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 مجيع احلقوق حمفوظة للمؤلف

   الرابعةالطبعة 
 م 2022هـ =  1443

 
 اإللكرتون املوقع 

https://mekkawyacademy.com/  
 

 قناة اليوتيوب -2  صفحة الفيسبوك -1
 صفحة التويرت -4   قناة التيليجرام  -3
 رابط التواصل واتس آب -6  صفحة االنستجرام  -5
 

حرمي نسخ الكتب وبيعها دون إذن  بت  3/2001استناًدا إىل قرار جملس اإلفتاء رقم  
ُيسمح   فإنَّه ال  الفكرية؛  امللكية  العامة حلماية حقوق  والناشر وعماًل ابألحكام  املؤلف 

يف اهلامش، وجيُب  اسم الكتاب صراحة  إال بذكر    ألحٍد أن ينقل معلومات من هذا الكتابِ 
وإذا مت    لباحثني. % كما هو متعارٌف عليه عند ا10أن يكون النقُل بنسبٍة ال تزيد على  

 التدريس ِمْنه فإنَّه يُوزع على الطلبِة، دون تغيري أو تعديل فيه، ودون نسبة ما فيه لنفسك. 
 

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

 املستكملني الشرفا.
 أما بعد، 

من أهم الكتب   ،الرابعة الطبعة    –  ( شرح الالمات يف القرآن الكرميفهذا كتاب )
( دورة الالمات مؤلًفا، وقد مت تدريس هذا الكتاب يف )  مات اليف العصر احلديث اليت أفردت ل

 دولة، ومت تسجيل الشرح ابلكامل على سبورة إلكرتونية ابلفيديو.   100لطالب من أكثر من  
يف هذه الدراسة على ذكر مجيع أنواع الالمات يف القرآن الكرمي كله،    وقد اعتمدت  

 وأبمثلة أغلبها إحصائية.
 كالتايل:   ، وُملحق؛الدراسة إىل متهيد، وفصلني، وخامتةوقد قسمت هذه 

، ، وعددها، وعالمات بنائها: وتكلمت فيه عن مقدمة عن حروف املعانالتمهيد
 ومعىن الثابت واملتغري واملشرتك. 

 مباحث.   مخسةوقسمته الفصل األول: شرح الالمات العاطلة. 
 : الم البعد. األول املبحث 

الالم الفارقة(،   –الالم املزحلقة    –الم التوكيد )الم االبتداء  :  املبحث الثاين
 واحلديث عن ضمري الفصل.

 : الالم الواقعة يف جواب الشرط. املبحث الثالث 
 : الالم الواقعة يف جواب القسم.  الرابعاملبحث  
  : الالم املوطئة للقسم.  اخلامساملبحث  
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 الفصل الثاين: شرح الالمات العاملة، وقسمته مبحثني. 
 الم األمر.  املبحث األول:  
 وتكون على نوعني: الالم اجلارةاملبحث الثاين:  
  الالم اجلارة الزائدة للتوكيد.النوع األول:   

 الالم اجلارة األصلية. النوع الثاين: 
 االستحقاق والم االختصاص. : الفرق بني الم امللك والم أواًل     

 الم التعليل والم العاقبة. : الفرق بني اثنًيا       
  : الم اجلحود.اثلثًا   
   الضمري.: الم رابًعا   

على   للتطبيق  الكتاب  هناية  يف  ملحًقا  خصصنا  الكهف كاملةوقد  قد  سورة   ،
نوع كل الم من هذه استخرجنا يف هذا امللحق مجيع الالمات يف سورة الكهف وقمنا ببيان  

  الالمات.
 . اخلامتةمث 

وأسأل هللا سبحانه وتعاىل أن جيعل هذا الكتاب يف ميزان حسناتنا مجيًعا، ويف ميزان  
ألف شخص   50حسنات من قام ابملسامهة يف نشره ومن قام بدعمه ليصل إىل أكثر من  

  حول العامل إبذن هللا ويزيد.
 

 كتبه
 حممد عبد الشايف مكاوي

 مصر   –القاهرة  
 00201274873065واتس آب:  
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 أسئلة شائعة 
   ؟هل جيوُز نشر هذا الكتاب على اإلنرتنت

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

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

طالبك، :  اإلجابة على  نفسه  الكتاب  هذا  من  نسخ  توزيع  من خالل  ولكن  جيوز، 
 والتدريس منه، ودون تغيري أي حرف من الكتاب.  

 ؟هل جيوز طباعة نسخة ورقية من هذا الكتاب وتوزيعه
 جيوز، دون تغيري أي حرف من الكتاب.  : اإلجابة
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 التمهيد
 وعددها، وأنواعها، وقاعدة بنائها  معىن حروف املعاين

إنَّ النحو العريب يعمل يف أواخر الكلمات، والكلمة تنقسم إىل اسم أو فعل أو حرف، كما 
  :نرى يف اجلدول التايل
 حرف فعل اسم 
 حرفًا 80حروف املعان   
   مبنية وال حمل هلا من اإلعراب.   

حرفًا، وقد أوردانها مجيًعا يف كتابنا )اإلعراب   80، وعددها  وحروف املعاين من أقسام الكلمة 
 املفصل جلزء عمَّ(، وكذلك يف كتابنا )اإلعراب املفصل لسورة اإلنسان(.  

احلروف األجبدية(،    –حروف املعان    –وأشهر أنواع احلروف يف اللغة ثالثة: )حروف املبان   
 ه احلروف.  ويف اجلدول التايل نبذة خمتصرة عن كل حرف من هذ

 

  
 

 أواًل: أشهر أنواع احلروف يف اللغة العربية 
 احلروف األجبدية حروف املعاين حروف املباين

 حساب اجل مَّل الكبري  هي اليت يظهر معناها يف مجلة   منها ت بىن الكلمات  
 –ج   –ث  –ت   –ب  –أ 

 .. ي.ذ –د  –خ  –ح 
 دخلت امرأة النار يف هرة  

 )بسبب( 
 أجبد هوز حطي كلمن 
 سعفص قرشت ثخذ ضظغ

 حرفًا 28 حرفًا 80 حرفًا 28
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 : يف العمود الثاينمن خالل اجلدول السابق يتضح أننا نقصد حتديًدا حروف املعاين الكائنة 
)أي نوعها اثبت ال يتغري وال    اثبتة   حروفإىل  حروف املعان تلك قسمناها ابعتبار أنواعها    -1

نيا  يتبدل  (. وفًقا لتغري النص ِ )أي: نوعها متغري  متغرية  وحروف(، يف أي نص   يف الدُّ
   حروف عاملة وحروف عاطلة. إىل مت أيًضا ابعتبار عملها  وقد ق سِ   -2
 ومخاسية. حروف أحادية وثنائية وثالثية ورابعية مت أيًضا ابعتبار عددها إىل وقد ق س ِ  -3

 
 

 حساب اجلُمَّل الكبري 
( له  . سعفص قرشت ثخذ ضظغ . أجبد هوز حطي كلمنويعين أن كل حرف من حروف )

 رقم كما هو موضع يف اجلدول التايل: 
 ي ط ح ز و ه د  ج ب أ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 ر ق ص ف ع س ن م ل ك
20 30 40 50 60 70 80 90 100 200 
   غ ظ ض ذ  خ ث ت ش
300 400 500 600 700 800 900 1000   

 
 132حُممد = م ح م م د = 

 53=  4+  40+  8+   1أمحد = أ ح م د = 
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 حروف املعاينالقاعدة العامة يف بناء : اثنًيا
 ... ال حمل له من اإلعراب... مبين على. حرف

أحادية وابعتبار عددها إىل )(،  عاملة أو عاطلةوتنقسم حروف املعان ابعتبار عملها إىل )
(،  اثبتة أو متغرية أو مشرتكة(، وابعتبار ثبات نوعها أو تغريه إىل )وثنائية وثالثية ورابعية ومخاسية

  واجلدول التايل يوضح نبذة عن كل نوع من هذه األنواع: 

 حروف عاملة أو عاطلة
حروف أحادية أو ثنائية أو  
 ثالثية أو رابعية أو مخاسية 

ة أو متغرية أو حروف اثبت
 مشرتكةكلمات 

: تعمل شيًئا من أربعة أشياء  عاملة
 اجلر(   –النسخ    –اجلزم    –)النصب  

حممًدا   إنَّ  –أكتْب  ل  –أكتَب  لن 
 مبحمدٍ  -جمتهٌد 

: اليت ال تعمل شيًئا عاطلة )مهملة(
تعمل  )ال  السابقة  األشياء  من 

النسخ   – اجلزم  وال   –النصب   وال 
 ، مثل )هل(. وال اجلر( –
 

 ؟هل يكتُب حممٌد درسه
 ؟هل حممٌد يكتُب درسه

أحادي حرف  حرف  من  مكون   :
 مثل )الباء( = مبحمد . واحد فقط. 
ثنائي حرفني  حرف  من  مكون   :

 (.ِمنْ ). مثل فقط
ثالثي ثالثة  حرف  من  مكون   :
 (. على) . مثل:أحرف فقط

رابعي أربعة حرف  من  مكون   :
فقط مثل:أحرف  =  لكْن  )  ، 

 (.الكن 
مخاسي  مخسة حرف  من  مكون   :

 . = الكْنن(لكنَّ أحرف )

: نوعها اثبت ال يتغري  حروف اثبتة
( مثل:  يتبدل.  حرف  لوال  نفي : 

مبين على السكون ال   وجزم وقلب
 حمل له من اإلعراب(.

متغرية ال حروف  دائًما  حروف   :
نوعها  ولكن  حرفيتها،  عن  خترج 

. مثل: ) الم :  الالميتغري بتغري النصِ 
الم واقعة يف جواب الشرط    –بعد  
الم    –الم واقعة يف جواب القسم    –

للقسم   ابتداء    –موطئة  الم    –الم 
  –الم أمر    –الم فارقة    –مزحلقة  

)للتعليل   جارة   –للجحود    –الم 
 ...(.-زائدة  –للعاقبة  –للملك 
)مشرتكةات  كلم مثل:   عدا : 

والفعل  ملَّا)  –   (يشرتك بني احلرف 
 (. حلرف واالسميشرتك بني ا
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 حروف املعاين القاعدة العامة يف بناء شرح : اثلثًا
 مبين على ما ينطق به آخره ال حمل له من اإلعراب.  .. .حرف  كل حرف يف الدنيا نقول عنه: 

 وهذه القاعدة العامة توضح ثالثة أشياء.  
 .مكان النقاط نوع احلرف ويوضع :نوع احلرف -1
 عالمة بناء حروف املعان.  -2
 ال حمل له من اإلعراب.  معىن: -3

 
 ؟( ما معىن ال حمل له من اإلعراب1)

أن هذا احلرف ليس له نظري معرب حيل حمله، فهو ليس له نظري   ال حمل له من اإلعراب تعين: 
 مرفوع وال منصوب وال جمرور وال جمزوم.  

 أربعة:  العريبي  احملالت اإلعرابية يف النحو إنَّ  إذْ 
 اجلزم اجلر  النصب  الرفع 

 األفعال فقط  األمساء فقط  األمساء واألفعال 
فعندما نقول هذه الكلمة هلا حمل إعرايب، أي هلا نظري له حمل الرفع أو النصب أو اجلر أو   
 : اسم مبين على الكسر يف حمل نصب مفعول به. (سيبويه): )رأيت  سيبويِه(. مثال اجلزم.

 أي يف حمل كلمة معربة حملها النصب.  ومعىن يف حمل هنا: 
( مثاًل  حممد( وأن نضع بداًل منها كلمة )سيبويهكلمة )فنستطيع يف املثال السابق أن حنذف  

ستكون    )حممد(: يف حمل كلمة معربة مثل  أي  ،ومعىن يف حمل نصب مفعول به  )رأيُت حممًدا(. فنقول:  
 منصوبة. 

. (همعرب ليحل حمل  له ليس له نظري ) :أي  ،هذا حرف ال حمل له من اإلعراب أما عندما نقول:
ولعلنا نفصل هذه القضية أكثر إن شاء هللا يف ِكتاب حنوي  ، حمل هلا من اإلعرابوكل احلروف مبنية وال 

  قادم.
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 ( عالمة بناء احلرف.  2) 
 واحلرف ي بىن على ما ينطق به آخره. 

 تدبر معي هذا اجلدول:  
 )الشمِس(.  َكـــ )احلِق( بِــ  منذُ  ِمنْ 

 على الفتح مبين على الكسر مبين على الضم  مبين على السكون   مبين
 

 : بعض املالحظاتوهنا يوجد 
األوىل إىل  املالحظة  تنقسم ابعتبار عدد حروفها  احلروف  أن هذه  وثنائية وثالثية  :  )أحادية 
 ورابعية ومخاسية(. 
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   (. هللاِ بِـيف قولنا: ) )الباء(: أي تتكون من حرف واحد، مثل: أحاديةمعىن 
 بيت  إىل مسجد (.   منْ يف قولنا: )خرجت  (ِمنْ ): أي تتكون من حرفني، مثل: ثنائيةمعىن 
 كقولنا يف املثال السابق.   ، (إىل): أي تتكون من ثالثة أحرف، مثل: ثالثيةمعىن 
 = )لعْلَل(.   (لعلَّ ): أي تتكون من أربعة أحرف، مثل: رابعيةمعىن 
 = )الِكْنَن(.  )لكنَّ(: أي تتكون من مخسة أحرف، مثل: مخاسية معىن 
 

 
 

الثانية الثنائيةأن    : املالحظة  احلروف  وهو    كل  واحًدا  إال حرفًا  السكون  على   النون مبنية 
 .)نَّ(  املشددة الثقيلة 

ان  فكالمها مبني    ، كأنَّ(   –)لعلَّ    :مبنية على السكون إال حرفني ومها  وكل احلروف الرابعية
 على الفتح. 
 

 .  الثالثة وبناء على هذه القاعدة ننتقل إىل املالحظة 
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 التقاء الساكنني يف حروف املعاين ( 3)
 الستة عشرحرفًا إذا جاء بعدها ساكن؛ فإننا حنرك احلرف األخري من    16هناك    : الثالثةاملالحظة  

من   –ميم مجع الذكور    –: )اتء التأنيث الساكنة  وهذه احلروف هي  حرفًا ابلفتح أو الضم أو الكسر.
 إذ(.  -إذن  – لكن –هل  –مذ  –لو   –قد  –عن  –بل  –أو   – إْن  –  أنْ  –أم  –

ىن على السكون  بْ ما يُـ 
  رك ابلفتحر ويُ املقدَّ 

(2 ) 

ىن على السكون  بْ ما يُـ 
 ابلضمرك ر ويُ املقدَّ 

(1 ) 

ىن على السكون  بْ ما يُـ 
 ر ويرك ابلكسر املقدي 

(14 ) 
اتء التأنيث عند اتصاهلا 

 أبلف االثنني 
 (كتبَـَتاالبنتاِن مثل: )

 ميم مجع الذكور
 الرجال( م  ه  مثل: )

 بقية احلروف
 . اعملواأِم  -
 افعلوا.  أنِ  -
 انتهوا. إِن  -
 اكتبوا.أِو  -
 الظاملون. بلِ  -
 البيتِ  عنِ  -
 افرتى.  قدِ  -
 انتقلنا.  لِو  -
 افرتقنا.   ذِ م   -
 العلماء.  هلِ  -
 الطالب. لكِن  -
 امرأة.ِت قال -
 اكتبوا. إذِن  -
 انتبذت. إِذ  -

 . ِمنْ 
}س ْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه  

اْلَمْسِجِد احْلَرَاِم ِإىَل  ِمَن لَْياًل 
 اْلَمْسِجِد األَْقَصى{

 [ 1]اإلسراء: 

 

مبنيَّ  السابقة كلها  املقدَّ وهذه احلروف  السكون  الكسر ر وحرِ  ة على  أو  الضم  أو  كت ابلفتح 
 اللتقاء الساكنني وال حمل هلا من اإلعراب.
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 . أنواع حروف املعاين  (4)
 مخاسية(. –رابعية  –ثالثية  – ثنائية  –)أحادية  نوع حروف املعاين ابعتبار عددها: -أ

 مخاسية رابعية ثالثية  ثنائية  أحادية
13 26 25 15 1 
 لكنَّ  إذما ر بَّ  آيَ  لن آ اهلمزة 
  أالَّ  سوفَ  أجلْ  لو إذ  الباء 
  إالَّ  عدا إذن = إًذا  ال أل الكاف
  أمَّا علَّ  إذا  مذ أم التاء 
  إمَّا على َأاَل  من أنْ  النون
  حىت التَ  إىل ما  إنْ  الياء 
  حاشا  ليتَ  أَما نَّ  أو  الفاء 
  كأنَّ  منذ   إنَّ  هل َأيْ  الالم
  كالَّ  نعمْ  أنَّ  ها  بل  الواو 
  لعلَّ  َهَيا  أيَ  وا إي السني
  لكنْ   بلى  ي عن امليم
  ملَّا  مث  يف اهلاء
  لوال   جلل  قد األلف
  لوما   جريِ   كي 
  هالَّ   خال   مل 

وإذا أردت مزيد تفاصيل خبصوص هذه    هذه احلروف مبنية وال حمل هلا من اإلعراب.   وكل  
القسم األول منه ففيه تفاصيل كثرية   –  )اإلعراب املفصل جلزء عمَّ(احلروف فيمكنك مطالعة كتاب  
   .( البن هشام ففيه تفاصيل كثرية جًدامغين اللبيبعن هذه احلروف. كذلك كتاب )
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   (.عاطلة -عاملة : )أتثريها على ما بعدهانوع حروف املعاين ابعتبار   -ب
 

النسخ    –اجلزم    –هي اليت تعمل شيًئا من أربعة أشياء فيما بعدها )النصب    احلروف العاملة: 
فهي اليت ال تعمل شيًئا من هذه األشياء األربعة السابقة.   أما احلروف )العاطلة = املهملة(، اجلر(،    –

 ويف اجلدول التايل إيضاٌح جلميع احلروف العاملة: 
 

 العاطلةاحلروف  ( 41احلروف العاملة )
ما سوى هذه  اجلر  النسخ  اجلزم النصب 

احلروف فهي 
عاطلة  حروف 

 مهملة

4 6 12 19 
 أن املصدرية 

 لن
 كي

 إذن بشروطها

 ِإْن الشرطية  
 إذما 
 مل

 الم األمر  
 ال الناهية 

 َـّا النافية مل

)إنَّ    إنَّ وأخواهتا
 –كأنَّ   – أنَّ  –

 –ليَت  –لكنَّ 
  لعلَّ(
من  َأْن املخففة

 أنَّ الثقيلة العاملة 

عن   – إىل    –ِمْن  
 –يف    –على    –

 –واو ر بَّ    –ر بَّ  
  –الكاف    –الباء  
حروف    –الالم  
 –)وهللا    القسم
  –ابهلل(    –اتهلل  
منذ   –مذ    –حىت  
  – عدا  –خال  –

 . حاشا

 ال النافية للجنس 
األحرف املشبهة  

ما ابلفعل )
إن   – احلجازية 
ال  –النافية 
 . الت( –النافية 
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 من حيث كوهنا )اثبتة أو متغرية أو مشرتكة(. نوع حروف املعاين  -ج
 
 الثابتة  حروف املعاين 

نيا، مثل:  :  الثابتةاحلروف   :  )ل وهي اليت نوعها اثبت ال يتغري وال يتبدل يف أي نص   يف الدُّ
وقلب،   وجزم  نفي  حرف  و  : (لن)ودائًما  ونصب،  واستقبال  نفي  حرف  حرف    )سوف(:دائًما 

   )اإلعراب املفصل جلزء عمَّ(. استقبال(، وقد مجعت كل حروف املعان الثابتة يف كتايب 
 

 
 
 املتغرية حروف املعاين 

، مثل: )احلروف املتغرية  -اهلمزة    –الفاء    –الالم  : حروف يتغري نوعها وفًقا لتغري النصِ 
  10..(، ويف اجلدول التايل مثال واحد على احلروف املتغرية، فإننا نرى أبن الالم يتعدد نوعها إىل  .

 أنواع كالتايل: 
الم 
 البعد 

واقعة يف  
جواب 
 الشرط 

واقعة يف  
جواب 
 قسم

موطئة  
 للقسم

الم 
 مزحلقة

 الم فارقة 
الم 
 ابتداء 

 الم أمر
زائدة  
 للتوكيد 

الالم  
 اجلارة  

 ذِلك

ولو 
بسط هللا 
الرزق  
لعباده  
يف   لَبغوا

 األرض

مل يفعل ما آمره  ولَئن
وليكوَنْن  لَيسجننَّ 

 من الصاغرين 

ِإنَّ َهَذا 
 هَلُوَ 

اْلَقَصص   
 احلَْقُّ 

ِإْن هذان 
 َلساحرانِ 

 ملَسجدٌ 
أسس 
على 
 التقوى 

  لِينفق
ذو سعة 
من 
 سعته

هيهات 
هيهات 
 ملا

 توعدون 

هذا 
الكتاب 
 ِلمحمدٍ 
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 املشرتكة الكلمات
إذ   –  ملَّاوهي بعض الكلمات اليت قد تشرتك بني االسم واحلرف مثل: ):  الكلمات املشرتكة

  – خال    –)عدا  ...(، وبعض كلمات أخرى قد تشرتك بني الفعل واحلرف مثل:  -منُذ    –إذا    –
 ..(. . -إنَّ  –أنَّ   –حاشا 

 

 
 

إىل هنا قد انتهى هذا التمهيد الذي أعطاان نبذة ومدخاًل طيًبا عن حروف املعان، وبداية من 
 األول سنتكلم عن الالمات العاطلة يف القرآن الكرمي، أبمثلة تطبيقية كثرية من القرآن الكرمي.   الفصلِ 
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 األول  الفصل
   شرح الالمات العاطلة

 
  
  
 
 
 



  
 أتليف/ حممد مكاوي  الالمات يف القرآن الكرميشرح كتاب 

 

 
 
 22 

 الالمات العاطلةخريطة 
 

الم التوكيد   –]الم البعد    أنواع:   سبعةمات العاطلة، وعددها  يف هذا اجلدول خريطة عامة لالَّ 
الالم الواقعة يف   –الالم الواقعة يف جواب القسم    –الم االبتداء(    –الالم الفارقة    –)الالم املزحلقة  
 الالم املوطئة للقسم[.  –جواب الشرط 

 
 لَ  لْ  - لِ 

الم 
 البعد 

 الالم الواقعة يف جواب 
موطئة  
 للقسم

 الم التوكيد 

 القسم الشرط  
 الم ابتداء  الم فارقة  الم مزحلقة  )لئن( )ليسجَنني( 

 ذِلك 
 تْلك

ولو بسط هللا }
 لَبغواالرزق لعباده 
 {يف األرض

 [ 27]الشورى: 

مل يفعل ما  ولَئن }
  لَيسجننَّ آمره 

وليكوَنْن من 
 { الصاغرين
 [ 32]يوسف: 

  هَلُوَ ِإنَّ َهَذا }
اْلَقَصص   
 {احلَْقُّ 

]آل عمران: 
62 ] 

ِإْن هذان }
 { َلساحرانِ 
 [ 63]طه: 

  ملَسجدٌ }
أسس على  

 { التقوى
]التوبة: 
108 ] 

 
 ويف الصفحات التالية تفصيٌل لكل نوع  من هذه األنواع. 

 

 
  

 
 
 



  
 أتليف/ حممد مكاوي  الالمات يف القرآن الكرميشرح كتاب 

 

 
 
 23 

 املبحث األول 
 الم البعد 

لكي تدل على أن املشار إليه بعيد،    ؛هي الالم اليت تتصل ببعض أمساء اإلشارة:  الم البعد
 ا على )الكسر أو السكون( ال حمل له من اإلعراب. وتكون داًئما حرفًا مبني  

 
 
 
 

 هنا(.   –يت  –)ذا 
 هنالك( –تلك  –)ذلك 

 
 

 الم البعد يف القرآن الكرميمن أمثلة 

 املوضع  م
اسم 
 إشارة

الم  
 بعد

كاف  
 خطاب

 اسم السورة 
رقم  
 اآلية 

 2 البقرة  كَ  لِ  ذا َك اْلِكَتاُب ال رَْيَب ِفيِه ُهًدى لِْلُمتَِّقنيَ لِ ذَ  -1

2- 
َما  لْ تِ  َوَلُكْم  َما َكَسَبْت  هَلَا  َخَلْت  َقْد  أُمٌَّة  َك 

ُتمْ   َكَسبـْ
 134 البقرة  كَ  لْ  يت 

3- 
ِمْن لِ ُهَنا َدَعا زََكِرَّيَّ رَبَُّه قَاَل َربِي َهْب يل  َك 

يُع الد َعاءِ   َلُدْنَك ُذريِيًَّة طَيِيَبًة ِإنََّك َسَِ
 38 آل عمران   كَ  لِ  هنا 

 

 

 السكون  الكسر 
 تْلك  هناِلك –ذِلك 
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 قواعد عامة: ( 1)
 اإلعراب.: حرف مبين على الكسر أو السكون ال حمل له من كل الم بعد -1
يف القرآن الكرمي )ذلك إشارة  ال تتصل إال أبمساء اإلشارة وقد اتصلت بثالثة أمساء    الم البعد -2

 هنالك(. –تلك  –
وإذا جاءت كاف اخلطاب ، وكاف اخلطاب هلا مخس صور،  أييت بعد الم البعد كاف اخلطاب -3

 .  ضمريًا وليس امسًاا ال حمل له من اإلعراب وليس بعد الم البعد تصري حرفًا مبني  
ذلكما  –ذلِك   – )ذلَك ُكنَّ(:    – ُكْم   –ُكما    –ِك  –أتيت كاف اخلطاب خبمس صور: )َك   -4

 ذلكنَّ(.  –ذلكم  –
 الذي تتصل به الم البعد يعرب على حسب موقعه يف اجلملة.  اسم اإلشارة   -5

 

 
 

 إعراب أَساء اإلشارة اليت تتصل بالم البعد ( 2)
ا أن  إلعراب أمساء اإلشارة اليت تتصل بالم البعد وكاف اخلطاب، فإمَّ يوجد أكثر من طريقة  

نعترب )أمساء اإلشارة وما تتصل به كالكلمة الواحدة(، أو أن نقوم ابلتفكيك إىل )اسم إشارة والم بعد  
  : واجلدول التايل يوضح اإلعرابنيوكاف خطاب(، 

 ذا + ل + ك ذلك )على بعضها( 

اسم إشارة مبين على الفتح يف  ذلك: 
 ..... .حمل

 .. .: اسم إشارة مبين على السكون يف حمل(ذا)
: للبعد حرف مبين على الكسر ال حمل له من  (لِ )

 اإلعراب. 
: للخطاب حرف مبين على الفتح ال حمل (الكاف)

 له من اإلعراب.
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 الثاين املبحث 
 الم التوكيد 

:  الم التوكيد واجلدول  ، (الم االبتداء، والالم املزحلقة، والالم الفارقة )تنقسم ثالثة أقسام 
 التايل يوضح نبذة عن المات التوكيد: 

 
 الالم الفارقة الالم املزحلقة  الم االبتداء 

ألهنا تتصل مسيت بذلك  
 مببتدأ يف الغالبِ 

ألننا نزحلقها مسيت بذلك  
إىل   (إنَّ )م من من املتقد ِ 

 ( إنَّ )املتأخر من 

ألننا نفرق هبا مسيت بذلك  
 (َ إن  )املخففة من  (ِإنْ )بني 
وغريها من أنواع )ِإن(  الثقيلة 

   املختلفة.
  

