحدم انمْت ِإالَّ صمْيحم  29 سورة يس    ُدونم مِ اخم  ُهمْ ِإذما ِإْن كم
ُُم اللَّْيُل نمْسلمُخ ِمْنُه النـَّهمارم فم  26  37 سورة يس     ُمْظِلُمونم ِإذما ُهمْ ومآيمة  هلم

27 
فم  الصُّوِر  ُهمْ ومنُِفخم يف  ِإىلم رمهبِِّْم ِإذما  اِث  اأْلمْجدم ِمنم   

 يـمْنِسُلونم 
 51 سورة يس   

28 
ًة وم  انمْت ِإالَّ صمْيحم يـْنما  ِإذما ُهمْ فم   ةً اِحدم ِإْن كم يع  لمدم  مجِم

 حُمْضمُرونم 
 53 سورة يس   

فم  29 نُْطفمٍة  ِمْن  لمْقنماُه  خم أمانَّ  ْنسماُن  اإْلِ يـمرم   ْ ُهوم أمومملم  77 سورة يس   ِإذما 
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 خمِصيم  ُمِبني  

30 
فم  رًا  انم اأْلمْخضمِر  ِر  الشَّجم ِمنم  لمُكْم  جمعملم   ِإذماالَِّذي 

 نم و وِقدُ ِمْنُه تُ  أمنـُْتمْ 
 80 سورة يس   

    يـمْنظُُرونم ِإذما ُهمْ فمِإمنَّما ِهيم زمْجرمة  وماِحدمة  فم  31
سورة  

 الصافات 
19 

32 
الم  الَِّذينم  قـُُلوُب  اْْشمأمزَّْت  ُه  ومْحدم  ُ الِلَّ ذُِكرم  ومِإذما 

 ِإذما ُهمْ يـُْؤِمُنونم ًِبآْلِخرمِة ومِإذما ذُِكرم الَِّذينم ِمْن ُدونِِه  
 نم و ِشرُ يمْستـمبْ 

 45 سورة الزمر   

33 
ومنُِفخم يف الصُّوِر فمصمِعقم ممْن يف السَّمماوماِت ومممْن يف 

فم  ُأْخرمى  ِفيِه  نُِفخم  َُثَّ   ُ الِلَّ شماءم  ممْن  ِإالَّ  ِإذما اأْلمْرِض 
  ِقيمام  يـمْنظُُرونم ُهمْ 

 68 سورة الزمر   

تِنما  34  47 سورة الزخرف    ُكونم حم ضْ يم هما  ِمنْـ ِإذما ُهمْ فـملممَّا جماءمُهْم ِِبًيم
ُهُم اْلعمذمابم  35  50 سورة الزخرف     يـمْنُكثُونم ِإذما ُهمْ فـملممَّا كمشمْفنما عمنـْ

36 
اأْلمْرضم  ِبُكُم  خيمِْسفم  أمْن  اِء  السَّمم يف  ممْن  ُتْم  أمأمِمنـْ

ُورُ ِإذما ِهيم فم   متم
 16 ك سورة املل  

 14 عاتز ناالرة و س    ًِبلسَّاِهرمةِ ِإذما ُهمْ فم  37

38 
فم  يمرتممقَُّب  ائًِفا  خم ِدينمِة  اْلمم يف    الَِّذي   ِإذمافمأمْصبمحم 

ِإنَّكم  لمُه ُموسمى  قمالم  يمْستمْصرُِخُه  ًِبأْلمْمِس  اْستـمْنصمرمُه 
 لمغمِويٌّ ُمِبني  

 18 سورة القصص   

39 
هِ  ًِبلَّيِت  اْدفمْع  السَّيِّئمُة  ومالم  احلْمسمنمُة  تمْستمِوي  يم ومالم 

فم سم حْ أم  وميلٌّ    الَِّذي  ِإذماُن  اومة  كمأمنَُّه  عمدم نمُه  ومبـميـْ بـميـْنمكم 
يم    محِم

 34 سورة فصلت   
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 اثني ا: جميء اسم معرب بعد )إذا الفجائية(.

رقم   اسم السورة اخلرب  املبتدأ املوضع م
 اآلية 

1 
ُهْم خيمْشمْونم النَّاسم كمخمْشيمِة الِلَِّ    فمرِيق    ِإذما دَّ  شم أم   أموْ ِمنـْ
 ْشيمةً خم 

 77 سورة النساء   

2 
ُهْم    ومِإذما بـمْعِد ضمرَّاءم ممسَّتـْ ِمْن  النَّاسم رممْحمًة    ِإذما أمذمقْـنما 
ُْم   ُرُسلمنما   ممْكر  هلم ِإنَّ  ممْكرًا  أمْسرمُع   ُ الِلَّ ُقِل  تِنما  آًيم يف 

 يمْكتـُُبونم مما متمُْكُرونم 
 21 سورة يونس  

3 
ِبرمهبِِّْم   فمرِيق    ِإذما ْم  عمْنكُ   رَّ الضُّ كمشمفم    ِإذماَُثَّ   ِمْنُكْم 

 ُيْشرُِكونم 
 54 سورة النحل  

4 
ومِعِصيـُُّهْم خُيميَُّل إِلمْيِه ِمْن   ِحبماهُلُمْ   ِإذماقمالم بمْل أمْلُقوا فم 

 ِسْحرِِهْم أمهنَّما تمْسعمى
 66 سورة طه  

5 
 فمرِيق    ِإذماْم  هُ نـم يْـ  بـم ُدُعوا ِإىلم الِلَِّ ومرمُسولِِه لِيمْحُكمم   ِإذماوم 

ُهْم ُمْعرُِضونم   ِمنـْ
 48 سورة النور   

6 
أمذماقـمُهْم    َُثَّ  رممْحمًة  ِإذما  ِبرمهبِِّْم   فمرِيق    ِإذماِمْنُه  ُهْم  ِمنـْ

 ُيْشرُِكونم 
 33 سورة الروم   

 57 رف سورة الزخ   ِمْنُه يمِصدُّونم  قـمْوُمكم  ِإذماوملممَّا ُضِربم اْبُن ممْرميمم ممثماًل  7
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املسألة   العاشرةمن  املسألة  إىل  الفاء الثامنة  أو  الواو  بعد  الواقع  االسم   :
 االستئنافية، أو الواقع بعد الواو احلالية يكون مبتدأ دائم ا. 

: وقبل أن نبدأ يف تفصيل القول يف هذه املسائل فإليك اجلدول التايل الذي    أوال 
 رميلكآن اأنواع )الواو( يف القر  جيمع لك كل

 
 الواو

 حرف  اسم
 السكون الفتح 
واو 

 اجلمع اإلشباع االعرتاضية القسم ُربَّ  احلالية املعية االستئنافية  العاطفة  اجلماعة

 كتبْوا
جاء  
حممد  
 ومعليٌّ 

وهللا خيتصُّ  
برمحته من  

هللا  وَ يشاُء 
ذو الفضل 

 العظيم

استيقظت 
ومأذانم 
 الفجرِ 

خرجوا 
ومهم 
 ألوف  

ومليٍل  
كموج 

 لبحرا
 ىرخأ

 هسدول

هللِا   وم
 َّ ألكتَبم
 الدرسم 

ِإذما جماءمكم 
اْلُمنماِفُقونم  
ُد   قماُلوا نمْشهم
ِإنَّكم لمرمُسوُل  

ُ  -الِلَِّ  ومالِلَّ
يـمْعلمُم ِإنَّكم 

  -  لمرمُسولُهُ 
ُ يمْشهمُد  ومالِلَّ
ِإنَّ اْلُمنماِفِقنيم 

اِذبُونم  لمكم
(1) 

 أنلزمكمْوها

وأسرْوا 
النجوى 
الذين 
 ظلموا
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 تايل الذي جيمع لك كل أنواع )الفاء( يف القرآن الكرمي.  ول ال دجلوا
 الفاء 

 دائم ا الفاء حرف 
 فصيحة  سببية  رابطة  استئناف  عطف 

والصافات  }
ا صفً 

  فالزاجرات
ا فالتاليات زجرً 

{  اذكرً 
]الصافات: 

(1:3}) 

تـُْبُدوا مما  َوِإنْ }
يف أمنـُْفِسُكْم أمْو 
 خُتُْفوُه حُيماِسْبُكمْ 

فـميـمْغِفُر  الِلَُّ  ِبهِ 
ِلممْن يمشماُء  
وميـُعمذُِّب ممْن 

{ ]البقرة: يمشماءُ 
284] 

ومِإْن أمحمد  ِمْن  }
اْلُمْشرِِكنيم  
اْستمجمارمكم  

حمَّتَّ  فََأِجْرهُ 
يمْسممعم كمالمم الِلَِّ 

{ َُثَّ أمبِْلْغُه ممْأممنمهُ 
 [ 6]التوبة: 

ومال تـمنمازمُعوا  }
  فـَتَـْفَشُلوا
ومتمْذهمبم  

{ مْ حُيكُ رِ 
 [46]األنفال: 

ومِإْذ اْستمْسقمى }
ُموسمى ِلقمْوِمِه 
فـمُقْلنما اْضِرْب 

ِبعمصماكم احلْمجمرم 
ِمْنُه  فَانَفَجَرتْ 

اثـْنـمتما عمْشرمةم 
{ ]البقرة: عمْيناً 

60] 
 

هذا   يف  واحلالية(    البحثواملطلوب  االستئنافية  )الواو  الواوات  أنواع  من كل 
  .ت )الفاء االستئنافية( فقطلفاءا اع  وا أن من كلِّ  وكذلك املطلوبفقط، 
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 يف اجلدول التايل مقارنة سريعة بني اثني ا: 
 )الواو العاطفة واالستئنافية واحلالية(.

 احلالية  االستئنافية  العاطفة  

 املثال 

 عطف املفردات: 
 (.وعليٌّ )جاء حممد  

 عطفل اجلمل: 
)كان حممد  جيتهُد 

 (. ويكتُب درسه 

ن ته مخيتص برمح وهللا
هللاُء | ايش ذو الفضِل   وم

 العظيم 
 سعيد . ومهوجاء حممد  | 

ما بعد 
 الواو

يشرتك مع ما قبل الواو يف 
 املعىن واإلعراب.

مع ما قبل الواو  ال يشرتك
ال يف املعىن وال يف 

 اإلعراب.

يشرتك مع ما قبلها يف  
 املعىن ال يف اإلعراِب.

إعراب  
ما بعد 
 الواو

  مفردة  ت كلمة إذا كان 
حملل اإلعرايب س انف خذفتأ

إن   للكلمة املعطوفة عليها
 كان هلا حمل.

 االسم بعدها يعرب مبتدأ  االسم بعدها يعرب مبتدأ 

اجلملة 
 بعدها

ا املعطوفة إن  أتخذ   جلملة 
نفس حمل اجلملة املعطوفة  

 عليها. 
للجملة    -1 كان  فإن 

فإنَّ   املعطوفة  حمل  عليها 
املعطوفة  نفس    اجلملة  هلا 

 احملل.  

اجلملة بعد الواو  
بداية مجلة  االستئنافية 

جديدة يف وسط الكالِم. 
واجلملة تكون استئنافية 
 ال حمل هلا من اإلعراب. 

اجلملة بعد الواو احلالية  
بداية مجلة مرتبطة ًبسم 

ت ءجاق  ساب معرفة 
ضح حاله أو هيئته. لتو 

واجلملة يف حمل نصب  
 حال.
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لة  اجلم  ت انك   وإن  -2
؛ ال حمل هلا املعطوفة عليها

املعطوفة فإنَّ   أيًضا   اجلملة 
 ال حمل هلا من اإلعراب.

 
 

 معناه: االشرتاك: ما معىن العطف ؟ اثلث ا
 اإلعراب(.  –اشرتاك ما بعد الواو مع ما قبلها يف شيئني )يف املعىن 

 مفردة، كاجلدول التايل.كلمة  وقد يكون ما بعد الواو العاطفة   -1
ا ذهَب حممٌد وعلي     مررُت َبحمٍد وعلي ٍ    اي  وعل  رأيُت حممد 

علي اشرتك مع حممد يف   املعىن
 الذهاب

علي اشرتك مع حممد يف  
 رؤييت له

علي اشرتك مع حممد يف  
 مروري هبما

 اإلعراب
علي: اسم معطوف على 
حممد مرفوع وعالمة رفعه 

 الضمة الظاهرة. 

علًيا: اسم معطوف على 
)حممًدا( منصوب وعالمة  

 .نصبه الفتحة الظاهرة

وف على م معطسا ي:عل
حممد جمرور وعالمة جره  

 الكسرة الظاهرة.
 

 
 

وقد يكون ما بعدها مجلة معطوفة على مجلة سابقة، وكما قلنا يف اجلدول   -2
السابق وإن   ؛قبل  حملها،  أتخذ  فإهنا  حمل  هلا  مجل  على  اجلملة  عطفت  فإن 

 عطفت على مجل ال حمل هلا من اإلعراب فتكون مثلها.  
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 ذلك.  ي علىقبيتطثال وإليك م
مجلة معطوفة على ما قبلها هلا حمل من 

 اإلعراب. 
مجلة معطوفة على ما قبلها ال حمل هلا من 

 اإلعراب. 

 كان حممد  )جيتهُد ويكتُب درسه(
اجلبالم أواتًدا  و}أمل ْنعل األرض مهاًدا 

 خلقناكم أزواًجا{و
على كان مبين  انسخ  انقص  ماٍض  فعل   :

الظاهر.   ادحممالفتح  مرفاك  سم:  وع ن 
الظاهرة.   الضمة  رفعه  فعل جيتهدوعالمة   :

الظاهرة،  الضمة  رفعه  وعالمة  مرفوع  مضارع 
هو.    والفاعل تقديره  جوازًا  مسترت  ضمري 

:  وواجلملة الفعلية يف حمل نصب خرب كان.  
حرف عطف مبين على الفتح ال حمل له من  

: فعل مضارع مرفوع وعالمة  يكتباإلعراب.  
ا الضمة  مسترت    لفاعلا و .  رةلظاهرفعه  ضمري 

: مفعول به منصوب درسَ جوازًا تقديره هو.  
وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة، وهو مضاف. 

الغيبة على هاء  مبين  متصل  ًبرز  ضمري   :
 الضم يف حمل جر مضاف إليه. 

ألهنا   نصب  حمل  يف  درسه(  )يكتب  مجلة 
 معطوفة على مجلة يف حمل نصب.

جنعل{  مجلة ال  }أمل  من   اهل   حمل  استئنافية 
 عراب. اإل

أزواًجا{   على }أمل    معطوفة مجلة }خلقناكم 
 ْنعل{ ال حمل هلا من اإلعراب.
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؟ رابع ا االستئنافية  اجلملة  ما  هي  اجلملة   :  ًبجلملة    االستئنافية  تتعلق  ال  اليت 
السابقة ال يف املعىن وال يف اإلعراب، أي نبدأ هبا مجلة جديدة يف وسط النصِّ  

 ه. وليس يف أول
االستئنافيةثلة  مأ  منو  )الواو(  بعد  أتت  اليت  االستئنافية  القرآن    اجلملة  يف 

 الكرمي: 

ُ غمُفور  رمِحيم  وَ }   {الِلَّ
ِإْن طمائِفمتماِن ِمْن  وَ }

 اْلُمْؤِمِننيم اقْـتـمتـمُلوا
ا نـمُهمم  {فمأمْصِلُحوا بـميـْ

ُ خيمْتمصُّ ِبرممْحمِتِه } ومالِلَّ
ُ ُذو  وَ ممْن يمشماُء  الِلَّ

 { مِ عمِظي الْ  ْضلِ اْلفم 

أمفمال يـمُتوبُونم ِإىلم الِلَِّ  }
ُ وَ وميمْستـمْغِفُرونمُه  الِلَّ
 { غمُفور  رمِحيم  

حرف  الواو  :
على  مبين  استئناف 
من   له  حمل  ال  الفتح 

 اإلعراب.
اجلالل  هللا اسم   :

وعالمة   مرفوع  مبتدأ 
 رفعه الضمة الظاهرة. 

حرف  الواو  :
على  مبين  استئناف 

م له  حمل  ال  ن  الفتح 
 .براعاإل
 
 

حرف  الواو  :
على  مبين  استئناف 
من   له  حمل  ال  الفتح 

 اإلعراب.
: اسم اجلالل  هللا

مبتدأ مرفوع وعالمة  
 رفعه الضمة الظاهرة. 

حرف  الواو  :
على  مبين  استئناف 
من   له  حمل  ال  الفتح 

 اإلعراب.
اجلالل  هللا اسم   :

وعالمة   مرفوع  مبتدأ 
 رفعه الضمة الظاهرة. 

 من اإلعراب.  ل هلاحم ال فية وكل اجلمل االستئنا
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 أمثلة قرآنية جمليء االسم بعد الواو االستئنافية.  5
 االستئنافية  الواو

 اسم السورة  اخلرب املبتدأ  املوضع  م
رقم  
 اآلية 

1 
ُسوءم  يمُسوُمونمُكْم  ِفْرعمْونم  آِل  ِمْن  ْنمَّْيناُكْم  ومِإْذ 

وميمْستمحْ  أمبْناءمُكْم  ُونم  يُذمحبِّ وميف  ْم  اءمكُ سنِ   ُيونم اْلعمذاِب 
 ( 49ذِلُكْم بمالء  ِمْن رمبُِّكْم عمِظيم  )

 49 البقرة   

2 

 ُ أمنـْزملم الِلَّ يمْكُفُروا مبما  أمْن  أمنـُْفسمُهْم  ِبِه  بِْئسممما اْشرتممْوا 
ِمْن   يمشماُء  ممْن  عملمى  فمْضِلِه  ِمْن   ُ الِلَّ يـُنـمّزِلم  أمْن  بـمْغًيا 

ِبغمضمبٍ  فـمبماُءوا  اِفرِينم  وم ضمٍب  غم   ىعملم   ِعبماِدِه  لِْلكم
 ( 90عمذماب  ُمِهني  )

 90 البقرة   

3 
أمْيِديِهْم   قمدَّممْت  مبا  أمبمداً  نـَّْوُه  يـمتممم عمِليم  وم وملمْن   ُ الِلَّ

 95 البقرة    (95ًِبلظَّاِلِمنيم )

4 

الَِّذينم  ومِمنم  يماٍة  حم عملمى  النَّاِس  أمْحرمصم  ُْم  وملمتمِجدمهنَّ
يـم  ُهوم حمُدهُ أم   ومدُّ أمْشرمُكوا  وممما  سمنمٍة  أمْلفم  يـُعممَُّر  لمْو  ْم 

يـُعممَّرم   أمْن  اِب  اْلعمذم ِمنم  مبما ومامبُزمْحزِِحِه  بمِصري    ُ لِلَّ
 (96يـمْعممُلونم )

 96 البقرة   

5 
ُ  وما يمشماُء  خيتلِلَّ ممْن  ِبرممْحمِتِه  ُ  وماصُّ  اْلفمْضِل لِلَّ ُذو 

 (74) اْلعمِظيمِ 
 74 آل عمران   
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االستئنافية:  س اخام )الفاء(  بعد  أتت  اليت  االستئنافية  القرآن    اجلملة  يف 
 الكرمي، ومن أمثلة ذلك يف القرآن الكرمي: 

 الفاء االستئنافية

رقم   اسم السورة  اخلرب املبتدأ املوضع  م
 اآلية 

1 

ومِإنْ  أممماِنَّ  ِإالَّ  اْلِكتمابم  يـمْعلمُمونم  الم  يُّونم  أُمِّ ُهْم   ومِمنـْ
)الَّ  إِ   مْ هُ  يمْكتـُُبونم    فـََوْيلٌ (  78يمظُنُّونم  لِلَِّذينم 

الِلَِّ  ِعْنِد  ِمْن  ا  همذم يـمُقولُونم  َُثَّ  أبِمْيِديِهْم  اْلِكتمابم 
أمْيِديِهْم  تـمبمْت  ممَّا كم ُْم  هلم فـمومْيل   قمِلياًل  َثممًنا  ِبِه  ُوا  لِيمْشرتم

ُْم ممَّا يمْكِسُبونم   ومومْيل  هلم

 79 البقرة   

2 

ْليـمُهوُد لمْيسمِت النَّصمارمى عملمى شمْيٍء ومقمالمِت  ِت الم اقم وم 
ُلونم  يـمتـْ ومُهْم  شمْيٍء  عملمى  اْليـمُهوُد  لمْيسمِت  النَّصمارمى 
اْلِكتمابم كمذمِلكم قمالم الَِّذينم الم يـمْعلمُمونم ِمْثلم قـمْوهلِِْم 

ِفيمما  فَاّللَُّ  اْلِقيماممِة  يـمْومم  نـمُهْم  بـميـْ   ِفيهِ   وانُ كما  حيمُْكُم 
 خيمْتمِلُفونم 

 113 البقرة   

3 
حمجَّ اْلبـمْيتم   َفَمنْ إنَّ الصَّفا وماْلممْرومةم ِمْن شمعائِِر الِلَِّ  

ومممْن  هِبِما  يمطَّوَّفم  أمْن  عملمْيِه  ُجناحم  فمال  اْعتمممرم  أمِو 
رْياً فمِإنَّ الِلَّم شاِكر  عمِليم    تمطموَّعم خم

 158 البقرة   
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السادس ا احلالة،  حلالياو  وا:  مجلة  تبدأ  اليت  الواو  اجلملة  وهي  هذه  وتكون   ،
متعلقة ًبجلملة السابقة يف املعىن ألهنا توضح هيئة وحالة االسم املعرفة يف اجلملة  
االسم  فإنَّ  َث  ومن  اإلعراب،  السابقة يف  ترتبط ًبجلملة  ال  ولكنها  قبلها،  اليت 

 بعد الواو احلالية يكون مبتدأ.  
 

القرآن الكرمي على صورتني )اسم معرب،    م بعدسالا  ءجا  وقد الواو احلالية يف 
 واسم مبين(:  

 اسم مبين اسم معرب
ِبِديِنُكْم  } الِلَّم  أمتـُعملُِّمونم  يـمْعلمُم   َواّللَُّ ُقْل 

 {وممما يف األمْرضِ  مما يف السَّمموماتِ 
رِِهْم  } ْ تـمرم ِإىلم الَِّذينم خمرمُجوا ِمْن ِدًيم أمملم
 {حمذمرم اْلممْوتِ   ُلوف  أُ  مْ هُ وَ 

 }وهللا يعلم ما ...{.إعراب  
ال  الواو الفتح  على  مبين  حرف  حالية   :

اإلعراب. من  له  اجلالل هللا  حمل  اسم   :
الظاهرة.  الضمة  رفعه  مرفوع وعالمة  مبتدأ 

رفعه يعلم وعالمة  مرفوع  مضارع  فعل   :
مسترت   ضمري  والفاعل  الظاهرة،  الضمة 

هو. تقديره  مبين    موصول   سما   :ما  جوازًا 
 على السكون يف حمل نصب مفعول به. 

...{ومجلة   ما  خرب   }يعلم  رفع  حمل  يف 
ومجلة   )هللا(.  ...{للمبتدأ  يعلم  يف   }هللا 

 حمل نصب حاٍل.

 }وهم ألوف{. إعراب  
ال  الواو الفتح  على  مبين  حرف  حالية   :

ًبرز   ضمري  هم:  اإلعراب.  من  له  حمل 
حم يف  السكون  على  مبين  رفمنفصل  ع  ل 

وعالمة ألوف دأ.  تمب مرفوع  للمبتدأ  : خرب 
ومجلة   الظاهرة.  الضمة  ألوف{ رفعه   }هم 

 يف حمل نصب حاٍل.
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 يف القرآن الكرمي:  اجلملة احلالية اليت أتت بعد )الواو( احلاليةومن أمثلة 
 احلالية  الواو

 اسم السورة  اخلرب املبتدأ  املوضع  م
رقم  
 اآلية 

1 
أمنْ  لم نُ مِ يـُؤْ   أمفـمتمْطممُعونم  ُهْم  وا  ِمنـْ فمرِيق   ومقمْد كمانم  ُكْم 

عمقمُلوُه  مما  بـمْعِد  ِمْن  حُيمّرُِفونمُه  َُثَّ  الِلَِّ  مم  يمْسممُعونم كمالم
  يـمْعلمُمونم ومُهمْ 

 75 البقرة   

2 

ومقمالمِت اْليـمُهوُد لمْيسمِت النَّصمارمى عملمى شمْيٍء ومقمالمِت  
عم  اْليـمُهوُد  لمْيسمِت  يـمتـُْلونم ومُهمْ ٍء  يْ شم   لمىالنَّصمارمى   

اْلِكتمابم كمذمِلكم قمالم الَِّذينم الم يـمْعلمُمونم ِمْثلم قـمْوهلِِْم 
ِفيِه   انُوا  ِفيمما كم اْلِقيماممِة  يـمْومم  نـمُهْم  بـميـْ حيمُْكُم   ُ فمالِلَّ

 خيمْتمِلُفونم 

 113 البقرة   

3 
يـم  ا  كممم يـمْعرُِفونمُه  اْلِكتمابم  نماُهُم  آتـميـْ   ونم فُ ْعرِ الَِّذينم 

احلْمقَّ  أمبْـ  لميمْكُتُمونم  ُهْم  ِمنـْ فمرِيًقا  ومِإنَّ   ومُهمْ نماءمُهْم 
 يـمْعلمُمونم 

 146) البقرة   

4 
بميااتً   أبمُْسنا  ْتِيـمُهْم  أيم أمْن  اْلُقرى  أمْهُل  ومُهْم  أمفمأمِمنم 

 97 األعراف   انئُِمونم 

أبمُْسنم  5 ْتِيـمُهْم  أيم أمْن  اْلُقرمى  أمْهُل  ضُ أمومأمِمنم    ُهمْ وم ى  حً ا 
 98 األعراف   يـمْلعمُبونم 

م كمأممنَّما ُيسماُقونم ِإىلم  6 جُيماِدلُونمكم يف احلْمقِّ بـمْعدم مما تـمبمنيَّ
  يـمْنظُُرونم ومُهمْ اْلممْوِت 

 6 األنفال   

ْعنما   7 مسِم قمالُوا  تمُكونُوا كمالَِّذينم  يمْسممُعونم ومُهمْ ومالم  الم   21 األنفال    
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(21 ) 

8 

ينم الم يـُْؤِمُنونم ًِبلِلَِّ ومالم ًِبْليـمْوِم اآْلِخِر ومالم لَّذِ اا  و لُ اتِ قم 
ُ ومرمُسولُُه ومالم يمِديُنونم ِدينم احلْمقِّ  حُيمّرُِمونم مما حمرَّمم الِلَّ
ِمنم الَِّذينم أُوتُوا اْلِكتمابم حمَّتَّ يـُْعطُوا اجْلِْزيمةم عمْن يمٍد  

  صماِغُرونم ومُهمْ 

 29 التوبة   

نمةم ِمْن قـمْبُل ومقـملَُّبوا لمكم اأْلُُمورم حمَّتَّ   ابـْتـم قمدِ لم  9 غمُوا اْلِفتـْ
 48 التوبة     كمارُِهونم ومُهمْ جماءم احلْمقُّ ومظمهمرم أمْمُر الِلَِّ  

10 
ُمِصيبمة   ُتِصْبكم  ومِإْن  تمُسْؤُهْم  حمسمنمة   ُتِصْبكم  ِإْن 

قـمبْ  ِمْن  أمْمرمانم  أمخمْذانم  قمْد    ومُهمْ وميـمتـموملَّْوا  ُل  يـمُقولُوا 
 فمرُِحونم 

 50 التوبة   

 
  

 

 
 اخلًلصة

االسم الواقع بعد هذه احلروف )الواو االستئنافية والفاء االستئنافية والواو  
 .احلالية(؛ فإنَّه يكون مبتدأ دائًما
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من  شكل  وأبي  منه،  جزء  أي  أو  الكتاب،  هذا  نشر  إبعادة  ُيسمح 

أي نظام إلكرتون أو ميكانيكي ميكن   ه يفاألشكال، أو نسخه، أو حفظ
 اسرتجاع الكتاب، أو أي جزء منه، وكذلك ال 

 
 
 

 اثني ا:
 االسم الواقع بعد ستِّ كلمات يكون مبتدأ يف الغالِب.
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 اثني ا:
 االسم الواقع بعد ستِ  كلمات يكون مبتدأ يف الغالِب. 

الكلمات هي: ) (   وباملخصوص ًبملدح بعد )نِعمم   –َثمَّ  وهذه    –حيُث    –ئسم
االستفهام    –أمَّا   اسم    –مهزة  فأي  وأخواهتا(.  ا  هذه   مرفوعإمنَّ بعد  يقع 

 الكلمات؛ فإنَّه يف الغالِب يكون مبتدأ. 
 وإليك التفصيل. 

مبتدأ   بفتح الثاء يعرب(  ثَّ الواقع بعد )املرفوع  االسم  :  املسألة احلادية عشرة
 و)ثَّ( تتعلق خبرب حمذوف. 

 اهبإعرا الكلمة
ْغِرُب فمأميـْنممما تـُوملُّوا  } لِلَِِّ اْلممْشرُِق وماْلمم { ]البقرة:  الِلَِّ ِإنَّ الِلَّم وماِسع  عمِليم   فـََثمَّ َوْجهُ وم

115] 
اسم مبين على الفتح يف حمل نصب ظرف مكان، متعلق خبرب  َث 

 و)َثمَّ( مبعىن )هنا(.  حمذوف مقدم.
 مة الظاهرة. عه الض مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رف وجه
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 : هناك فرق بني َثمَّ بفتح الثاء، وَُثَّ بضم الثاء. مًلحظة 
 ثَّ بفتح الثاء  ثَّ بضم الثاء 

 اسم حرف
حرف عطف مبين على الفتح ال حمل  

 له من اإلعراب.
اسم مبين على الفتح يف حمل نصب  

 ظرف مكان 
اءم  ذما شم إِ  ثَّ ( 21أممماتمُه فمأمْقربممُه ) ثَّ }

 [.22 –  21{ ]عبس: )أمْنشمرمهُ 
{ ]البقرة: الِلَِّ  فـََثمَّ َوْجهُ فمأميـْنممما تـُوملُّوا }

115.] 
 

 
 

عشرةاملسألة   مبتدأ الثانية  يكون  وبئَس(  )نِعَم  بعد  ابملدح  املخصوص   :
 مؤخر ا، ومجلة )نِعَم وبئس( يف حمل رفع خرب مقدم للمبتدأ. 