 
 

 الم االبتداء أواًل: 
 . يف الغالبهي اليت تتصل مببتدأ الم االبتداء: 

َعَلى التـَّْقوى ِمْن َأوَِّل يـَْوٍم َأَحق  َأْن تـَُقوَم  َلَمْسِجٌد ُأسِيَس }قوله تعاىل: مثال على )الم االبتداء(: 
 .[108]التوبة:   {ِفيهِ 

 إعراهبا الكلمة 
 الم االبتداء حرف للتوكيد مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب.   )الالم(
 مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.   )مسجد( 
 وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.   املبتدأ )مسجد( مرفوعخرب  )أحق (

 ألنه ممنوع من الصرف على وزن »أفعل« صيغة تفضيل(.  اخلرب )ول ينون 
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 الم االبتداء يف القرآن الكرمي أمثلة على

 اسم السورة  اخلرب املبتدأ  املوضع  م
رقم  
 اآلية 

1  

َوما أَْرَسْلنا ِمْن قـَْبِلَك ِإالَّ رِجااًل ن وِحي إِلَْيِهْم ِمْن  
أَْهِل اْلق رى أَفـََلْم َيِسري وا يف اأْلَْرِض فـَيَـْنظ ر وا َكْيَف 

اْْلِخَرِة َخرْيٌ   َوَلدار  كاَن عاِقَبة  الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم  
 لِلَِّذيَن اتَـَّقْوا أََفال تـَْعِقل وَن  

 109 يوسف خري دار

 72 احلجر  قسمي عمر ِإهنَّ ْم َلِفي َسْكَرِِتِْم يـَْعَمه وَن   َلَعْمر كَ   2

3  
ظ ِلم وا   ما  بـَْعِد  ِمْن  اَّللَِّ  يف  هاَجر وا  َوالَِّذيَن 

نْيا َحَسَنًة   اْْلِخَرِة َأْكرَب  َلْو   َوأَلَْجر  لَنـ بَـوِ ئـَنـَّه ْم يف الدُّ
 كان وا يـَْعَلم وَن 

 41 النحل  أكرب أجر 

4  
  َوَلْْلِخَرة  اْنظ ْر َكْيَف َفضَّْلنا بـَْعَضه ْم َعلى بـَْعض   

 21 اإلسراء أكرب خرةاْل َأْكرَب  َدَرجات  َوَأْكرَب  تـَْفِضياًل  

َربِ ِه   5 ِِبيِت  يـ ْؤِمْن  َومَلْ  َأْسَرَف  َمْن  ََنْزِي  وََكذِلَك 
 127 طه  أشدُّ  عذاب اْْلِخَرِة َأَشدُّ َوأَْبقى  َوَلَعذاب  

6  
اْتل  ما أ وِحَي إِلَْيَك ِمَن اْلِكتاِب َوأَِقِم الصَّالَة ِإنَّ  

اَّللَِّ   َوَلذِْكر  الصَّالَة تـَْنهى َعِن اْلَفْحشاِء َواْلم ْنَكِر  
 َأْكرَب  َواَّللَّ  يـَْعَلم  ما َتْصنَـع وَن 

 45 العنكبوت  أكرب ذكر

نْيا    7 الدُّ احْلَياِة  يف  اخْلِْزَي  اَّللَّ    َوَلَعذاب  فََأذاقـَه م  
 اْْلِخَرِة َأْكرَب  َلْو كان وا يـَْعَلم وَن  

 26 الزمر أكرب عذاب

ي ناَدْوَن    8 الَِّذيَن َكَفر وا  ِمْن   َلَمْقت  ِإنَّ  َأْكرَب   اَّللَِّ 
 َمْقِتك ْم أَنـْف َسك مْ 

 10 غافر  أكرب مقت 
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9  
السَّماواِت َواأْلَْرِض َأْكرَب  ِمْن َخْلِق النَّاِس    خَلَْلق  

 57 غافر  أكرب خلق َولِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس ال يـَْعَلم وَن  

ِمْن   َوَلَمنِ   10 َعَلْيِهْم  فَأ ولِئَك ما  بـَْعَد ظ ْلِمِه  انـَْتَصَر 
 َسِبيل  

 َمن
مجلتا فعل 
الشرط  
 وجوابه 

 41 الشورى

َأَشدُّ َرْهَبًة يف ص د ورِِهْم ِمَن اَّللَِّ ذِلَك أِبهنَّ ْم   أَلَنـْت مْ   11
 13 احلشر  أشدُّ  أنتم  قـَْوٌم ال يـَْفَقه وَن  

اْلَعذاب     12 َلْو كان وا   َوَلَعذاب  َكذِلَك  َأْكرَب   اْْلِخَرِة 
 يـَْعَلم وَن 

 33 القلم  أكرب عذاب

13  
َعِلم وا   ِمْن   َلَمنِ َوَلَقْد  اْْلِخَرِة  يف  َله   ما  اْشرَتاه  

َلْو كان وا  أَنـْف َسه ْم  ِبِه  َشَرْوا  ما  َولَِبْئَس  َخالق  
 يـَْعَلم ونَ 

مجلة }ما  َمنْ 
 102 البقرة  ..{ .له

14  
أ سِ َس َعَلى التـَّْقوى ِمْن أَوَِّل يـَْوم  َأَحقُّ   َلَمْسِجدٌ 

يـََتَطهَّر وا َواَّللَّ    َأْن  بُّوَن  ِفيِه رِجاٌل حيِ  ِفيِه  َأْن تـَق وَم 
بُّ اْلم طَّهِ رِينَ   حيِ 

 108 التوبة  أحقُّ  مسجدٌ 

َوَأخ وه  َأَحبُّ ِإىل أَبِينا ِمنَّا َوحَنْن    لَي وس ف  ِإْذ قال وا   15
 ع ْصَبٌة ِإنَّ َأابان َلِفي َضالل  م ِبني  

 8 يوسف َأَحبُّ  يوسف

 57 يوسف خريٌ  أجر   اْْلِخَرِة َخرْيٌ لِلَِّذيَن آَمن وا وَكان وا يـَتـَّق ونَ  َوأَلَْجر    16
ْنسان  أَِإذا ما ِمتُّ   17  66 مرمي ال يوجد  ال يوجد أ ْخرَج  َحي ا َلَسْوفَ َويـَق ول  اإْلِ
 4 الضحى خريٌ  اْلخرة َخرْيٌ َلَك ِمَن اأْل وىل َوَلْْلِخَرة    18
 5 الضحى ال يوجد ال يوجد يـ ْعِطيَك َربَُّك َفرَتْضى َوَلَسْوفَ   19
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الالم املزحلقة اثنًيا:   
 هي الم االبتداء اليت ت زحلق من املتقدم من )إنَّ( إىل املتأخر من )إنَّ(. : الالم املزحلقة

 
 إنَّ ملَحمًدا جمتهدٌ  َلمحمٌد جمتهدٌ  إنَّ حممًدا جمتهدٌ  جمتهدٌ حممٌد 

 حممد: مبتدأ.

 جمتهد: خرب.

  (إنَّ ) حممًدا: اسم 
 منصوب. 

 جمتهٌد: خرب إنَّ مرفوع

 ل: الم االبتداء.
 حممد: مبتدأ.
 جمتهد: خرب.

 إنَّ حممًدا َلمجتهدٌ 

 

 
 

الالم املزحلقة أنواع   
ت زحلق من خرب )إنَّ( املقدم   – هلا ثالثة أنواع: )ت زحلق من اسم )إنَّ( إىل خربها  :  الالم املزحلقة

  كما يف اجلدول التايل: ت زحلق من اسم )إنَّ( إىل ضمري الفصل(.  –إىل امسها املؤخر 
 

 ىل خربها ( إإنَّ )تزحلق من اسم 
م إىل املقدَّ  (إنَّ )تزحلق من خرب 

 اَسها املؤخر 
إىل ضمري  (إنَّ )تزحلق من اسم 

 الفصل 

ا  ت ْم  َْليَةً ِإنَّ يف ذِلَك   ِإالَّ َعَلى اخْلاِشِعنيَ  َلَكِبريَةٌ َوِإهنَّ َلك ْم ِإْن ك نـْ
 اْلَعزِيز  احلَِْكيم   هَل وَ َوِإنَّ اَّللََّ  م ْؤِمِننيَ 
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ا }إعراب:   { ِإالَّ َعَلى اخْلاِشِعنيَ  َلَكِبريَةٌ َوِإهنَّ
 إعراهبا الكلمة 

ا   َوِإهنَّ

 مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب.استئناف حرف  )الواو(: 
 حالية حرف مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب. الواوأو 
حرف انسخ انصب مشبه ابلفعل للتوكيد مبين على الفتح ال حمل له من   (: )إنَّ 

ضمري ابرز متصل مبين على السكون يف حمل نصب اسم   )ها للغيبة(: اإلعراب.  
 )إنَّ(. 

 لكبرية 
 املزحلقة حرف مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب. )الالم(: 
 خرب )إنَّ( مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.  )كبرية(:

 مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب. 1حرف استثناء أو حصر  ِإالَّ 
 حرف جر مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب. َعَلى 

الكسرة؛   اخْلاِشِعنيَ  نيابة عن  الياء  اجلر )على( وعالمة جره  نه مجع  ألاسم جمرور حبرف 
 مذكر سامل. 

 وشبه اجلملة من اجلار واجملرور }على اخلاشعني{ يتعلق ابخلرب )كبرية(.
اومجلة   استئنافية ال حمل هلا من اإلعراب إذا اعتربان أنَّ الواو استئنافية.  ..{. }إهنَّ

اأو مجلة   يف حمل نصب حال إذا اعتربان الواو حالية.  ..{ . }إهنَّ
 

 
 
 
 
 

 

 .(1/119للصايف ) ((اجلدول يف إعراب القرآني نظر: ))وال تسهل إالَّ على اخلاشعني.  ال ختفُّ  اأهنَّ ر، أي: النفي قبلها مقدَّ  1
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 {َلُكمْ  آَليَةً ِإنَّ يف ذِلَك } إعراب: 
 إعراهبا الكلمة 

حمل   ِإنَّ  ال  الفتح  على  مبين  للتوكيد  ابلفعل  مشبه  انصب  انسخ  من حرف  له 
 اإلعراب.

 حرف جر مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب. يف 
 اسم إشارة مبين على الفتح يف حمل جر اسم جمرور حبرف اجلر )يف(. ذِلكَ 

 م. قدَّ املوشبه اجلملة من اجلار واجملرور }يف ذلك{ يتعلق مبحذوف خرب )إنَّ( 

 آلية
 املزحلقة حرف مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب. )الالم(: 
 اسم )إنَّ( املؤخر منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. )آية(: 

 َلُكمْ 
 الم الضمري حرف مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب. )الالم(: 

ضمري ابرز متصل مبين على السكون يف   كاف اخلطاب جلمع الذكور )كم(:
 حمل جر اسم جمرور حبرف اجلر )الالم(. 

 مبحذوف صفة لـ )آية(. { يتعلقلكموشبه اجلملة من اجلار واجملرور }
 استئنافية ال حمل هلا من اإلعراب.  ..{. ومجلة }إنَّ يف
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 {اْلَعزِيُز احْلَِكيمُ  هَلُوَ َوِإنَّ اَّللََّ }إعراب: 
 إعراهبا الكلمة 

 َوِإنَّ 
 مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب. استئناف أو عطف حرف )الواو(: 

حرف انسخ انصب مشبه ابلفعل للتوكيد مبين على الفتح ال حمل له من (:  إنَّ )
 اإلعراب.

 اسم اجلالل اسم )إنَّ( منصوب على التعظيم وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. اَّللََّ 

 هلوَ 
 املزحلقة حرف مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب. )الالم(: 
 .1حرف مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب، ضمري فصل  )هو(: 

 الضمة الظاهرة.خرب )إنَّ( مرفوع وعالمة رفعه  اْلَعزِيزُ 
 صفة لـ )العزيز( مرفوعة وعالمة رفعها الضمة الظاهرة. احْلَِكيمُ 

 استئنافية ال حمل هلا من اإلعراب إذا اعتربان الواو استئنافية. ..{. }إنَّ ومجلة 
 أو اجلملة معطوفة على ما قبلها ال حمل هلا من اإلعراب إذا اعتربان الواو عاطفة. 

 

 
 

 
  

 

 ..{.العزيزهو  }واجلملة االمسية    خربه.  )العزيز(مبتدأ. و(: ضمريًا ابرزًا منفصاًل مبنًيا على الفتح يف حمل رفع  هو)  وجيوز أن يكون  1
 .(3/205للصايف ) ((اجلدول يف إعراب القرآني نظر: )))احلكيم(: خرب اثن  مرفوع.  .(إنَّ )خرب  رفع يف حمل 
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 يف القرآن الكرميالالم املزحلقة أمثلة على 
 إنَّ + )َل(

 املوضع  م
زحلقت من 
اسم إنَّ إىل  
 خربها 

زحلقت من 
خرب إن  
املقدم إىل 
 اَسها املؤخر

زحلقت من 
اسم إنَّ إىل  
ضمري  
 الفصل

اسم 
 السورة 

رقم  
 اآلية 

1  
ا   ِإالَّ َعَلى   َلَكِبريَةٌ َواْسَتِعين وا اِبلصَّرْبِ َوالصَّالِة َوِإهنَّ

 45 البقرة    ⦿ اخْلاِشِعنيَ 

اْلبَـَقَر   2 ِإنَّ  ِهَي  ما  لَنا   ْ يـ َبنيِ  َربََّك  لَنا  ادْع   قال وا 
 70 البقرة    ⦿   َلم ْهَتد ونَ َتشابََه َعَلْينا َوِإانَّ ِإْن شاَء اَّللَّ  

3  
مث َّ َقَسْت قـ ل وب ك ْم ِمْن بـَْعِد ذِلَك َفِهَي َكاحلِْجارَِة 

يـَتَـَفجَّر  ِمْنه    َلماأَْو َأَشدُّ َقْسَوًة َوِإنَّ ِمَن احلِْجارَِة  
 اأْلَهْنار  

 74 البقرة   ⦿ 

4  
َوَمْن يـَْرَغب  َعْن ِملَِّة ِإْبراِهيَم ِإالَّ َمْن َسِفَه نـَْفَسه  

نْيا َوِإنَّه  يف اْْلِخَرِة   َلِمَن  َوَلَقِد اْصَطَفْيناه  يف الدُّ
  الصَّاحِلِنيَ 

⦿ 
  شبه اجلملة 
من اجلار  
 واجملرور 

 130 البقرة   

اِبلنَّاِس    5 اَّللََّ  ِإنَّ  ِإمياَنك ْم  لِي ِضيَع  اَّللَّ   َوما كاَن 
 143 البقرة    ⦿ َرِحيمٌ  َلَرؤ فٌ 

أَنَّه  احلَْقُّ ِمْن   لَيَـْعَلم ونَ َوِإنَّ الَِّذيَن أ وت وا اْلِكتاَب    6
 144 البقرة    ⦿ َرهبِ ِْم َوَما اَّللَّ  ِبغاِفل  َعمَّا يـَْعَمل ونَ 

7  
ِمَن َولَِئِن   بـَْعِد ما جاَءَك  ِمْن  أَْهواَءه ْم  اتَـّبَـْعَت 

 َلِمَن الظَّاِلِمنيَ  ااْلِعْلِم ِإنََّك ِإذً 
⦿ 

  شبه اجلملة 
من اجلار  
 واجملرور 

 145 البقرة   

8  
يـَْعرِف وَن  يـَْعرِف ونَه  َكما  اْلِكتاَب  آتـَْيناه م   الَِّذيَن 

َفرِيقً  َوِإنَّ  َوه ْم    لََيْكت م ونَ ِمنـْه ْم    اأَبْناَءه ْم  احلَْقَّ 
 يـَْعَلم ونَ 

 146 البقرة    ⦿
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9  
َشْطَر   َوْجَهَك  فـََولِ   َخَرْجَت  َحْيث   َوِمْن 

َوِإنَّه    احْلَراِم  اَّللَّ    لَْلَحقُّ اْلَمْسِجِد  َوَما  َربِ َك  ِمْن 
 ِبغاِفل  َعمَّا تـَْعَمل ونَ 

 149 البقرة    ⦿

10  

َواأَلْرِض َواْخِتالِف اللَّْيِل  السََّمَواتِ ِإنَّ يف َخْلِق  
يَنَفع    مبَا  اْلَبْحِر  ََتْرِي يف  الَّيِت  َواْلف ْلِك  َوالنـََّهاِر 
النَّاَس َوَما أَنَزَل اَّللَّ  ِمْن السََّماِء ِمْن َماء  فََأْحَيا  
َدابَّة    ِمْن ك لِ   ِفيها  َمْوِِتَا َوَبثَّ  بـَْعَد  اأَلْرَض  ِبِه 

َبنْيَ  َوَتْصرِ  اْلم َسخَِّر  َوالسَّحاِب  الر ِيِح  يِف 
 لَِقْوم  يـَْعِقل ونَ  َْليت  السَّماِء َواأْلَْرِض 

 164 البقرة   ⦿ 

11  
الَِّذيَن  َوِإنَّ  اِبحلَْقِ   اْلِكتاَب  نـَزََّل  اَّللََّ  أبَِنَّ  ذِلَك 

 بَِعيد   َلِفي ِشقاق  اْختَـَلف وا يف اْلِكتاِب 
⦿ 

  شبه اجلملة 
من اجلار  
 واجملرور 

 176 البقرة   

َفْضل  َعَلى النَّاِس َولِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس    َلذ وِإنَّ اَّللََّ    12
 243 البقرة    ⦿ ال َيْشك ر ونَ 

ت ْم م ْؤِمِننيَ  َْليَةً ِإنَّ يف ذِلَك    13  248 البقرة   ⦿  َلك ْم ِإْن ك نـْ

14  
َلِمَن  تِْلَك آيت  اَّللَِّ نـَتـْل وها َعَلْيَك اِبحلَْقِ  َوِإنََّك  

 اْلم ْرَسِلنيَ 
⦿ 

  شبه اجلملة 
من اجلار  
 واجملرور 

 252 البقرة   

 13 آل عمران   ⦿  أِل ويل اأْلَْبصارِ  َلِعرْبَةً ِإنَّ يف ذِلَك   15
ت ْم م ْؤِمِننيَ  َْليَةً ِإنَّ يف ذِلَك    16  49 آل عمران   ⦿  َلك ْم ِإْن ك نـْ

احلَْقُّ َوما ِمْن إِله  ِإالَّ اَّللَّ    اْلَقَصص    هَل وَ ِإنَّ هذا    17
 62 آل عمران  ⦿   اْلَعزِيز  احلَِْكيم   هَل وَ َوِإنَّ اَّللََّ 

اتَـّبَـع وه  َوهَذا النَِّبُّ   لَلَِّذينَ ِإنَّ أَْوىَل النَّاِس إبِِْبراِهيَم    18
 68 آل عمران    ⦿ َوالَِّذيَن آَمن وا َواَّللَّ  َويلُّ اْلم ْؤِمِننيَ 



  
 أتليف/ حممد مكاوي  الالمات يف القرآن الكرميشرح كتاب 

 

 
 
 34 

19  
ِمنـْه ْم   اِبْلِكتاِب    اَلَفرِيقً َوِإنَّ  أَْلِسنَـتَـه ْم  يـَْلو وَن 

 87 عمران آل   ⦿  لَِتْحَسب وه  ِمَن اْلِكتابِ 

20  
َواْخِتالِف  َواأْلَْرِض  السَّماواِت  َخْلِق  يف  ِإنَّ 

 190 آل عمران   ⦿  أِل ويل اأْلَْلبابِ  َْليت  اللَّْيِل َوالنَّهاِر  

يـ ْؤِمن  اِبَّللَِّ َوما أ ْنزَِل   َلَمنْ َوِإنَّ ِمْن أَْهِل اْلِكتاِب    21
 199 آل عمران   ⦿  خاِشِعنَي َّللَِّ إِلَْيك ْم َوما أ ْنزَِل إِلَْيِهْم 

لَيـ َبطِ َئنَّ فَِإْن َأصابـَْتك ْم م ِصيَبٌة    َلَمنْ َوِإنَّ ِمْنك ْم    22
 72 النساء   ⦿   اقاَل َقْد أَنـَْعَم اَّللَّ  َعَليَّ ِإْذ مَلْ َأك ْن َمَعه ْم َشِهيدً 

23  
ِمْنه  َما هَل ْم ِبِه   َلِفي َشك   َوِإنَّ الَِّذيَن اْختَـَلف وا ِفيِه  

 ِمْن ِعْلم  ِإالَّ ات َِباَع الظَّنِ  َوَما قـَتَـل وه  يَِقيًنا 
⦿ 

  شبه اجلملة 
من اجلار  
 واجملرور 

 157 النساء   

ِمنـْه ْم   اَوَلَقْد جاَءِْت ْم ر س ل نا اِبْلبَـيِ ناِت مث َّ ِإنَّ َكِثريً   24
 32 املائدة   ⦿   َلم ْسرِف ونَ بـَْعَد ذِلَك يف اأْلَْرِض 

25  
ت ْم ال َنْشرَتِي ِبِه ََثَنً  َوَلْو   افـَيـ ْقِسماِن اِبَّللَِّ ِإِن اْرتـَبـْ
َلِمَن    اكاَن ذا قـ ْرىب َوال َنْكت م  َشهاَدَة اَّللَِّ ِإانَّ ِإذً 

 اْْلَثِنيَ 

⦿ 
  شبه اجلملة 
من اجلار  
 واجملرور 

 106 املائدة  

26  
َشهاَدِِتِما  ِمْن  َأَحقُّ  َلَشهاَدت نا  اِبَّللَِّ  فـَيـ ْقِسماِن 

 الظَّاِلِمنيَ َلِمَن  اَوَما اْعَتَديْنا ِإانَّ ِإذً 
⦿ 

  شبه اجلملة 
من اجلار  
 واجملرور 

 107 املائدة  
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 تدريب: 
التالية   القرآنية  اْليت  هلذه  وفًقا  املزحلقة  الالم  أنواع  حتديد  اْلن  اإلجابة  ميكنك  متت  وقد 

 كنموذج لك للتحقق من صحة إجابتك.  

 املوضع  م
زحلقت من 
اسم إنَّ إىل  
 خربها 

زحلقت من 
خرب إن  
املقدم إىل 
 اَسها املؤخر

زحلقت من 
اسم إنَّ إىل  
ضمري  
 الفصل

اسم 
 السورة 

رقم  
 اآلية 

َأنَّ َمَع اَّللَِّ آهِلًَة أ ْخرى ق ْل ال   لََتْشَهد ونَ أَِإنَّك ْم    1
 19 األنعام    ⦿ َأْشَهد   

َوَلْو ر دُّوا    2 قـَْبل   ِمْن  هَل ْم ما كان وا ُي ْف وَن  َبدا  َبْل 
 28 األنعام    ⦿ َلكاِذب ونَ َلعاد وا ِلما هن  وا َعْنه  َوِإهنَّ ْم 

ِإنَّه     3 نـَْعَلم   ال   لََيْحز ن كَ َقْد  فَِإهنَّ ْم  يـَق ول وَن  الَِّذي 
ب وَنَك َولِكنَّ الظَّاِلِمنَي ِِبيِت    33 األنعام    ⦿ اَّللَِّ جَيَْحد ونَ ي َكذِ 

 119 األنعام    ⦿ لَي ِضلُّونَ َوِإنَّ َكِثريًا   4

 َلِفْسقٌ َوال ََتْك ل وا ممَّا مَلْ ي ْذَكِر اْسم  اَّللَِّ َعَلْيِه َوِإنَّه     5
 121 األنعام    ⦿ ِإىل أَْولِيائِِهْم لِي جاِدل وك مْ  لَي وح ونَ َوِإنَّ الشَّياِطنَي 

 134 األنعام    ⦿ َوما أَنـْت ْم مب ْعِجزِينَ  َْلت  ِإنَّ ما ت وَعد وَن   6
 146 األنعام    ⦿ َلصاِدق ونَ ذِلَك َجَزيْناه ْم بِبَـْغِيِهْم َوِإانَّ   7
 21 األعراف   ⦿ النَّاِصِحنيَ  َلِمنَ َوقامَسَه ما ِإن ِ َلك ما   8
 60 األعراف   ⦿ يف َضالل  م ِبني    لََنراكَ قاَل اْلَمََل  ِمْن قـَْوِمِه ِإانَّ   9

قـَْوِمِه ِإانَّ    10 ِمْن  الَِّذيَن َكَفر وا  اْلَمََل   يف   لََنراكَ قاَل 
 66 األعراف   ⦿ ِمَن اْلكاِذِبنيَ  لََنظ نُّكَ َسفاَهة  َوِإانَّ 

11  
َشْهَوًة ِمْن د وِن النِ ساِء َبْل  الر ِجاَل    لََتْأت ونَ ِإنَّك ْم  

 81 األعراف   ⦿ أَنـْت ْم قـَْوٌم م ْسرِف ونَ 
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12  
اتَـّبَـْعت ْم   لَِئِن  قـَْوِمِه  ِمْن  الَِّذيَن َكَفر وا  اْلَمََل   َوقاَل 

ًبا ِإنَّك ْم ِإًذا   90 األعراف   ⦿ خَلاِسر ونَ ش َعيـْ

 109 األعراف   ⦿ َعِليمٌ   َلساِحرٌ قاَل اْلَمََل  ِمْن قـَْوِم ِفْرَعْوَن ِإنَّ هذا    13

14  
ت ْم ِبِه قـَْبَل َأْن آَذَن َلك ْم ِإنَّ هذا   قاَل ِفْرَعْون  آَمنـْ

َمَكْرمت  وه  يف اْلَمِديَنِة لِت ْخرِج وا ِمْنها أَْهَلها   َلَمْكرٌ 
 َفَسْوَف تـَْعَلم ونَ 

 123 األعراف   ⦿

بـَْعِدها    15 ِمْن  اتب وا  مث َّ  السَّيِ ئاِت  َعِمل وا  َوالَِّذيَن 
 153 األعراف   ⦿ َرِحيمٌ  َلَغف ورٌ َوآَمن وا ِإنَّ َربََّك ِمْن بـَْعِدها 

 167 األعراف   ⦿ َرِحيمٌ  َلَغف ورٌ اْلِعقاِب َوِإنَّه   َلَسرِيع  ِإنَّ َربََّك   16

17  
لِيَـْقِضَي اَّللَّ  أَْمرًا كاَن َمْفع واًل لِيَـْهِلَك َمْن َهَلَك 
اَّللََّ   َوِإنَّ  بـَيِ َنة   َعْن  َحيَّ  َمْن  َوحَيْىي  بـَيِ َنة   َعْن 

 َعِليمٌ  َلَسِميعٌ 
 42 األنفال    ⦿

يف    18 َأال  تـَْفِتينِ   َوال  يل  اْئَذْن  يـَق ول   َمْن  َوِمنـْه ْم 
َنِة َسَقط وا َوِإنَّ َجَهنََّم   49 األنفال    ⦿ اِبْلكاِفرِيَن  َلم ِحيَطةٌ اْلِفتـْ

َوما ه ْم ِمْنك ْم َولِكنـَّه ْم   َلِمْنك مْ َوحَيِْلف وَن اِبَّللَِّ ِإهنَّ ْم    19
 56 التوبة    ⦿ قـَْوٌم يـَْفَرق ونَ 

20  
َوما كاَن اْسِتْغفار  ِإْبراِهيَم أِلَبِيِه ِإالَّ َعْن َمْوِعَدة   
َ َله  أَنَّه  َعد وٌّ َّللَِِّ َترَبَّأَ ِمْنه    ه  فـََلمَّا تـََبنيَّ َوَعَدها ِإيَّ

 َحِليمٌ  أَلَوَّاهٌ ِإنَّ ِإْبراِهيَم 
 114 التوبة    ⦿

21  

ِمنـْه ْم  أَْوَحْينا ِإىل َرج ل   َأْن  لِلنَّاِس َعَجًبا  َأكاَن 
ِر الَِّذيَن آَمن وا َأنَّ هَل ْم َقَدَم  َأْن أَْنِذِر النَّاَس َوَبشِ 