الذم  إنَّ   أو  )نِ املخصوص ًبملدح  أو سم ئْ بِ   –  مم عْ بعد  مبتدأ مؤخر  إعرابه  ( جيوز 
)نِ   ا خربً  وردت  وقد   حمذوف،  يف  مم عْ ملبتدأ  الكرمي،   16(  القرآن  يف  موضًعا 

  موضًعا. 40( يف سم ئْ ووردت )بِ 
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 .وإليك مثال على كل حالة من القرآن الكرمي
 [24سورة الرعد: ]{ ارِ الدَّ  َسًَلٌم َعَلْيُكْم َبَا َصرَبْمُتْ فَِنْعَم ُعْقَب قال تعاىل: }

 الكلمة إعراهبا
 حرف عطف مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب.           )الفاء(: 

 فعل ماٍض جامد إلنشاء املدح مبين على الفتح الظاهر.           (: مَ عْ )نِ 
 فَِنْعمَ 

 ْقَب عُ  فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضَّمة املقّدرة على األلف للتعذر، وهو مضاف.
 الدَّارِ  مضاف إليه جمرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة.                            

واملخصوص ًبملدح  ومجلة }نعم ...{ معطوفة على ما قبلها ال حمل هلا من اإلعراب. 
 ملبتدأ حمذوف تقديره: )هي(  اأو خربً  اجيوز أن يكون مبتدأ مؤخرً 

 

 [18سورة الرعد:]{ َوبِْئَس اْلِمَهادُ  نَّمُ َوَمْأَواُهْم َجهَ قال تعاىل: } 
 الكلمة إعراهبا

احلالية أو حرف استئناف مبين على الفتح ال حمل له من  )الواو(: 
 فعل ماٍض جامد إلنشاء الذّم مبين على الفتح الظاهر. )بئس(: اإلعراب.

م( جيوز أن يكون مبتدأ  واملخصوص ابلذم  حمذوف تقديره )هي أو جهنَّ 
 ملبتدأ حمذوف. اأو خرب   امؤخر  

 َوبِْئسَ 

 اْلِمَهادُ  فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.
 ومجلة }بئس ....{ يف حمل نصب حال إذا اعتربان الواو حالية. 

 أو مجلة استئنافية إذا اعتربان الواو استئنافية. 
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 (.احللقُ نِعمم الصدُق ، واملعىن )ومن األمثلة خارج القرآن: )نِعَم اخللُق الصدُق(
 إعراهبا الكلمة

 فعل ماٍض جامد إلنشاء املدح مبين على الفتح الظاهر.           نعمم 
 الظاهرة.فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضَّمة  اخللق 

 ملة )نعم اخللق( يف حمل رفع خرب مقدم للمبتدأ )الصدق(اجلو 
 مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.  الصدق 

 

 
 

عشرةة  املسأل فاعًل  :  الثالثة  أو  مبتدأ،  يكون  )حيث(،  بعد  الواقع   االسم 
 لفعل حمذوف. 

قبل أن نبني إعراب االسم الواقع بعد حيث فيلزمنا أن نوضح عدة أمور مهمة،  
  :كالتايل

 .ظرف ُيضاف إىل مجلة وليس إىل اسم مفردحيث:  -1
  .ُيضاف إىل مجلة امسية أو مجلة فعلية   -2
 .حمل جر مضاف إليه كون يفاجلملة بعدها ت  -3
 .ال جيوز جر االسم بعدها وال نصبه  -4
جيُب أن يكون االسم بعدها مرفوًعا؛ ألنه مبتدأ وخربه حمذوف يُفهم من السياق،    -5

  .أو فاعل وفعله حمذوف يفهم من السياق
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إذا فهمت كل املالحظات السابقة، فإليك مثال  تطبيقي بكال اإلعرابني لالسم 
 بعد )حيث(.

 (.حيث الناسُ وقفُت )
 التقدير األول:  

  وقفت حيث الناس واقفون
 التقدير الثاين:  

 وقفت حيث يقف الناس
 ما بعد )حيث( فاعل لفعل حمذوف ما بعد )حيث( مبتدأ 

رفعه الناس وعالمة  مرفوع  مبتدأ   :
تقديره   الظاهرة، وخربه حمذوف  الضمة 

 )واقفون(.
جر    ومجلة حمل  يف  واقفون(  )الناُس 

 إليه. مضاف

تقديره الناس حمذوف  لفعل  فاعل   :
الضمة   رفعه  وعالمة  مرفوع  )يقف(، 

 الظاهرة.  
جر    ومجلة حمل  يف  الناُس(  )يقف 

 مضاف إليه.
 

 
 :مًلحظات  

الشرطإذا   -1 وجواب  الشرط  فعل  فتجزم  )حيث(  لـ  الزائدة  ما  ، أضيفت 
 مثال: )حيثما تعمْل أعمل(. 

 الباء(.   –يف  –إىل  –ِمْن قد ُُتر )حيث( أبحد حروف اجلر اآلتية )  -2

 األصل كسر مهزة ِإْن بعدها؛ فنقول: حيث ِإْن. -3
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 االسم املرفوع الواقع بعد )أمَّا( يعرب مبتدأ.: الرابعة عشرةاملسألة 
أييت قد  ألنه  املرفوع(  )االسم  قلنا  أننا  يف   نالحظ  إعرابه  ويكون  منصوًًب،  امسًا  )أمَّا(  بعد 

 [.9{ ]سورة الضحى: أممَّا اْليمِتيمم فمال تـمْقهمرْ فم كقوله تعاىل: }  قدًما،القرآن الكرمي مفعواًل به م
 اليتيم: مفعول به مقدم منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.

 
 

 
 على صورتني:  موضع ا 59 وقد وردت )أمَّا( يف القرآن الكرمي كلِ ه يف

 أمَّا = )أْم + ما( يف ثالثة مواضع.  : األوىل
 : قسمنيشرطية غري اجلازمة، ووردت على ا = ال: أممَّ الثانية

 جواهبا حمذوف، يف موضعني.   -
 موضًعا.  54موجود يف بقية املواضع  جواهبا -

ًبلفاء، إن كان اجلواب موجوًدا ال   جواهبا مقرتانً دائًما يكون  ( الشرطية غري اجلازمة  أمَّا)و
 حمذوفًا. 

 تدبر اجلدول التايل: 
 ية غري اجلازمة الشرط أمَّا أمَّا = )َأْم + ما(
 مكونة من كلمتني 

 مواضع(  ثالثة )يف 
 جواهبا حمذوف  
 )يف موضعني(

 جواهبا موجود 
 ( )يف بقية املواضع

اُم أممَّا  اْشتممملمْت عملمْيِه أمْرحم
األُنثـميمنْيِ نـمبُِّئوِن ِبِعْلٍم ِإْن 

 ُكنُتْم صماِدِقنيم 

الَِّذينم اْسومدَّْت ُوُجوُهُهْم فمأممَّا 
 مُتْ بـمْعدم ِإميماِنُكمْ كمفمرْ أم 

  فـميـمُقولُونم الَِّذينم كمفمُروا ومأممَّا 
ا ممثمالً  ُ هِبمذم  مماذما أمرمادم الِلَّ
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 : األولالقسم 
 أمَّا اليت َبعىن )َأْم + ما(

 م
 املوضع 
 

 اسم السورة 
رقم  
 اآلية 

اُم األُنثـميمنْيِ نـمبِّئُ  6أممَّا 1  143 األنعام  ِبِعْلٍم ِإْن ُكنُتْم صماِدِقنيم وِن اْشتممملمْت عملمْيِه أمْرحم

 7أممَّا ومِمْن اإِلِبِل اثـْنمنْيِ ومِمْن اْلبـمقمِر اثـْنمنْيِ ُقْل أمالذَّكمرمْيِن حمرَّمم أمْم األُنثـميمنْيِ  2
اُم األُنثـميمنْيِ   .... اْشتممملمْت عملمْيِه أمْرحم

 144 األنعام 

3 
اُءوا قمالم أم  يت ومملمْ حتُِيطُوا هِبما ِعْلماً كمذَّبْـ حمَّتَّ ِإذما جم ذما ُكنُتْم أممَّا ُتْم ِِبًيم

 8تـمْعممُلونم 
 84 النمل

 

 

 

يف حمل  ﴿ما﴾ اسم موصول مبين على السكون  مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.    ﴿أم﴾ حرف عطف  6
 .معطوف على األنثينينصب اسم 

 مثل إعراب اآلية السابقة.   7
اسم استفهام مبين على السكون يف  ﴿ما﴾ عراب.إل من ا مبين على السكون ال حمل له ﴿أم﴾ حرف إضراب وانتقال 8

استئنافية ال حمل هلا من   واجلملة االمسية  اسم إشارة مبين على السكون يف حمل رفع خرب للمبتدأ،﴿ذا﴾  حمل رفع مبتدأ.  
 اإلعراب.  
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 : الثاينالقسم 
 9أمَّا الشرطية غري اجلازمة اليت جواهبا حمذوف 

 اسم السورة  اخلرب املبتدأ  املوضع  م
رقم  
 اآلية 

 106 آل عمران    بـمْعدم ِإميماِنُكمْ  ْرمتُْ الَِّذينم اْسومدَّْت ُوُجوُهُهْم أمكمفم فمأممَّا  1

عملمْيُكْم ومأممَّا   2 تـُتـْلمى  يت  آًيم تمُكْن  أمفـملمْم  الَِّذينم كمفمُروا 
 31 اجلاثية    فماْستمْكربمْمُتْ ومُكنُتْم قـمْوماً جُمْرِِمنيم 

 
 

 : الثالثالقسم 
 يف حبثنا هذا قصدها أمَّا الشرطية غري اجلازمة اليت جواهبا موجود وهي أمَّا اليت ن

 اسم السورة  اخلرب املبتدأ  املوضع  م
رقم  
 اآلية 

1 

بـمُعوضمًة  مما  ممثمالً  يمْضِربم  أمْن  يمْستمْحِيي  ال  الِلَّم  ِإنَّ 
ا فـمْوقـمهما   الَِّذينم آممُنوا فـميـمْعلمُمونم أمنَُّه احلْمقُّ ِمْن  فمأممَّا  فممم

ا لُونم  الَِّذينم كمفمُروا فـميـمُقو ومأممَّا  رمهبِِّْم   ُ هِبمذم مماذما أمرمادم الِلَّ
ِثرياً وممما ُيِضلُّ ِبِه  ِثرياً وميـمْهِدي ِبِه كم ُيِضلُّ ِبِه كم ممثمالً 

 ِإالَّ اْلفماِسِقنيم 

 25 سورة البقرة  

2 
ت   آًيم ِمْنُه  اْلِكتمابم  عملمْيكم  أمنـْزملم  الَِّذي  ُهوم 

ُمتمشم  ُر  ومُأخم اْلِكتماِب  أُمُّ  ُهنَّ  فمأممَّا ات   اهِبم حُمْكمممات  
الَِّذينم يف قـُُلوهِبِْم زمْيغ  فـميـمتَِّبُعونم مما تمشمابمهم ِمْنُه ابِْتغماءم 

 7 آل عمران   

 

 فُيقال هلم )...(.   ويف املثالني جواب )أممَّا( حمذوف تقديره:  9
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  ُ الِلَّ ِإالَّ  أتمِْويلمُه  يـمْعلمُم  وممما  أتمِْويِلِه  ومابِْتغماءم  نمِة  اْلِفتـْ
ومالرَّاِسُخونم يف اْلِعْلِم يـمُقولُونم آممنَّا ِبِه ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد 

 ا يمذَّكَُّر ِإالَّ أُْولُوا األمْلبمابِ ا وممم رمبِّنم 

3 
نـْيما  فمأممَّا   اًبً شمِديداً يف الدُّ الَِّذينم كمفمُروا فمُأعمذِّهُبُْم عمذم

ِصرِينم  ُْم ِمْن انم  56 آل عمران    وماآلِخرمِة وممما هلم

فـميـُوم ومأممَّا   4 الصَّاحِلماِت  ومعمِمُلوا  آممُنوا  ْم فِّيهِ الَِّذينم 
ُ ال حيُِبُّ الظَّاِلِمنيم   57 آل عمران    ُأُجورمُهْم ومالِلَّ

ُهْم ومأممَّا   5 الِلَِّ  رممْحمِة  فمِفي  ُوُجوُهُهْم  ابـْيمضَّْت  الَِّذينم 
اِلُدونم   107 آل عمران    ِفيهما خم

6 

فـميـُومفِّيِهْم فمأممَّا   الصَّاحِلماِت  ومعمِمُلوا  آممُنوا  الَِّذينم 
وميم ُأُجورمهُ  فمْضِلِه  ْم  ِمْن  اْستمنكمُفوا ومأممَّا  زِيُدُهْم  الَِّذينم 

ُْم ِمْن   ُدونم هلم اًبً أملِيماً ومال جيِم ُوا فـميـُعمذِّهُبُْم عمذم وماْستمْكربم
 ُدوِن الِلَِّ وملِّياً ومال نمِصرياً 

 173 النساء   

ْم يف  ِخُلهُ الَِّذينم آممُنوا ًِبلِلَِّ وماْعتمصمُموا ِبِه فمسمُيدْ فمأممَّا   7
 174 النساء    رممْحمٍة ِمْنُه ومفمْضٍل وميـمْهِديِهْم إِلمْيِه ِصرماطاً ُمْستمِقيماً 

8 
ُهْم ممْن يـمُقوُل أميُُّكْم زمادمْتُه   ومِإذما مما أُنزِلمْت ُسورمة  فمِمنـْ

ِإميماانً   ِذِه  ومُهْم  فمأممَّا  هم ِإميماانً  فـمزمادمهْتُْم  آممُنوا  الَِّذينم 
 نم ِشُرو يمْستـمبْ 

 124 سورة التوبة  

ِإىلم  ومأممَّا   9 رِْجساً  فـمزمادمهْتُْم  ممرمض   قـُُلوهِبِْم  يف  الَِّذينم 
اِفُرونم    رِْجِسِهْم وممماتُوا ومُهْم كم

 125 سورة التوبة  

ُْم ِفيهما زمِفري  ومشمِهيق  فمأممَّا  10  106 سورة هود    الَِّذينم شمُقوا فمِفي النَّاِر هلم

11 
مما    أممَّاوم  ِفيهما  اِلِدينم  خم اجلْمنَِّة  فمِفي  ُسِعُدوا  الَِّذينم 

دماممْت السَّمموماُت وماألمْرُض ِإالَّ مما شماءم رمبُّكم عمطماًء  
 108 سورة هود   
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 غمرْيم جممُْذوذٍ 

12 
ْجِن   فـميمْسِقي رمبَُّه مخمْراً أممَّا  ًيم صماِحَبِم السِّ ا  أمحمدُُكمم

ُر فـميُ ومأممَّا   فـمتمْأُكُل الطَّرْيُ ِمْن رمْأِسِه ُقِضيم   ْصلمبُ اآلخم
 األمْمُر الَِّذي ِفيِه تمْستـمْفِتيمانِ 

 41 سورة يوسف  

13 
وماْلبماِطلم   احلْمقَّ   ُ الِلَّ يمْضِرُب  الزَّبمُد  فمأممَّا  كمذمِلكم 

ُجفماًء   يف  ومأممَّا  فـميمْذهمُب  فـميمْمُكُث  النَّاسم  يمنفمُع  مما 
ُ األمْمثمالم يمْضرِ األمْرِض كمذمِلكم   ُب الِلَّ

 17 سورة الرعد   

14 
اْلبمْحِر أممَّا   يـمْعممُلونم يف  ِلممسماِكنيم  انمْت  فمكم السَِّفينمُة 

أيمُْخُذ ُكلَّ  ممِلك   ومرماءمُهْم  ومكمانم  أمِعيبـمهما  أمْن  فمأمرمْدُت 
 سمِفينمٍة غمْصباً 

 79 سورة الكهف   

أمبـم ومأممَّا   15 فمكمانم  أمْن   وماهُ اْلُغالُم  فمخمِشينما  ُمْؤِمنمنْيِ 
 يـُْرِهقمُهمما طُْغيماانً ومُكْفراً 

 80 سورة الكهف   

16 

ِدينمِة ومأممَّا    اْلمم يف  يمِتيممنْيِ  لُِغالممنْيِ  فمكمانم  اُر  اجلِْدم
ُمما ومكمانم أمبُومهُما صماحِلاً فمأمرمادم رمبُّكم   ومكمانم حتمْتمُه كمنز  هلم

ُلغما أم  مهُما وميمْستمْخرِجما كمنزممهُما رممْحمًة ِمْن رمبِّكم  ُشدَّ أمْن يـمبـْ
تمْستمِطْع   ْ ملم مما  أتمِْويُل  ذمِلكم  أمْمرِي  عمْن  فـمعمْلُتُه  وممما 

 عملمْيِه صمرْباً 

 82 سورة الكهف   

رمبِِّه  أممَّا  قمالم   17 ِإىلم  يـُرمدُّ  َُثَّ  نـُعمذِّبُُه  فمسمْوفم  ظملممم  ممْن 
 87 سورة الكهف    ُنْكراً اًبً فـميـُعمذِّبُُه عمذم 

ْسىنم  ومأممَّا   18 احلُْ جمزماًء  فـملمُه  صماحِلاً  ومعمِملم  آممنم  ممْن 
نـمُقوُل لمُه ِمْن أمْمرانم ُيْسراً   88 سورة الكهف    ومسم

19 
أمْن  فمأممَّا   فـمعمسمى  صماحِلاً  ومعمِملم  ومآممنم  اتمبم  ممْن 

   يمُكونم ِمْن اْلُمْفِلِحنيم 
سورة  

 67 ص القص
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20 
الَِّذينم آممُنوا ومعمِمُلوا الصَّاحِلماِت فـمُهْم يف رمْوضمٍة  فمأممَّا  

ُونم   15 سورة الروم    حُيْربم

اآلِخرمِة  ومأممَّا   21 وملِقماِء  تِنما  ِِبًيم بُوا  ومكمذَّ كمفمُروا  الَِّذينم 
اِب حُمْضمُرونم   16 سورة الروم    فمأُْولمِئكم يف اْلعمذم

نَّاُت ِذينم  الَّ أممَّا   22 جم فـملمُهْم  الصَّاحِلماِت  ومعمِمُلوا  آممُنوا 
انُوا يـمْعممُلونم   اْلممْأومى نـُُزالً مبما كم

 19 سورة السجدة  

23 
أمْن  ومأممَّا   أمرماُدوا  النَّاُر ُكلَّمما  ْأوماُهْم  فممم فمسمُقوا  الَِّذينم 

ُذوقُوا ُْم  هلم ومِقيلم  ِفيهما  أُِعيُدوا  ا  ِمنـْهم ا  خيمُْرُجوا  بم عمذم
ُتْم ِبِه ُتكمذِّبُونم   النَّاِر الَِّذي ُكنـْ

 20 سورة السجدة  

ومقمالُوا فمأممَّا   24 احلْمقِّ  ِبغمرْيِ  األمْرِض  يف  ُوا  فماْستمْكربم عماد  
 15 سورة فصلت   ... ممْن أمشمدُّ ِمنَّا قـُوَّةً 

بُّوا اْلعمممى عملم ومأممَّا   25 يـْنماُهْم فماْستمحم ُوُد فـمهمدم دمى  ى اهلُْ َثم
انُوا يمْكِسُبونم  اِب اهْلُوِن مبما كم هْتُْم صماِعقمُة اْلعمذم  17 سورة فصلت   فمأمخمذم

ُْم  فمأممَّا  26 الَِّذينم آممُنوا ومعمِمُلوا الصَّاحِلماِت فـمُيْدِخُلُهْم رمهبُّ
 30 سورة اجلاثية    يف رممْحمِتِه ذمِلكم ُهوم اْلفمْوُز اْلُمِبنيُ 

27 
اْلُمقمرَِّبنيم   ِإنْ ا  فمأممَّ  ِمْن  ومرمحْيمان   88)  كمانم  فـمرمْوح    )

نَُّة نمِعيمٍ   ومجم
 88 سورة الواقعة  

28 
فمسمالم  لمكم ِمْن  ِإْن كمانم ِمْن أمْصحماِب اْليمِمنيِ ومأممَّا 

 أمْصحماِب اْليمِمنيِ 
 90 سورة الواقعة  

29 
( فـمنـُُزل   92)  نيم ِإْن كمانم ِمْن اْلُمكمذِِّبنيم الضَّالِّ ومأممَّا  

يمٍ   ِمْن محِم
 92 سورة الواقعة  

ُوُد فمأُْهِلُكوا ًِبلطَّاِغيمةِ فمأممَّا  30  5 سورة احلاقة   َثم
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 6 سورة احلاقة   عماد  فمُأْهِلُكوا ِبرِيٍح صمْرصمٍر عماتِيمةٍ ومأممَّا   31

هماُؤمْ فمأممَّا   32 فـميـمُقوُل  بِيمِميِنِه  أُويتم ِكتمابمُه  اقْـرم ممْن  ُءوا  
 19 سورة احلاقة   ِكتمابِيمهْ 

ملمْ ومأممَّا   33 تميِن  لميـْ ًيم  فـميـمُقوُل  الِِه  ِبِشمم أُويتم ِكتمابمُه  ممْن 
 25 سورة احلاقة   أُوتم ِكتمابِيمهْ 

انُوا جِلمهمنَّمم حمطمباً ومأممَّا  34  15 سورة اجلن    اْلقماِسطُونم فمكم

35 
نـْيما )آثـمرم  ( وم 37)  ممْن طمغمىفمأممَّا   ( 38احلْميماةم الدُّ

 فمِإنَّ اجلْمِحيمم ِهيم اْلممْأومى
سورة    

 37 النازعات 

36 
عمْن   ومأممَّا النـَّْفسم  ومهنممى  رمبِِّه  ممقمامم  خمافم  ممْن 

 ( فمِإنَّ اجلْمنَّةم ِهيم اْلممْأومى40اهْلمومى )
  

سورة  
 40 النازعات 

 5 سورة عبس   تمصمدَّى  لمهُ ( فمأمْنتم 5) ممْن اْستـمْغىنم أممَّا  37

38 
يمْسعمىومأممَّا   جماءمكم  )8)  ممْن  خيمْشمى  ومُهوم   )9  )

 فمأمْنتم عمْنُه تـملمهَّى
 8 سورة عبس  

39 
( فمسمْوفم حُيماسمُب 7)  ممْن أُويتم ِكتمابمُه بِيمِميِنهِ فمأممَّا  

 ِحسماًبً يمِسرياً 
سورة    

 7 االنشقاق

40 
أُويتم ومأممَّا   ظمْهرِهِ ِكتما  ممْن  ومرماءم  فمسمْوفم 10)  بمُه   )

 يمْدُعو ثـُُبوراً 
سورة    

 10 االنشقاق

ُه  فمأممَّا   41 ومنـمعَّمم فمأمْكرمممُه  رمبُُّه  ابـْتمالُه  مما  ِإذما  اإِلنسماُن 
 15 سورة الفجر    فـميـمُقوُل رميبِّ أمْكرمممنِ 

رِْزقم ومأممَّا   42 عملمْيِه  فـمقمدمرم  ابـْتمالُه  مما  فـميـم ِإذما  رميبِّ ُه  ُقوُل 
 16 سورة الفجر    أمهمانمنِ 

وماتَـّقمىفمأممَّا   43 أمْعطمى  ْسىنم  5)  ممْن  ًِبحلُْ ومصمدَّقم   5 سورة الليل  ( 
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رُُه لِْلُيْسرمى 6)  ( فمسمنـُيمسِّ

44 
)  ومأممَّا وماْستـمْغىنم  لم  خبِم ْسىنم  8ممْن  ًِبحلُْ ومكمذَّبم   )

رُُه لِْلُعْسرمى 9)  ( فمسمنـُيمسِّ
 8 ليلورة الس  

45 
)  فمأممَّا ممومازِيُنُه  ثـمُقلمْت  ِعيشمٍة 6ممْن  يف  فـمُهوم   )

 رماِضيمةٍ 
 6 سورة القارعة   

اِويمة  8ممْن خمفَّْت ممومازِيُنُه )  ومأممَّا 46  8 سورة القارعة    ( فمأُمُُّه هم
 

 
 

السكون   على  : حرف شرط غري جازم مبينأمَّانالحظ أبن كل املواضع يف القسم الثالث فيها  
ال حمل له من اإلعراب، وجوابه موجود ومقرتن ًبلفاء، والفاء رابطة جلواب الشرط )أمَّا( ال 

 حمل هلا من اإلعراب. 
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 وما بعد )أمَّا( ينقسم أربعة أقسام يف القرآن الكرمي كلِ ه:
 جار وجمرور  اسم مبين اسم معرب

 مرفوع
 )مبتدأ( 

 منصوب 
 )مفعول به مقدم( 

ليس له عًلقة   دأفع مبتيف حمل ر 
 هبذا املبحث

يف موضع واحد    يف موضعني فقط  
 فقط 

الزَّبمُد فـميمْذهمُب فمأممَّا }
 [. 17]الرعد:  {ُجفماءً 

اْليمِتيمم فمال فمأممَّا }
 [. 9]الضحى: {تـمْقهمرْ 
السَّاِئلم فمال ومأممَّا }

]الضحى:  {تـمنـْهمرْ 
10 .] 

الَِّذينم كمفمُروا فمأممَّا }
اًبً شمِديداً   هُبُمْ فمُأعمذِّ  عمذم

نـْيما وماآلِخرمِة وممما   يف الدُّ
ِصرِينم  ُْم ِمْن انم ]آل  {هلم

 [. 56عمران: 

بِِنْعممِة رمبِّكم ومأممَّا }
]الضحى:  {فمحمدِّثْ 

11 .] 

 

  
املبحث  هذا  حقيقة يف  َنتاجه  )أمَّا(؛  والذي  بعد  الواقع  املرفوع  املعرب  االسم  ألنه : 

ألنه سيكون يف حمل رفع مبتدأ، وخربه اجلملة     الواقع بعدها؛املبين  أو االسم  يكون مبتدأ، 
 بعده. 

 
 

 اسم مبين يف حمل رفع مبتدأ  اسم معرب مرفوع 
يَـْعَلُمونَ الَِّذينم آممُنوا  فََأمَّا فـمتمْأُكلُ  فـَُيْصَلبُ  اآلَخرُ ومأممَّا   أمنَُّه احلْمقُّ ِمْن رمهبِِّمْ   فـَ
  ُه مخمْراً رمبَّ  فـميمْسِقي َأَحدُُكَماأممَّا 
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 { فـمتمْأُكلُ  فـَُيْصَلبُ  اآلَخرُ ومأممَّا إعراب: }
 إعراهبا الكلمة

حرف شرط غري جازم مبين على السكون ال حمل له من   أمَّا
 اإلعراب. 

 مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.   اآلخر
ال   رابطة واقعة يف جواب الشرط )أمَّا( حرف مبين على الفتح الفاء 

 ل له من اإلعراب. حم
فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، وهو مبين ملا مل   ُيصلبُ 

 ُيسمَّ فاعله، وانئب الفاعل ضمري مسترت جوازًا تقديره هو. 
 ومجلة }يصلب هو{ يف حمل رفع خرب للمبتدأ )اآلخر(. 

  

 
 

 {فـميمْسِقي رمبَُّه مخمْراً  َأَحدُُكَماأممَّا إعراب: }
 إعراهبا لكلمةا

حرف شرط غري جازم مبين على السكون ال حمل له من   أمَّا
 اإلعراب. 

وهو مضاف. مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. أحد:  أحدكما
)كما( ضمري ًبرز متصل مبين على السكون يف حمل جر مضاف 

 إليه. 
ح ال رابطة واقعة يف جواب الشرط )أمَّا( حرف مبين على الفت الفاء 
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 ل له من اإلعراب. حم
يسقي ربَّه  

 مخرًا
يسقي: فعل مضارع انسخ مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة 

على الياء للثقل. والفاعل ضمري مسترت جوازًا تقديره هو. ربَّه:  
)رب( مفعول به أول منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة، 

  الضم يفوهو مضاف. )هاء الغيبة( ضمري ًبرز متصل مبين على 
 حمل جر مضاف إليه. 

 مخرًا: مفعول به اثٍن منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. 
 (. أحد{ يف حمل رفع خرب للمبتدأ )يسقي ربه مخرًاومجلة }

  
 

 
يَـْعَلُموَن أَنَُّه احْلَقُّ ِمْن َرهبِ ِمْ إعراب: }  {فََأمَّا الَِّذيَن آَمُنوا فـَ

 إعراهبا الكلمة
  على الفتح ال حمل له من اإلعراب.اف مبينحرف استئن الفاء 

حرف شرط غري جازم مبين على السكون ال حمل له من   أمَّا
 اإلعراب. 

 اسم موصول مبين على الفتح يف حمل رفع مبتدأ  الذين 
فعل ماٍض مبين على الضم الظاهر التصاله بواو اجلماعة. واو   آمنوا

ل رفع يف حم اجلماعة: ضمري ًبرز متصل مبين على السكون 
فاعل. ومجلة }آمنوا{ صلة املوصول )الذين( ال حمل هلا من  

 اإلعراب. 
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الفاء رابطة واقعة يف جواب الشرط )أمَّا( حرف مبين على الفتح   فيعلمون
 ال حمل له من اإلعراب. 

يعلمون: فعل مضارع انسخ مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون نيابة 
اجلماعة: ضمري ًبرز  ة، واوعن الضمة ألنه من األمثلة اخلمس

 متصل مبين على السكون يف حمل رفع فاعل. 
أمنَُّه احلْمقُّ ِمْن 

 رمهبِِّمْ 
أنَّ: حرف انسخ انصب مصدري مبين على الفتح ال حمل له من  

اإلعراب. واهلاء: ضمري ًبرز متصل مبين على الضم يف حمل 
ة  نصب اسم أنَّ. احلق: خرب أنَّ مرفوع وعالمة رفعه الضم

 هرة. الظا
 من: حرف جر مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب. 

رهبم: )رب( اسم جمرور حبرف اجلر )من( وعالمة جره الكسرة 
الظاهرة، وهو مضاف. )هم( ضمري ًبرز متصل مبين على 

 السكون يف حمل جر مضاف إليه. 
وشبه اجلملة من اجلار واجملرور }من رهبم{ يتعلق مبحذوف حال  

 قدير: منزاًل من رهبم. ، والتمن احلق 
واملصدر املؤول من أن وامسها وخربها سد مسد مفعويل )يعلم(  

 اليت من أخوات ظن. 
 ومجلة }يعلمون...{ يف حمل رفع خرب للمبتدأ )الذين(.
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االسم املرفوع بعد مهزة االستفهام يعرب مبتدأ )يف :  اخلامسة عشرة املسألة  
 .الغالِب(

قلنا   مرفوع،  املرفو )االسم  وقد  اسم غري  االستفهام  بعد )مهزة(  قد أييت  ع( ألنه 
 به  مفعوال  فرمبا أييت يف القرآن الكرمي اسم منصوب بعد )مهزة االستفهام( ويكون  

ُتْم صاِدِقنيَ   َأَغرْيَ مقدًما للفعل التايل له، كقوله: } { ]املائدة: اّللَِّ َتْدُعوَن ِإْن ُكنـْ
]الصافات:    {آهِلَة  ُدوَن اّللَِّ تُرِيُدونَ   ْفكا  أَإِ : }، كقولهألجله  مفعوال  أو    [.40
86.] 