 َلساِحرٌ ِصْدق  ِعْنَد َرهبِ ِْم قاَل اْلكاِفر وَن ِإنَّ هذا  
 م ِبنيٌ 

 2 يونس   ⦿



  
 أتليف/ حممد مكاوي  الالمات يف القرآن الكرميشرح كتاب 

 

 
 
 37 

22  
ِإنَّ يف اْخِتالِف اللَّْيِل َوالنَّهاِر َوما َخَلَق اَّللَّ  يف 

 6 يونس  ⦿  لَِقْوم  يـَتـَّق وَن  َْليت  السَّماواِت َواأْلَْرِض 

23  
َوما   حلََقٌّ َوَيْستَـْنِبئ وَنَك َأَحقٌّ ه َو ق ْل ِإي َوَريبِ  ِإنَّه   

 53 يونس   ⦿ أَنـْت ْم مب ْعِجزِينَ 

24  
يـَْوَم  اْلَكِذَب  َعَلى اَّللَِّ  يـَْفرَت وَن  الَِّذيَن  َوما َظنُّ 

اَّللََّ   ِإنَّ  َولِكنَّ   َلذ واْلِقياَمِة  النَّاِس  َعَلى  َفْضل  
 َأْكثـََره ْم ال َيْشك ر ونَ 

 60 يونس   ⦿

هذا   25 ِإنَّ  قال وا  ِعْنِدان  ِمْن  احلَْقُّ  جاَءه م   فـََلمَّا 
 76 يونس   ⦿ م ِبنيٌ  َلِسْحرٌ 

26  
َفما آَمَن ِلم وسى ِإالَّ ذ ر ِيٌَّة ِمْن قـَْوِمِه َعلى َخْوف   

  َلعال  ِمْن ِفْرَعْوَن َوَمالئِِهْم َأْن يـَْفِتنَـه ْم َوِإنَّ ِفْرَعْوَن  
  َلِمَن اْلم ْسرِِفنيَ يف اأْلَْرِض َوِإنَّه  

 83 يونس   ⦿

فَاْليَـْوَم نـ َنجِ يَك بَِبَدِنَك لَِتك وَن ِلَمْن َخْلَفَك آيًَة   27
 92 يونس   ⦿  َلغاِفل ونَ َوِإنَّ َكِثريًا ِمَن النَّاِس َعْن آيتِنا 

ْنساَن ِمنَّا َرْْحًَة مث َّ نـََزْعناها ِمْنه  ِإنَّه    28 َولَِئْن أََذقْـَنا اإْلِ
 9 هود   ⦿ َكف ورٌ   لَيَـؤ سٌ 

لَيَـق وَلنَّ   29 َمسَّْته   َضرَّاَء  بـَْعَد  نـَْعماَء  أََذْقناه   َولَِئْن 
 10 هود   ⦿ َفخ ورٌ  َلَفرِحٌ َذَهَب السَّيِ ئات  َعينِ  ِإنَّه  

30  
َوال أَق ول  لِلَِّذيَن تـَْزَدرِي أَْعيـ ن ك ْم َلْن يـ ْؤتِيَـه م  اَّللَّ   

ِإًذا   ِإن ِ  أَنـْف ِسِهْم  يف  مبا  أَْعَلم   اَّللَّ     َلِمنَ َخرْيًا 
 الظَّاِلِمنيَ 

 31 هود   ⦿
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31  
هذا  قـَْبَل  َمْرج و ا  ِفينا  َقْد ك ْنَت  ي صاِلح   قال وا 

 َلِفي َشك   أَتـَْنهاان َأْن نـَْعب َد ما يـَْعب د  آابؤ ان َوِإنَّنا 
 ممَّا َتْدع وان إِلَْيِه م رِيب  

 62 هود   ⦿

بـَْعِلي   32 َوهذا  َعج وٌز  َوَأاَن  أَأَِلد   َويـَْلىت  ي  قاَلْت 
 72 هود   ⦿ َعِجيبٌ  َلَشْيءٌ َشْيًخا ِإنَّ هذا 

 75 هود   ⦿ أَوَّاٌه م ِنيبٌ  حَلَِليمٌ ِإنَّ ِإْبراِهيَم   33

قال وا َلَقْد َعِلْمَت ما لَنا يف بَناِتَك ِمْن َحق   َوِإنََّك   34
 79 هود   ⦿ ما ن رِيد   لَتَـْعَلم  

35  
ما  َنرْت َك  َأْن  ََتْم ر َك  َأَصالت َك  ش َعْيب   ي  قال وا 
يـَْعب د  آابؤ ان أَْو َأْن نـَْفَعَل يف أَْموالِنا ما َنشؤ ا ِإنََّك  

 احْلَِليم  الرَِّشيد   أَلَْنتَ 
 87 هود ⦿  

36  
 لََنراكَ قال وا ي ش َعْيب  ما نـَْفَقه  َكِثريًا ممَّا تـَق ول  َوِإانَّ  

أَْنَت  َوما  َلَرمَجْناَك  َرْهط َك  َوَلْوال  َضِعيًفا  ِفينا 
 َعَلْينا ِبَعزِيز  

 91 هود   ⦿

37  
َفال َتك  يف ِمْريَة  ممَّا يـَْعب د  هؤ الِء ما يـَْعب د وَن ِإالَّ  

َوِإانَّ   قـَْبل   ِمْن  آابؤ ه ْم  يـَْعب د     َلم َوفُّوه مْ َكما 
 َنِصيبَـه ْم َغرْيَ َمنـْق وص  

 109 هود   ⦿

ِإْذ قال وا لَي وس ف  َوَأخ وه  َأَحبُّ ِإىل أَبِينا ِمنَّا َوحَنْن     38
 8 يوسف   ⦿ م ِبني  َلِفي َضالل  ع ْصَبٌة ِإنَّ َأابان 

قال وا ي َأابان ما َلَك ال ََتَْمنَّا َعلى ي وس َف َوِإانَّ    39
 11 يوسف   ⦿ لَناِصح ونَ َله  

 12 يوسف   ⦿ حَلاِفظ ونَ أَْرِسْله  َمَعنا َغًدا يـَْرَتْع َويـَْلَعْب َوِإانَّ َله      40
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41  
َأْن َتْذَهب وا ِبِه َوَأخاف  َأْن ََيْك َله    لََيْحز ن يِن قاَل ِإن ِ  

ْئب  َوأَنـْت ْم َعْنه  غاِفل ونَ   13 يوسف   ⦿ الذِ 

42  
ِإًذا   ِإانَّ  ع ْصَبٌة  َوحَنْن   ْئب   الذِ  َأَكَله   لَِئْن  قال وا 

 14 يوسف    خَلاِسر ونَ 

43  

قاَل ما َخْطب ك نَّ ِإْذ راَوْدت نَّ ي وس َف َعْن نـَْفِسِه 
َعَلْيِه ِمْن س وء  قاَلِت   َعِلْمنا  قـ ْلَن حاَش َّللَِِّ ما 
اْمرَأَة  اْلَعزِيِز اْْلَن َحْصَحَص احلَْقُّ َأاَن راَوْدت ه  َعْن 

   َلِمَن الصَّاِدِقنيَ نـَْفِسِه َوِإنَّه  

 51 يوسف   ⦿

44  
اِبلسُّوِء ِإالَّ   أَلَمَّارَةٌ َوما أ بـَر ِئ  نـَْفِسي ِإنَّ النـَّْفَس  

 53 يوسف   ⦿ ما َرِحَم َريبِ  ِإنَّ َريبِ  َغف وٌر َرِحيٌم 

 61 يوسف   ⦿ َلفاِعل ونَ قال وا َسن راِود  َعْنه  َأابه  َوِإانَّ   45

ِمنَّا   46 م ِنَع  َأابان  ي  قال وا  أَبِيِهْم  ِإىل  َرَجع وا  فـََلمَّا 
 63 يوسف   ⦿ حَلاِفظ ونَ اْلَكْيل  فََأْرِسْل َمَعنا َأخاان َنْكَتْل َوِإانَّ َله   

ه     47
ِعْلم  ِلما َعلَّْمناه  َولِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس ال   َلذ ووِإنَّ

 68 يوسف   ⦿ يـَْعَلم وَن 

فـََلمَّا َجهََّزه ْم جِبَهازِِهْم َجَعَل السِ قايََة يف َرْحِل    48
 70 يوسف   ⦿ َلسارِق ونَ َأِخيِه مث َّ أَذََّن م َؤذِ ٌن أَيَـّتـ َها اْلِعري  ِإنَّك ْم 

قاَل َمعاَذ اَّللَِّ َأْن ََنْخ َذ ِإالَّ َمْن َوَجْدان َمتاَعنا    49
 79 يوسف   ⦿  َلظاِلم ونَ ِعْنَده  ِإانَّ ِإًذا 

50  
ي وس ف  قاَل َأاَن ي وس ف  َوهذا   أَلَْنتَ قال وا أَِإنََّك  

َأِخي َقْد َمنَّ اَّللَّ  َعَلْينا ِإنَّه  َمْن يـَتَِّق َوَيْصربْ فَِإنَّ 
 اَّللََّ ال ي ِضيع  َأْجَر اْلم ْحِسِننَي 

 90 يوسف ⦿  
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51  
ِإن ِ   أَب وه ْم  قاَل  اْلِعري   َفَصَلِت  رِيَح   أَلَِجد  َوَلمَّا 

 94 يوسف   ⦿ ي وس َف َلْوال َأْن تـ َفنِ د ونِ 

 95 يوسف   ⦿ اْلَقِدميِ  َضالِلكَ  َلِفيقال وا اَتَّللَِّ ِإنََّك   52

53  

َرواِسَي  ِفيها  َوَجَعَل  اأْلَْرَض  َمدَّ  الَِّذي  َوه َو 
َزْوَجنْيِ  ِفيها  َجَعَل  الثََّمراِت  َوِمْن ك لِ   َوَأهْنارًا 

النَّهاَر ِإنَّ يف ذِلَك   يـ ْغِشي اللَّْيَل   َْليت  اثـَْننْيِ 
 لَِقْوم  يـَتَـَفكَّر ونَ 

 3 الرعد  ⦿ 

54  

أَِإانَّ   ت رااًب  أَِإذا ك نَّا  قـَْوهل  ْم  فـََعَجٌب  تـَْعَجْب  َوِإْن 
ِبَرهبِ ِْم   َخْلق    َلِفي الَِّذيَن َكَفر وا  أ ولِئَك  َجِديد  

َوأ ولِئَك اأْلَْغالل  يف أَْعناِقِهْم َوأ ولِئَك َأْصحاب  
 النَّاِر ه ْم ِفيها خاِلد ونَ 

 5 الرعد   ⦿

55  
َوَيْستَـْعِجل وَنَك اِبلسَّيِ َئِة قـَْبَل احلََْسَنِة َوَقْد َخَلْت 

َمْغِفَرة  لِلنَّاِس    َلذ وِمْن قـَْبِلِهم  اْلَمث الت  َوِإنَّ َربََّك  
 اْلِعقابِ  َلَشِديد  َعلى ظ ْلِمِهْم َوِإنَّ َربََّك 

 6 الرعد   ⦿

َولَِئْن   56 أَلَزِيَدنَّك ْم  َشَكْرمت ْ  لَِئْن  َربُّك ْم  ََتَذََّن  َوِإْذ 
 7 إبراهيم    ⦿ َلَشِديدٌ َكَفْرمت ْ ِإنَّ َعذايب 

اأْلَْرِض   57 َوَمْن يف  أَنـْت ْم  َتْكف ر وا  ِإْن  َوقاَل م وسى 
يًعا فَِإنَّ اَّللََّ  يدٌ  َلَغيِنٌّ مجَِ  8 إبراهيم    ⦿ ْحَِ

ممَّا   َشك     َلِفيَوقال وا ِإانَّ َكَفْران مبا أ ْرِسْلت ْم بِِه َوِإانَّ    58
 9 إبراهيم    ⦿ َتْدع ونَنا إِلَْيِه م رِيب  

َوآاتك ْم ِمْن ك لِ  ما َسأَْلت م وه  َوِإْن تـَع دُّوا نِْعَمَت    59
ْنساَن   34 إبراهيم    ⦿ َكفَّارٌ   َلظَل ومٌ اَّللَِّ ال حت ْص وها ِإنَّ اإْلِ
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60  
احْلَْمد  َّللَِِّ الَِّذي َوَهَب يل َعَلى اْلِكرَبِ ِإمْساِعيَل 

 39 إبراهيم    ⦿ الدُّعاءِ  َلَسِميع  َوِإْسحاَق ِإنَّ َريبِ  

61  
ِإنََّك   الذ ِْكر   َعَلْيِه  نـ ز َِل  الَِّذي  أَيُـَّها  ي  َوقال وا 

 6 احلجر    ⦿ َلَمْجن ونٌ 

ِيت  َوحَنْن  اْلوارِث ونَ حن ِْيي  لََنْحن  َوِإانَّ   62  23 احلجر  ⦿   َوُن 
 43 احلجر    ⦿ َأمْجَِعنيَ  َلَمْوِعد ه مْ َوِإنَّ َجَهنََّم   63
 59 احلجر    ⦿ َأمْجَِعنيَ  َلم َنجُّوه مْ ِإالَّ آَل ل وط  ِإانَّ   64
ا   65  60 احلجر    ⦿ اْلغاِبرِينَ  َلِمنَ ِإالَّ اْمرَأََته  َقدَّْران ِإهنَّ
 64 احلجر    ⦿ َلصاِدق ونَ َوأَتـَْيناَك اِبحلَْقِ  َوِإانَّ   66
 72 احلجر    ⦿ يـَْعَمه ونَ  َسْكَرِِتِمْ  َلِفيَلَعْمر َك ِإهنَّ ْم   67
 75 احلجر   ⦿  لِْلم تَـَومسِ ِنيَ  َْليت  ِإنَّ يف ذِلَك    68
ا   69  76 احلجر    ⦿ م ِقيم    لَِبَسِبيل  َوِإهنَّ
 79 احلجر    ⦿ م ِبني   لَِبِإمام  انـْتَـَقْمنا ِمنـْه ْم َوِإهنَّ ما فَ   70
 85 احلجر    ⦿ فَاْصَفِح الصَّْفَح اجْلَِميلَ  َْلتَِيةٌ َوِإنَّ السَّاَعَة    71

ِإالَّ    72 ابلِِغيِه  َتك ون وا  ملَْ  بـََلد   ِإىل  أَْثقاَلك ْم  َوحَتِْمل  
 7 النحل    ⦿ َرِحيٌم  َلَرؤ فٌ ِبِشقِ  اأْلَنـْف ِس ِإنَّ َربَّك ْم 

 13 النحل   ⦿  لَِقْوم  َيذَّكَّر ونَ  َْليَةً ِإنَّ يف ذِلَك    73

74  
َواْلَقَمَر   َوالشَّْمَس  َوالنَّهاَر  اللَّْيَل  َلك م   َوَسخََّر 

ذِلَك   يف  ِإنَّ  أِبَْمرِِه  م َسخَّراٌت   َْليت  َوالنُّج وم  
 لَِقْوم  يـَْعِقل ونَ 

 12 النحل   ⦿ 

75  
  َلَغف ورٌ َوِإْن تـَع دُّوا نِْعَمَة اَّللَِّ ال حت ْص وها ِإنَّ اَّللََّ  

 18 النحل    ⦿ َرِحيمٌ 

 47 النحل    ⦿ َرِحيمٌ  َلَرء وفٌ فَِإنَّ َربَّك ْم   76
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77  
َواَّللَّ  أَنـَْزَل ِمَن السَّماِء ماًء فََأْحيا ِبِه اأْلَْرَض بـَْعَد 

 65 النحل   ⦿  لَِقْوم  َيْسَمع ونَ  َْليَةً َمْوِِتا ِإنَّ يف ذِلَك 

78  
ن ْسِقيك ْم ممَّا يف ب ط ونِِه    َلِعرْبَةً َوِإنَّ َلك ْم يف اأْلَْنعاِم  

 66 النحل   ⦿  ِمْن َبنْيِ فـَْرث  َوَدم  لَبَـًنا خاِلًصا سائًِغا لِلشَّارِِبنَي 

79  
ِمْنه   تـَتَِّخذ وَن  َواأْلَْعناِب  النَِّخيِل  ََثَراِت  َوِمْن 

ذِلَك   يف  ِإنَّ  َحَسًنا  َورِْزقًا  لَِقْوم    َْليَةً َسَكرًا 
 يـَْعِقل ونَ 

 67 النحل   ⦿ 

80  
أمََلْ يـََرْوا ِإىَل الطَّرْيِ م َسخَّرات  يف َجوِ  السَّماِء ما  

ذِلَك   يف  ِإنَّ  اَّللَّ   ِإالَّ  لَِقْوم    َْليت  مي ِْسك ه نَّ 
 يـ ْؤِمن ونَ 

 79 النحل   ⦿ 

81  
َربَّنا  قال وا  ش رَكاَءه ْم  َأْشرَك وا  الَِّذيَن  رََأى  َوِإذا 
د وِنَك  ِمْن  َنْدع وا  الَِّذيَن ك نَّا  ش رَكاؤ اَن  هؤ الِء 

 َلكاِذب ونَ فَأَْلَقْوا إِلَْيِهم  اْلَقْوَل ِإنَّك ْم 
 86 النحل    ⦿

82  
مث َّ ِإنَّ َربََّك لِلَِّذيَن هاَجر وا ِمْن بـَْعِد ما ف ِتن وا مث َّ  

بـَْعِدها   ِمْن  َربََّك  ِإنَّ  َوَصرَب وا   َلَغف ورٌ جاَهد وا 
 َرِحيمٌ 

 110 النحل    ⦿

83  
مث َّ ِإنَّ َربََّك لِلَِّذيَن َعِمل وا السُّوَء جِبَهاَلة  مث َّ اتب وا  
بـَْعِدها   ِمْن  َربََّك  ِإنَّ  َوَأْصَلح وا  ذِلَك  بـَْعِد  ِمْن 

 َرِحيمٌ  َلَغف ورٌ 
 119 النحل    ⦿

اْْلِخَرِة    84 يف  َوِإنَّه   َحَسَنًة  نْيا  الدُّ يف    َلِمنَ َوآتـَْيناه  
 122 النحل    ⦿ الصَّاحِلِنيَ 
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85  
ا ج ِعَل السَّْبت  َعَلى الَِّذيَن اْختَـَلف وا ِفيِه َوِإنَّ   ِإُنَّ

نَـه ْم يـَْوَم اْلِقياَمِة ِفيما كان وا ِفيِه   لََيْحك م  َربََّك   بـَيـْ
 َُيَْتِلف ونَ 

 124 النحل    ⦿

اْلَمالِئَكِة    86 ِمَن  َواختَََّذ  اِبْلَبِننَي  رَبُّك ْم  أَفََأْصفاك ْم 
 40 اإلسراء   ⦿ قـَْواًل َعِظيًما   لَتَـق ول ونَ ِإاناًث ِإنَّك ْم 

ذِلَك َجزاؤ ه ْم أِبهنَّ ْم َكَفر وا ِِبيتِنا َوقال وا أَِإذا ك نَّا   87
 98 اإلسراء   ⦿ َخْلًقا َجِديًدا  َلَمبـْع وث ونَ ِعظاًما َور فااًت أَِإانَّ 

88  
َربُّ  ِإالَّ  هؤ الِء  أَنـَْزَل  ما  َعِلْمَت  َلَقْد  قاَل 

َوِإن ِ   َبصائَِر  َواأْلَْرِض  ي    أَلَظ نُّكَ السَّماواِت 
 ِفْرَعْون  َمثْـب ورًا

 102 اإلسراء   ⦿

 8 الكهف    ⦿ ما َعَلْيها َصِعيًدا ج ر زًا   جَلاِعل ونَ َوِإانَّ   89

90  
ِإنَّه    َلك ْم  آَذَن  َأْن  قـَْبَل  َله   ت ْم  آَمنـْ   َلَكِبري ك م  قاَل 

أَْيِدَيك ْم   َفََل َقطِ َعنَّ  السِ ْحَر  َعلََّمك م   الَِّذي 
 َوأَْرج َلك ْم ِمْن ِخالف  

 71 طه    ⦿

َوَعِمَل صاحِلًا مث َّ    َلَغفَّارٌ َوِإن ِ    91 َوآَمَن  ِلَمْن اتَب 
 82 طه    ⦿ اْهَتدى 

92  
اْلق ر وِن   ِمَن  َله ْم  قـَبـْ أَْهَلْكنا  هَل ْم َكْم  يـَْهِد  أَفـََلْم 

أِل ويل   َْليت  مَيْش وَن يف َمساِكِنِهْم ِإنَّ يف ذِلَك  
 النُّهى

 128 طه   ⦿ 

 59 األنبياء    ⦿ الظَّاِلِمنيَ  َلِمنَ قال وا َمْن فـََعَل هذا ِِبهِلَِتنا ِإنَّه    93
 106 األنبياء   ⦿  لَِقْوم  عاِبِدينَ  لََبالًغاِإنَّ يف هذا   94

أ ِذَن لِلَِّذيَن ي قاتـَل وَن أِبهنَّ ْم ظ ِلم وا َوِإنَّ اَّللََّ َعلى   95
 39 احلج    ⦿ َلَقِديرٌ َنْصرِِهْم 
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 53 احلج    ⦿ ِشقاق  بَِعيد   َلِفيَوِإنَّ الظَّاِلِمنَي   96
 54 احلج    ⦿ الَِّذيَن آَمن وا ِإىل ِصراط  م ْسَتِقيم   هَلادِ ِإنَّ اَّللََّ وَ   97

98  
َوالَِّذيَن هاَجر وا يف َسِبيِل اَّللَِّ مث َّ ق ِتل وا أَْو مات وا  

اَّللََّ   َوِإنَّ  َحَسًنا  رِْزقًا  اَّللَّ   َخرْي     هَل وَ َلرَيْز قـَنـَّه م  
 الرَّازِِقنيَ 

 58 احلج  ⦿  

اَّللََّ    99 َوِإنَّ  يـَْرَضْونَه   م ْدَخاًل    َلَعِليمٌ لَي ْدِخَلنـَّه ْم 
 59 احلج    ⦿ َحِليٌم 

ب ِغَي   100 مث َّ  ِبِه  ع وِقَب  ما  مبِْثِل  عاَقَب  َوَمْن  ذِلَك 
 60 احلج    ⦿ َغف ورٌ  َلَعف وٌّ َعَلْيِه لَيَـْنص َرنَّه  اَّللَّ  ِإنَّ اَّللََّ 

101  
  هَل وَ َله  ما يف السَّماواِت َوما يف اأْلَْرِض َوِإنَّ اَّللََّ  

 64 احلج  ⦿   اْلَغيِنُّ احْلَِميد  

102  
َفال   انِسك وه   ه ْم  َمْنَسًكا  َجَعْلنا  أ مَّة   ِلك لِ  

ِإنََّك   َربِ َك  ِإىل  َوادْع   اأْلَْمِر  يف    َلَعلىي نازِع نََّك 
 م ْسَتِقيم   ه ًدى

 67 احلج    ⦿

 15 املؤمنون   ⦿   َلَميِ ت ونَ مث َّ ِإنَّك ْم بـَْعَد ذِلَك   103

يف   104 فََأْسَكنَّاه   ِبَقَدر   ماًء  السَّماِء  ِمَن  َوأَنـْزَْلنا 
 18 املؤمنون   ⦿ َلقاِدر ونَ اأْلَْرِض َوِإانَّ َعلى َذهاب  ِبِه 

 34 املؤمنون   ⦿ خَلاِسر ونَ َولَِئْن َأَطْعت ْم َبَشرًا ِمثْـَلك ْم ِإنَّك ْم ِإًذا   105

106  
الصِ راِط   َعِن  اِبْْلِخَرِة  يـ ْؤِمن وَن  ال  الَِّذيَن  َوِإنَّ 

 74 املؤمنون   ⦿ لَناِكب ونَ 

 90 املؤمنون   ⦿ َلكاِذب ونَ َبْل أَتـَْيناه ْم اِبحلَْقِ  َوِإهنَّ ْم   107
 95 املؤمنون   ⦿ َلقاِدر ونَ َوِإانَّ َعلى َأْن ن رَِيَك ما نَِعد ه ْم   108
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109  
َوالَِّذيَن يـَْرم وَن أَْزواَجه ْم َومَلْ َيك ْن هَل ْم ش َهداء  ِإالَّ 
اِبَّللَِّ  َشهادات   أَْرَبع   َأَحِدِهْم  َفَشهاَدة   أَنـْف س ه ْم 

 الصَّاِدِقنيَ  َلِمنَ ِإنَّه  
 6 النور   ⦿

أِل ويل   َلِعرْبَةً يـ َقلِ ب  اَّللَّ  اللَّْيَل َوالنَّهاَر ِإنَّ يف ذِلَك    110
 44 النور  ⦿  اأْلَْبصارِ 

ِإهنَّ ْم    111 ِإالَّ  اْلم ْرَسِلنَي  ِمَن  َلَك  قـَبـْ أَْرَسْلنا  َوما 
 20 الفرقان   ⦿ الطَّعاَم َومَيْش وَن يف اأْلَْسواقِ  لََيْأك ل ونَ 

 8 الشعراء  ⦿  َوما كاَن َأْكثـَر ه ْم م ْؤِمِننَي  َْليَةً ِإنَّ يف ذِلَك    112
 9 الشعراء ⦿   اْلَعزِيز  الرَِّحيم    هَل وَ َوِإنَّ َربََّك   113
 27 الشعراء   ⦿  َلَمْجن ونٌ قاَل ِإنَّ َرس وَلك م  الَِّذي أ ْرِسَل إِلَْيك ْم   114
 42 الشعراء   ⦿ َلِمَن اْلم َقرَِّبنيَ قاَل نـََعْم َوِإنَّك ْم ِإًذا   115

ِإانَّ    116 ِفْرَعْوَن  ِبِعزَِّة  َوقال وا  َوِعِصيـَّه ْم  ِحباهَل ْم  فَأَْلَقْوا 
 44 الشعراء ⦿   اْلغالِب ونَ  لََنْحن  

ِإنَّه     117 َلك ْم  آَذَن  َأْن  قـَْبَل  َله   ت ْم  آَمنـْ   َلَكِبري ك م  قاَل 
 49 الشعراء   ⦿ الَِّذي َعلََّمك م  السِ ْحرَ 

 54 الشعراء   ⦿ قَِليل ونَ  َلِشْرِذَمةٌ ِإنَّ هؤ الِء   118
 55 الشعراء   ⦿   َلغاِئظ ونَ َوِإهنَّ ْم لَنا   119
 56 الشعراء   ⦿ حاِذر ونَ  جَلَِميعٌ َوِإانَّ   120

121  
فـََلمَّا تـَرَاَءى اجْلَْمَعاِن قَاَل َأْصَحاب  م وَسى ِإانَّ  

 61 الشعراء   ⦿ َلم ْدرَك ونَ 

 103 الشعراء  ⦿  َوما كاَن َأْكثـَر ه ْم م ْؤِمِننيَ  َْليَةً ِإنَّ يف ذِلَك    122
 104 الشعراء ⦿   اْلَعزِيز  الرَِّحيم    هَل وَ َوِإنَّ َربََّك   123
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124  
ذِلَك   يف  ِإنَّ  اْلَعذاب   َوما كاَن   َْليَةً فََأَخَذه م  