( الغالبوقلنا:  يكون يف  االستفهام( وال  بعد )مهزة  مرفوع  اسم  قد أييت  ( ألنه 
{ حمذوف كقوله:  ملبتدأ  خربًا  يكون  فرمبا  َأْعَجِمي ا مبتدأ،  قـُْرآان   َجَعْلناُه  َوَلْو 

 [44{ ]فصلت: َوَعَريب   ي  ْعَجمِ َءأَ  َلقاُلوا َلْوال ُفصِ َلْت آيتُهُ 
؟ وإن سألتين سؤااًل..    مبتدأ  بعد مهزة االستفهام يكون  دائم ا االسم    فمىت 

أمشمدُّ   َأُهمْ فإنين أجيبك يف حالِة أن كان هذا االسم ضمريًا منفصاًل ًبرزًا، كقوله: }

ْلقاً أمْم ممْن خملمْقنا  [11{ ]الصافات: خم
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 { قا  َأْم َمْن َخَلْقنا َخلْ َأُهْم َأَشدُّ إعراب: }
 إعراهبا الكلمة

اهلمزة: حرف استفهام مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب.  أهم 
 هم: ضمري ًبرز منفصل مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ 

 خرب للمبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.  أشد
 رة. متييز منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاه خلًقا

 
 وقد ورد بعد مهزة االستفهام ضمري يف القرآن يف تسعة مواضع، كالتايل: 

 مهزة االستفهام اليت بعدها ضمري

رقم   اسم السورة اخلرب  املبتدأ املوضع م
 اآلية 

آممُنوا   1 الَِّذينم  جمْهدم   َأهُؤالءِ وميـمُقوُل  ًِبلِلَِّ  أمْقسمُموا  الَِّذينم 
ُْم لممم   53 سورة املائدة    حمِبطمْت أمْعماهُلُْم فمأمْصبمُحوا خاِسرِينم عمُكمْ أممْياهِنِْم ِإهنَّ

لمْقنا َأُهمْ  2 ْلقاً أمْم ممْن خم  11 سورة الصافات    أمشمدُّ خم
 19 سورة الزمر    ِقُذ ممْن يف النَّارِ تُن َأفَأَْنتَ  3
 32 الزخرف    يـمْقِسُمونم رممْحمتم رمبِّكم  َأُهمْ  4

يف  ْسِمعُ تُ   َأفَأَْنتَ  5 ومممْن كانم  اْلُعْميم  هتمِْدي  أمْو  الصُّمَّ   
 ضمالٍل ُمِبنيٍ 

 40 الزخرف   

ُْم    َأُهمْ  6 أمْهلمْكناُهْم ِإهنَّ قـمْبِلِهْم  تـُبٍَّع ومالَِّذينم ِمْن  أمْم قـمْوُم  خمرْي  
 كانُوا جُمْرِِمنيم 

 37 الدخان  

ُتمْ  7  59 اقعةالو    ختمُْلُقونمُه أمْم حنمُْن اخْلالُِقونم  أَأَنـْ
ُتمْ  8  69 الواقعة   أمنـْزمْلُتُموُه ِمنم اْلُمْزِن أمْم حنمُْن اْلُمْنزُِلونم  أَأَنـْ
ُتمْ  9 ْلقاً أمِم السَّماُء بمناها  أَأَنـْ  27 النازعات    أمشمدُّ خم
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عشرةاملسألة   يعرب املرفوع  االسم  :  السادسة  وأخواهتا(  ا  )إَّنَّ بعد  الواقع 
 زائدة كافة.)ما(  مبتدأ، بشرط أن تكون

 إنَّ وأخواهتا
تدخل على اجلملة االمسية فتنصب املبتدأ ويسمى امسها وترفع اخلرب ويسمى 

 خربها
 لعلَّ  ليتَ  لكنَّ  كأنَّ  أنَّ  إنَّ 

 حروف انسخة انصبة مشبهة ًبلفعل مبنية على الفتح ال حمل له من اإلعراب.
 أرجو أمتىن  أستدرك   أشبه  أؤكد  أؤكد 

 (.الذي اليت ليست مبعىن )لكافة ما الزائدة ا
ا  ا  إمنَّ ا  أمنَّ  لعلَّما ليتمما لكنَّما كأمنَّ

 كافة ومكفوفة
جيوز فيها 
 الوجهانِ 

كافة 
 ومكفوفة 

 مًلحظة:
ا))ما الزائدة( يف  ا – إمنَّ ا  – أمنَّ تكون كافة لعمل هذه  (لعلَّما –  لكنَّما – كأمنَّ

 يكون مبتدأ. احلروف، واالسم املرفوع بعدها
 :  الوجهان)ليتما(؛ فيجوز فيها  ما الزائدة( يف) امَّ أ

 أن تكون كافة عن عمل )ليت(، ويكون االسم املرفوع بعدها مبتدأ.   -1

أال تكون كافة عن عمل )ليت(، فتعمل عمل إنَّ تنصب املبتدأ ويسمى  -2
 امسها وترفع اخلرب ويسمى خربها. 
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 ( إنَّ املؤمنني إخوةإعراب: )
 إعراهبا الكلمة
سخ انصب مشبه ًبلفعل للتوكيد مبين على الفتح ال حرف ان إنَّ  

 حمل له من اإلعراب.
اسم إنَّ منصوب وعالمة نصبه الياء نيابة عن الفتحة ألنه مجع   املؤمنني

 مذكر سامل. 
 خرب إنَّ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.  إخوة

 

 

 

 
ا املؤمنون إخوةإعراب: }  { إَّنَّ

 إعراهبا الكلمة
 فة ومكفوفةكا اإمنَّ 

 مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.   املؤمنون 
 خرب مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.  إخوة
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 إعراب: )ليتما اجلوَّ صحٌو( 
 إعراهبا الكلمة
)ليت( حرف انسخ انصب مشبه ًبلفعل للتمين مبين على الفتح  ليتما 

كيد غري كاٍف مبين د للتو ال حمل له من اإلعراب. )ما( حرف زائ
 على السكون ال حمل له من اإلعراب.  

 اسم )ليت( منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.  اجلوَّ 
 خرب )ليت( مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.  صحو  

 

 
 

 إعراب: )ليتما اجلوُّ صحٌو( 
 

 إعراهبا الكلمة
 كافة ومكفوفة  ليتما 
 الضمة الظاهرة.  رفعه  مبتدأ مرفوع وعالمة اجلوُّ 

 خرب للمبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.  صحو  
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ا يف القرآن الكرمي  ا وأَّنَّ  إَّنَّ

اسم  اخلرب  املبتدأ املوضع م
 السورة

رقم  
 اآلية 

ُْم ال تـُْفِسُدوا يف األمْرِض قماُلوا ِإمنَّما   1  حنمْنُ ومِإذما ِقيلم هلم
 (11) البقرة    ُمْصِلُحونم 

ومِإذما لمُقوا الَِّذينم آممُنوا قماُلوا آممنَّا ومِإذما خملمْوا ِإىلم شميماِطيِنِهْم  2
 (14) البقرة    ُمْستـمْهزِئُونم  حنمْنُ قماُلوا ِإانَّ ممعمُكْم ِإمنَّما 

3 

ُلو الشَّيماِطنُي عملمى ُمْلِك ُسلمْيممانم وممما كمفمرم   وماتَـّبـمُعوا مما تـمتـْ
ْحرم  لمِكنَّ ُسلمْيمماُن وم   الشَّيماِطنيم كمفمُروا يـُعملُِّمونم النَّاسم السِّ

وممما أُنزِلم عملمى اْلمملمكمنْيِ بِبماِبلم هماُروتم وممماُروتم وممما 
نمة  فمال تمْكُفْر  حنمْنُ يـُعملِّمماِن ِمْن أمحمٍد حمَّتَّ يـمُقوال ِإمنَّما  ِفتـْ

ُهمما مما يـُفمرُِّقونم  ْرِء ومزمْوِجِه وممما ُهْم بِِه  فـميـمتـمعملَُّمونم ِمنـْ بمنْيم اْلمم
ِبضمارِّينم بِِه ِمْن أمحمٍد ِإالَّ إبِِْذِن الِلَِّ وميـمتـمعملَُّمونم مما يمُضرُُّهْم  
ومال يمنفمُعُهْم وملمقمْد عمِلُموا لمممْن اْشرتمماُه مما لمُه يف اآلِخرمِة ِمْن 

انُوا يـمْعلمُمونم ْم لموْ خمالٍق وملمِبْئسم مما شمرمْوا بِِه أمنُفسمهُ    كم

   
 البقرة 

(102 ) 

فمِإْن آممُنوا مبِْثِل مما آممنُتْم بِِه فـمقمْد اْهتمدموا ومِإْن تـموملَّْوا فمِإمنَّما  4
ُ ومُهوم السَِّميُع اْلعمِليمُ  ُهمْ  ُهْم الِلَّ  ( 137) البقرة    يف ِشقماٍق فمسميمْكِفيكم

لمُه بـمْعدممما مسمِ  5 عملمى الَِّذينم يـُبمدُِّلونمُه ِإنَّ  ِإَْثُهُ ِإمنَّما عمُه فم فمممْن بمدَّ
يع  عمِليم    ( 181) البقرة    الِلَّم مسِم

6 

ا يـمُقوُم الَِّذي  الَِّذينم أيمُْكُلونم الّرًبم ال يـمُقوُمونم ِإالَّ كممم
ُْم قماُلوا ِإمنَّما    عُ ْلبـميْ ايـمتمخمبَّطُُه الشَّْيطماُن ِمْن اْلممسِّ ذمِلكم أبِمهنَّ

ُ اْلبـمْيعم ومحمرَّمم الّرًبم فمممْن جماءمُه ممْوِعظمة    ِمْثُل الّرًبم ومأمحملَّ الِلَّ
ِمْن رمبِِّه فمانتـمهمى فـملمُه مما سملمفم ومأمْمرُُه ِإىلم الِلَِّ ومممْن عمادم  

اِلُدونم   فمُأْولمِئكم أمْصحماُب النَّاِر ُهْم ِفيهما خم

 ( 275) البقرة   
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اُفوِن  ُكمْ ذملِ ا ِإمنَّم  7 الشَّْيطماُن خُيموُِّف أمْولِيماءمُه فمال ختمماُفوُهْم ومخم
ُتْم ُمْؤِمِننيم   ( 175) آل عمران   ِإْن ُكنـْ

8 
المٍة َُثَّ   التـَّْوبمةُ ِإمنَّما  عملمى الِلَِّ لِلَِّذينم يـمْعممُلونم السُّوءم جِبمهم

ُ  لِلَُّ يـمُتوبُونم ِمْن قمرِيٍب فمُأْولمِئكم يـمُتوُب ا عملمْيِهْم ومكمانم الِلَّ
 عمِليماً حمِكيماً 

 (17) النساء   

9 

ًيم أمْهلم اْلِكتماِب ال تـمْغُلوا يف ِديِنُكْم ومال تـمُقوُلوا عملمى الِلَِّ 
ُتُه   اْلممِسيحُ ِإالَّ احلْمقَّ ِإمنَّما  ِلمم ِعيسمى اْبُن ممْرميمم رمُسوُل الِلَِّ ومكم

وح  ِمْنُه فمآِمُنوا ًِبلِلَِّ ومُرُسِلِه ومال تـمُقوُلوا  ومرُ أمْلقماهما ِإىلم ممْرميمم 
رْياً لمُكْم ِإمنَّما  انمُه أمْن  الِلَُّ ثمالثمة  انتـمُهوا خم ِإلمه  وماِحد  ُسْبحم

وممما يف األمْرِض ومكمفمى  يمُكونم لمُه وملمد  لمُه مما يف السَّمموماتِ 
 ًِبلِلَِّ ومِكيالً 

 ( 171) النساء   

10 

الَِّذينم حُيمارِبُونم الِلَّم ومرمُسولمُه وميمْسعمْونم يف األمْرِض  جمزماءُ ا ِإمنَّم 
فمسماداً أمْن يـُقمتـَُّلوا أمْو ُيصملَُّبوا أمْو تـُقمطَّعم أمْيِديِهْم ومأمْرُجُلُهْم 

ُْم ِخْزي  يف   ِمْن ِخالٍف أمْو يُنفمْوا ِمْن األمْرِض ذمِلكم هلم
ُْم   اب  عمِظيم  ِخرمِة عمذم يف اآلالدُّنيما ومهلم

 (33) املائدة  

ُ ومرمُسولُُه ومالَِّذينم آممُنوا الَِّذينم يُِقيُمونم  وملِيُُّكمْ ِإمنَّما  11 الِلَّ
 (55) املائدة   الصَّالةم وميـُْؤتُونم الزَّكماةم ومُهْم رماِكُعونم 

12 
ا الَِّذينم آممُنوا ِإمنَّما  ُر وماألمنصماُب ممْيسِ ومالْ   اخلْمْمرُ ًيم أميُـّهم

وماألمْزالُم رِْجس  ِمْن عمممِل الشَّْيطماِن فماْجتمِنُبوُه لمعملَُّكْم 
 تـُْفِلُحونم 

 (90) املائدة  

13 

نمُكْم  ُ شمِهيد  بـمْييِن ومبـميـْ ُقْل أميُّ شمْيٍء أمْكربمُ شمهمادمًة ُقْل الِلَّ
ا اْلُقْرآُن ألُنِذرمُكْم بِهِ   بـملمغم أمئِنَُّكْم ومممنْ  ومأُوِحيم ِإيلمَّ همذم

لمتمْشهمُدونم أمنَّ ممعم الِلَِّ آهِلمًة ُأْخرمى ُقْل ال أمْشهمُد ُقْل ِإمنَّما 
 إِلمه  وماِحد  ومإِنَّيِن بمرِيء  ممَّا ُتْشرُِكونم  ُهوم 

 (19) األنعام  

نَّ هِبما  ْؤِمنُ ومأمْقسمُموا ًِبلِلَِّ جمْهدم أممْيماهِنِْم لمِئْن جماءمهْتُْم آيمة  لميُـ  14
تُ ُقْل ِإمنَّما   ( 109) األنعام  ِعْندم الِلَِّ وممما ُيْشِعرُُكْم أمهنَّما ِإذما جماءمْت ال  اآلًيم
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 يـُْؤِمُنونم 

ُهْم يف شمْيٍء  15 انُوا ِشيمعاً لمْستم ِمنـْ ِإنَّ الَِّذينم فـمرَُّقوا ِدينـمُهْم ومكم
انُوا يـمْفعمُلونم بِّئُـ ِإىلم الِلَِّ َُثَّ يـُنـم  أمْمُرُهمْ ِإمنَّما   ( 159) األنعام   ُهْم مبما كم

16 
ُهْم سميِّئمة    فمِإذما جماءمهْتُْم احلْمسمنمُة قماُلوا لمنما همِذِه ومِإْن ُتِصبـْ

ُوا مبُوسمى ومممْن ممعمُه أمال ِإمنَّما  ِعْندم الِلَِّ وملمِكنَّ  طمائُِرُهمْ يمطَّريَّ
 أمْكثـمرمُهْم ال يـمْعلمُمونم 

 ( 131) ألعرافا  

17 

ا ُقْل ِإمنَّما ِعْلُمهما ِعْندم   نم ُمْرسماهم يمْسأمُلونمكم عمْن السَّاعمِة أمًيَّ
ا ِلومْقِتهما ِإالَّ ُهوم ثـمُقلمْت يف السَّمموماتِ   رميبِّ ال جُيملِّيهم

ْتِيُكْم ِإالَّ بـمْغتمًة يمْسأمُلونمكم كمأمنَّكم حمِفيٌّ عمنـْهما   وماألمْرِض ال أتم
 ِعْندم الِلَِّ وملمِكنَّ أمْكثـمرم النَّاِس ال يـمْعلمُمونم   ِعْلُمهماا ِإمنَّم  ُقلْ 

 ( 187) األعراف  

ُ ومِجلمْت قـُُلوهُبُْم ومِإذما  اْلُمْؤِمُنونم ِإمنَّما  18 الَِّذينم ِإذما ذُِكرم الِلَّ
ً ومعملمى رمهبِِّْم يـمتـموم   (2) األنفال   ونم كَّلُ تُِليمْت عملمْيِهْم آًيتُُه زمادمهْتُْم ِإميماانم

ُه أمْجر   أمْموماُلُكمْ وماْعلمُموا أممنَّما  19 نمة  ومأمنَّ الِلَّم ِعْندم ومأمْوالدُُكْم ِفتـْ
 عمِظيم  

 (28) األنفال  

20 

ا الَِّذينم آممُنوا ِإمنَّما  ْنممس  فمال يـمْقرمبُوا  اْلُمْشرُِكونم ًيم أميُـّهم
لمًة  اِمِهمْ اْلممْسِجدم احلْمرمامم بـمْعدم عم  ا ومِإْن ِخْفُتْم عميـْ  همذم

ُ ِمْن فمْضِلِه ِإْن شماءم ِإنَّ الِلَّم عمِليم   فمسمْوفم يـُْغِنيُكْم الِلَّ
 حمِكيم  

 (28) التوبة  

21 

دمة  يف اْلُكْفِر ُيضملُّ بِِه الَِّذينم كمفمُروا حيُِلُّونمُه   النَِّسيءُ ِإمنَّما  زًيم
ّرُِمونمُه عماماً لِيـُوماِطُئوا ِعدَّةم مما حمرَّمم  ومحُيم  عماماً حيُِلُّونمُه عماماً 

ُ ال  ُْم ُسوُء أمْعمماهلِِْم ومالِلَّ ُ زُيِّنم هلم ُ فـمُيِحلُّوا مما حمرَّمم الِلَّ الِلَّ
اِفرِينم   يـمْهِدي اْلقمْومم اْلكم

 (37) التوبة  

22 
قماتُ ِإمنَّما   عملميـْهما اِمِلنيم لِْلُفقمرماِء وماْلممسماِكنِي وماْلعم  الصَّدم

ِبيِل الِلَِّ  وماْلُمؤملَّفمِة قـُُلوهُبُْم وميف الرِّقماِب وماْلغمارِِمنيم وميف سم
ُ عمِليم  حمِكيم    وماِْبِن السَِّبيِل فمرِيضمًة ِمْن الِلَِّ ومالِلَّ

 (60) التوبة  

 (93) التوبة  رمُضوا   يماءُ عملمى الَِّذينم يمْستمْأِذنُونمكم ومُهْم أمْغنِ  السَِّبيلُ ِإمنَّما  23
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ُ عملمى قـُُلوهِبِْم فـمُهْم ال  أبِمْن يمُكونُوا ممعم اخلْموماِلِف ومطمبمعم الِلَّ
 يـمْعلمُمونم 

لِلَِِّ  اْلغمْيبُ وميـمُقوُلونم لمْوال أُْنزِلم عملمْيِه آيمة  ِمْن رمبِِّه فـمُقْل ِإمنَّما  24
 ينم تمِظرِ فمانـْتمِظُروا ِإّنِ ممعمُكْم ِمْن اْلُمنْـ 

 (20) يونس   

25 

فـملممَّا أمْْنماُهْم ِإذما ُهْم يـمبـُْغونم يف األمْرِض ِبغمرْيِ احلْمقِّ ًيم أميُـّهما 
نـْيما َُثَّ   بـمْغُيُكمْ النَّاُس ِإمنَّما  عملمى أمنـُْفِسُكْم ممتماعم احلْميماِة الدُّ

ُتْم تـمْعمم  نما ممْرِجُعُكْم فـمنـُنـمبُِّئُكْم مبما ُكنـْ  ممثملُ ( ِإمنَّما 23) ُلونم ِإلميـْ
اِء فماْختـملمطم بِِه نـمبماُت  اٍء أمنـْزمْلنماُه ِمْن السَّمم نـْيما كممم احلْميماِة الدُّ

األمْرِض ممَّا أيمُْكُل النَّاُس وماألمنـْعماُم حمَّتَّ ِإذما أمخمذمْت  
ُْم قماِدُرونم  هما عملميْـ  األمْرُض ُزْخرُفـمهما ومازَّيَـّنمْت ومظمنَّ أمْهُلهما أمهنَّ

هما أمْمُرانم لمْياًل أمْو هنمماراً فمجمعمْلنماهما حمِصيداً كمأمْن ملْم تـمْغنم   أماتم
ِت لِقمْوٍم يـمتـمفمكَُّرونم ) ُل اآلًيم  (24ًِبألمْمِس كمذمِلكم نـُفمصِّ

 يونس   
 يونس 

(23) 
(24) 

26 
رِك  بـمْعضم مما يُوحمى ِإلمْيكم ومضماِئق  بِِه صمْدرُ  كم فـملمعملَّكم اتم

ْن يـمُقوُلوا لمْوال أُنزِلم عملمْيِه كمنز  أمْو جماءم ممعمُه مملمك  ِإمنَّما أم 
ُ عملمى ُكلِّ شمْيٍء ومِكيل   أمْنتم   نمِذير  ومالِلَّ

 (12) هود   

 أمْنتم وميـمُقوُل الَِّذينم كمفمُروا لمْوال أُنزِلم عملمْيِه آيمة  ِمْن رمبِِّه ِإمنَّما  27
 (7) الرعد    همادٍ  قـمْومٍ ُمنِذر  ومِلُكلِّ 

ُروا بِِه وملِيـمْعلمُموا أممنَّما   28 ا بمالغ  لِلنَّاِس وملِيُنذم ِإلمه  وماِحد    ُهوم همذم
 (52) إبراهيم   وملِيمذَّكَّرم أُْولُوا األمْلبمابِ 

ُه أمْن نـمُقولم لمُه ُكْن فـميمُكونُ  قـمْولُنماِإمنَّما  29  (40) النحل   ِلشمْيٍء ِإذما أمرمْدانم

ُ ال تـمتَِّخُذوا ِإهلممنْيِ اثـْنمنْيِ ِإمنَّما   30 يم   ُهوم ومقمالم الِلَّ إِلمه  وماِحد  فمِإًيَّ
 (51) النحل   فماْرهمُبونِ 

31 
عملمى الَِّذينم يـمتـموملَّْونمُه ومالَِّذينم ُهْم بِِه ُمْشرُِكونم  ُسْلطمانُهُ ِإمنَّما 

ْلنما آيمًة ممكمانم 100) ُ أمْعلمُم مبما يـُنـمّزُِل   آيمةٍ ( ومِإذما بمدَّ  ومالِلَّ
 (101ُمْفرتمٍ بمْل أمْكثـمُرُهْم ال يـمْعلمُمونم ) أمْنتم قماُلوا ِإمنَّما  

 - 100) النحل  
101 ) 

ُُكمْ بمشمر  ِمثْـُلُكْم يُوحمى ِإيلمَّ أممنَّما  أمانم ُقْل ِإمنَّما  32  ( 110) الكهف   ِإلمه  وماِحد   ِإهلم
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ِه فـمْليـمْعممْل عممماًل صماحِلاً ومال رمبِّ  فمممْن كمانم يـمْرُجوا لِقماءم 
 ُيْشرِْك ِبِعبمادمِة رمبِِّه أمحمداً 

 (19) مرمي   رمُسوُل رمبِِّك ألمهمبم لمِك ُغالماً زمِكّياً  أمانم قمالم ِإمنَّما  33
ُُكمْ ِإمنَّما  34 ُ الَِّذي ال ِإلمهم ِإالَّ ُهوم ومِسعم ُكلَّ شميْ  ِإهلم  (98) طه   ْلماً ٍء عِ الِلَّ

ُُكمْ ُقْل ِإمنَّما يُوحمى ِإيلمَّ أممنَّما  35 ِإلمه  وماِحد  فـمهمْل أمنـُْتْم  ِإهلم
 ُمْسِلُمونم 

 ( 108) األنبياء   

ا النَّاُس ِإمنَّما   36  (49) احلج   لمُكْم نمِذير  ُمِبني   أمانم ُقْل ًيم أميُـّهم

اً آ 37  ِحسمابُهُ  بـُْرهمانم لمُه بِِه فمِإمنَّما خمرم الومممْن يمدُْع ممعم الِلَِّ ِإهلم
اِفُرونم   ( 117) املؤمنون   ِعْندم رمبِِّه ِإنَُّه ال يـُْفِلُح اْلكم

انُوا ممعمُه  اْلُمْؤِمُنونم ِإمنَّما  38 الَِّذينم آممُنوا ًِبلِلَِّ ومرمُسولِِه ومِإذما كم
اِمٍع ملْم يمْذهمُبوا حمَّتَّ يمْستم   وُه ْأِذنُ عملمى أمْمٍر جم

 (62) النور   

 ( 153) الشعراء    ِمْن اْلُمسمحَّرِينم  أمْنتم قماُلوا ِإمنَّما   39
 ( 153) الشعراء    ( 185ِمْن اْلُمسمحَّرِينم ) أمْنتم قماُلوا ِإمنَّما   40

ومأمْن أمتْـُلوم اْلُقْرآنم فمممْن اْهتمدمى فمِإمنَّما يـمْهتمِدي لِنـمْفِسِه ومممْن  41
 (92) النمل   ِمْن اْلُمنِذرِينم  أمانم ا ْل ِإمنَّم ضملَّ فـمقُ 

ت  ِمْن رمبِِّه ُقْل ِإمنَّما  42 تُ ومقماُلوا لمْوال أُْنزِلم عملمْيِه آًيم ِعْندم  اآلًيم
 نمِذير  ُمِبني   أمانم الِلَِّ ومِإمنَّما 

 (50) العنكبوت  

اِعْلمُ يمْسأمُلكم النَّاُس عمْن السَّاعمِة ُقْل ِإمنَّما  43 ْندم الِلَِّ وممما عِ   هم
 (63) األحزاب   يُْدرِيكم لمعملَّ السَّاعمةم تمُكوُن قمرِيباً 

ْيئاً أمْن يـمُقولم لمُه ُكْن فـميمُكونُ  أمْمرُهُ ِإمنَّما  44  (82) يس   ِإذما أمرمادم شم
ة  فمِإذما ُهْم يمنظُُرونم   ِهيم فمِإمنَّما  45  (19) الصافات    زمْجرمة  وماِحدم
ُ اْلوماِحُد اْلقمهَّارُ  ُمنِذر  وممما ِمْن إِلمٍه ِإالَّ  أمانم منَّما ْل إِ قُ  46  (65) ص    الِلَّ
 (70) ص    نمِذير  ُمِبني   أمانم ِإْن يُوحمى ِإيلمَّ ِإالَّ أممنَّما  47

ُُكمْ بمشمر  ِمثْـُلُكْم يُوحمى ِإيلمَّ أممنَّما  أمانم ُقْل ِإمنَّما  48 ِإلمه  وماِحد   ِإهلم
 (6) الكهف    ِقيُموا ِإلمْيِه وماْستـمْغِفُروُه ومومْيل  لِْلُمْشرِِكنيم اْستم فم 
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عملمى الَِّذينم يمْظِلُمونم النَّاسم وميـمبـُْغونم يف  السَِّبيلُ ِإمنَّما  49
ُْم عمذماب  أملِيم    (42) الشورى    األمْرِض ِبغمرْيِ احلْمقِّ أُْولمِئكم هلم

دم الِلَِّ ومأُبـملُِّغُكْم مما أُْرِسْلُت بِِه وملمِكينِّ  ِعنْ   اْلِعْلمُ قمالم ِإمنَّما  50
 أمرماُكْم قـمْوماً ُتمْهمُلونم 

 (23) األحقاف   

ْو  ومِإْن تـُْؤِمُنوا ومتـمتـَُّقوا يـُْؤِتُكْم  احلميماةُ ِإمنَّما  51 نـْيما لمِعب  ومهلم الدُّ
 (36) حممد   ُأُجورمُكْم ومال يمْسأمْلُكْم أمْمومالمُكمْ 

ِإْخومة  فمأمْصِلُحوا بمنْيم أمخمومْيُكْم وماتَـُّقوا الِلَّم  اْلُمْؤِمُنونم منَّما إِ  52
 لمعملَُّكْم تـُْرمحمُونم 

 (10) احلجرات   

53 
بُوا  اْلُمْؤِمُنونم ِإمنَّما  الَِّذينم آممُنوا ًِبلِلَِّ ومرمُسولِِه َُثَّ ملْم يـمْراتم

ِبيِل الِلَِّ أُْولمِئكم ُهْم  ِهْم يف ومجماهمُدوا أبِمْموماهِلِْم ومأمنُفسِ   سم
 الصَّاِدُقونم 

 (15) احلجرات   

54 

نمُكْم  احلْميماةُ اْعلمُموا أممنَّما  ْو  ومزِينمة  ومتـمفماُخر  بـميـْ نـْيما لمِعب  ومهلم الدُّ
اثـُر  يف األمْموماِل وماألمْوالِد كمممثمِل غمْيٍث أمْعجمبم اْلُكفَّارم   ومتمكم

يُج فمرتمماُه ُمْصفمرّاً َُثَّ يمُكوُن ُحطماماً وميف اآلِخرمِة  يمهِ نـمبماتُُه َُثَّ 
نـْيما  عمذماب  شمِديد  ومممْغِفرمة  ِمْن الِلَِّ ومِرْضومان  وممما احلْميماُة الدُّ

 ِإالَّ ممتماُع اْلُغُرورِ 

 (20) احلديد   

وملمْيسم  ممُنواِمْن الشَّْيطماِن لِيمْحُزنم الَِّذينم آ النَّْجومىِإمنَّما  55
ْيئاً ِإالَّ إبِِْذِن الِلَِّ ومعملمى الِلَِّ فـمْليـمتـمومكَّْل اْلُمْؤِمُنونم   (10) اجملادلة    ِبضماّرِِهْم شم

ُه أمْجر  عمِظيم   أمْموماُلُكمْ ِإمنَّما  56 ُ ِعْندم نمة  ومالِلَّ  (15) التغابن   ومأمْوالدُُكْم ِفتـْ
 (26) امللك    ومِإمنَّما أمانم نمِذير  ُمِبني  دم الِلَِّ ِعنْ  اْلِعْلمُ ُقْل ِإمنَّما  57

ة    ِهيم فمِإمنَّما  58  الصافات    زمْجرمة  وماِحدم
 النازعات 

(19) 
(13) 

 (45) النازعات    ُمنِذُر ممْن خيمْشماهما  أمْنتم ِإمنَّما  59
 (21) الغاشية   ُمذمكِّر   أمْنتم فمذمكِّْر ِإمنَّما  60
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إبعاد نشر  ُيسمح  من ة  شكل  وأبي  منه،  جزء  أي  أو  الكتاب،  هذا 

األشكال، أو نسخه، أو حفظه يف أي نظام إلكرتون أو ميكانيكي ميكن 
 اسرتجاع الكتاب، أو أي جزء منه، وكذلك ال 

 
 
 

 : الثاين القسم 
 املصدر املؤول من مهزة التسوية والفعل دائًما يكون يف حمل رفع مبتدأ.
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 القسم الثاين 
 مبتدأ  رفع حمل  يف والفعل  التسوية مهزة من ولاملؤ  راملصد
: أنواع اهلمزة.   أوال 

قبل أن نبدأ يف احلديث عن هذا القسم، فال بد من إيضاح أنواع اهلمزة أواًل، حَّت 
 نستطيع التفرقة بني مهزة التسوية وغريها.