 158 الشعراء  ⦿  َأْكثـَر ه ْم م ْؤِمِننَي 

 159 الشعراء ⦿   اْلَعزِيز  الرَِّحيم    هَل وَ َوِإنَّ َربََّك   125
 196 الشعراء   ⦿ اأْلَوَِّلنيَ  ز ب رِ  َلِفيَوِإنَّه    126
 212 الشعراء   ⦿ َلَمْعز ول ونَ ِإهنَّ ْم َعِن السَّْمِع   127
 6 النمل   ⦿ اْلق ْرآَن ِمْن َلد ْن َحِكيم  َعِليم   لَتـ َلقَّىَوِإنََّك   128

قاَل ِعْفرِيٌت ِمَن اجلِْنِ  َأاَن آتِيَك ِبِه قـَْبَل َأْن تـَق وَم   129
 39 النمل   ⦿ أَِمنيٌ  َلَقِويٌّ ِمْن َمقاِمَك َوِإن ِ َعَلْيِه 

قال وا َتقامَس وا اِبَّللَِّ لَنـ بَـيِ تَـنَّه  َوَأْهَله  مث َّ لَنَـق وَلنَّ ِلَولِيِ ِه    130
 49 النمل   ⦿ َلصاِدق ونَ ما َشِهْدان َمْهِلَك أَْهِلِه َوِإانَّ 

131  
الر ِجاَل َشْهَوًة ِمْن د وِن النِ ساِء َبْل    لََتْأت ونَ أَِإنَّك ْم  

 55 النمل   ⦿ ََتَْهل ونَ أَنـْت ْم قـَْوٌم 

132  
أَِإانَّ   َوآابؤ ان  ت رااًب  أَِإذا ك نَّا  الَِّذيَن َكَفر وا  َوقاَل 

 67 النمل   ⦿ َلم ْخَرج ونَ 

133  
َفْضل  َعَلى النَّاِس َوَلِكنَّ َأْكثـََره ْم    َلذ وَوِإنَّ َربََّك  
 73 النمل   ⦿ ال َيْشك ر ونَ 

 74 النمل   ⦿ ما ت ِكنُّ ص د ور ه ْم َوما يـ ْعِلن وَن  لَيَـْعَلم  َوِإنَّ َربََّك   134
 77 النمل   ⦿ َوَرْْحٌَة لِْلم ْؤِمِننيَ  هَل دىً َوِإنَّه    135

136  
الَِّذي   فَِإَذا  َيرَتَقَّب   خائًِفا  اْلَمِديَنِة  يف  فََأْصَبَح 

َيْسَتْصرِخ ه   اِبأْلَْمِس  م وسى   اْستَـْنَصَره   َله   قاَل 
 م ِبنيٌ  َلَغِويٌّ ِإنََّك 

 18 القصص    ⦿

137  
َعَلْيِهْم   فـََبغى  م وسى  قـَْوِم  ِمْن  قار وَن كاَن  ِإنَّ 

اِبْلع ْصَبِة   لَتَـن وأ  َوآتـَْيناه  ِمَن اْلك ن وِز ما ِإنَّ َمفاحِتَه   
 76 القصص    ⦿
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أ ويل اْلق وَِّة ِإْذ قاَل َله  قـَْوم ه  ال تـَْفرَْح ِإنَّ اَّللََّ ال 
بُّ اْلَفرِِحنيَ   حيِ 

138  
ي رِيد وَن   الَِّذيَن  قاَل  زِيَنِتِه  قـَْوِمِه يف  َفَخرََج َعلى 
نْيا ي لَْيَت لَنا ِمْثَل ما أ ويتَ قار ون  ِإنَّه    احْلَياَة الدُّ

 َحظ   َعِظيم   َلذ و
 79 القصص    ⦿

139  
ِإىل َمعاد    َلرادُّكَ ِإنَّ الَِّذي فـََرَض َعَلْيَك اْلق ْرآَن  

َريبِ    يف  ق ْل  ه َو  َوَمْن  اِبهْل دى  جاَء  َمْن  أَْعَلم  
 َضالل  م ِبني  

 85 القصص    ⦿

140  
َوه َو   َْلت  َمْن كاَن يـَْرج وا لِقاَء اَّللَِّ فَِإنَّ َأَجَل اَّللَِّ  

 5 العنكبوت    ⦿ السَِّميع  اْلَعِليم  

141  
اَّللََّ   ِإنَّ  لِنَـْفِسِه  اِهد   جي  ا  فَِإُنَّ جاَهَد   َلَغيِنٌّ َوَمْن 

 6 العنكبوت    ⦿ َعِن اْلعاَلِمنيَ 

142  
َسِبيَلنا  اتَِّبع وا  آَمن وا  لِلَِّذيَن  الَِّذيَن َكَفر وا  َوقاَل 
ِمْن  حِباِمِلنَي  ه ْم  َوما  َخطايك ْم  َوْلَنْحِمْل 

 َلكاِذب ونَ َخطايه ْم ِمْن َشْيء  ِإهنَّ ْم 
 12 العنكبوت    ⦿

اْلفاِحَشَة ما   لََتْأت ونَ َول وطًا ِإْذ قاَل لَِقْوِمِه ِإنَّك ْم    143
 28 العنكبوت    ⦿ َسبَـَقك ْم هِبا ِمْن َأَحد  ِمَن اْلعاَلِمنيَ 

اْلبـ ي وِت    144 أَْوَهَن  َلْو كان وا    لَبَـْيت  َوِإنَّ  اْلَعْنَكب وِت 
 41 العنكبوت    ⦿ يـَْعَلم ونَ 

145  
َجَهنََّم   َوِإنَّ  اِبْلَعذاِب   َلم ِحيَطةٌ َيْستَـْعِجل وَنَك 

 54 العنكبوت    ⦿ اِبْلكاِفرِينَ 

اَر   146 نْيا ِإالَّ هَلٌْو َوَلِعٌب َوِإنَّ الدَّ َوما هِذِه احْلَياة  الدُّ
 64 العنكبوت  ⦿   احْلََيوان  َلْو كان وا يـَْعَلم ونَ  هلَِيَ اْْلِخَرَة 
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147  
َوالَِّذيَن جاَهد وا ِفينا لَنَـْهِديـَنـَّه ْم س بـ َلنا َوِإنَّ اَّللََّ  

 69 العنكبوت    ⦿ اْلم ْحِسِننيَ  َلَمعَ 

 8 الروم   ⦿ َلكاِفر ونَ َوِإنَّ َكِثريًا ِمَن النَّاِس بِِلقاِء َرهبِ ِْم   148

149  
اأْلَْرَض  اَّللَِّ َكْيَف حي ِْي  َرْْحَِت  ِإىل آاثِر  فَاْنظ ْر 

َمْوِِتا ِإنَّ ذِلَك   اْلَمْوتى َوه َو َعلى   َلم ْحيِ بـَْعَد 
 ك لِ  َشْيء  َقِديرٌ 

 50 الروم   ⦿

َوِإْذ قاَل ل ْقمان  البِْنِه َوه َو يَِعظ ه  ي ب يَنَّ ال ت ْشرِْك    150
ْرَك   13 لقمان   ⦿ َعِظيمٌ  َلظ ْلمٌ اِبَّللَِّ ِإنَّ الشِ 

ِإنَّ    151 َصْوِتَك  ِمْن  َواْغض ْض  َمْشِيَك  يف  َواْقِصْد 
 19 لقمان   ⦿ احْلَِمريِ  َلَصْوت  أَْنَكَر اأْلَْصواِت 

152  
أَِإانَّ   اأْلَْرِض  يف  َضَلْلنا  أَِإذا    َخْلق    َلِفيَوقال وا 

 10 السجدة   ⦿ َجِديد  َبْل ه ْم بِِلقاِء َرهبِ ِْم كاِفر ونَ 

َزَّق  ِإنَّك ْم   153  7 سبأ    ⦿ َجِديد  َخْلق   َلِفيِإذا م ز ِقْـت ْم ك لَّ مم 
ك ْم   154  24 سبأ    ⦿ أَْو يف َضالل  م ِبني  ه دًى  َلَعلىَوِإانَّ أَْو ِإيَّ

َوقال وا احْلَْمد  َّللَِِّ الَِّذي أَْذَهَب َعنَّا احْلََزَن ِإنَّ َربَّنا   155
 34 فاطر   ⦿ َشك ورٌ  َلَغف ورٌ 

 3 يس   ⦿ اْلم ْرَسِلنيَ  َلِمنَ  ِإنَّكَ   156
 24 يس   ⦿ م ِبني  َضالل    َلِفيِإن ِ ِإًذا   157
 4 الصافات    ⦿ َلواِحدٌ ِإنَّ ِإهلَك ْم   158
 16 الصافات    ⦿ َلَمبـْع وث ونَ ِمْتنا وَك نَّا ت رااًب َوِعظاًما أَِإانَّ  أَِإذا  159
 31 الصافات    ⦿ َلذائِق ونَ َفَحقَّ َعَلْينا قـَْول  َرب ِنا ِإانَّ   160
 36 الصافات    ⦿ آهِلَِتنا ِلشاِعر  جَمْن ون   لَتارِك واَويـَق ول وَن أَِإانَّ    161
ِقنيَ  َلِمنَ يـَق ول  أَِإنََّك   162  52 الصافات    ⦿ اْلم َصدِ 
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 53 الصافات    ⦿ َلَمِدين ونَ أَِإذا ِمْتنا وَك نَّا ت رااًب َوِعظاًما أَِإانَّ   163
 60 الصافات  ⦿   اْلَفْوز  اْلَعِظيم    هَل وَ ِإنَّ هذا    164
َها اْلب ط وَن  َْلِكل ونَ فَِإهنَّ ْم   165  66 الصافات    ⦿ ِمْنها َفماِلؤ َن ِمنـْ
يم   َلَشْوابً مث َّ ِإنَّ هَل ْم َعَلْيها   166  67 الصافات   ⦿  ِمْن ْحَِ
ىَل مث َّ ِإنَّ َمْرِجَعه ْم   167  68 الصافات    ⦿ اجلَِْحيِم  إَلِ
ْبراِهيمَ َوِإنَّ ِمْن ِشيَعِتِه   168  83 الصافات   ⦿    إَلِ
 127 الصافات    ⦿   َلم ْحَضر ونَ َفَكذَّب وه  فَِإهنَّ ْم   169
 133 الصافات    ⦿  اْلم ْرَسِلنيَ  َلِمنَ َوِإنَّ ل وطًا   170
 137 الصافات    ⦿ َعَلْيِهْم م ْصِبِحنَي  لََتم رُّونَ َوِإنَّك ْم   171
 152 الصافات    ⦿  َلكاِذب ونَ َوَلَد اَّللَّ  َوِإهنَّ ْم   172

173  
َنه  َوَبنْيَ اجْلِنَِّة َنَسًبا َوَلَقْد َعِلَمِت اجْلِنَّة   َوَجَعل وا بـَيـْ

 158 الصافات    ⦿   َلم ْحَضر ونَ ِإهنَّ ْم 

 165 الصافات  ⦿   الصَّافُّوَن  لََنْحن  َوِإانَّ   174
 172 الصافات    ⦿ اْلَمْنص ور وَن   هَل م  ْم ِإهن    175

َعلى    176 َواْصرب وا  اْمش وا  َأِن  ِمنـْه ْم  اْلَمََل   َواْنطََلَق 
 6 ص   ⦿ ي راد   َلَشْيءٌ آهِلَِتك ْم ِإنَّ هذا 

177  
نِعاِجِه  ِإىل  نـَْعَجِتَك  ِبس ؤاِل  ظََلَمَك  َلَقْد  قاَل 

اخْل َلطاِء   ِمَن  َعلى   لَيَـْبِغيَوِإنَّ َكِثريًا  بـَْعض ه ْم 
 ْعض  ب

 24 ص   ⦿

ِعْنَدان    178 َله   َوِإنَّ  ذِلَك  َله   َوح ْسَن   َلز ْلفىفـََغَفْران 
 25 ص  ⦿  َمآب  

 49 ص  ⦿  َمآب   حلَ ْسنَ هذا ِذْكٌر َوِإنَّ لِْلم تَِّقنَي   179
 54 ص   ⦿ ما َله  ِمْن نَفاد   َلرِْزق نا ِإنَّ هذا   180
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 55 ص  ⦿  َمآب   َلَشرَّ هذا َوِإنَّ لِلطَّاِغنَي   181
 64 ص   ⦿ خَتاص م  أَْهِل النَّاِر   حلََقٌّ ِإنَّ ذِلَك   182
 21 الزمر  ⦿  أِل ويل اأْلَْلباِب   َلذِْكرىِإنَّ يف ذِلَك   183

َأْسباَب السَّماواِت فََأطَِّلَع ِإىل إِلِه م وسى َوِإن ِ    184
 37 غافر    ⦿ كاِذاًب وََكذِلَك ز يِ َن لِِفْرَعْوَن س وء  َعَمِلهِ   أَلَظ نُّه  

185    
نْيا    لَنَـْنص ر  ِإانَّ ر س َلنا َوالَِّذيَن آَمن وا يف احْلَياِة الدُّ

 51 غافر    ⦿  َويـَْوَم يـَق وم  اأْلَْشهاد  

السَّاَعَة    186 َأْكثـََر   َْلتَِيةٌ ِإنَّ  َولِكنَّ  ِفيها  َرْيَب  ال 
 59 غافر    ⦿ النَّاِس ال يـ ْؤِمن وَن  

أَِإنَّك ْم    187 يف    لََتْكف ر ونَ ق ْل  اأْلَْرَض  َخَلَق  اِبلَِّذي 
 9 فصلت    ⦿ يـَْوَمنْيِ َوََتَْعل وَن َله  أَْنداًدا ذِلَك َربُّ اْلعاَلِمنَي 

188  
َوِمْن آيتِِه أَنََّك تـََرى اأْلَْرَض خاِشَعًة فَِإذا أَنـْزَْلنا 
َأْحياها   الَِّذي  ِإنَّ  َوَرَبْت  اْهتَـزَّْت  اْلماَء  َها  َعَليـْ

 اْلَمْوتى ِإنَّه  َعلى ك لِ  َشْيء  َقِديرٌ  َلم ْحيِ 
 39 فصلت    ⦿

  َلِكتابٌ ِإنَّ الَِّذيَن َكَفر وا اِبلذ ِْكِر َلمَّا جاَءه ْم َوِإنَّه     189
 41 فصلت    ⦿ َعزِيزٌ 

ما ي قال  َلَك ِإالَّ ما َقْد ِقيَل لِلرُّس ِل ِمْن قـَْبِلَك   190
 43 فصلت    ⦿ َمْغِفَرة  َوذ و ِعقاب  أَلِيم    َلذ وِإنَّ َربََّك 

191  
اْلِكتاَب فَاْخت ِلَف ِفيِه َوَلْوال َوَلَقْد آتـَْينا م وَسى  

 َلِفيْم  َكِلَمٌة َسبَـَقْت ِمْن َربِ َك َلق ِضَي بْينه ْم َوِإهَن  
 ِمْنه  م رِيب  َشك   

 45 فصلت    ⦿

 43 الشورى   ⦿ َعْزِم اأْل م وِر  َلِمنْ َوَلَمْن َصرَبَ َوَغَفَر ِإنَّ ذِلَك   192
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193  
ِمْن  َنشاء   َمْن  ِبِه  هَنِْدي  ن ورًا  َجَعْلناه   َولِكْن 

 52 الشورى   ⦿ ِإىل ِصراط  م ْسَتِقيم   ْهِديلَتِعباِدان َوِإنََّك  

 4 الزخرف    ⦿ َحِكيمٌ  َلَعِليٌّ َوِإنَّه  يف أ مِ  اْلِكتاِب َلَديْنا   194
َقِلب ونَ َوِإانَّ ِإىل َرب ِنا   195  14 الزخرف    ⦿ َلم نـْ

ْنساَن    196  َلَكف ورٌ َوَجَعل وا َله  ِمْن ِعباِدِه ج ْزًءا ِإنَّ اإْلِ
 15 الزخرف    ⦿ م ِبنيٌ 

َأهنَّ ْم    لََيص دُّوهَن مْ َوِإهنَّ ْم    197 َوحَيَْسب وَن  السَِّبيِل  َعِن 
 37 الزخرف    ⦿ م ْهَتد ونَ 

 44 الزخرف    ⦿ َلَك َولَِقْوِمَك َوَسْوَف ت ْسئَـل ونَ  َلذِْكرٌ َوِإنَّه    198

َعِهَد    199 مبا  َربََّك  لَنا  ادْع   السَّاِحر   أَيُـَّها  ي  َوقال وا 
 49 الزخرف    ⦿ َلم ْهَتد ونَ ِعْنَدَك ِإنَّنا 

ه     200
هذا    َلِعْلمٌ َوِإنَّ َواتَِّبع وِن  هِبا  مَتْرَت نَّ  َفال  لِلسَّاَعِة 

 61 الزخرف    ⦿ ِصراٌط م ْسَتِقيمٌ 

 34 الدخان    ⦿ لَيَـق ول ونَ ِإنَّ هؤ الِء   201
ا ت وَعد وَن   202  5 الذاريت   ⦿  َلصاِدقٌ ِإُنَّ
يَن   203  6 الذاريت   ⦿ َلواِقعٌ َوِإنَّ الدِ 
 8 الذاريت   ⦿ خم َْتِلف   َلِفي قـَْول  ِإنَّك ْم   204
 47 الذاريت   ⦿ َلم وِسع ونَ َوالسَّماَء بـَنَـْيناها أِبَْيد  َوِإانَّ   205
 7 الطور   ⦿ َلواِقعٌ ِإنَّ َعذاَب َربِ َك   206

اْلَمالِئَكَة    لَي َسمُّونَ ِإنَّ الَِّذيَن ال يـ ْؤِمن وَن اِبْْلِخَرِة    207
 27 النجم    ⦿ َتْسِمَيَة اأْل نْثى 

208  
أَِإذا يـَق ول وَن  أَِإانَّ   وَكان وا  ت رااًب َوِعظاًما  ِمْتنا وَك نَّا 

 47 الواقعة    ⦿ َلَمبـْع وث ونَ 
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209  
َواْلِخرِينَ  اأَلوَِّلنَي  ِإنَّ    َلَمْجم وع ونَ   (49)  ق ْل 
 50 الواقعة    ⦿ ِإىل ِميقاِت يـَْوم  َمْعل وم  

210  
( ب وَن  اْلم َكذِ  الضَّالُّوَن  أَيُـَّها  ِإنَّك ْم  (  51مث َّ 

 52 الواقعة    ⦿ ِمْن َشَجر  ِمْن َزقُّوم   ْلِكل ونَ 

 66 الواقعة    ⦿ َلم ْغَرم ونَ ِإانَّ   211
 76 الواقعة    ⦿ َلْو تـَْعَلم وَن َعِظيمٌ  َلَقَسمٌ َوِإنَّه    212
 77 الواقعة    ⦿ َكرميٌ   َلق ْرآنٌ ِإنَّه    213
 95 الواقعة  ⦿   َحقُّ اْلَيِقنيِ   هَل وَ ِإنَّ هذا    214

215  
بـَيِ نات   آيت   َعْبِدِه  َعلى  يـ نَـز ِل   الَِّذي  ه َو 
لِي ْخرَِجك ْم ِمَن الظُّل ماِت ِإىَل النُّوِر َوِإنَّ اَّللََّ ِبك ْم 

 َرِحيمٌ  َلَرؤ فٌ 
 9 احلديد   ⦿

216  

ه نَّ   ما  ِنسائِِهْم  ِمْن  ِمْنك ْم  ي ظاِهر وَن  الَِّذيَن 
َوِإهنَّ ْم   َوَلْدهَن ْم  الالَِّئي  ِإالَّ  أ مَّهاِت  ْم  ِإْن  أ مَّهاِِتِْم 

َوِإنَّ اَّللََّ    لَيَـق ول ونَ  َوز ورًا  اْلَقْوِل  ِمَن    َلَعف وٌّ م ْنَكرًا 
 َغف ورٌ 

 2 اجملادلة    ⦿

217  
 َلَرس ول  ِإذا جاَءَك اْلم ناِفق وَن قال وا َنْشَهد  ِإنََّك  

ِإنََّك   يـَْعَلم   َواَّللَّ   ِإنَّ    َلَرس ول ه  اَّللَِّ  َيْشَهد   َواَّللَّ  
 َلكاِذب ونَ اْلم ناِفِقنَي 

 1 املنافقون    ⦿

 3 القلم   ⦿  َغرْيَ مَمْن ون   أَلَْجرًاَوِإنَّ َلَك   218
 4 القلم    ⦿ َعِظيم  خ ل ق   َلَعلىَوِإنََّك   219
 26 القلم    ⦿ َلَضالُّونَ فـََلمَّا رَأَْوها قال وا ِإانَّ   220

221  
ِإنَّ   اْلِقياَمِة  يـَْوِم  ِإىل  ابلَِغٌة  َعَلْينا  أمَْياٌن  َلك ْم  أَْم 

 39 القلم   ⦿  حَتْك م ونَ  َلماَلك ْم 
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222  
َوِإْن َيكاد  الَِّذيَن َكَفر وا لَيـ ْزلِق وَنَك أِبَْبصارِِهْم َلمَّا 

 51 القلم    ⦿ َلَمْجن ونٌ مسَِع وا الذ ِْكَر َويـَق ول وَن ِإنَّه  

 40 احلاقة    ⦿ َرس ول  َكرمي   َلَقْول  ِإنَّه    223
 48 احلاقة    ⦿ لِْلم تَِّقنيَ  لََتْذِكَرةٌ َوِإنَّه    224
ِبنيَ  لَنَـْعَلم  َوِإانَّ   225  49 احلاقة    ⦿ َأنَّ ِمْنك ْم م َكذِ 
 51 احلاقة    ⦿ اْلَيِقنِي  حلََقُّ َوِإنَّه    226

ِإانَّ   227 َواْلَمغاِرِب  اْلَمشارِِق  ِبَربِ   أ ْقِسم   َفال 
 40 املعارج    ⦿ َلقاِدر ونَ 

ا   228 ْحَدىِإهنَّ  35 املدثر   ⦿ اْلك رَبِ  إَلِ
 10 النازعات    ⦿ يف احْلاِفَرةِ  َلَمْرد ود ونَ يـَق ول وَن أَِإانَّ   229
 26 النازعات   ⦿  ِلَمْن َُيْشى َلِعرْبَةً ِإنَّ يف ذِلَك   230
 40 احلاقة    ⦿ َرس ول  َكرمي   َلَقْول  ِإنَّه    231
 10 االنفطار   ⦿    حَلاِفِظنيَ َوِإنَّ َعَلْيك ْم   232
 13 االنفطار    ⦿ نَِعيم    َلِفيِإنَّ اأْلَْبراَر   233
 7 املطففني    ⦿ ِسجِ ني   َلِفيَكالَّ ِإنَّ ِكتاَب الف جَّاِر   234
 15 املطففني    ⦿  َلَمْحج وب ونَ َكالَّ ِإهنَّ ْم َعْن َرهبِ ِْم يـَْوَمِئذ    235
 16 املطففني    ⦿ اجلَِْحيِم  َلصال وا مث َّ ِإهنَّ ْم   236
 18 املطففني    ⦿   ِعلِ يِ نيَ  َلِفيَكالَّ ِإنَّ ِكتاَب اأْلَْبراِر   237
 32 املطففني    ⦿  َلضالُّونَ َوِإذا رَأَْوه ْم قال وا ِإنَّ هؤ الِء   238
 12 الربوج   ⦿  َلَشِديدٌ ِإنَّ َبْطَش َربِ َك   239
 8 الطارق   ⦿  َلقاِدرٌ ِإنَّه  َعلى َرْجِعِه   240
 13 الطارق   ⦿ َفْصٌل  َلَقْولٌ ِإنَّه    241
 18 األعلى    ⦿ اأْل وىل  الصُّح فِ  َلِفيِإنَّ هذا   242
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 14 الفجر   ⦿  لَِباْلِمْرصادِ ِإنَّ َربََّك   243
 4 الليل    ⦿  َلَشىتَّ ِإنَّ َسْعَيك ْم   244
 12 الليل   ⦿   لَْله دىِإنَّ َعَلْينا   245
ْنساَن   246  6 العلق   ⦿  لََيْطغىَكالَّ ِإنَّ اإْلِ
ْنساَن   247  6 العاديت   ⦿  َلَكن ودٌ  لَِربِ هِ ِإنَّ اإْلِ
 7 العاديت   ⦿  َلَشِهيدٌ َوِإنَّه  َعلى ذِلَك   248
 8 العاديت   ⦿  َلَشِديدٌ َوِإنَّه  حِل بِ  اخلَْرْيِ   249
 11 العاديت   ⦿  خَلَِبريٌ ِإنَّ َرهبَّ ْم هِبِْم يـَْوَمِئذ    250
ْنساَن   251  2 العصر   ⦿   خ ْسر   َلِفيِإنَّ اإْلِ
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 احلديث عن ضمري الفصل 
إذا كاان   –هو حرٌف بصيغة ضمري الرفع املنفصل يتوسط بني املبتدأ واخلرب    ضمري الفصِل:   -1

]يس:   َُنِْي اْلَمْوتى{  ََنْنُ   }ِإّنَّ ، أو ما أصله مبتدأ وخرب، ويكون بضمري املتكلم كقوله تعاىل:  –معرفتني  
]األنبياء:   الظياِلُموَن{  أَنـُْتمُ }فـََرَجُعوا ِإىل أَنـُْفِسِهْم َفقاُلوا ِإنَُّكْم  وبضمري املخاطب كقوله تعاىل:    ، [12
 .[5]البقرة:  اْلُمْفِلُحوَن{ ُهمُ }َوُأولِئَك ، كقوله تعاىل: –وهو كثري  –وبضمري الغائب  ، [64
بعده خرٌب وليس من التوابع كالصفة، فهو يفصل بني اخلرب    ه أبنَّ ويسمى ضمري الفصل؛ لينب    -2

 .  1والتابع مثل الصفة والبدل، ويفيد التوكيد واحلصر 
 فعندما تقول: زيٌد العامل ، فإنَّه جيوز يف )العامل( وجهاِن:   -3

 الوجه الثاين  الوجه األول 
: خرب املبتدأ )زيد( مرفوع وعالمة  العال

 رفعه الضمة الظاهرة. 
: صفة لـ )زيد( مرفوعة وعالمة  الالع

 رفعها الضمة الظاهرة.
 

إضافة ضمري يعود على زيد، لكي    فيلزمك( خربًا فقط ال صفة،  العالفإذا أردت أن َتعل كلمة )
( وقد اكتسبت اجلملة توكيًدا مل يكن موجوًدا  زيد هو العالُ ( خربًا ال صفة؛ فتقول: )العالَتعل إعراب )
(، وتعين أبن زيًدا هو العامل  وحده وال عاملَ غري ه، فكان ضمري  الفصِل  زيد العالُ السابقة )يف اجلملة  

 للتوكيِد واحلصِر. 
(؛ ألنه عماًدا(، وعند الكوفيني يسمونه )ضمري الفصلوهذا احلرف  يسمى عند البصريني )  -4

"؛ ألنه  دعامةوبعضهم يسميه: " يعتمد عليه يف االهتداء إىل الفائدة، وبيان أن الثان خرب ال اتبع.  
َيْدَعم األول، أي: يؤكده، ويقويه؛ بتوضيح املراد منه، وختصيصه وحتقيق أمره بتعيني اخلرب له، وإبعاد 

 . 2الصفة، وابقي التوابع وغريها؛ إذ تعيني اخلرب يوضح املبتدأ ويبني أمره

 
 

 (. 126/ 1للغالييين، ) ،(()جامع الدروس العربية)ي نظر:  1
 (.245/ 1، لعباس حسن )((النحو الوايفي نظر: )) 2
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 ولضمري الفصل ثالث فوائد مهمة: -5
  :فهذه الصيغة أوكد من قوله   [، 12}ِإّني ََنُْن َُنِْي اْلَمْوتى{ ]يس:  ، كقوله:  التوكيد  الفائدة األوىل: 
 .}ِإّني َُنِْي اْلَمْوتى{
، يفيد أنه  ِإّني ََنُْن َُنِْي اْلَمْوتى{}وهو اختصاص ما قبله مبا بعده، فإنَّ قوله  ،  احلصر   الفائدة الثانية: 

 سبحانه وحده الذي حييي املوتى ال غريه.  
حيتمل    )زيٌد العالُ(، أي التمييز بني كون ما بعده خربًا أو اتبًعا، فإن قلت:  الفصل  الفائدة الثالثة: 

)العال(  واخلرب حمذوف تقديره كلمة )موجود( مثاًل، وحيتمل أن تكون    )العال( صفة لـ )زيد(، أن تكون  
 لوجود ضمري الفصِل.  خربًا ال صفة )العال(  فإنَك قد جعلت    ، (زيد هو العالُ )أمَّا إذا قلت:    ، خربًا

 تلك هي مهمة ضمري الفصل.
 