)استفهام    واهلمزة أنواع:  ثالثة  هلا  النحو  ال  –نداء    –يف  واجلدول  تايل تسوية(، 
 وضح كل نوٍع من هذه األنواع ًبألمثلة: ي

 التسوية  النداء   االستفهام 
إذا دلت على معىن 

 إذا وقعت بني سواء وأم إذا جاء بعدها ُمنادى  االستفهام 

  أمأنذرهتم أعليهم  سواءٌ  حممُد أقبل أ حممد  جاء ؟أَ 
 لبحممُد أق ي حممد جاء ؟ هل مل تنذرهم ال يؤمنون 

على  مبين  حرف استفهام
الفتح ال حمل له من  

 اإلعراب 

حرف نداء مبين على  
الفتح ال حمل له من  

 اإلعراب. 

حرف مصدري للتسوية  
مبين على الفتح ال حمل 

 له من اإلعراب. 
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 اثني ا: معىن التسوية. 
جميء اهلمزة للتسوية يف القرآن الكرمي كلِّه  شروطِ  نْ ، ومِ بني شيئني : املساواةُ سويةُ التَّ 
 ني سواء وأم.تقع ب أن

{ مَلْ تـُْنِذْرُهْم اَل يـُْؤِمُنونَ   َأمْ أَْنَذْرهَتُْم أَ َعَلْيِهْم  َسَواءٌ ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا فمثاًل يف قوله: }
 يكون املعىن: إنذارك أو عدمه سواء ، فهنا تسوية بني اإلنذار وعدمه.  [.6]البقرة: 

 
 اثلث ا: مهزة التسوية يف القرآن الكرمي. 

و  هذه وقد  إيضاح  ومت  الكرمي كلِّه،  القرآن  يف  مواضع  ستة  يف  التسوية  مهزة  ردت 
 املواضع يف اجلدول التايل. 

 مهزة التسوية مواضع 

 اسم السورة  اخلرب املبتدأ  املوضع  م
رقم  
 اآلية 

كمفمُروا   1 الَِّذينم  ملْم سموماء  ِإنَّ  أمْم  ُْم  ْرهتم أمأمْنذم عملمْيِهْم   
 6 البقرة    ُنونم يـُْؤمِ تـُْنِذْرُهْم الم 

 عملمْيُكْم سموماء  ومِإْن تمْدُعوُهْم ِإىلم اهْلُدمى الم يـمتَِّبُعوُكْم   2
 193 األعراف   أمدمعمْومُتُوُهْم أمْم أمنـُْتْم صماِمُتونم 

3 

ُوا  اْستمْكربم لِلَِّذينم  الضُّعمفماُء  فـمقمالم  يًعا  مجِم لِلَِِّ  ومبـمرمُزوا 
اِب ًعا فـم ِإانَّ ُكنَّا لمُكْم تـمبـم  همْل أمنـُْتْم ُمْغُنونم عمنَّا ِمْن عمذم

يـْنماُكْم   هلممدم  ُ الِلَّ اانم  لمْو همدم قمالُوا  ِمْن شمْيٍء    سموماء  الِلَِّ 
يصٍ  انم مما لمنما ِمْن حمِم نما أمجمزِْعنما أمْم صمربم  عملميـْ

 21 إبراهيم   

مِ سموماء  قمالُوا   4 تمُكْن   ْ ملم أمْم  أمومعمْظتم  نما  عملميـْ نم  
 136 الشعراء   وماِعِظنيم الْ 
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5 
يـُْؤِمُنونم  سموماء  وم  الم  تـُْنِذْرُهْم   ْ ملم أمْم  ُْم  ْرهتم أمأمْنذم عملمْيِهْم   
(10 )   

 يس
 10 

ُْم لمْن  سموماء   6 تمْستـمْغِفْر هلم  ْ ُْم أمْم ملم  عملمْيِهْم أمْستـمْغفمْرتم هلم
ُْم ِإنَّ الِلَّم الم يـمْهِدي ا ُ هلم  6 املنافقون    مم اْلفماِسِقنيم ْلقموْ يـمْغِفرم الِلَّ

 
 

 
 [6{ ]البقرة: َأْم مَلْ تـُْنِذْرُهْم اَل يـُْؤِمُنونَ  أَأَْنَذْرهَتُمْ  َعَلْيِهْم َسَواءٌ } رابع ا: إعراب:
 إعراهبا الكلمة
 خرب مقدم مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. سواء  

 أأنذرهتم 

للتسوية مبيناهلمزة األوىل الفتح ال حمل   على  : حرف مصدري 
(: فعل ماٍض مبين على السكون التصاله  أنذرله من اإلعراب. )

(: ضمري ًبرز متصل مبين على الفتح يف حمل  التاءبتاء الضمري. )
متصل فاعل رفع   ًبرز  ضمري  الذكور  جلمع  الغيبة  هاء  )هم(:   .

 مبين على السكون يف حمل نصب مفعول به. 
 ل يف حمل رفع مبتدأ مؤخر. والفع واملصدر املؤول من مهزة التسوية

 : إنذارك أو عدمه سواء . واملعىن
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من  شكل  وأبي  منه،  جزء  أي  أو  الكتاب،  هذا  نشر  إبعادة  ُيسمح 
األشكال، أو نسخه، أو حفظه يف أي نظام إلكرتون أو ميكانيكي ميكن 

 اسرتجاع الكتاب، أو أي جزء منه، وكذلك ال 
 

 
 

 :الثالثالقسم 
 بتدأ. تكون مكلمات 
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 القسم الثالث
 كلمات تكون مبتدأ 

 وقسمناها قسمني:  يف هذا القسم قد مجعنا بعض الكلمات 
فإهنا دائًما تكون مبتدأ أو يف   ؛إذا رأيتها يف أي نصٍّ يف الدُّنيا: كلمات  األول

ما التعجبية   –كأين    –عمُرك  لم   –طوىب  : )مخس كلمات  وهيحمل رفع مبتدأ،  
{(، وتنقسم هذه الكلمات قسمني: )اسم أدراك ما ... وماب }ما يف تركي –

 اسم مبين(، ويف اجلدول التايل إيضاح  لذلك.   -معرب
 

 اسم مبين اسم معرب

ما يف تركيب  –ما التعجبية   –كأين  عمر )لعمرك( –طوىب 
 .{ما أدراك ما ...}

 اسم مبين على ... يف حمل رفع مبتدأ  مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه ... 
 
 : كلمات إذا رأيتها فإهنا يف الغالِب تكون يف حمل رفع مبتدأ. اين الث
 
 الصفحات التالية إيضاح وبيان  هلذا.  يف و 
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من  شكل  وأبي  منه،  جزء  أي  أو  الكتاب،  هذا  نشر  إبعادة  ُيسمح 
األشكال، أو نسخه، أو حفظه يف أي نظام إلكرتون أو ميكانيكي ميكن 

 منه، وكذلك ال ي جزء اسرتجاع الكتاب، أو أ
 

 
 

:  أوال 
 كلمات دائًما تكون مبتدأ أو يف حمل رفع مبتدأ 
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:  أوال 
 كلمات دائم ا تكون مبتدأ أو يف حمل رفع مبتدأ 

 : الكلمات املعربة اليت تكون دائًما مبتدأ. املسألة األوىل 
 َلَعْمُرك   طوب 

ُْم َلِفي َسْكَرهتِِ  طوب للمحسنني   َمُهونَ ْم يـَعْ َلَعْمُرَك ِإهنَّ
الضمة  طوب رفعه  وعالمة  مرفوع  مبتدأ   :

للتعذر.   األلف  على  : للمحسننياملقدرة 
الالم حرف جر مبين على الكسر ال حمل له  
حبرف   جمرور  اسم  )احملسنني(  اإلعراب.  من 
عن   نيابة  الياء  جره  وعالمة  )الالم(  اجلر 

سامل.   مذكر  ألنه مجع  اجلملة الكسرة  وشبه 
حمل رفع خرب للمبتدأ    رور يف من اجلار واجمل

 أو يتعلق خبرب حمذوف.

: الم االبتداء حرف مبين على الفتح الًلم
: مبتدأ مرفوع عمر ال حمل له من اإلعراب.  

 وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. وهو مضاف.  
اخلطاب مبين   كاف  متصل  ًبرز  ضمري 

وخربه  على الفتح يف حمل جر مضاف إليه. 
 حمذوف تقديره )قسمي(.
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ال الثانيةسألة  امل املبنية  الكلمات  مبتدأ، وهي:  :  رفع  دائًما يف حمل  تكون  يت 
 ما يف تركيب }وما أدراك ما ...{(. –ما التعجبية  –)كأين 

: كأين.  أوال 
اسم مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ، وهي مبعىن    عددالكناية عن  :  كأين

وقد   بعده،  اجلملة  وخربه  اخلربية،  يفكم  يف  القرآ  وردت  الكرمي كلِّه   سبعة ن 
 مواضع، وكلها تكون يف حمل رفع مبتدأ، وإليك هذه املواضع.

 مواضع كأيِ ن يف القرآن الكرمي

 اسم السورة  اخلرب املبتدأ  املوضع  م
رقم  
 اآلية 

1 
ُنوا    وََكأَيِ نْ  ومهم فمما  رِبِّيُّونم كمِثري   ممعمُه  قاتملم  نمَبٍّ  ِمْن 

سم  يف  ُْم  أمصاهبم وممما   ِبيلِ ِلما  ضمُعُفوا  ومما  الِلَِّ 
ُ حيُِبُّ الصَّاِبرِينم   اْستمكانُوا ومالِلَّ

 146 آل عمران   

ُرُّونم    وََكأَيِ نْ  2 ميم وماأْلمْرِض  السَّمماوماِت  يف  آيمٍة  ِمْن 
ا ُمْعرُِضونم   عملميـْهما ومُهْم عمنـْهم

 105 يوسف  

ومِهيم   َفَكأَيِ نْ  3 أمْهلمْكناها  قـمْريمٍة  ظالِ ِمْن  فمِهيم    ممة  
 خاِويمة  عملى ُعُروِشها ومبِْئٍر ُمعمطَّلمٍة ومقمْصٍر ممِشيدٍ 

 45 احلج   

ا ومِهيم ظاِلممة  َُثَّ أمخمْذهُتا    وََكأَيِ نْ  4 ِمْن قـمْريمٍة أمْملمْيُت هلم
 ومِإيلمَّ اْلممِصريُ 

 48 احلج   

ُقها ومِإًّيُكْم  يـمْرزُ ِمْن دمابٍَّة ال حتمِْمُل رِْزقـمهما هللاُ    وََكأَيِ نْ  5
 ومُهوم السَِّميُع اْلعمِليمُ 

 60 العنكبوت   

الَّيِت   وََكأَيِ نْ  6 قـمْريمِتكم  ِمْن  قـُوًَّة  أمشمدُّ  ِهيم  قـمْريمٍة   13 سورة حممد   ِمْن 
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ُمْ   أمْخرمجمْتكم أمْهلمْكناُهْم فمال انِصرم هلم

رمهبِّ   وََكأَيِ نْ  7 أمْمِر  عمْن  عمتمْت  قـمْريمٍة  ومرُ ِمْن  ُسِلِه ا 
بْناها عمذاًبً ُنْكراً   فمحاسمْبناها ِحساًبً شمِديداً ومعمذَّ

 8 لطالق اسورة   

 
 [146{ ]آل عمران: وََكأَيِ ْن ِمْن َنِبٍ  قاَتَل َمَعُه رِب ِيُّوَن َكِثريٌ إعراب: }

 إعراهبا الكلمة
 : حرف استئناف مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب. الواو وكأين 

 سم مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ. ا: أينك
من من من نَب له  السكون ال حمل  على  مبين  للتوكيد  زائد  : حرف جر 

 : متييز جمرور لفظًا منصوب حماًل. نباإلعراب. 
 فعل ماٍض مبين على الفتح الظاهر. قاتلم 
: ظرف مكان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة، متعلق مع معه 

وهو مضاف. هاء الغيبة: ضمري ًبرز متصل مبين  اتل(،  ًبلفعل )ق
 على الضم يف حمل جر مضاف إليه. 

فاعل مرفوع وعالمة رفعه الواو نيابة عن الضمة ألنه مجع مذكر   ربيون
 سامل. 

 صفة لـ )ربيون( مرفوعة وعالمة رفعها الضمة الظاهرة.  كثري
 ن(. مجلة }قاتل معه ...{ يف حمل رفع خرب للمبتدأ )كأي

 لة }كأين ...{ استئنافية ال حمل هلا من اإلعراب.مج
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 اثني ا: ما التعجبية.  

ودائًما )ما( التعجبية تكون امسًا مبنًيا على السكون يف حمل رفع مبتدأ، واملتعجب منه  
 مجلة يف حمل رفع خرب هلذا املبتدأ.

ْولَِئَك الَِّذيَن أُ ه: }وقد وردت يف القرآن الكرمي كلِّه يف موضعني ال اثلث هلما يف قول
النَّارِ  َعَلى  َأْصرَبَُهْم  َفَما  اِبْلَمْغِفَرِة  َواْلَعَذاَب  اِبهْلَُدى  الضًَّلَلَة  ]اْشرَتَْوا    البقرة { 

 [.17: عبس]  {قُِتَل اإِلْنَساُن َما َأْكَفَرهُ ويف قوله: }[، (175)
 

 َما َأْكَفَرهُ  َفَما َأْصرَبَُهْم َعَلى
 على السكون يف حمل رفع مبتدأمبين  (: اسمالتعجبية ما )

)أصربهم ماضٍ (:  أصرب:  جامد   فعل 
التعجب الفتح   إلنشاء  على  مبين 

وجوًًب،   وفاعله،  الظاهر مسترت  ضمري 
الذكور، و)هم( جلمع  الغيبة  هاء   :

السكون  على  مبين  متصل  ًبرز  ضمري 
 يف حمل نصب مفعول به.

واجلملة }أصربهم ...{ يف حمل رفع 
 ما(.خرب للمبتدأ )

)كفَرهأ ماضٍ (:  أكفر:  جامد   فعل 
التعجب الفتح   إلنشاء  على  مبين 

وجوًًب،   وفاعله،  الظاهر مسترت  ضمري 
: ضمري ًبرز متصل مبين على و)اهلاء(

 الضم يف حمل نصب مفعول به.
 

رفع  حمل  يف   }... }أكفره  واجلملة 
 خرب للمبتدأ )ما(.
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 اثلث ا: ما يف تركيب )وما أدراك ما ...(. 
الرتكيب يف ثالثة عشر موضًعا، وكلها تكون اسم استفهام وردت    وقد )ما( يف هذا 

يف حمل رفع خرب لـ )ما(   }أدراك ... {مبنًيا على السكون يف حمل رفع مبتدأ، ومجلة  
بعد   وما  لـ    }ما{األوىل.  خربًا  يكون  يف    }ما{الثانية  املواضع  مجيع  وإليك  الثانية. 
 القرآن الكرمي كلِّه.