 
 

 شروط ضمري الفصل: 
حيث قال: وي شرتط   1ذكرها عباس حسن يف كتابه )النحو الوايف(  لضمري الفصل ستة شروط  

 بعده".  يفيه ستة شروط: "اثنان فيه مباشرة، واثنان يف االسم الذي قبله، واثنان يف االسم الذ
 فيشرتط فيه مباشرة:

 –أننتَّ  –أنتم  –أنتما  –أنِت  –أنَت  –حنن  –أن يكون أحد ضمائر الرفع املنفصلة )أان   -1
 ه نَّ(.  –هْم  –مها  –هَي  –هَو 

ا لالسم السابق يف املعىن، ويف التكلم، واخلطاب، والَغيبة، ويف اإلفراد، والتثنية  أن يكون مطابقً   -2
العلم وال جيوز: ))العلم هو الكفيل ابلرقي(،    :التايل  ملثالكاواجلمع، ويف التذكري، والتأنيث،  

، وال يدل )العلم(ليس مبعناه معىن االسم السابق    (أنت)(؛ ألن الضمري  أنت الكفيل ابلرقي
 عليه؛ فال يكون فيه التأكيد املقصود من ضمري الفصل، وال حيقق الغرض. 

 

 (.246/ 1لعباس حسن ) (النحو الوايف()) ي نظر: 1
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 قبله:الذي االسم  يفويشرتط 
 أن يكون معرفة ال نكرة.  -1
وأخواِتا، ومعمول (  إنَّ )وأخواِتا؛ واسم    (كان )وأن يكون مبتدأ، أو ما أصله املبتدأ؛ كاسم   -2

وأخواِتا. وسبب اشرتاط هذا الشرط أن اللبس يكثر بني اخلرب والصفة؛ لتشاهبهما يف   (ظننت)
املعىن؛ إذ اخلرب صفة يف املعىن، ابلرغم من اختالف كل منهما يف وظيفته وإعرابه، وأن اخلرب 

ى الكلمة، وجيعلها  أساسي يف اجلملة دون الصفة. فاإلتيان بضمري الفصل يزيل اللبس الواقع عل 
يقع  نعم قد  بينهما فاصل إال اندرًا.  الصفة واملوصوف ال يفصل  خربًا، وليست صفة؛ ألن 

 اللبس بني اخلرب وبعض التوابع األخرى غري الصفة، ولكنه قليل، أما مع الصفة فكثري. 
 بعده:الذي ويشرتط يف االسم 

 أن يكون خربًا ملبتدأ.   -1
العامل بعلمه(، العال هأن يكون معرفة، مثل: ) -2 التعريف،  1يقارهبا أو ما    و  واملقصود مبا    يف 

)النبيل ؛ مثل  (ِمنْ )واإلضافة، وبعده:    (أل)التفضيل اجملرد من    (أفعل)يقارهبا يف التعريف هو:  
 فال بد أن يتوسط بني معرفتني. غريه(.  نْ هو أسرع مِ 

 

 

 

فَلن لفظ ضمري الفصل لفظ املعرفة،   ؛أما اشرتاط أن يكون ما بعده معرفة(: "247/  1( )()النحو الوايف)قال عباس حسن يف    1
يؤكده هذا الضمري معرفة، كما أن التأكيد كذلك، ووجب أن يكون ما بعده  الذي  دلول السابق  وفيه َتكيد؛ فوجب أن يكون امل 
إال ما يصح وقوعه نعًتا لالسم السابق. ونعت املعرفة ال يكون إال معرفة. ولكل ما سبق    -غالًبا- معرفة أيًضا؛ ألنه ال يقع بعده  
 وجب أن يكون بني معرفتني.
أفعل التفضيل املشار إليه، فإنه يشابه املعرفة يف أنه مع "ِمْن" ال جيوز إضافته، وال جيوز دخول "أل" عليه؛  أما ما قارب املعرفة، وهو  

ال يضاف، وال تدخل عليه أل. هذا إىل أن وجود "ِمْن" بعده   -يف الغالب-أنه    فأشبه العلم من حنو: حممد، وصاحل، وهند، يف
 . التحديد يقربه من املعرفةيفيده ختصيًصا، ويكسبه شيًئا من التعيني و 

 على ضمري لشيء من التعليل؛ ألن السبب احلقيقي هو استعمال العرب ليس غري، وجميء كالمهم مشتماًل   هكذا قالوا، وال داع  
 . "الفصل بني املعرفتني، أو بني املعرفة وما شاهبها
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 جميء ضمائر الفصل:وميكننا تلخيص كل ما سبق يف هذا اجلدول اخلاص بشروط 
 

 يشرتط فيه مباشرة
الذي يشرتط يف االسم 

 قبله
الذي يشرتط يف االسم 
 بعده 

أن يكوَن أحد ضمائر 
 الرفع املنفصلة

 ..(. .–حنن   –)أان 
 أن يكون خربًا ملبتدأ.  أن يكون معرفة ال نكرة.

أن يكون مطابًقا لالسم  
السابق يف املعىن، ويف 
التكلم، واخلطاب، 
والَغيبة، ويف اإلفراد، 
والتثنية واجلمع، ويف  
 التذكري، والتأنيث. 

أن يكون مبتدأ، أو ما  
أصله املبتدأ؛ كاسم 

وأخواِتا؛ واسم  (كان)
واملفعول  وأخواِتا،  (إنَّ )

 وأخواِتا.  (ظنَّ ) األول لـ

أن يكون معرفة، أو ما 
يقارهبا يف التعريف، مثل: 

التفضيل اجملرد من  ()أفعل
واإلضافة، وبعده   (أل)

 )ِمْن(. 

 
 

  



  
 أتليف/ حممد مكاوي  الالمات يف القرآن الكرميشرح كتاب 

 

 
 
 59 

   ؟هل ضمري الفصل اسم أو حرف 
 يف هذه املسألة آراء ولعلَّ أشهرها رأَّيِن، كالتايل: 

 
 الرأي الثاين  الرأي األول 
 يكون حرفًا. يكون امسًا 

مبين إعرابه منفصل  ابرز  ضمري   :
، وما على......   يف حمل رفع مبتدأ اثن 
من ضمري   واجلملة االَسيةبعده خرب له،  

الفصل وما بعده يف حمل رفع خرب للمبتدأ  
 . وهذا رأي الكوفينياألول. 

  ال حمل لهعلى.....  : حرف مبين  إعرابه
 من اإلعراب.

صورته كصورة الضمائر املنفصلة، وإُنا  
 مسي ضمريًا ملشاهبته الضمرَي يف صورته

 . ي اخلليل بن أمحد الفراهيدي وهذا رأ
 أولئَك هم املفلحون

 املفلحون مُ أولئَك هُ 
الفتح يف أولئك : اسم إشارة مبين على 

 حمل رفع مبتدأ أول. 
السكون  هم على  مبين  فصل  ضمري   :

يف حمل رفع مبتدأ املقد ر اللتقاء الساكنني  
  .  اثن 

مرفوع    )هم(  : خرب املبتدأ الثاناملفلحون
وعالمة رفعه الواو نيابة عن الضمة ألنه  

 مجع مذكر سامل. 
يف حمل   واجلملة االَسية }هم املفلحون{

 )أولئك(. رفع خرب املبتدأ األول

 املفلحون مُ أولئَك هُ 
الفتح يف أولئك : اسم إشارة مبين على 

 حمل رفع مبتدأ.  
على هم مبين  حرف  فصل  ضمري   :

ال حمل   نياملقد ر اللتقاء الساكن  السكون
 له من اإلعراب.  

املبتدأ  املفلحون خرب  مرفوع  (  أولئك): 
وعالمة رفعه الواو نيابة عن الضمة ألنه  

  مجع مذكر سامل.
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ا ال حمل له من اإلعراب، ولقد تتبَّعت كل مبني    ولعلَّ الرأي األوجه أن نعترب ضمري الفصِل حرفًا
كله بال استثناء، فما وجدت ضمري فصل  واحًدا له حمل  ضمائر الفصل اليت وردت يف القرآن الكرمي  

ولكن وقع منه كثري بني مرفوعنْي فتوهم بعضهم أنه مبتدأ وما بعده خرب له واجلملة منه    من اإلعراب.
 وما بعده يف حمل رفع خرب للمبتدأ األول.

 يف القرآن  أن ضمري الفصل أييت  وجدتُ وبعد تتبعي جلميع مواضع ضمري الفصل يف القرآن الكرمي  
 كله على وجه من أربعة أوجه كالتايل: 

 الوجه األول: 
 أن أييت ضمري الفصل بني مبتدأ وخرب 

 بني  ضمري الفصل اآلية 
 املبتدأ واخلرب هو السَِّميع  اْلَعِليم { ه وَ }َواَّللَّ  
 املبتدأ واخلرب هو الضَّالل  اْلَبِعيد { ه وَ }ذِلَك 
 املبتدأ واخلرب هو اخْل ْسران  اْلم ِبني {  ه وَ }ذِلَك 

 املبتدأ واخلرب هم  اْلم ْفِلح وَن{ ه م  }َوأ ولِئَك 
 املبتدأ واخلرب هم  اْلفاِسق وَن{  ه م  }فَأ ولِئَك 

 املبتدأ واخلرب هم  اخْلاِسر وَن{ ه م  }َوَمْن ي ْضِلْل فَأ ولِئَك 
 املبتدأ واخلرب هي اْلع ْليا{  ِهيَ }وََكِلَمة  اَّللَِّ 

 
ُ ُهوَ  السَِّميُع اْلَعِليمُ {   إعراب قوله: }َواَّللَّ

 إعراهبا الكلمة 
 هللا: اسم اجلالل مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.  وللا 
 حرف مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب.، ضمري فصل هوَ 

 مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.خرب للمبتدأ )هللا(  السميعُ 
 خرب اثن  للمبتدأ )هللا( أو صفة لـ )السميع( مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. العليم 
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 الوجه الثاين: 
 أن أييت ضمري الفصل بني اسم إنَّ وخربها

 بني  ضمري الفصل اآلية 
 وخربها اسم إنَّ  هو اهْل دى{  ه وَ }ق ْل ِإنَّ ه َدى اَّللَِّ 

يًعا ِإنَّه   }َعَسى اَّللَّ  َأْن ََيْتَِييِن هِبِْم مجَِ
 اْلَعِليم  احلَِْكيم {  ه وَ 

 اسم إنَّ وخربها  هو

 اسم إنَّ وخربها  هو التـَّوَّاب  الرَِّحيم { ه وَ }ِإنَّه  
 اسم إنَّ وخربها  هو السَِّميع  اْلَعِليم {  ه وَ }ِإنَّه  

 ه وَ }َلَقْد َكَفَر الَِّذيَن قال وا ِإنَّ اَّللََّ 
 اسم إنَّ وخربها  هو اْلَمِسيح  اْبن  َمْرمَيَ{

أَْعَلم  َمْن َيِضلُّ َعْن  ه وَ }ِإنَّ َربََّك 
 اسم إنَّ وخربها  هو َسِبيِلِه{ 

 اسم إنَّ وخربها  هو أَْعَلم  اِبْلم ْعَتِديَن{  ه وَ }ِإنَّ َربََّك 
 اسم إنَّ وخربها  هم  اْلم ْفِسد وَن{  ه م  }َأال ِإهنَّ ْم 
 اسم إنَّ وخربها  حنن   حن ِْي اْلَمْوتى{ حَنْن  }ِإان  
 اسم إنَّ وخربها  حنن  نـَزَّْلَنا الذ ِْكَر{ حَنْن  }ِإان  
 اسم إنَّ وخربها  حنن  الصَّافُّوَن{  لََنْحن  }َوِإان  

}فـََرَجع وا ِإىل أَنـْف ِسِهْم َفقال وا ِإنَّك ْم 
 اسم إنَّ وخربها  أنتم  الظ اِلم وَن{ أَنـْت م  

 اسم إنَّ وخربها  أان {َأانَ  اَّللَّ  ال إَِلَه ِإالَّ  َأانَ }ِإنَّيِن 
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 إعراب قوله: 
 {اهْلُدى ُهوَ ُقْل ِإنَّ ُهَدى اَّللَِّ }

 إعراهبا الكلمة 
 على السكون. والفاعل: ضمري مسترت وجواًب تقديره )أنت(. فعل أمر مبين  قل 

من  إنَّ  له  حمل  ال  الفتح  على  مبين  للتوكيد  ابلفعل  مشبه  انصب  انسخ  حرف 
 اإلعراب.

وهو  هدى للتعذر،  األلف  على  املقدرة  الفتحة  نصبه  وعالمة  منصوب  )إنَّ(  اسم 
 مضاف. 

 اسم اجلالل مضاف إليه جمرور على التعظيم وعالمة جره الكسرة الظاهرة.  للا
 حرف مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب. ، ضمري فصل هوَ 
 خرب )إنَّ( مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة على األلف للتعذر.  اهلدى

 { مقول القول يف حمل نصب مفعول به.إن هدى للا هو اهلدىمجلة }
 { استئنافية ال حمل هلا من اإلعراب.... قل مجلة }

 
 الوجه الثالث: 

 أن أييت ضمري الفصل بني اسم كان وخربها
 بني  ضمري الفصل اآلية 

احلَْقَّ ِمْن ِعْنِدَك  ه وَ }ِإْن كاَن هذا 
 اسم كان وخربها  هو فََأْمِطْر َعَلْينا ِحجارًَة ِمَن السَّماِء{ 

ًبا كان وا   ه م  }الَِّذيَن َكذَّب وا ش َعيـْ
 اسم كان وخربها  هم  اخْلاِسرِيَن{ 
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 إعراب قوله: 
 { احْلَقَّ  ُهوَ ِإْن كاَن هذا }

 إعراهبا الكلمة 
 فعل ماض  انقص انسخ مبين على الفتح الظاهر.  كان
 اسم إشارة مبين على السكون يف حمل رفع اسم )كان(.   هذا 
 حرف مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب.، ضمري فصل هوَ 
 خرب )كان( منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.  احلقَّ 

 

 
 

 الوجه الرابع:

 أن أييت ضمري الفصل بني مفعول به أول ومفعول به اثٍن  
 أو إحدى أخواهتا لظنَّ 

 بني  ضمري الفصل اآلية 

املفعول به األول  هم  اْلباِقنَي{ ه م  }َوَجَعْلنا ذ ر ِيَـَّته  
 واملفعول به الثان 
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 إعراب قوله: 
 {َوَجَعْلنا ُذريِيَـَّتُه ُهُم اْلباِقنيَ }

 إعراهبا الكلمة 

 : فعل ماض  انسخ مبين على السكون التصاله بـ )ان( التعظيم.  جعل وجعلنا
 )ان(: ضمري ابرز متصل مبين على السكون يف حمل رفع فاعل.  

 ذريته
 : مفعول به أول منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة، وهو مضاف. ذرية

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

، حرف مبين على السكون املقدر اللتقاء الساكنني ال حمل له من ضمري فصل  هم
 اإلعراب. 

 نيابة عن الفتحة ألنه مجع مذكر سامل. مفعول به اثن  منصوب وعالمة نصبه الياء   الباقني 
 

أنَّ ضمري الفصل؛ هو حرف على شكل ضمري وظيفته توكيد املعىن وليعتمد عليه   اخلالصة: 
  .من اإلعرابله حمل  الاملتكلم أو السامع أو القارئ للتمييز بني التابع واخلرب، وأنه 
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 الالم الفارقة اثنًيا: 
 

ا تفرق بني )إْن( املخففة من )إنَّ( الثقيلة وغريها من ألهنَّ   ؛ومسيت هبذا املسمى:  الالم الفارقة 
 .    . (الالم الفارقةمثال على )أنواع )إْن( املختلفة كما سنوضح بعد قليل 

 
 ّنفية (ِإنْ ) الثقيلة (إنَّ )خمففة من  (ِإنْ )

 ِإْن + لَ 
 أشياء: مخسة اليت َييت بعدها شيء من  

الم    –أدري  –ِمْن الزائدة  – ملَّا  –)إال 
 اجلحود(.

 ساحرانِ ـلَ هذاِن  إنْ 
  رسولٌ  إالحممٌد  إنْ 
 : ما حممٌد إال رسولٌ املعىن

حرف مبين على السكون ال حمل له من  :  َإنْ 
على لَ   اإلعراب. مبين  الفارقة حرف  الالم   :

 الفتح ال حمل له من اإلعراب.

حرف نفي مبين على السكون ال حمل له :  ِإنْ 
اإلعراب. على :  ِإالَّ   من  مبين  حصر  حرف 

 السكون ال حمل له من اإلعراب.
 

 
 

 ه يف القرآن الكرمي كليِ  (ِإنْ )أنواُع 
( يف القرآن الكرمي كلِ ه من بداية سورة الفاحتة إىل هناية سورة الناس تكون شرطية جازمة نْ إِ كل )

  – أدري    – ملَّا    –  )إالَّ ، وهي:  مخسة أشياء منها َتعلها انفية أشياء،    ستة إال إذا جاء بعدها شيء من  
اجلحود   للتوكيد(  –الم  الزائدة  من  ،  من  خمففة  َتعلها  منها  وهيالثقيلة   (إنَّ )وواحدة  )الالم   :، 

 هذا سيتضح أكثر من خالل اجلدول التايل ابألمثلة: و .الفارقة(
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 ه يف القرآن الكرمي كليِ  (ِإنْ )أنواُع 
 خمففة من إنَّ الثقيلة  ّنفية  شرطية جازمة 

 وهي األكثر يف القرآن الكرمي 
 –)إالَّ إذا جاءت يف أسلوب حصٍر 

أو   أو جاء بعدها الفعل )أدري(ملَّا( 
 ود أو ِمْن الزائدةاجلحالم 

 إذا جاء بعدها الٌم فارقة 

ك نت ْم يف َرْيب  ممَّا نـَزَّْلَنا  َوِإْن }
َعَلى َعْبِداَن فَْأت وا ِبس ورَة  ِمْن 

 { ِمْثِلهِ 

 :1أسلوب احلصر 
 رسوٌل(.  إالَّ  حممدٌ  ِإنْ )  :ِإالَّ 
 )يف ثالثة مواضع فقط(  ملَّا:
يٌع َلَديـَْنا َلمَّا  ك لٌّ ِإْن وَ }  مجَِ

َمَتاع  َلمَّا  ك لُّ َذِلكَ ِإْن حم َْضر وَن{ }وَ 
نـَْيا{   َلمَّا نفس  ك لُّ ِإْن } احْلََياِة الدُّ
 َحاِفٌظ{ عليها

 لَ  +ِإْن 
َعْن الَِّذي   لَيَـْفِتُنوَنكَ َكاد وا   َوِإنْ }

َنا ِإلَْيَك{  أَْوَحيـْ
ِمْن   لََيْسَتِفز وَنكَ َكاد وا   َوِإنْ }

 اأَلْرِض{
بِِه َلْوال َأْن  لَتُـْبِديَكاَدْت   ِإنْ }

 َرَبْطَنا َعَلى قـَْلِبَها{ 
 { َلَساِحَرانِ َهَذاِن  ِإنْ }قَال وا 

 )يف ثالثة مواضع فقط( :ِإْن أدري
أََقرِيٌب أَْم بَِعيٌد َما   َوِإْن َأْدِري}

َنٌة َلك ْم ِإْن َأْدِري ت وَعد وَن{ }وَ  َلَعلَّه  ِفتـْ
  ِإْن َأْدِري}ق ْل  َوَمَتاٌع ِإىَل ِحني {

أََقرِيٌب َما ت وَعد وَن أَْم جَيَْعل  َله  َريبِ  
 أََمًدا{ 

 أييت بعدها الم اجلحود 
منه  تزولَ ـلِ كان مكرهم إن و}

 {اجلبال  
 الزائدةِمْن 

 {َأَحد  ِمْن بـَْعِدهِ ِمْن أَْمَسَكه َما  ِإنْ }
 { س ْلطَان  هِبََذا ِمنْ ِعْندَك ْم  ِإنْ }

 
 

)إال( فتكون إال حرفًا للحصر، مثال: }هل جزاء  اإلحسان وتكون أيًضا يف أسلوب حصر إذا بدئت اجلملة بـ )هل( وجاء بعدها    1
 إال اإلحسان{.



  
 أتليف/ حممد مكاوي  الالمات يف القرآن الكرميشرح كتاب 

 

 
 
 67 

 خبصوص )ِإْن( النافية يف القرآن الكرمي:  مالحظات
 لـ )ِإْن( النافية.  إىل املواضع السابقة  موضعنينستطيع أن نقوم إبضافة 

َمكَّنَّاُكْم ِفيِه َوَجَعْلَنا هَلُْم ََسًْعا َوأَْبَصارًا َوَأْفِئَدًة َفَما َأْغىَن ِإْن  َوَلَقْد َمكَّنَّاُهْم ِفيَما  }يف قوله:    -1
ُهْم ََسُْعُهْم َواَل أَْبَصارُُهْم َواَل َأْفِئَدهُتُْم ِمْن َشْيٍء ِإْذ َكانُوا جَيَْحُدوَن ِِبََّيِت اَّللَِّ َوَحاَق هبِِ  َكانُوا ْم َما  َعنـْ

 [.26]سورة األحقاف:  {ِبِه َيْستَـْهزِئُونَ 
  مكناكم فيه.{ انفية، أي: يف الذي ما إن مكنَّاكم فمن انحية املعىن يف قوله: }

النـَّْفَي هِبَا أََقلُّ النَّاِفَيِة َمَع َأنَّ  (  ِإنْ )َوِمْن َبِديِع الَنْظِم َأْن َجاَء النـَّْفي  ه َنا حِبَْرِف  : "ابن عاشورقال  
النُّْطقِ  يف  ِمثْـَلنْيِ  تـََوايل  ِمْن  اْلَكرَاَهِة  ِلَدْفِع  ه َنا  َقْصًدا  النَّاِفَيِة  )َما(  ِب  النـَّْفِي  ِمَن  )َما(   اْسِتْعَمااًل  َا  َومه 

َا خم َْتِلًفاا   ، َعِن اأْلَِلِف يف )َمْهَما(   َأاَل تـََرى َأنَّ اْلَعَرَب َعوَّض وا اهْلَاءَ ؛  ْلَمْوص وَلة  َو )َما( النَّاِفَية  َوِإْن َكاَن َمْعَنامه 
َبٌة ِمْن )َما( فَاَدِة الشَّْرِط ِمْثَل )أَيـَْنَما(الظَّْرِفيَِّة َو )َما( الزَّاِئَدِة  فَِإنَّ َأْصَلَها: )َما َما( م رَكَّ  .1"إِلِ

وجواهبا حمذوف واجلملة الشرطية صلة شرطية    : األول  : ثالثة أوجه  ( فيهاإن): "درويشقال  
 تشبيها للموصولة مبا النافية والتوقيتية، أهنا مزيدة    : والثاين  ،(يف الذي إن مكن اكم فيه طغيتم)  :ما والتقدير
أي مكناهم يف الذي ما مكناكم من القوة والبسطة واتساع )  :مبعىنوهو األرجح أهنا ّنفية    : والثالث

   .2("ا من اجتماع متماثلني لفظً تفاديً  (نْ )إإىل  (ما النافية )الرزق وإُنا عدل عن لفظ 
 [. 17]األنبياء:  {ُكنَّا فَاِعِلنيَ   ِإنْ الَّتََّْذَّنُه ِمْن َلُدّنَّ  اَلْو َأَرْدَّن َأْن نـَتَِّخَذ هَلْوً }يف قوله:  -2

 ، والتقدير: 3، وقد تكون مبعىن النفيوالتقدير: إن كنا فاعلني اختذانهِإْن: تكون شرطية جازمة،  
 .ما كنا فاعلني 

 
  

 

 (.26/52البن عاشور )((، التحرير والتنويري نظر: )) 1
 (.9/185لدرويش ) ((،إعراب القرآن وبيانهي نظر: )) 2
 (.282 /2) ((، للدعاسإعراب القرآن الكرميي نظر: )) 3
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 يف القرآن الكرمي الالم الفارقة 

 املوضع  م
الالم  
 الفارقة 

اسم 
 السورة

رقم  
 اآلية 

 143 البقرة  كبريةلَ  ِإالَّ َعَلى ٱلَِّذيَن َهَدى ٱَّللَّ   َلَكِبريَةً َكاَنت   َوِإنْ   1

2  
فَاذْك ر وا اَّللََّ ِعْنَد اْلَمْشَعِر احْلَرَاِم َواذْك ر وه  َكَما 

ت ْم ِمْن قـَْبِلِه   َوِإنَهَداك ْم   198 البقرة  ِمنَ لَ  الضَّالِ نيَ  َلِمنَ ك نـْ

آل  فيلَ  َضالل  م ِبني   َلِفيَكان وا ِمْن قـَْبل    َوِإنْ   3
 164 عمران  

ا أ ْنزَِل اْلِكتاب  َعلى طائَِفَتنْيِ    4 َأْن تـَق ول وا ِإُنَّ
  َلغاِفِلنيَ ك نَّا َعْن ِدراَسِتِهْم   َوِإنْ ِمْن قـَْبِلنا 

 156 األنعام  غاِفِلنيَ لَ 

5  
َوَجْدان   َوِإنْ َوما َوَجْدان أِلَْكَثرِِهْم ِمْن َعْهد   

  فاِسقنيَ لَ َأْكثـََره ْم 
 102 األعراف فاِسقنيَ لَ 

6  
َننا َوبـَيـَْنك ْم   ك نَّا َعْن   ِإنْ َفَكفى اِبَّللَِّ َشِهيًدا بـَيـْ

 29 يونس غاِفِلنيَ لَ  َلغاِفِلنيَ ِعباَدِتك ْم 

7  
حَنْن  نـَق صُّ َعَلْيَك َأْحَسَن اْلَقَصِص مبا أَْوَحْينا  

اْلق ْرآَن   هَذا  قـَْبِلِه    َوِإنْ إِلَْيَك  ِمْن   َلِمنَ ك ْنَت 
 اْلغاِفِلنيَ 

 3 يوسف ِمنَ لَ 

َنا    8 َعَليـْ اَّللَّ   آثـََرَك  َلَقْد  اَتَّللَِّ  ك نَّا    َوِإنْ قَال وا 
 91 يوسف خاطئني لَـ خَلَاِطِئنيَ 

 78 احلجر  ظاِلِمنيَ لَ   َلظاِلِمنيَ كاَن َأْصحاب  اأْلَْيَكِة   َوِإنْ   9

َعِن الَِّذي أَْوَحْينا إِلَْيَك   لَيَـْفِتن وَنكَ كاد وا    َوِإنْ   10
 لِتَـْفرَتَِي َعَلْينا َغرْيَه  َوِإًذا الختََّذ وَك َخِلياًل  

 73 اإلسراء يَـْفِتن وَنكَ لَ 
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11  
ِمْن اأَلْرِض لِي ْخرِج وَك    لََيْسَتِفزُّوَنكَ َكاد وا    َوِإنْ 
َها   76 اإلسراء   َيۡسَتِفزُّوَنك لَ  ِمنـْ

12  
َرب ِنا   س ْبحاَن  َرب ِنا    ِإنْ َويـَق ول وَن  َوْعد   كاَن 

 108 اإلسراء َمْفع واًل لَ    َلَمْفع واًل 

13  
ي رِيداِن َأْن ُي ْرِجاك ْم    َلساِحرانِ هذاِن    ِإنْ قال وا  

ِبَطرِيَقِتك م    َوَيْذَهبا  ِبِسْحرمِِها  أَْرِضك ْم  ِمْن 
 اْلم ْثلى 

 63 طه  ساِحرانِ لَ 

َتِلنيَ ك نَّا   َوِإنْ ِإنَّ يف ذِلَك َْليت    14 َتِلنيَ لَ    َلم بـْ  30 املؤمنون م بـْ

15  
َصرَبان   لَي ِضلُّناكاَد    ِإنْ  َأْن  َلْوال  آهِلَِتنا  َعْن 

َعَلْيها َوَسْوَف يـَْعَلم وَن ِحنَي يـََرْوَن اْلَعذاَب 
 َمْن َأَضلُّ َسِبياًل  

 42 الفرقان ي ِضلُّنا لَ 

 97 الشعراء ِفيلَ  َضالل  م ِبني   َلِفيك نَّا   ِإنْ اَتَّللَِّ   16

ِمثْـل َنا    17 َبَشٌر  ِإالَّ  أَْنَت   َلِمنْ َنظ نَُّك    َوِإنْ َوَما 
 186 الشعراء ِمنَ لَ  اْلَكاِذِبنيَ 

18  
فارًِغا   م وسى  أ مِ   ف ؤاد   كاَدْت   ِإنْ َوَأْصَبَح 

ِبِه َلْوال َأْن َرَبْطنا َعلى قـَْلِبها لَِتك وَن    لَتـ ْبِدي
 ِمَن اْلم ْؤِمِننَي 

 10 القصص  تـ ْبِدي لَ 

كان وا ِمْن قـَْبِل َأْن يـ نَـزََّل َعَلْيِهْم ِمْن قـَْبِلِه    َوِإنْ   19
 49 الروم م ْبِلِسنيَ لَ   َلم ْبِلِسنيَ 

ِْدينِ ِكْدَت   ِإنْ قاَل اَتَّللَِّ   20 ِْدينِ لَ   َلرت   56 الصافات  رت 
 167 الصافات  يَـق ول ونَ لَ    لَيَـق ول ونَ كان وا   وِإنْ   21

َأْن تـَق وَل نـَْفٌس ي َحْسَرتى َعلى ما فـَرَّْطت    22
 السَّاِخرِيَن  َلِمنَ ك ْنت    َوِإنْ يف َجْنِب اَّللَِّ 

 56 الزمر ِمنَ لَ 
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23  

ِمنـْه ْم  َرس واًل  اأْل مِ يِ نَي  يف  بـََعَث  الَِّذي  ه َو 
َويـ َعلِ م ه م   يِهْم  َويـ زَكِ  آيتِِه  َعَلْيِهْم  ل وا  يـَتـْ

 َلِفيكان وا ِمْن قـَْبل     َوِإنْ اْلِكتاَب َواحلِْْكَمَة  
 َضالل  م ِبني  

 2 اجلمعة ِفيلَ 

أِبَْبصارِِهْم   لَيـ ْزلِق وَنكَ َيكاد  الَِّذيَن َكَفر وا    َوِإنْ   24
 َلمَّا مسَِع وا الذ ِْكَر َويـَق ول وَن ِإنَّه  َلَمْجن وٌن  

 51 القلم  يـ ْزلِق وَنكَ لَ 
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 الثالثاملبحث 
 الالم الواقعة يف جواب الشرط 

ترد الالم واقعة يف جواب وهي الم )لو(، والم )لوال(، وال    : الالم الواقعة يف جواب الشرط
 أي شرط يف القرآن الكرمي كلِ ه إالَّ هلذين احلرفني. 