 ا الرتكيب )وما أدراك ما ...( يف هذ مواضع ما

 اسم السورة  اخلرب املبتدأ  املوضع  م
رقم  
 اآلية 

 3 سورة احلاقة   ( 3وممما أمْدرماكم مما احلْماقَُّة ) 1
 27 سورة املدثر    ( 27وممما أمْدرماكم مما سمقمُر ) 2

   (14وممما أمْدرماكم مما يـمْوُم اْلفمْصِل ) 3
سورة  

 املرسالت 
14 

4 
 (17ْدرماكم مما يـمْوُم الدِّيِن )مما أم وم 

   (18َُثَّ مما أمْدرماكم مما يـمْوُم الدِّيِن )
سورة  
 االنفطار 

17 
18 

ني  ) 5  (8وممما أمْدرماكم مما ِسجِّ
سورة     ( 19وممما أمْدرماكم مما ِعلِّيُّونم )

 املطففني 
8 

19 
 2 سورة الطارق    ( 2وممما أمْدرماكم مما الطَّارُِق ) 6
 12 سورة البلد    ( 12أمْدرماكم مما اْلعمقمبمُة ) وممما 7
لمُة اْلقمْدِر )  8  2 سورة القدر    (2وممما أمْدرماكم مما لميـْ

 (3وممما أمْدرماكم مما اْلقمارِعمُة ) 9
 3 سورة القارعة    ( 10وممما أمْدرماكم مما ِهيمْه )

10 
ُة ) 10  5 مزة سورة اهل   ( 5وممما أمْدرماكم مما احْلُطممم
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 [3{ ]احلاقة: َوَما َأْدرَاَك َما احْلَاقَّةُ إعراب: }
 إعراهبا الكلمة

 وما
 (: حرف عطف مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب.الواو )

 .اسم استفهام مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ )ما(:

 أدراك 

األلف أدرى) على  املقدر  الفتح  على  مبين  ماٍض انسخ  فعل   :)
تقديره  والفاعللتعذر.   جوازًا  مسترت  ضمري  كاف و).  )هو(ل 
نصب اخلطاب حمل  يف  الفتح  على  مبين  متصل  ًبرز  ضمري   )

 مفعول به أول.

 ما احلاقة  

مبتدأ.  ما) رفع  حمل  يف  السكون  على  مبين  استفهام  اسم   :)
 ( خرب للمبتدأ )ما( مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. احلاقة)

والثالث للفعل   ول به الثاناملفع  { سدت مسدما احلاقةومجلة }
 )أدرى(؛ ألن )أدرى( ينصب ثالثة مفاعيل. 

 ومجلة }أدراك ما ...{ يف حمل رفع خرب للمبتدأ )ما(. 
 ومجلة }ما أدراك ...{ معطوفة على ما قبلها ال حمل هلا من اإلعراب.
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من  شكل  وأبي  منه،  جزء  أي  أو  الكتاب،  هذا  نشر  إبعادة  ُيسمح 
نسخه، أو حفظه يف أي نظام إلكرتوأنو ميكانيكي ميكن    ال، أواألشك

 اسرتجاع الكتاب، أو أي جزء منه، وكذلك ال 
 

 
 اثني ا:

 كلمات تكون يف حمل رفع مبتدأ يف الغالِب. 
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 اثني ا:
 كلمات تكون يف حمل رفع مبتدأ يف الغالِب.

يف كتايب عن  صلتها  وقد قلنا يف الغالِب ألن هلا أكثر من سبعة حمالت إعرابية ف
عشر   10الضمائر. اثنا  وعددها  املنفصلة  الرفع  ضمائر  هي:  الكلمات  وهذه 

 ضمريًا، وإليك بياهنا يف هذا اجلدول:
 الغائب  املخاطب  املتكلم

 هوم  أنتم  أانْ 
 هيم  أنتِ  حننُ 
 همْ  أنتمْ  
 مهاْ  أنتما  
 ُهنَّ  أنتَّ  

 

 وكل هذه الضمائر يف الغالِب:
 يف حمل رفع مبتدأ. مبين  ضمري ًبزر منفصل

 
 

 

 

اسم معطوف على    –بدل    –  اسم ما احلجازية  –انئب فاعل    –فاعل    –توكيد لفظي    -)مبتدأ    ل رفعتكون هذه الضمائر يف حم  10
 . مرفوع(
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 : أربعة أقسامٍ وهذه الضمائر تنقسم وفًقا لعالمات بنائها ثالثة 
 ما يُبىن على

 الضم  الكسر الفتح  السكون 
 حننُ  أنتِ  أنتم  أانْ 
   هوم  أنتمْ 
   هيم  أنتما 
   أنتَّ  همْ 
   ُهنَّ  مهاْ 

 

 
 

 مبتدأ.  ل رفعأمثلة من القرآن الكرمي تكون فيها هذه الضمائر يف حم
 عًلمة البناء الضمري  اآلية 

ًة  ِذِه أُمَُّتُكْم أُمًَّة وماِحدم  السكون  أان رمبُُّكْم فماْعُبُدوِن{  َوَأانَ }ِإنَّ هم
 الضم حننُ  ُمْصِلُحونم{ ََنْنُ }ِإمنَّما 

ُ ًيم ِعيسمى اْبنم ممْرميمم  ُذوِن   أَأَنتَ }ومِإْذ قمالم الِلَّ  قـُْلتم لِلنَّاِس اختَِّ
{ ومأُمِّ   ي ِإهلممنْيِ ِمْن ُدوِن الِلَِّ

 الفتح أنتم 

 السكون  أنتمْ  ِإالَّ ختمُْرُصونم{ أَنـُْتمْ }ومِإْن 
ا اْلغالُِبونم{ أَنـُْتما}فمال يمِصُلونم إِلمْيُكما ِِبًيتِنا   السكون  أنتما  ومممِن اِتَـّبـمعمُكمم

 الفتح هوم  يف ضمالٍل ُمِبنٍي{ ُهوَ }ومممْن 
 الفتح هيم ِإىلم األمْذقماِن فـمُهْم  َفِهيَ يف أمْعنماِقِهْم أمْغالالً ْلنما }ِإانَّ جمعم 
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 ُمْقممُحونم{
ًة فمِإذما  ًة وماِحدم انمْت ِإالَّ صمْيحم اِمُدونم{ ُهمْ }ِإْن كم  السكون  هم  خم

ِنم اثـْنمنْيِ ِإْذ  ُه الَِّذينم كمفمُروا اثم  السكون  مها  يف اْلغماِر{ مُهَا}ِإْذ أمْخرمجم
 الفتح ُهنَّ  ممُِْسكماُت رممْحمِتِه{ ُهنَّ  }هملْ 
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 اخلامتة:
 

املبتدأمت كتاب   قبل    ثوابت  من  الصاحلات، كما مت  تتم  بنعمته  الذي  واحلمد هلل 
حماضرتني على تسجيل شرحه بفيديوهات مسجلة ًبلكامل على سبورة إلكرتونية يف  

  هذه القناة على تيليجرام
https://t.me/joinchat/oWCbrmhclFA3OGQ0     

  
 املواضع اليت يسهل فيها استخراج املبتدأوقد اجتهدُت يف هذا الكتاب أن أوضح  

بطريقة اجلداول مع اإلكثار من التدريبات والتطبيقات من القرآن الكرمي، فالقرآن فيه  
 بركة ، وأمثلته واضحة جلية. 

 
 ن من توفيق فمن هللا، وما كان من زلل أو نسيان فمين. فما كا

 واالنتشار وأسأل هللا أن ينفع هبذا الكتاب وأن ُيكتب له القبول 
 

 كتبه
 الشايف مكاوي  حممد عبد

 مصر  –القاهرة 
 2022  أبريل  19

 واتس آب
00201274873065 
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 باالكت حمتوى 
 الصفحة  املوضوع
 5 مقدمة 

 7 أسئلة شائعة
 املبحث األول:  

 أركان اجلملتني )االمسية والفعلية(. 
8 

 9 . أركان اجلملة االمسية
 10 . أركان اجلملة الفعلية

 12 . املبتدأ
 13 . تلخيص

 14 . أنواع املبتدأ
 19 .تلخيص ألنواع املبتدأ

 19 . حماًل   تلخيص للمبتدأ اجملرور لفظًا املرفوع
 : الثايناملبحث 

 شرح ثوابت املبتدأ
20 

 21 . معىن ثوابت املبتدأ
 القسم األول: 

 . االسم الواقع بعد ستَّ عشرة كلمة يكون مبتدأ
23 

 :  أوال 
 االسم الواقع بعد عشر كلمات يكون مبتدأ دائم ا.

25 
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(املسألة األوىل: ا  26 . السم النكرة اجملرور بعد )ُربَّ
بعد )لوال ؤول ًبلصريح املصدر املصريح أو السم االة: ي الثاناملسألة 

 . الشرطية(
27 

 27 .احلديث عن أنواع )لوال( يف القرآن الكرمي
الفرق بني )لوال( التحضيضية، و)لوال( الشرطية غري اجلازمة يف القرآن 

 . الكرمي كلِّه
27 

 28 .حرف حتضيض النوُع األول:
 29 . جازمحرف شرط غري  النوُع الثان: 

 29 أواًل: مواضع )لوال( التحضيضية يف القرآن الكرمي كله، مقسمة لقسمني. 
 33 اثنًيا: مواضع )لوال( الشرطية غري اجلازمة يف القرآن الكرمي كله. 

 37 .تطبيقات 
 37 .إعراب }لمْوال ِكتماب  ِمْن الِلَِّ سمبمقم لمممسَُّكْم ِفيمما أمخمْذمُتْ عمذماب  عمِظيم { 

ُوا لمْوال أمنـُْتْم لمُكنَّا يـم راب }إع ُقوُل الَِّذينم اْسُتْضِعُفوا لِلَِّذينم اْستمْكربم
 . ُمْؤِمِننيم{

37 

اانم الِلَُّ{  38 . إعراب }وممما ُكنَّا لِنـمْهتمِديم لمْوال أمْن همدم
 38 . إعراب: }فـملمْوال أمنَُّه كمانم ِمْن اْلُمسمبِِّحنيم{

 39 . اخلالصة
 40 . السم الواقع بعد )خباصة(الثة: املسألة الثا

 41 . املسألة الرابعة: االسم املرفوع الواقع بعد )هنا(
 42 . ال حبذا( –املسألة اخلامسة: االسم الواقع بعد )حبذا 
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 43 . املسألة السادسة: االسم الواقع بعد )هل االستفهامية(
 43 .إعراب: }همْل جمزماُء اإِلْحسماِن ِإالَّ اإِلْحسماُن{

اِء وماألمْرِض{اإعر  اِلٍق غمرْيُ الِلَِّ يـمْرزُُقُكْم ِمْن السَّمم  44 . ب: }همْل ِمْن خم
مجيع املواضع يف القرآن الكرمي اليت جاءت فيها )هل( وبعدها مبتدأ 

 مرفوع حماًل ولفظًا.
45 

مجيع املواضع يف القرآن الكرمي اليت جاءْت فيها )هل( وبعدها مبتدأ 
 ا، بسبب جميء )ِمْن( الزائدة للتوكيد. ر لفظً مرفوع حماًل جمرو 

46 

 47 . املسألة السابعة: االسم بعد )إذا الفجائية( 
 48 أواًل: جميء اسم مبين بعد )إذا الفجائية(. 

 52 اثنًيا: جميء اسم معرب بعد )إذا الفجائية(. 
ء  من املسألة الثامنة إىل املسألة العاشرة: االسم الواقع بعد الواو أو الفا

 . تئنافية، أو الواقع بعد الواو احلاليةساال
53 

 53 .أنواع )الواو( يف القرآن الكرمي
 54 .أنواع )الفاء( يف القرآن الكرمي

 55 مقارنة سريعة بني )الواو العاطفة واالستئنافية واحلالية(. 
 56 ؟ما معىن العطف

 58 ما اجلملة االستئنافية ؟ 
ت بعد )الواو( االستئنافية يف القرآن ت ليت أأمثلة اجلملة االستئنافية ا من 

 .الكرمي
59 

 60اجلملة االستئنافية اليت أتت بعد )الفاء( االستئنافية يف القرآن  من أمثلة 
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 .الكرمي
 61 . الواو احلالية

 62 . من أمثلة اجلملة احلالية اليت أتت بعد )الواو( احلالية يف القرآن الكرمي
 63 . اخلالصة

  اثني ا:
 . تِ  كلمات يكون مبتدأ يف الغالبِ اقع بعد سو سم الاال

64 

 65 . املسألة احلادية عشرة: االسم املرفوع الواقع بعد )َثمَّ( بفتح الثاء
 66 الفرق بني )َُثَّ( و)َثمَّ(

)  66 .املسألة الثانية عشرة: املخصوص ًبملدح بعد )نِعمم وبئسم
 68 .ث( املسألة الثالثة عشرة: االسم الواقع بعد )حي

 70 . املسألة الرابعة عشرة: االسم املرفوع الواقع بعد )أمَّا(
 71 . أمَّا اليت مبعىن )أمْم + ما(

 72 .أمَّا الشرطية غري اجلازمة اليت جواهبا حمذوف
 72 .أمَّا الشرطية غري اجلازمة اليت جواهبا موجود

ُر فـمُيْصلمُب فـمتمْأُكُل{  79 .إعراب: }ومأممَّا اآلخم
ا فـميمْسِقي رمبَُّه مخمْرًا{أم اب: }إعر   79 .مَّا أمحمدُُكمم

 80 .إعراب: }فمأممَّا الَِّذينم آممُنوا فـميـمْعلمُمونم أمنَُّه احلْمقُّ ِمْن رمهبِِّْم{
 82 . املسألة اخلامسة عشرة: االسم املرفوع بعد مهزة االستفهام

لمْقنا{ ْلقاً أمْم ممْن خم  83 . إعراب: }أمُهْم أمشمدُّ خم
 83 . يف القرآن الكرمي كله ة االستفهام اليت بعدها ضمريز مه
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ا وأخواهتا(  84    .املسألة السادسة عشرة: االسم الواقع املرفوع بعد )إمنَّ
 85 .إعراب: )إنَّ املؤمنني إخوة(

ا املؤمنون إخوة{  85 .إعراب: }إمنَّ
)  86 . إعراب: )ليتما اجلوَّ صحو 
 86 . (إعراب: )ليتما اجلوُّ صحو  

ا يف القرآن الكرميمواضع  ا وأمنَّ  87 . إمنَّ
  القسم الثاين:

املصدر املؤول من مهزة التسوية والفعل دائم ا يكون يف حمل رفع  
 مبتدأ.

93 

 94 أواًل: أنواع اهلمزة. 
 95 اثنًيا: معىن التسوية. 

 95 اثلثًا: مهزة التسوية يف القرآن الكرمي.
ْ تـُْنِذْرُهْم الم يـُْؤِمُنونم{ هِ لميْ رابًعا: إعراب: }سموماء  عم  ُْم أمْم ملم ْرهتم  96 . ْم أمأمْنذم

 القسم الثالث:
 كلمات تكون مبتدأ  

97 

:  أوال 
 كلمات دائم ا تكون مبتدأ أو يف حمل رفع مبتدأ

99 

 100 .طوىب -1
 100 . لعمُرك -2
 101 .كأين   -3
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 101 .مواضع كأيِّن يف القرآن الكرمي
 102 .  ِمْن نمَبٍّ قاتملم ممعمُه رِبِّيُّونم كمِثري {نْ أميِّ إعراب: }ومكم 

 103 . ما التعجبية  -4
 103 {. فممما أمْصربممُهْم عملمىإعراب }
 103 {. مما أمْكفمرمهُ إعراب }

 104 . ما يف تركيب }وما أدراك ما ...{  -5
 104 .يف القرآن مواضع ما يف هذا الرتكيب )وما أدراك ما ...( 

 105 .ا أمْدرماكم مما احلْماقَُّة{مم : }وم إعراب  
 اثني ا:

 كلمات تكون يف حمل رفع مبتدأ يف الغالِب. 
106 

 107 . ضمائر الرفع املنفصلة 
 108 . أمثلة من القرآن الكرمي تكون فيها هذه الضمائر يف حمل رفع مبتدأ

 110 اخلامتة 
 111 حمتوى الكتاب

 