 

ْعنا هِبذا يف  أَنـَْزلَ ـلَ  شاَء اَّللَُّ  َلوْ وَ } َمالِئَكًة ما َسَِ
 {آابئَِنا اأْلَوَِّلنيَ 

َدْفُع اَّللَِّ النَّاَس بـَْعَضُهْم بِبَـْعٍض َلْوال و }
َمتْ ـلَ  َصواِمُع َوبَِيٌع َوَصَلواٌت َوَمساِجُد   ُهدِي

 {ايُْذَكُر ِفيَها اْسُم اَّللَِّ َكِثريً 
 حرف شرط غري جازم مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.لوال:  -لو 

 مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب.لوال( حرف  –رابطة واقعة يف جواب الشرط )لو  :الالم
 

 
 

 أواًل: الم )لو(. 
من املعلوم أبن )لو( الشرطية َييت بعدها فعٌل؛ سواٌء أكان ظاهرًا أو مضمرًا ي قدَّر، ومعناها يف 

 " )لوال(،  ممتنع المتناع غريه، وهي ضد  الشيء  أن  املوضع  زيد ألكرمتك)  :قولككهذا   (،لو جاء 
   .1"إكرامي إيك إُنا امتنع المتناع زيد عن اجمليء نَّ إِ  :واملعىن

 

 
  

  

 

 (.124، )ص: للزجاجي(( الالماتي نظر: )) 1
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 أواًل: الالم الواقعة يف جواب الشرط )لو(

 املوضع  م
اسم 
 السورة 

 رقم اآلية

1  
ِفيِه  َمَشْوا  هَل ْم  اْلرَبْق  َُيَْطف  أَْبصاَره ْم ك لَّما َأضاَء  َيكاد  

قام وا   َعَلْيِهْم  َأْظَلَم  اَّللَّ     َلوْ وَ َوِإذا  ِبَسْمِعِهْم   َذَهبَ لَ شاَء 
 َوأَْبصارِِهْم ِإنَّ اَّللََّ َعلى ك لِ  َشْيء  َقِديٌر  

 20 البقرة

ِمْن ِعْنِد اَّللَِّ َخرْيٌ َلْو كان وا   َمث وبَةٌ لَ َأهنَّ ْم آَمن وا َواتَـَّقْوا    َلوْ وَ   2
 يـَْعَلم وَن 

 103 البقرة

َأْعنَـَتك ْم ـلشاَء اَّللَّ     َلوْ وَ َواَّللَّ  يـَْعَلم  اْلم ْفِسَد ِمَن اْلم ْصِلِح    3
 ِإنَّ اَّللََّ َعزِيٌز َحِكيٌم 

 220 البقرة

ْعَنا َوَأَطْعَنا َوامْسَْع َوانظ ْراَن َلَكاَن َخرْيًا هَل مْ   َلوْ وَ   4  46 النساء   َأهنَّ ْم قَال وا مسَِ

 ك ْنَت َفظ ا َغِليَظ اْلَقْلبِ   َلوْ فَِبَما َرْْحَة  ِمْن اَّللَِّ لِْنَت هَل ْم وَ   5
 نـَْفضُّوا ِمْن َحْوِلكَ اـل

 159 عمران  آل

َنا اْلِكتاب   َلوْ أَْو تـَق ول وا   6  157 األنعام أَْهدى ِمنـْه مْ  ك نَّالَ َأانَّ أ ْنزَِل َعَليـْ

َعَلْيِهْم بـَرَكات  ِمَن   َفَتْحنالَ َأنَّ أَْهَل اْلق رى آَمن وا َواتَـَّقْوا    َلوْ وَ   7
 السَّماِء َواأْلَْرضِ 

 96 األعراف

 176 األعراف َرفـَْعناه  هِبا َولِكنَّه  َأْخَلَد ِإىَل اأْلَْرِض َواتَـَّبَع َهواه  لَ ِشْئنا    َلوْ وَ   8

9  
َوَلْو َأمْسََعه ْم لَتَـَولَّْوا َوه ْم   َأمْسََعه مْ ـلَ َعِلَم اَّللَّ  ِفيِهْم َخرْيًا    َلوْ وَ 

 م ْعرِض وَن  
 23 األنفال

ْعنا    10 ق ْلنا ِمْثَل لَ َنشاء     َلوْ َوِإذا تـ ْتلى َعَلْيِهْم آيت نا قال وا َقْد مسَِ
 هذا ِإْن هذا ِإالَّ َأساِطري  اأْلَوَِّلنَي 

 31 األنفال

 َفِشْلت مْ لَ أَراَكه ْم َكِثريًا    َلوْ ِإْذ ي رِيَكه م  اَّللَّ  يف َمناِمَك قَِلياًل وَ   11
 َتناَزْعت ْم يف اأْلَْمرِ لَ وَ 

 43 األنفال
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12  
اِبَّللَِّ   يـ ْهِلك وَن    َخَرْجنا ـلَ اْسَتَطْعنا    َلوِ َوَسَيْحِلف وَن  َمَعك ْم 

 أَنـْف َسه ْم َواَّللَّ  يـَْعَلم  ِإهنَّ ْم َلكاِذب وَن 
 42 التوبة 

13  
ًة َولِكْن َكرَِه اَّللَّ  انِْبعاثـَه ْم َأَعدُّوا  ـلَ أَراد وا اخْل ر وَج    َلوْ وَ  َله  ع دَّ

 فـَثـَبََّطه ْم َوِقيَل اقْـع د وا َمَع اْلقاِعِديَن  
 46 التوبة 

د ونَ   َلوْ   14 إِلَْيِه َوه ْم   َولَّْوالَ أَْو َمغارات  أَْو م دََّخاًل    َمْلَجأً   جيَِ
 جَيَْمح وَن 

 57 التوبة 

َسواٌء َعَلْينا َأَجزِْعنا أَْم َصرَبْان   َهَديْناك مْ ـ لَ َهدااَن اَّللَّ     َلوْ قال وا    15
 ما لَنا ِمْن حمَِيص  

 21 إبراهيم 

16  
فَاْنطََلقا َحىتَّ ِإذا أَتَيا أَْهَل قـَْريَة  اْسَتْطَعما أَْهَلها فَأَبـَْوا َأْن  
ا فـََوَجدا ِفيها ِجدارًا ي رِيد  َأْن يـَنـَْقضَّ فَأَقاَمه  قاَل  ي َضيِ ف ومه 

 َعَلْيِه َأْجرًااختََّْذَت ـلَ ِشْئَت  َلوْ 
 77 الكهف

اْلَبْحر  قـَْبَل   َنِفدَ لَ ِلماِت َريبِ   ِلكَ كاَن اْلَبْحر  ِمداًدا    َلوْ ق ْل    17
َفَد َكِلمات  َريبِ    َأْن تـَنـْ

 109 الكهف

ْعنا هِبذا يف آابئَِنا اأْلَوَِّلنيَ   أَنـَْزلَ ـلشاَء اَّللَّ     َلوْ وَ   18  24 املؤمنون  َمالِئَكًة ما مسَِ

ك لَّ نـَْفس  ه داها َولِكْن َحقَّ اْلَقْول  ِمينِ  آتـَْينا  ـلِشْئنا    َلوْ وَ   19
 أَلَْمََلَنَّ َجَهنََّم ِمَن اجْلِنَِّة َوالنَّاِس َأمْجَِعنَي 

 13 السجدة

َنَة    َلوْ وَ   20 اْلِفتـْ َعَلْيِهْم ِمْن أَْقطارِها مث َّ س ِئل وا    آتـَْوهاـلد ِخَلْت 
 َوما تـََلبـَّث وا هِبا ِإالَّ َيِسريًا 

 14 األحزاب

21  
أَْعَجِمي ا    َلوْ وَ  قـ ْرآاًن  آيت ه    قال والَ َجَعْلناه   ف صِ َلْت  َلْوال 

 َوَعَريبٌّ ق ْل ه َو لِلَِّذيَن آَمن وا ه دًى َوِشفاءٌ  َءأَْعَجِميٌّ 
 44 فصلت

22  
أ مًَّة واِحَدًة َولِكْن ي ْدِخل  َمْن َيشاء    َجَعَله مْ ـلَ شاَء اَّللَّ     َلوْ وَ 

 يف َرْْحَِتِه َوالظَّاِلم وَن ما هَل ْم ِمْن َويل   َوال َنِصري  
 8 الشورى
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23  
يف اأْلَْرِض َولِكْن يـ نَـز ِل    بَـَغْوالَ َبَسَط اَّللَّ  الر ِْزَق لِِعباِدِه    َلوْ وَ 

 ِبَقَدر  ما َيشاء  ِإنَّه  ِبِعباِدِه َخِبرٌي َبِصريٌ 
 27 الشورى

24  
َله    َيْسَتِجيب وا  مَلْ  يًعا   َلوْ َوالَِّذيَن  اأْلَْرِض مجَِ هَل ْم ما يف  َأنَّ 

 ِبِه أ ولِئَك هَل ْم س وء  احلِْسابِ  افْـَتَدْواـلَوِمثْـَله  َمَعه  
 18 الرعد
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 اثنًيا: الم )لوال(. 
( الشرطية هي اليت َييت بعدها مبتدأ؛ سواٌء أكان امسًا معراًب أو يف حمل رفع مبتدأ إذا لوالو)

 كان مبني ا أو مصدرًا مؤواًل ابلصريح.  
وهي "نقيضة )لو(، وذلك أن الشيء ممتنع هبا لوجود غريه، وتقع بعدها األمساء وال تقع بعدها 

فاالسم   ملا كان يف ابب )لو(،  تقديره كلمة األفعال ضًدا  مبتدأ وخربه حمذوف  يعرب  بعدها  املرفوع 
ا  فرتفع زيدً   ،اإلكرام إُنا امتنع حلضور زيد  إنَّ   :واملعىن  (،لوال زيد ألكرمتك)  :قولككلك  )موجود(. وذ 

  .1كنَّا مؤمنني{لأنتم  لوال(. ويف القرآن: }لوال) واقعة يف جواب (الالم)و  ر،ابالبتداء واخلرب مضم
 

 
 

 

 (.124)ص:  ((، للزجاجيالالماتي نظر: )) 1

 اثنًيا: الالم الواقعة يف جواب الشرط )لوال(

 املوضع  م
اسم 
 السورة 

رقم  
 اآلية 

ت ْم ِمْن بـَْعِد ذِلَك    1 ت مْ لَ َفْضل  اَّللَِّ َعَلْيك ْم َوَرْْحَت ه     َلْوالفَـ مث َّ تـََولَّيـْ   ك نـْ
 64 البقرة  ِمَن اخْلاِسرِيَن 

اأْلَْرض  َولِكنَّ   َفَسَدتِ لَ َدْفع  اَّللَِّ النَّاَس بـَْعَضه ْم بِبَـْعض     َلْوالوَ   2
 251 البقرة  اَّللََّ ذ و َفْضل  َعَلى اْلعاَلِمنَي 

 68 األنفال  ِفيما َأَخْذمت ْ َعذاٌب َعِظيٌم   َمسَّك مْ لَ ِكتاٌب ِمَن اَّللَِّ َسَبَق   َلْوال  3

بِبَـْعض     َلْوال  4 َمتْ ـلَ َدْفع  اَّللَِّ النَّاَس بـَْعَضه ْم  َصواِمع  َوبَِيٌع   ه دِ 
 40 احلج  َوَصَلواٌت َوَمساِجد  ي ْذَكر  ِفيَها اْسم  اَّللَِّ َكِثريًا 

 82 القصص  بِنا َوْيَكأَنَّه  ال يـ ْفِلح  اْلكاِفر وَن    َخَسفَ ـلَ َأْن َمنَّ اَّللَّ  َعَلْينا    َلْوال  5
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 اثلثًا: الالم الواقعة يف جواب شرط مقدر
ْبِلِه ِمْن ِكتاٍب َوال ََّتُط ُه بَِيِميِنَك  ومن أمثلة ذلك قوله: } ُلوا ِمْن قـَ  ْراتبَ ال  ِإًذاَوما ُكْنَت تـَتـْ

 فالالم يف قوله: }الراتب{ واقعة يف جواب شرط مقدر. {. (48اْلُمْبِطُلوَن )
 (. الراتب املبطلون افلو كنت تتلو وختط إذً ) والتقدير: 

وبعد النظر إىل كل املواضع اليت فيها )إًذا( وبعدها )الم( يف القرآن الكرمي كلِ ه فإننا نستطيع أن  
 نستنتج هذه القاعدة: 

قوله    فتكون واقعة يف جواب شرط موجود مثل  ول ُتسبق إبنَّ كل )الم( جاءت بعد )إًذا(  
أو واقعة يف جواب   ، َخْشَيَة اإِلنَفاِق{  أَلْمَسْكُتمْ   ِإذاً أَنُتْم مَتِْلُكوَن َخَزاِئَن َرمْحَِة َريبِي  َلْو  }ُقْل  :  تعاىل
تعاىل  مثل  مقدرشرط   بَِيِميِنَك  :  قوله  ََّتُط ُه  َوال  ِمْن ِكتاٍب  ْبِلِه  قـَ ِمْن  ُلوا  تـَتـْ  ْراتبَ اَل   ِإًذا}َوما ُكْنَت 

 .  ({48اْلُمْبِطُلوَن )
 .الظَّاِلِمنَي{ َلِمنْ  ِإذاً }ِإن ِ ، كقوله تعاىل: ـ )إنَّ( فتكون مزحلقة سبقت )إًذا( بأمَّا إن 

  

6  
اِبْلَعذاِب   م َسم ى    َلْوالوَ َوَيْستَـْعِجل وَنَك    جاَءه م  ـلَ َأَجٌل 

 53 العنكبوت  اْلَعذاب  َولََيْأتِيَـنـَّه ْم بـَْغَتًة َوه ْم ال َيْشع ر وَن 

7  
َكِلَمٌة َسبَـَقْت    َلْوالوَ َوَلَقْد آتـَْينا م وَسى اْلِكتاَب فَاْخت ِلَف ِفيِه  

نَـه ْم َوِإهنَّ ْم َلِفي َشك   ِمْنه  م رِيب   ق ِضيَ لَ ِمْن َربِ َك   45 فصلت  بـَيـْ

8  
نَـه ْم   بـَيـْ بـَْغًيا  اْلِعْلم   بـَْعِد ما جاَءه م    َلْوالوَ َوما تـََفرَّق وا ِإالَّ ِمْن 

نَـه ْم َوِإنَّ    ق ِضيَ لَ َكِلَمٌة َسبَـَقْت ِمْن َربِ َك ِإىل َأَجل  م َسم ى   بـَيـْ
 الَِّذيَن أ ورِث وا اْلِكتاَب ِمْن بـَْعِدِهْم َلِفي َشك   ِمْنه  م رِيب  

 14 الشورى
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 املبحث الرابع 
 القسمالالم الواقعة يف جواب 

( َوَهَذا  2( َوطُوِر ِسيِننَي )1َوالزَّيـُْتوِن )  َوالتِينيِ }هي الم تقع يف جواب قسم موجود كقوله:  
( اأْلَِمنِي  تـَْقِوميٍ   َلَقدْ (  3اْلبَـَلِد  َأْحَسِن  ْنَساَن يف  اإْلِ ]التني:  َخَلْقَنا  قسم [4  -   1{  أو يف جواب   ،

هَلُْم كُ   َوَلَقدْ }حمذوف، كقوله:   فـَُقْلنا  السَّْبِت  يف  ِمْنُكْم  اْعَتَدْوا  الَِّذيَن  خاِسِئنيَ َعِلْمُتُم  ِقَرَدًة    {ونُوا 
 . [ 65]البقرة: 
 

 صور، كالتايل: مخسوالالم الواقعة يف جواب القسم يف القرآن الكرمي كله على 
  

 الم )لقد( 
الم تتصل  

مبضارع اتصل  
 بنون توكيد

الم )لبئس  
 ولنعم( 

الالم املفتوحة  
املسبوقة بالم  
 موطئة للقسم 

العطف على 
الم واقعة يف 
 جواب القسم 

واقعة يف الم 
جواب قسم 
 موجود 

الم واقعة يف 
جواب قسم 

حمذوف، والتقدير 
 )وللا لقد(

َل + مضارع + 
 نون توكيد 

   

والتني 
والزيتون 

وطور سينني  
وهذا البلد 

 لقداألمني 
خلقنا 

اإلنسان يف  
 أحسن تقومي

َعِلْمت م    َوَلَقدْ 
الَِّذيَن اْعَتَدْوا  
ِمْنك ْم يف 

السَّْبِت فـَق ْلنا  
هَل ْم ك ون وا  
ِقَرَدًة 

خاِسِئنَي  
(65) 

فـََورَبِيَك 
ُمْ   لََنْحُشَرهنَّ

 
 

 املهاد  ولَبئسَ 
 

ق ِتْلت ْم يف   َولَِئنْ 
َسِبيِل اَّللَِّ أَْو 

  َلَمْغِفَرةٌ م تُّْم 
ِمَن اَّللَِّ َوَرْْحٌَة 
َخرْيٌ ممَّا  
 جَيَْمع ونَ 

  فـََوَربِ كَ 
ُمْ   لََنْحُشَرهنَّ

َأْعَلم   لََنْحنُ مث َّ 
اِبلَِّذيَن ه ْم 
 أَْوىَل هِبَا ِصِلي ا

 ويف الصفحات التالية أمثلة وتطبيقات على كل حالة  من هذه احلاالت. 
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   أواًل: )الم لقد(

اسم   املوضع  م
 السورة

 رقم اآلية 

هَل ْم   َوَلَقدْ   1 فـَق ْلنا  السَّْبِت  ِمْنك ْم يف  اْعَتَدْوا  الَِّذيَن  َعِلْمت م  
 ك ون وا ِقَرَدًة خاِسِئنيَ 

 65 البقرة 

2  
آتـَْينا م وَسى اْلِكتاَب َوقـَفَّْينا ِمْن بـَْعِدِه اِبلرُّس ِل َوآتـَْينا    َوَلَقدْ 

 87 البقرة  ِعيَسى اْبَن َمْرمَيَ اْلبَـيِ ناتِ 

3  
ِإالَّ   َوَلَقدْ  هِبا  َيْكف ر   َوما  بـَيِ نات   آيت   إِلَْيَك  أَنـْزَْلنا 

 99 البقرة  اْلفاِسق ونَ 

َخالق     َوَلَقدْ   4 ِمْن  اْْلِخَرِة  يف  َله   ما  اْشرَتاه   َلَمِن  َعِلم وا 
 102 البقرة  َولَِبْئَس ما َشَرْوا ِبِه أَنـْف َسه ْم َلْو كان وا يـَْعَلم ونَ 

آل  َنَصرَك م  اَّللَّ  بَِبْدر   َوَلَقدْ   5
 132 عمران 

ت ْم مَتَنـَّْوَن اْلَمْوَت ِمْن قـَْبِل َأْن تـَْلَقْوه  فـََقْد رَأَيـْت م وه     َوَلَقدْ   6 ك نـْ
 َوأَنـْت ْم تـَْنظ ر ونَ 

آل 
 143 عمران 

آل  َعَفا اَّللَّ  َعنـْه مْ  َوَلَقدْ   7
 155 عمران 

آل  َمنَّ اَّللَّ  َعَلى اْلم ْؤِمِننيَ  َلَقدْ   8
 164 عمران 

َع اَّللَّ  قـَْوَل الَِّذيَن قال وا ِإنَّ اَّللََّ َفِقرٌي َوحَنْن  أَْغِنياء   َلَقدْ   9 آل  مسَِ
 181 عمران 

 12 املائدة َأَخَذ اَّللَّ  ِميثاَق َبيِن ِإْسرائِيلَ  َوَلَقدْ   10
 17 املائدة َكَفَر الَِّذيَن قال وا   َلَقدْ   11
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َخَلْقَنا اإِلنَساَن يف  َلَقدْ ( 3( َوَهَذا اْلبَـَلِد اأَلِمنِي )2( َوطُوِر ِسيِننَي )1َوالزَّيـُْتوِن ) َوالتِينيِ }
 ]التني[.{ (4َأْحَسِن تـَْقِومٍي )

 إعراهبا الكلمة 

 لقد
(: واقعة يف جواب القسم )والتني( حرف مبين على الفتح ال حمل له من الالم)

 (: حرف حتقيق مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.قداإلعراب. )

 
  

 32 املائدة جاَءِْت ْم ر س ل نا اِبْلبَـيِ ناتِ  َوَلَقدْ   12
 70 املائدة َأَخْذان ِميثاَق َبيِن ِإْسرائِيلَ  َلَقدْ   13

َسِخر وا    َوَلَقدِ   14 اِبلَِّذيَن  َفحاَق  قـَْبِلَك  ِمْن  ِبر س ل   اْستـ ْهزَِئ 
 10 األنعام  ِمنـْه ْم ما كان وا ِبِه َيْستَـْهزِؤ نَ 

َبْت ر س ٌل ِمْن قـَْبِلكَ   َوَلَقدْ   15  34 األنعام  ك ذِ 

اِبْلَبْأساِء   َوَلَقدْ   16 فََأَخْذانه ْم  قـَْبِلَك  ِمْن  أ َمم   ِإىل  أَْرَسْلنا 
 42 األنعام  َوالضَّرَّاِء َلَعلَّه ْم يـََتَضرَّع ونَ 

ت م وان ف رادى َكما َخَلْقناك ْم أَوََّل َمرَّة   َوَلَقدْ   17  94 األنعام  ِجئـْ

18  
َمكَّنَّاك ْم يف اأْلَْرِض َوَجَعْلنا َلك ْم ِفيها َمعاِيَش قَِلياًل    َوَلَقدْ 

 10 األعراف ما َتْشك ر ونَ 

19  
َخَلْقناك ْم مث َّ َصوَّْرانك ْم مث َّ قـ ْلنا لِْلَمالِئَكِة اْسج د وا   َوَلَقدْ 
 11 األعراف ِْلَدمَ 

َوَرْْحًَة    َوَلَقدْ   20 ه دًى  ِعْلم   َعلى  َفصَّْلناه   ِبِكتاب   ِجْئناه ْم 
 52 األعراف لَِقْوم  يـ ْؤِمن ونَ 
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 [.65 :]البقرة {ْم ُكونُوا ِقَرَدًة خاِسِئنيَ َعِلْمُتُم الَِّذيَن اْعَتَدْوا ِمْنُكْم يف السَّْبِت فـَُقْلنا هلَُ  َوَلَقدْ }
 إعراهبا الكلمة 

 لقد
(: واقعة يف جواب القسم احملذوف وتقديره )وهللا لقد( حرف مبين على الالم)

على السكون ال حمل (: حرف حتقيق مبين  قد الفتح ال حمل له من اإلعراب. )
 له من اإلعراب.

 

  
 اثنًيا: )الم + مضارع + نون توكيد(

اسم   املوضع  م
 السورة

رقم 
 اآلية 

َأْحَرَص النَّاِس َعلى َحياة  َوِمَن الَِّذيَن َأْشرَك وا   َولََتِجَدهنَّ مْ   1
 96 البقرة  يـََودُّ َأَحد ه ْم َلْو يـ َعمَّر  أَْلَف َسَنة  

ٌق ِلما َمَعك ْم    2  81 آل عمران  َولَتَـْنص ر نَّه  ِبِه    لَتـ ْؤِمن نَّ مث َّ جاءَك ْم َرس وٌل م َصدِ 

َلو نَّ   3 ِمَن الَِّذيَن أ وت وا   َولََتْسَمع نَّ يف أَْمواِلك ْم َوأَنـْف ِسك ْم    لَتـ بـْ
 186 آل عمران  اْلِكتابَ 

 187 آل عمران  لِلنَّاسِ  لَتـ بَـيِ نـ نَّه  َوِإْذ َأَخَذ اَّللَّ  ِميثاَق الَِّذيَن أ وت وا اْلِكتاَب   4
 195 آل عمران  َعنـْه ْم َسيِ ئاِِتِمْ  أَل َكفِ َرنَّ   5
 72 النساء  لَيـ َبطِ َئنَّ َوِإنَّ ِمْنك ْم َلَمْن   6

َكَأْن مَلْ َتك ْن بـَيـَْنك ْم   لَيَـق وَلنَّ َولَِئْن َأصاَبك ْم َفْضٌل ِمَن اَّللَِّ    7
َنه  َمَودَّةٌ   73 النساء  َوبـَيـْ

 87 النساء  ِإىل يـَْوِم اْلِقياَمةِ  لََيْجَمَعنَّك مْ اَّللَّ  ال إِلَه ِإالَّ ه َو   8
 159 النساء  ِبِه قـَْبَل َمْوتِهِ  لَيـ ْؤِمَننَّ َوِإْن ِمْن أَْهِل اْلِكتاِب ِإالَّ   9

 12 املائدة َعْنك ْم َسيِ ئاِتك مْ  أَل َكفِ َرنَّ َوأَقْـَرْضت م  اَّللََّ قـَْرًضا َحَسًنا   10
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 64 املائدة َكِثريًا ِمنـْه ْم ما أ ْنزَِل إِلَْيَك ِمْن َربِ كَ   َولََيزِيَدنَّ   11
 82 املائدة َأَشدَّ النَّاِس َعداَوًة لِلَِّذيَن آَمن وا اْليَـه ودَ  لََتِجَدنَّ   12
ل َونَّك م  ي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمن وا   13  94 املائدة اَّللَّ  ِبَشْيء  ِمَن الصَّْيدِ  لَيَـبـْ

َعلى   14 ق ْل َّللَِِّ َكَتَب  َواأْلَْرِض  السَّماواِت  ِلَمْن ما يف  ق ْل 
 12 األنعام  ِإىل يـَْوِم اْلِقياَمةِ  لََيْجَمَعنَّك مْ نـَْفِسِه الرَّْْحََة 

فـََلمَّا رََأى اْلَقَمَر ابزًِغا قاَل هذا َريبِ  فـََلمَّا أََفَل قاَل لَِئْن   15
 77 األنعام  ِمَن اْلَقْوِم الضَّالِ نيَ  أَلَك وَننَّ مَلْ يـَْهِدِن َريبِ  

 16 األعراف هَل ْم ِصراَطَك اْلم ْسَتِقيَم   أَلَقْـع َدنَّ قاَل فَِبما أَْغَويـَْتيِن   16

17  
ِمْن َبنْيِ أَْيِديِهْم َوِمْن َخْلِفِهْم َوَعْن أمَْياهِنِْم َوَعْن   َْلتِيَـنـَّه مْ مث َّ  

 17 األعراف ََشائِِلِهْم َوال َتَِد  َأْكثـََره ْم شاِكرِينَ 

18  
  أَلَْمََلَنَّ قاَل اْخر ْج ِمْنها َمْذؤ ًما َمْدح ورًا َلَمْن تَِبَعَك ِمنـْه ْم  

 18 األعراف َجَهنََّم ِمْنك ْم َأمْجَِعنيَ 

19  
ي ش َعْيب    لَن ْخرَِجنَّكَ قاَل اْلَمََل  الَِّذيَن اْسَتْكرَب وا ِمْن قـَْوِمِه  
َمَعَك ِمْن قـَْريَِتنا أَْو   يف ِملَِّتنا قاَل   لَتَـع ود نَّ َوالَِّذيَن آَمن وا 

 أََوَلْو ك نَّا كارِِهنيَ 
 88 األعراف

مث َّ    أَل َقطِ َعنَّ   20 ِخالف   ِمْن  َوأَْرج َلك ْم   أَل َصلِ بَـنَّك مْ أَْيِدَيك ْم 
 َأمْجَِعنيَ 

 124 األعراف
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 }لنخرجنك{، و}لتعوُدنَّ{  إعراب
َّي ُشَعْيُب َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعَك ِمْن  لَُنْخرَِجنَّكَ قاَل اْلَمََلُ الَِّذيَن اْسَتْكرَبُوا ِمْن قـَْوِمِه } من قوله:

 {يف ِملَِّتنا قاَل َأَوَلْو ُكنَّا كارِِهنيَ  لَتَـُعوُدنَّ قـَْريَِتنا َأْو 
 إعراهبا الكلمة 

 لَُنْخرَِجنَّكَ 

(: واقعة يف جواب القسم احملذوف حرف مبين على الفتح ال حمل له من الالم)
 (: فعل مضارع مبين على الفتح التصاله بنون التوكيد املباشرة. خنرجاإلعراب. )

 (: حرف مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب. نون التوكيد )
(: ضمري ابرز متصل مبين على الفتح يف حمل كاف اخلطاب للمفرد املذكر )

 ضمري مسترت وجواًب تقديره )حنن(.  والفاعلنصب مفعول به. 

 تعوُدنَّ لَ 

(: واقعة يف جواب القسم احملذوف حرف مبين على الفتح ال حمل له من الالم)
(: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون احملذوفة لتوايل تعود اإلعراب. )
(: حرف نون التوكيداحملذوفة ضمري يف حمل رفع فاعل. )  (واو اجلماعة)األمثال.  

 مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب.
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 لنعم( –)لبئس اثلثًا: الم 

اسم   املوضع  م
 السورة

 رقم اآلية 

مثِْ َفَحْسب ه  َجَهنَّم    1 َوِإذا ِقيَل َله  اتَِّق اَّللََّ َأَخَذْته  اْلِعزَّة  اِبإْلِ
 اْلِمهاد   َولَِبْئسَ 

 206 البقرة 

 102 البقرة  َما َشَرْوا ِبِه أَنف َسه ْم َلْو َكان وا يـَْعَلم ونَ  َولَِبْئسَ   2

َوِإَذا ِقيَل َله  اتَِّق اَّللََّ َأَخَذْته  اْلِعزَّة  اِبإِلمثِْ َفَحْسب ه  َجَهنَّم    3
 206 البقرة  اْلِمَهاد   َولَِبْئسَ 

َوَأْكِلِهْم   4 َواْلع ْدَواِن  اإِلمثِْ  ي َسارِع وَن يف  ِمنـْه ْم  َوتـََرى َكِثريًا 
 َما َكان وا يـَْعَمل ونَ  لَِبْئسَ السُّْحَت 

 62 املائدة

5  
نِيُّوَن َواأَلْحَبار  َعْن قـَْوهلِِْم اإِلمْثَ َوَأْكِلِهْم  َلْوال يـَنـَْهاه ْم الرَّابَّ

 َما َكان وا َيْصنَـع ونَ  لَِبْئسَ السُّْحَت 
 63 املائدة

 79 املائدة َما َكان وا يـَْفَعل ونَ   لَِبْئسَ َكان وا ال يـَتَـَناَهْوَن َعْن م نَكر  فـََعل وه     6

َما َقدََّمْت هَل ْم   لَِبْئسَ تـََرى َكِثريًا ِمنـْه ْم يـَتَـَولَّْوَن الَِّذيَن َكَفر وا    7
 80 املائدة أَنف س ه ْم َأْن َسِخَط اَّللَّ  َعَلْيِهْم َويف اْلَعَذاِب ه ْم َخاِلد ونَ 

ِفيَها    8 َخاِلِديَن  َجَهنََّم  أَبـَْواَب  َمثْـَوى   فـََلِبْئسَ فَاْدخ ل وا 
ِينَ   اْلم َتَكربِ 

 29 النحل 

9  
نـَْفِعِه   ِمْن  أَقْـَرب   َلَمْن َضرُّه   َولَِبْئَس   لَِبْئسَ َيْدع وا  اْلَمْوىَل 

 13 احلج  اْلَعِشري  

10  
ال حَتَْسََبَّ الَِّذيَن َكَفر وا م ْعِجزِيَن يف اأَلْرِض َوَمْأَواه ْم النَّار   

 57 النور اْلَمِصري   َولَِبْئسَ 
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 قوله:  إعراب
َلِنْعَم اْلُمِجيُبونَ و}  ، [206]البقرة:  {َولَِبْئَس اْلِمهادُ }  [.75]الصافات:  {فـَ
 إعراهبا الكلمة 

 ولبئس املهاد 

من الواو) له  حمل  ال  الفتح  على  مبين  عطف  حرف  أو  استئناف  حرف   :)
مبين على الفتح ال (: واقعة يف جواب القسم احملذوف، حرف  الالماإلعراب. )

(: فعل ماض  جامد إلنشاء الذم مبين على الفتح ال بئسحمل له من اإلعراب. )
،  ألنه تقدم عليه ما يشعر بهحمذوف  واملخصوص ابلذم  حمل له من اإلعراب.  

 فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.)املهاد(:  (. جهنم)وهو 
 القسم احملذوف ال حمل هلا من اإلعراب.جواب واقعة يف مجلة ..{ . بئس ل} ومجلة 

َلِنْعَم   فـَ
 اْلُمِجيُبونَ 

 حرف استئناف أو عطف مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب.)الفاء(: 
(: واقعة يف جواب القسم احملذوف، حرف مبين على الفتح ال حمل له من الالم)

(: فعل ماض  جامد إلنشاء املدح مبين على الفتح ال حمل له من نعماإلعراب. )
 واملخصوص ابملدح حمذوف تقديره: )َنن(.اإلعراب. 

فاعل مرفوع وعالمة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ ألنه مجع مذكر (:  اْلُمِجيُبونَ )
 سامل. 

 احملذوف ال حمل هلا من اإلعراب.واقعة يف جواب القسم مجلة ..{ . }لنعم اجمليبون ومجلة 
 

  

11  
لِلَِّذيَن  َخرْيًا  قَال وا  َربُّك ْم  أَنـَْزَل  َماَذا  اتَـَّقْوا  لِلَِّذيَن  َوِقيَل 

نـَْيا َحَسَنٌة َوَلَدار  اْلِخَرِة َخرْيٌ     َولَِنْعمَ َأْحَسن وا يف َهِذِه الدُّ
 َدار  اْلم تَِّقنيَ 

 30 النحل 

 75 الصافات  اْلم ِجيب ونَ  فـََلِنْعمَ َوَلَقْد اَنَدااَن ن وٌح   12
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 إعراب قوله: 
ىَل َولَِئْن }  [158]آل عمران:  اَّللَِّ حُتَْشُروَن{ُمت ْم َأْو قُِتْلُتْم إَلِ

 إعراهبا الكلمة 

 َولَِئنْ 
من الواو) له  حمل  ال  الفتح  على  مبين  عطف  حرف  أو  استئناف  حرف   :)

(: املوطئة للقسم حرف مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب. الالماإلعراب. )
 (: حرف شرط جازم مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.إن)

 ُمت مْ 
(: فعل ماض  مبين على السكون التصاله بـ )اتء الضمري(، يف حمل جزم  مت)

الشرط.   )مت(فعل  الذكور  جلمع  الضمري  على اتء  مبين  متصل  ابرز  : ضمري 
 السكون يف حمل رفع فاعل.

 استئنافية ال حمل هلا من اإلعراب إذا اعتربان الواو استئنافية...{ . }إن متم مجلة 
 حمل هلا من اإلعراب إذا اعتربان الواو عاطفة.  أو معطوفة على ما قبلها ال 

 حرف عطف مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.  َأوْ 

(: فعل ماض  مبين على السكون التصاله بـ )اتء الضمري(، وهو مبين ملا مل قتل) قُِتْلُتمْ 
 يسمَّ فاعله.

 الالم املفتوحة املسبوقة بالم موطئة للقسم رابًعا: 

اسم   املوضع  م
 السورة

 رقم اآلية 

ِمَن اَّللَِّ َوَرْْحٌَة    َلَمْغِفرَةٌ ق ِتْلت ْم يف َسِبيِل اَّللَِّ أَْو م تُّْم    َولَِئنْ   1
 َخرْيٌ ممَّا جَيَْمع وَن  

 157 آل عمران

ىَل م تُّْم أَْو ق ِتْلت ْم  َولَِئنْ   2  158 آل عمران اَّللَِّ حت َْشر ونَ  إَلِ



  
 أتليف/ حممد مكاوي  الالمات يف القرآن الكرميشرح كتاب 

 

 
 
 86 

ضمري ابرز متصل مبين على السكون يف حمل   اتء الضمري جلمع الذكور )مت(:
 رفع انئب فاعل.

 معطوفة على ما قبلها ال حمل هلا من اإلعراب. ..{ . }قتلتمومجلة 

ىَل   إَلِ
(: واقعة يف جواب القسم احملذوف، حرف مبين على الفتح ال حمل له من الالم)

 اإلعراب.(: حرف جر مبين على السكون ال حمل له من إىلاإلعراب. )

الكسرة   اَّللَِّ  جره  وعالمة  )إىل(  اجلر  حبرف  التعظيم  على  جمرور  اسم  اجلالل  اسم 
 الظاهرة.

 يتعلق ابلفعل )حتشرون(. }إىل للا{وشبه اجلملة من اجلار واجملرور 

 حُتَْشُرونَ 
(: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون نيابة عن الضمة؛ ألنه  حُتَْشُرونَ )

(: ضمري ابرز واو اجلماعةاألمثلة اخلمسة، وهو مبين ملا مل يسمَّ فاعله. )من  
 متصل مبين على السكون يف حمل رفع انئب فاعل.

 جواب القسم ال حمل هلا من اإلعراب...{ . }حتشرون ومجلة 
 

 

 
 

 

 

 

 العطف على الم واقعة يف جواب القسم  : خامًسا

اسم   املوضع 
 السورة

 رقم اآلية 

مث َّ    لََنْحش َرهنَّ مْ فـََوَربِ َك   ِجِثي ا    لَن ْحِضَرهنَّ مْ َوالشََّياِطنَي  َجَهنََّم  َحْوَل 
مث َّ  68) ِعِتي ا    لََننزَِعنَّ (  الرَّْْحَِن  َعَلى  َأَشدُّ  أَيُـّه ْم  ِشيَعة   ِمْن ك لِ  
 أَْعَلم  اِبلَِّذيَن ه ْم أَْوىَل هِبَا ِصِلي ا  لََنْحن  ( مث َّ 69)

 مرمي
68  ،
69 
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 اخلامس املبحث 
 املوطئة للقسمالالم 

تدلل على أن الواقع يف اجلواب   هي الالم اليت تتصل أبداة شرط، لكي  الالم املوطئة للقسم: 
وال تتصل هذه الالم يف القرآن الكرمي إال بثالث أدوات شرطية فقط   هو جواب قسم ال جواب شرط. 

 ما(، كالتايل: –َمْن   – وهي )ِإْن 
 َل + ما )الشرطية(  َل + َمْن )الشرطية(  َل + إْن )الشرطية( 

 َلما َلَمنْ  لَئن 
َتِه اْلُمناِفُقوَن َوالَِّذيَن  لَِئنْ } َلْ يـَنـْ

يف قـُُلوهِبِْم َمَرٌض َواْلُمْرِجُفوَن يف  
هِبِْم ُثَّ ال  لَنُـْغرِيـَنَّكَ اْلَمِديَنِة 

{  جُياِوُروَنَك ِفيها ِإالَّ َقِلياًل 
 [. 61]األحزاب: 

ِإنَّ َذِلَك َصرَبَ َوَغَفَر  َوَلَمنْ }
 [.43]الشورى:  {َلِمْن َعْزِم األُُمورِ 

ُ ِميثَاَق النَِّبيِينَي } َوِإْذ َأَخَذ اَّللَّ
ُتُكْم ِمْن ِكَتاٍب َوِحْكَمٍة  َلَما آتـَيـْ

ٌق ِلَما  ُثَّ َجاءَُكْم َرُسوٌل ُمَصدِي
 [. 81]آل عمران: { ِبهِ  لَتُـْؤِمُننَّ َمَعُكْم 

للقسم  )لئن( املوطئة  الالم   :
حرف مبين على الفتح ال حمل له 

 من اإلعراب. 
مبين ِإن() جازم  شرط  حرف   :

من  له  حمل  ال  السكون  على 
 اإلعراب.

للقسم  َلَمنْ ) املوطئة  الالم   :)
حرف مبين على الفتح ال حمل له  

 من اإلعراب. 
جاز َمنْ ) شرط  اسم  مبين   م(: 

 على السكون يف حمل رفع مبتدأ

للقسم  (:  َلما) املوطئة  الالم 
حرف مبين على الفتح ال حمل له  

 من اإلعراب. 
جاز :  1ما( ) شرط  مبين   ماسم 

السكون يف   نصب مفعول على 
 به مقدم للفعل )آتيتكم(.

 

 
 

)ما( مبعىن )الذي(، وتقدير الكالم: : رأي سيبويه واخلليل أن  األولعلى وجوه أمهها وجهان    )ما(اختلف القدامى يف إعراب    1
هذا تكون الالم لالبتداء  ذفت اهلاء وهي العائد بقصد ختفيف اللفظ، وقد قال األخفش هبذا الرأي. وعلى  ح  الذي آتيتكموه، وقد  

شرطية والالم للتحقيق وهي موطئة للقسم ألن    )ما(: رأي الكسائي والزجاج واملربد، ورأيهم أن  والثاين  رفع مبتدأ.   حمل   )ما( يفو
امليثاق مبنزلة االستحالف ومجلة »تؤمننَّ  الشرط.أخذ  القسم وهو يغين عن جواب  القرآن  ))ي نظر:    « جواب  إعراب  اجلدول يف 

 (. 3/234للصايف ) ((الكرمي
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 يف القرآن الكرمي وطئة للقسممواضع الالم امل

 املوضع  م
اسم 
 السورة 

رقم  
 اآلية 

1  
َمَرٌض    لَِئنْ  قـ ل وهِبِْم  يف  َوالَِّذيَن  اْلم ناِفق وَن  َتِه  يـَنـْ مَلْ 

ا  لَنـُْغرِيـَنَّكَ َواْلم ْرِجف وَن يف اْلَمِديَنِة   ِور وَنَك هِبِْم مث َّ ال جي 
 ِفيها ِإالَّ قَِلياًل 

 60 األحزاب

2  
زالَتا    َولَِئنْ ِإنَّ اَّللََّ مي ِْسك  السَّماواِت َواأْلَْرَض َأْن تـَز وال  

 اَغف ورً   اِإنَّه  كاَن َحِليمً   ِإْن َأْمَسَكُهما ِمْن َأَحٍد ِمْن بـَْعِدهِ 
 41 فاطر

3  

َوَلْن تـَْرضى َعْنَك اْليَـه ود  َوال النَّصارى َحىتَّ تـَتَِّبَع ِملَّتَـه ْم 
اتَـّبَـْعَت أَْهواَءه ْم بـَْعَد    َولَِئنِ ق ْل ِإنَّ ه َدى اَّللَِّ ه َو اهْل دى  
اْلِعْلِم   ِمَن  ِمْن َويليٍ الَِّذي جاَءَك  ِمَن اَّللَِّ  َلَك  َوال    ما 

 َنِصري  

 120 البقرة 

4  
اَّللَِّ    َولَِئنْ  ِمَن  َفْضٌل  َتك ْن   لَيَـُقوَلنَّ َأصاَبك ْم  مَلْ  َكَأْن 

فـَْوزً  فَأَف وَز  َمَعه ْم  َتيِن ك ْنت   لَيـْ ي  َمَودٌَّة  َنه   َوبـَيـْ َنك ْم   ابـَيـْ
 ا َعِظيمً 

 73 النساء 

5  

اْثيَنْ  ِمنـْه م   َوبـََعْثنا  ِإْسرائِيَل  َبيِن  ِميثاَق  اَّللَّ   َأَخَذ  َوَلَقْد 
نَِقيبً  َمَعك ْم    اَعَشَر  ِإن ِ  اَّللَّ   الصَّالَة    لَِئنْ َوقاَل  أََقْمت م  

اَّللََّ  َوأَقْـَرْضت م   َوَعزَّْرمت  وه ْم  ِبر س ِلي  ت ْم  َوآَمنـْ الزَّكاَة  ت م   َوآتـَيـْ
 أَلَُكفِيَرنَّ َعْنُكْم َسيِيئاِتُكمْ  اَحَسنً  اقـَْرضً 

 12 املائدة

6  
لِتَـْقتـ َليِن    لَِئنْ  َيَدَك  ِإيَلَّ  َيِدَي َبَسْطَت  بِباِسٍط  َأَّن  ما 

 ِإن ِ َأخاف  اَّللََّ َربَّ اْلعاَلِمنيَ  ِإلَْيَك أِلَقْـتـَُلكَ 
 28 املائدة
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7  
َتْدع ونَه    َواْلَبْحِر  اْلرَبِ   ظ ل ماِت  ِمْن  يـ َنجِ يك ْم  َمْن  ق ْل 

هِذِه    لَِئنْ َوخ ْفَيًة    اَتَضرُّعً  ِمْن  ِمَن َأَْناان  لََنُكوَننَّ 
 الشَّاِكرِينَ 

 63 األنعام 

8  
 لَِئنْ قاَل هذا َريبِ  فـََلمَّا أََفَل قاَل    افـََلمَّا رََأى اْلَقَمَر ابزِغً 

 أَلَُكوَننَّ ِمَن اْلَقْوِم الضَّالِينيَ مَلْ يـَْهِدِن َريبِ  
 77 األنعام 

9  
َمْذؤ مً  ِمْنها  اْخر ْج  ِمنـْه ْم    َلَمنْ   اَمْدح ورً   اقاَل  تَِبَعَك 

 أَلَْمََلَنَّ َجَهنََّم ِمْنُكْم َأمْجَِعنيَ 
 18 األعراف

10  
قـَْوِمِه   ِمْن  الَِّذيَن َكَفر وا  اْلَمََل   بً   لَِئنِ َوقاَل    ا اتَـّبَـْعت ْم ش َعيـْ

 ِإنَُّكْم ِإًذا خَلاِسُرونَ 
 90 األعراف

11  
َوَلمَّا َوَقَع َعَلْيِهم  الر ِْجز  قال وا ي م وَسى ادْع  لَنا َربََّك مبا 

ِعْنَدَك   الر ِْجَز    لَِئنْ َعِهَد  َعنَّا  َلَك َكَشْفَت  لَنـ ْؤِمَننَّ 
 َمَعَك َبيِن ِإْسرائِيلَ َولَنـ ْرِسَلنَّ 

 134 األعراف

ملَْ   لَِئنْ َوَلمَّا س ِقَط يف أَْيِديِهْم َورَأَْوا َأهنَّ ْم َقْد َضلُّوا قال وا    12
 ِمَن اخْلاِسرِينَ لََنك وَننَّ يـَْرَْحْنا َربُّنا َويـَْغِفْر لَنا 

 149 األعراف

َتنا صاحلًِ   لَِئنْ فـََلمَّا أَثـَْقَلْت َدَعَوا اَّللََّ َرهبَّ ما    13 لََنك وَننَّ   اآتـَيـْ
 ِمَن الشَّاِكرِينَ 

 189 األعراف

ا ك نَّا ََن وض  َونـَْلَعب  ق ْل َأاِبَّللَِّ لَيَـق ول نَّ  َسأَْلتَـه ْم    لَِئنْ وَ   14 ِإُنَّ
ت ْم َتْستَـْهزِؤ نَ   َوآيتِِه َوَرس ولِِه ك نـْ

 65 التوبة 

اَّللََّ    15 عاَهَد  َمْن  َفْضِلِه    لَِئنْ َوِمنـْه ْم  ِمْن  لََنصَّدََّقنَّ آاتان 
 ِمَن الصَّاحِلِنيَ َولََنك وَننَّ 

 75 التوبة 

16  
ما َمْعد وَدة  لَيَـق ول نَّ  َأخَّْران َعنـْه م  اْلَعذاَب ِإىل أ مَّة     لَِئنْ وَ 

َعنـْه ْم َوحاَق هِبِْم   احَيِْبس ه  َأال يـَْوَم ََيْتِيِهْم لَْيَس َمْصر وفً 
 ما كان وا ِبِه َيْستَـْهزِؤ نَ 

 8 هود
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ْئب  َوحَنْن   لَِئنْ قال وا   17  14 يوسف خَلاِسر ونَ  اع ْصَبٌة ِإانَّ ِإذً َأَكَله  الذِ 

اتَـّبَـْعَت أَْهواَءه ْم بـَْعَد    َولَِئنِ َعَربِي ا    اوََكذِلَك أَنـْزَْلناه  ح ْكمً   18
 اْلِعْلِم ما َلَك ِمَن اَّللَِّ ِمْن َويل   َوال واق  ما جاَءَك ِمَن 

 37 الرعد

ِإنَّ َكَفْرمت ْ    َولَِئنْ   أَلَزِيَدنَّك مْ َشَكْرمت ْ    لَِئنْ َوِإْذ ََتَذََّن َربُّك ْم    19
 َعذايب َلَشِديدٌ 

 7 إبراهيم 

ت ْم ِبِه    20 ت ْم َفعاِقب وا مبِْثِل ما ع وِقبـْ َصرَبْمت ْ هَل َو   لَِئنْ وَ َوِإْن عاقـَبـْ
 َخرْيٌ لِلصَّاِبرِينَ 

 126 النحل 

ِشْئنا لََنْذَهََبَّ اِبلَِّذي أَْوَحْينا إِلَْيَك مث َّ ال َتَِد  َلَك   لَِئنْ وَ   21
 ِبِه َعَلْينا وَِكياًل 

 86 اإلسراء

ْنس  َواجلِْنُّ َعلى َأْن ََيْت وا مبِْثِل هَذا   لَِئنِ ق ْل    22 اْجَتَمَعِت اإْلِ
 ا اْلق ْرآِن ال ََيْت وَن مبِْثِلِه َوَلْو كاَن بـَْعض ه ْم لِبَـْعض  َظِهريً 

 88 اإلسراء

ر ِدْدت  ِإىل َريبِ  أَلَِجَدنَّ   لَِئنْ وَ َوما َأظ نُّ السَّاَعَة قائَِمًة    23
َقَلبً  اَخريًْ   ا ِمْنها م نـْ

 36 الكهف 

ِإْبراِهيم     24 ي  آهِليَِت  َعْن  أَْنَت  أَراِغٌب  َتِه   لَِئنْ قاَل  تـَنـْ مَلْ 
َنََّك َواْهج ْرِن َمِلي ا   أَلَْرمج 

 46 مرمي

َمسَّتـْه ْم نـَْفَحٌة ِمْن َعذاِب َربِ َك لَيَـق ول نَّ ي َويـَْلنا   َولَِئنْ   25
 ظاِلِمنيَ ِإانَّ ك نَّا 

 46 األنبياء 

 34 املؤمنون خَلاِسر ونَ  اِمثْـَلك ْم ِإنَّك ْم ِإذً  اَأَطْعت ْم َبَشرً  لَِئنْ وَ   26

أََمْرَِت ْم لََيْخر ج نَّ ق ْل ال   لَِئنْ َوأَْقَسم وا اِبَّللَِّ َجْهَد أمَْياهِنِْم    27
 تـَْعَمل ونَ تـ ْقِسم وا طاَعٌة َمْعر وَفٌة ِإنَّ اَّللََّ َخِبرٌي مبا 

 53 النور

َتِه ي ن وح  لََتك وَننَّ ِمَن اْلَمْرج وِمنيَ  لَِئنْ قال وا   28  116 الشعراء مَلْ تـَنـْ
َتِه ي ل وط  لََتك وَننَّ ِمَن اْلم ْخَرِجنيَ  لَِئنْ قال وا   29  167 الشعراء مَلْ تـَنـْ
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ك نَّا َمَعك ْم أََولَْيَس جاَء َنْصٌر ِمْن َربِ َك لَيَـق ول نَّ ِإانَّ    لَِئنْ وَ   30
 اَّللَّ  أِبَْعَلَم مبا يف ص د وِر اْلعاَلِمنيَ 

العنكب 
 10 وت

َوَسخََّر    لَِئنْ وَ   31 َواأْلَْرَض  السَّماواِت  َخَلَق  َمْن  َسأَْلتَـه ْم 
 الشَّْمَس َواْلَقَمَر لَيَـق ول نَّ اَّللَّ  فََأَّنَّ يـ ْؤَفك ونَ 

العنكب 
 61 وت

32  
َمَرٌض    لَِئنْ  قـ ل وهِبِْم  يف  َوالَِّذيَن  اْلم ناِفق وَن  َتِه  يـَنـْ مَلْ 

اْلَمِديَنِة   اِور وَنَك َواْلم ْرِجف وَن يف  لَنـ ْغرِيـَنََّك هِبِْم مث َّ ال جي 
 ِفيها ِإالَّ قَِلياًل 

 60 األحزاب

زالَتا    لَِئنْ وَ ِإنَّ اَّللََّ مي ِْسك  السَّماواِت َواأْلَْرَض َأْن تـَز وال    33
  اَغف ورً   اِإْن أَْمَسَكه ما ِمْن َأَحد  ِمْن بـَْعِدِه ِإنَّه  كاَن َحِليمً 

 41 فاطر

34  
جاَءه ْم َنِذيٌر لََيك ون نَّ   لَِئنْ َوأَْقَسم وا اِبَّللَِّ َجْهَد أمَْياهِنِْم  

أَْهدى ِمْن ِإْحَدى اأْل َمِم فـََلمَّا جاَءه ْم َنِذيٌر ما زاَده ْم 
 اِإالَّ نـ ف ورً 

 42 فاطر

ان ِبك ْم    35 تَـه وا    لَِئنْ قال وا ِإانَّ َتَطريَّ َنَّك ْم َولََيَمسَّنَّك ْم  مَلْ تـَنـْ لَنَـْرمج 
 ِمنَّا َعذاٌب أَلِيمٌ 

 18 يس

َسأَْلتَـه ْم َمْن َخَلَق السَّماواِت َواأْلَْرَض لَيَـق ول نَّ اَّللَّ    لَِئنْ وَ   36
 ق ْل أَفـَرَأَيـْت ْم ما َتْدع وَن ِمْن د وِن اَّللَِّ 

 38 الزمر

َأْشرَْكَت   لَِئنْ َوَلَقْد أ وِحَي إِلَْيَك َوِإىَل الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلَك    37
 لََيْحَبَطنَّ َعَمل َك َولََتك وَننَّ ِمَن اخْلاِسرِينَ 

 65 الزمر

38  

أََذْقناه  َرْْحًَة ِمنَّا ِمْن بـَْعِد َضرَّاَء َمسَّْته  لَيَـق وَلنَّ هذا   لَِئنْ وَ 
ر ِجْعت  ِإىل َريبِ  ِإنَّ يل    لَِئنْ وَ يل َوما َأظ نُّ السَّاَعَة قائَِمًة  

َعِمل وا  مبا  َكَفر وا  الَِّذيَن  فـََلنـ نَـبِ َئنَّ  لَْلح ْسىن  ِعْنَده  
 يظ  َولَن ِذيَقنـَّه ْم ِمْن َعذاب  َغلِ 

 50 فصلت 
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39  

أََذْقناه  َرْْحًَة ِمنَّا ِمْن بـَْعِد َضرَّاَء َمسَّْته  لَيَـق وَلنَّ هذا   لَِئنْ وَ 
ر ِجْعت  ِإىل َريبِ  ِإنَّ يل    لَِئنْ وَ يل َوما َأظ نُّ السَّاَعَة قائَِمًة  

َعِمل وا  مبا  َكَفر وا  الَِّذيَن  فـََلنـ نَـبِ َئنَّ  لَْلح ْسىن  ِعْنَده  
 َولَن ِذيَقنـَّه ْم ِمْن َعذاب  َغِليظ  

 50 فصلت 

 87 الزخرف  َسأَْلتَـه ْم َمْن َخَلَقه ْم لَيَـق ول نَّ اَّللَّ  فََأَّنَّ يـ ْؤَفك وَن  لَِئنْ وَ   40

41  

ْخواهِنِم  الَِّذيَن َكَفر وا   أمََلْ تـََر ِإىَل الَِّذيَن انفـَق وا يـَق ول وَن إِلِ
اْلِكتاِب   أَْهِل  َوال   لَِئنْ ِمْن  َمَعك ْم  لََنْخر َجنَّ  أ ْخرِْجت ْم 
َأَحدً  ِفيك ْم  َواَّللَّ    اأََبدً   ان ِطيع   لَنَـْنص َرنَّك ْم  ق وتِْلت ْم  َوِإْن 
 ب ونَ َيْشَهد  ِإهنَّ ْم َلكاذِ 

 11 احلشر 

42  
اْلَمِديَنِة    لَِئنْ يـَق ول وَن   ِإىَل  َها   لَُيْخرَِجنَّ َرَجْعنا  ِمنـْ اأْلََعزُّ 

اْلم ناِفِقنَي  َولِْلم ْؤِمِننَي َولِكنَّ  اْلِعزَّة  َولَِرس ولِِه  اأْلََذلَّ َوَّللَِِّ 
 ال يـَْعَلم ونَ 

 8 املنافقون 

َتِه لََنْسَفعً  لَِئنْ َكالَّ   43  15 العلق اِبلنَّاِصَيةِ  امَلْ يـَنـْ
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 خريطة الالمات العاملة
 

 الالم اجلارة(.   –مات العاملة، )الم األمر يف هذا اجلدول خريطة عامة لالَّ 
 

 الالم اجلارة   الم األمر

 لْ  لِ 
 الالم اجلارة األصلية

كل الم جارة تكون مبنية على الكسر إال الم الضمري فتكون مبنية على 
 فتبىن على الكسر أيًضا. الفتح إال إذا اتصلت بياء املتكلم 

الالم  
اجلارة  
 الزائدة 

 ينفق لْ ف ينفق لِ 
 ينفقلْ  مث
 ينفقلْ و 

الم 
 امللك

الم 
 االستحقاق 

 الم
 االختصاص

الم 
 الضمري 

الم 
 اجلحود 

الم 
 التعليل 

الم 
 العاقبة  

هذه  
الدار  

 زيد لِ 

 َّللِ ِ احلمد  
رب 
 العاملني

اجلنة 
 لمؤمننيلِ 

 هلَ 
 نا لَ 
 كلَ 
 يـلِ 

ما كان  
هللا 

 يضيعلِ 
 إميانكم 

أذاكر  
 َنحَ أِل 

فَاْلتَـَقطَه  
آل  ِفْرَعْوَن  

هَل ْم  لَِيك ونَ 
  اَعد و  
 َوَحَزانً 

 
 ويف الصفحات التالية تفصيٌل لكل نوع  من هذه األنواع. 
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 املبحث األول 
 الم األمر

واألصل فيها البناء على الكسر كقوله:    ،الم طلبية َتيت جلزم الفعل املضارعهي    الم األمر: 
أو البناء على السكون إذا سبقت ابلفاء أو الواو أو مث    ،[7]الطالق:    {لِيُنِفْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعِتهِ }

   )فْلينفق(، )وْلينفق(، )مث ْلينفق(.
 

 الم أمر )ِل(  الم أمر )ْل( 
 لِينفق  )فْلينفق(، )وْلينفق(، )مث ْلينفق(

 
 أي أطلب هبا أن تفعل شيًئا ما.  :طلبيةالم 

  –، وعالمات اجلزم )السكون )القطع أو احلذف(واجلزم يعين: : جازمة للمضارع بعدها
 حذف النون(، كما يف هذا اجلدول.  –حذف حرف العلة 

 
 حذف النون  العلة  حرف  حذف السكون 

 مع األمثلة اخلمسة   معتل اْلخر  صحيح اْلخر

 تكتْب درًسا لِ 
 لرتِم القلمَ 

 لتدع  إىل اخلريِ 
 لتسَع إىل الفضلِ 

 لتكتبوا 
 ليكتبوا 
 لتكتبا 
 ليكتبا 
 لتكتِب 
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 حذف النون  العلة  حرف  حذف السكون 
 مع األمثلة اخلمسة   معتل اْلخر  صحيح اْلخر

َفَمْن َشِهَد ِمْنك م  الشَّْهَر  
  اَوَمْن كاَن َمرِيضً  فـَْلَيُصْمهُ 

م   ٌة ِمْن َأيَّ أَْو َعلى َسَفر  َفِعدَّ
 أ َخرَ 

ِمْن   َوْلَيْخشَ  تـَرَك وا  َلْو  الَِّذيَن 
ِضعافً  ذ ر ِيًَّة  خاف وا   اَخْلِفِهْم 

 ل وا قـَْواًل فـَْليَـتـَّق وا اَّللََّ َوْليَـق و   َعَلْيِهمْ 
  اَسِديدً 

ِمْن  فـَْلَيك ون وا  َسَجد وا  فَِإذا 
أ ْخرى مَلْ   طائَِفةٌ   َوْلَتْأتِ َوراِئك ْم  

 ي َصلُّوا فـَْلي َصلُّوا َمَعَك 

أَقْـت ْل  َذر وِن  ِفْرَعْون   َوقاَل 
ِإن ِ   َوْلَيدْعُ م وسى   َربَّه  

َل ِديَنك ْم أَْو  َأخاف  َأْن يـ َبدِ 
اأْلَْرِض  يف  ي ْظِهَر  َأْن 

 اْلَفسادَ 

َوِإذا َسأََلَك ِعباِدي َعينِ  فَِإن ِ 
اِع ِإذا  َقرِيٌب أ ِجيب  َدْعَوَة الدَّ

يل   فـَْلَيْسَتِجيُبواَدعاِن  
 َوْليـ ْؤِمن وا يب َلَعلَّه ْم يـَْرش د ونَ 
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 إعراب األمثلة السابقة
م  أ َخرَ  اَوَمْن كاَن َمرِيضً  فـَْلَيُصْمهُ َفَمْن َشِهَد ِمْنك م  الشَّْهَر ( }1) ٌة ِمْن َأيَّ  {أَْو َعلى َسَفر  َفِعدَّ

 إعراهبا الكلمة 

 فـَْلَيُصْمهُ 
: رابطة واقعة يف جواب الشرط )من( حرف مبين على الفتح ال حمل له من الفاء

 : الم األمر حرف جزم مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب. الالماإلعراب.  
 فعل مضارع جمزوم ابلالم وعالمة جزمه السكون.  : يصمه

 
 { اَسِديدً   ل وا قـَْواًل فـَْليَـتـَّق وا اَّللََّ َوْليَـق و  َعَلْيِهمْ خاف وا  االَِّذيَن َلْو تـَرَك وا ِمْن َخْلِفِهْم ذ ر ِيًَّة ِضعافً  َوْلَيْخشَ }( 2)

 إعراهبا الكلمة 

 : الم األمر حرف جزم مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.  الالم َوْلَيْخشَ 
  : فعل مضارع جمزوم ابلالم وعالمة جزمه حذف حرف العلة. خيش

 
 { طائَِفٌة أ ْخرى مَلْ ي َصلُّوا فـَْلي َصلُّوا َمَعكَ  َوْلَتْأتِ فَِإذا َسَجد وا فـَْلَيك ون وا ِمْن َوراِئك ْم ( }3)

 إعراهبا الكلمة 

 : الم األمر حرف جزم مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.  الالم َوْلَتْأتِ 
  : فعل مضارع جمزوم ابلالم وعالمة جزمه حذف حرف العلة. أتتِ 
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َل ِديَنك ْم أَْو َأْن ي ْظِهَر يف   َوْلَيْدعُ َوقاَل ِفْرَعْون  َذر وِن أَقْـت ْل م وسى ( }4) اأْلَْرِض رَبَّه  ِإن ِ َأخاف  َأْن يـ َبدِ 
 { اْلَفسادَ 

 إعراهبا الكلمة 

 : الم األمر حرف جزم مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.  الالم َوْلَيْدعُ 
  : فعل مضارع جمزوم ابلالم وعالمة جزمه حذف حرف العلة. يدعُ 

 
اِع ِإذا َدعاِن ( }5) ْلَيْسَتِجيُبواَوِإذا َسأََلَك ِعباِدي َعينِ  فَِإن ِ َقرِيٌب أ ِجيب  َدْعَوَة الدَّ يل َوْليـ ْؤِمن وا يب  فـَ

 {َلَعلَّه ْم يـَْرش د ونَ 
 إعراهبا الكلمة 

 فـَْلَيْسَتِجيُبوا 
 : الم األمر حرف جزم مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.  الالم

: فعل مضارع جمزوم ابلالم وعالمة جزمه حذف النون ألنه من األمثلة يستجيبوا
   اخلمسة.
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 يف القرآن الكرمي الم األمر مواضع  من 

 املوضع  م
اسم 
 السورة 

رقم  
 اآلية 

أَْو َعلى   اَوَمْن كاَن َمرِيضً   فـَْلَيُصْمهُ َفَمْن َشِهَد ِمْنك م  الشَّْهَر    1
م  أ َخرَ  ٌة ِمْن َأيَّ  َسَفر  َفِعدَّ

 185 البقرة

2  
اِع ِإذا   َوِإذا َسأََلَك ِعباِدي َعينِ  فَِإن ِ َقرِيٌب أ ِجيب  َدْعَوَة الدَّ

 يل َوْليـ ْؤِمن وا يب َلَعلَّه ْم يـَْرش د ونَ  فـَْلَيْسَتِجيُبواَدعاِن 
 186 البقرة

َوََيْم ر وَن    َوْلَتُكنْ   3 اخلَْرْيِ  ِإىَل  َيْدع وَن  أ مٌَّة  اِبْلَمْعر وِف  ِمْنك ْم 
َهْوَن َعِن اْلم ْنَكِر َوأ ولِئَك ه م  اْلم ْفِلح ونَ   َويـَنـْ

 104 آل عمران

4  
ِإْذ مَهَّْت طائَِفتاِن ِمْنك ْم َأْن تـَْفَشال َواَّللَّ  َولِيـُّه ما َوَعَلى اَّللَِّ 

ْليَـتَـوَكَّلِ   اْلم ْؤِمن ونَ  فـَ
 122 آل عمران

5  
ِإْسرافً  ََتْك ل وها  َغِني ا   اَوِبدارً   اَوال  َوَمْن كاَن  َيْكرَب وا  َأْن 

فـَْلَيْأك ْل اِبْلَمْعر وِف فَِإذا َدفـَْعت ْم    اَوَمْن كاَن َفِقريً   فـَْلَيْستَـْعِففْ 
 ا إِلَْيِهْم أَْمواهَل ْم فََأْشِهد وا َعَلْيِهْم وََكفى اِبَّللَِّ َحِسيبً 

 6 النساء

6  
ِضعافً   َوْلَيْخشَ  ذ ر ِيًَّة  َخْلِفِهْم  ِمْن  تـَرَك وا  َلْو  خاف وا   االَِّذيَن 
ْليَـتـَُّقوا َعَلْيِهمْ    ا َسِديدً  َوْليَـق ول وا قـَْواًل اَّللََّ  فـَ

 9 النساء

7  
ِمنـْه ْم  طائَِفٌة  فـَْلتَـق ْم  الصَّالَة  هَل م   فَأََقْمَت  ِفيِهْم  َوِإذا ك ْنَت 

 َأْسِلَحتَـه مْ  َوْلَيْأُخُذوا َمَعكَ 
 102 النساء

8  
طائَِفٌة أ ْخرى مَلْ    َوْلَتْأتِ فَِإذا َسَجد وا فـَْلَيك ون وا ِمْن َوراِئك ْم  

 ِحْذَره ْم َوَأْسِلَحتَـه مْ  َوْلَيْأُخُذواي َصلُّوا فـَْلي َصلُّوا َمَعَك 
 102 النساء

يِل مبا أَنـَْزَل اَّللَّ  ِفيِه َوَمْن مَلْ حَيْك ْم مبا    َوْلَيْحُكمْ   9 َنِْ أَنـَْزَل أَْهل  اإْلِ
 اَّللَّ  فَأ ولِئَك ه م  اْلفاِسق ونَ 

 47 املائدة 
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10  
اَّللَِّ  َوَعَلى  َمْوالان  ه َو  لَنا  اَّللَّ   ما َكَتَب  ِإالَّ  ي ِصيَبنا  َلْن  ق ْل 

ْليَـتَـوَكَّلِ   اْلم ْؤِمن ونَ  فـَ
 51 التوبة

 82 التوبة َجزاًء مبا كان وا َيْكِسب ونَ  اَوْليَـْبك وا َكِثريً  قَِلياًل  فـَْلَيْضَحُكوا  11

فَِبذِلَك    12 َوِبَرْْحَِتِه  اَّللَِّ  ِبَفْضِل  ْليَـْفَرُحواق ْل  ممَّا   فـَ َخرْيٌ  ه َو 
 جَيَْمع ونَ 

 58 يونس 

ْليَـتَـوَكَّلِ ِإِن احْل ْكم  ِإالَّ َّللَِِّ َعَلْيِه تـَوَكَّْلت  َوَعَلْيِه   13  67 يوسف  اْلم تَـوَكِ ل ونَ  فـَ

14  
َوما لَنا َأالَّ نـَتَـوَكََّل َعَلى اَّللَِّ َوَقْد َهداان س بـ َلنا َولََنْصربَنَّ َعلى 

ْليَـتَـوَكَّلِ ما آَذيـْت م وان َوَعَلى اَّللَِّ   اْلم تَـوَكِ ل ونَ  فـَ
 12 إبراهيم

أَيُّها أَزْكى    فـَْليَـْنظُرْ فَابـَْعث وا َأَحدَك ْم ِبَورِِقك ْم هِذِه ِإىَل اْلَمِديَنِة    15
 ا فـَْلَيْأِتك ْم ِبرِْزق  ِمْنه  َوْليَـتَـَلطَّْف َوال ي ْشِعَرنَّ ِبك ْم َأَحدً  اَطعامً 

 19 الكهف

 29 الكهف َوَمْن شاَء فـَْلَيْكف رْ  فـَْليـُْؤِمنْ َوق ِل احلَْقُّ ِمْن َربِ ك ْم َفَمْن شاَء   16

17  
ا ِإهل ك ْم إِلٌه واِحٌد َفَمْن   ا َأاَن َبَشٌر ِمثْـل ك ْم ي وحى ِإيَلَّ أُنَّ ق ْل ِإُنَّ

َوال ي ْشرِْك ِبِعباَدِة   اصاحلًِ   َعَماًل   فـَْليَـْعَملْ كاَن يـَْرج وا لِقاَء َربِ ِه  
 ا َربِ ِه َأَحدً 

 110 الكهف

ْلَيْمُددْ َمْن كاَن يف الضَّالَلِة    18 اَله   فـَ  73 مرمي الرَّْْحن  َمد 

ْلِقهِ َأِن اْقِذِفيِه يف التَّاب وِت فَاْقِذِفيِه يف اْلَيمِ     19 اْلَيمُّ اِبلسَّاِحِل    فـَْليـُ
 ََيْخ ْذه  َعد وٌّ يل َوَعد وٌّ َله  

 39 طه 

20  
نْيا َواْْلِخَرِة   ْلَيْمُددْ َمْن كاَن َيظ نُّ َأْن َلْن يـَْنص َره  اَّللَّ  يف الدُّ   فـَ

َهْل ي ْذِهََبَّ َكْيد ه  ما   فـَْليَـْنظُرْ   ْليَـْقَطعْ ِبَسَبب  ِإىَل السَّماِء مث َّ  
 يَِغيظ  

 15 احلج 

 29 احلج  َوْلَيطَّوَّف وا اِبْلبَـْيِت اْلَعِتيقِ تـََفثـَه ْم َوْلي وف وا ن ذ وَره ْم  ْليَـْقُضوامث َّ   21

 2 النور  َعذاهَب ما طائَِفٌة ِمَن اْلم ْؤِمِننيَ  َوْلَيْشَهدْ   22
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23  
اْلق ْرىب  يـ ْؤت وا أ ويل  َأْن  َوالسََّعِة  ِمْنك ْم  اْلَفْضِل  أ ول وا  ََيَْتِل  َوال 

 َوْلَيْصَفح وا َوْليَـْعُفواَواْلَمساِكنَي َواْلم هاِجرِيَن يف َسِبيِل اَّللَِّ 
 22 النور 

24  
َوق ْل لِْلم ْؤِمناِت يـَْغض ْضَن ِمْن أَْبصارِِهنَّ َوحَيَْفْظَن فـ ر وَجه نَّ  

خِب م رِِهنَّ َعلى   َوْلَيْضرِْبنَ َوال يـ ْبِديَن زِينَـتَـه نَّ ِإالَّ ما َظَهَر ِمْنها  
 ج ي وهِبِنَّ 

 31 النور 

د وَن ِنكاحً   َوْلَيْستَـْعِففِ   25 َحىتَّ يـ ْغِنيَـه م  اَّللَّ  ِمْن   االَِّذيَن ال جيَِ
 َفْضِلهِ 

 33 النور 

 58 النور  الَِّذيَن َمَلَكْت أمَْيان ك مْ  لَِيْسَتْأِذْنُكمُ ي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمن وا   26

احْل ل َم    27 ِمْنك م   اأْلَْطفال   بـََلَغ  ْلَيْسَتْأِذنُواَوِإذا  اْسَتْأَذَن   فـَ َكَما 
 قـَْبِلِهْم َكذِلَك يـ َبنيِ   اَّللَّ  َلك ْم آيتِِه َواَّللَّ  َعِليٌم َحِكيمٌ الَِّذيَن ِمْن  

 59 النور 

أَْو    فـَْلَيْحَذرِ   28 َنٌة  ِفتـْ ت ِصيبَـه ْم  َأْن  أَْمرِِه  َعْن  الِف وَن  ُي  الَِّذيَن 
 ي ِصيبَـه ْم َعذاٌب أَلِيمٌ 

 63 النور 

29  
َسِبيَلنا   اتَِّبع وا  آَمن وا  لِلَِّذيَن  الَِّذيَن َكَفر وا   َوْلَنْحِملْ َوقاَل 

ِإهنَّ ْم  َشْيء   ِمْن  َخطايه ْم  ِمْن  حِباِمِلنَي  ه ْم  َوما  َخطايك ْم 
 َلكاِذب ونَ 

 12 العنكبوت

نَـه ما    30 يف   فـَْلرَيْتـَُقواأَْم هَل ْم م ْلك  السَّماواِت َواأْلَْرِض َوما بـَيـْ
 اأْلَْسبابِ 

 10 ص

يٌم َوَغسَّاقٌ  فـَْلَيُذوُقوهُ هذا   31  57 ص ْحَِ

َربَّه  ِإن ِ َأخاف  َأْن    َوْلَيْدعُ َوقاَل ِفْرَعْون  َذر وِن أَقْـت ْل م وسى    32
َل ِديَنك ْم أَْو َأْن   ي ْظِهَر يف اأْلَْرِض اْلَفسادَ يـ َبدِ 

 26 غافر

ْلَيْأتُوا   33  34 الطور  حِبَِديث  ِمْثِلِه ِإْن كان وا صاِدِقنيَ  فـَ

 38 الطور  م ْسَتِمع ه ْم ِبس ْلطان  م ِبني    فـَْلَيْأتِ أَْم هَل ْم س لٌَّم َيْسَتِمع وَن ِفيِه    34
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35  
َا النَّْجوى ِمَن الشَّْيطاِن   لَِيْحز َن الَِّذيَن آَمن وا َولَْيَس ِبضار ِِهْم ِإُنَّ

ئً  ْليَـتَـوَكَّلِ ِإالَّ إبِِْذِن اَّللَِّ َوَعَلى اَّللَِّ  اَشيـْ  اْلم ْؤِمن ونَ  فـَ
 10 اجملادلة

ما أَنـَْفق وا ذِلك ْم ح ْكم  اَّللَِّ حَيْك م     َوْلَيْسئَـُلوا َوْسئَـل وا ما أَنـَْفْقت ْم    36
َنك ْم   َواَّللَّ  َعِليٌم َحِكيمٌ بـَيـْ

 10 املمتحنة 

ْليَـتَـوَكَّلِ اَّللَّ  ال إِلَه ِإالَّ ه َو َوَعَلى اَّللَِّ   37  13 التغابن اْلم ْؤِمن وَن   فـَ

38  
ْنِفقْ  ْنِفقْ ذ و َسَعة  ِمْن َسَعِتِه َوَمْن ق ِدَر َعَلْيِه رِْزق ه     لِيـُ ممَّا   فـَْليـُ

ِإالَّ ما آاتها َسَيْجَعل  اَّللَّ  بـَْعَد    ااَّللَّ  نـَْفسً آاته  اَّللَّ  ال ي َكلِ ف   
 اع ْسر  ي ْسرً 

 7 الطالق 

ْلَيْأتُواأَْم هَل ْم ش رَكاء    39  41 القلم  ِبش رَكائِِهْم ِإْن كان وا صاِدِقنَي   فـَ

ْنسان  ِإىل َطعاِمِه  فـَْليَـْنظُرِ   40  24 عبس  اإْلِ

ْليَـَتناَفسِ ِختام ه  ِمْسٌك َويف ذِلَك   41  26 املطففني اْلم َتناِفس وَن  فـَ

ْنسان  ِممَّ خ ِلقَ  فْليْنظُرِ   42  5 الطارق  اإْلِ

 17 العلق  انِديَه    فْلَيْدعُ   43
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الثاين املبحث   
 الالم اجلارة

 : الالم اجلارة األصلية، والالم الزائدة للتوكيد. وتكون على نوعني
، ورمبا أشهر  1والالم اجلارة األصلية جاءت على أكثر من ثالثني نوًعا يف اللغة العربية 

  :هذه األنواع عشرة؛ كالتايل
. ومل يذكر الزخمشري يف مفصله غريه. قيل: (لمؤمننيلِ اجلنة  ): حنو:  االختصاص  الم:  األول
 معانيها.وهو أصل 
 .  [2]الفاحتة:  رب العاملني{ َّللِ  }احلمد  . حنو: االستحقاق الم: الثاين
. وقد جعله بعضهم أصل معانيها، والظاهر أن أصل  (زيدلِ املال  ). حنو:  امللك  الم:  الثالث

أنواع االختصاصمعانيها االختصاص،   نوع من  فهو  امللك  أنواعه.،  وأما  أقوى  لك وكذ  وهو 
 فقد حصل له به نوع اختصاص. ااالستحقاق، ألن من استحق شيئً 

 . (شرفكلِ زرتك ). حنو: التعليل الم: الرابع
 . [8]القصص:  {َوَحَزانً   اهَل ْم َعد و  لَِيك وَن اْلتَقطَه  آل  ِفْرَعْوَن فحنو: }. العاقبة الم : اخلامس
]األعراف:   { َميِ ت    لِبَـَلد  س ْقَناه   : } تعاىل. كقوله  النتهاء الغاية  (إىل)مبعىن  : أن تكون  السادس

 وهو كثري. . (إليها )أي:  [5]الزلزلة:  {هَلَا أبَِنَّ َربََّك أَْوَحى وقوله: } ، (إىل بلد)أي:  [57
َتيِن َقدَّْمت     يَ : }. قالوا: كقوله تعاىلالظرفية  (يف) مبعىن  : أن تكون  السابع ]الفجر:   {حِلََيايت لَيـْ

احلياة )، يعين:  (ألجل حيايت)والظاهر أن املعىن:  يعين: )احلياة الدنيا(،    حيايت(، أي: )يف  ،  [24
تعاىل(اْلخرة قوله  ذلك  ومن   .{ اْلِقْسَط  :  اْلَمَوازِيَن  ئً اْلِقَيامَ   لِيَـْومِ َوَنَضع   َشيـْ نـَْفٌس  ت ْظَلم   َفال    {اِة 

 . (يف يوم القيامة)أي:  [47]األنبياء: 
 { ايـَْبك وَن َويَزِيد ه ْم خ ش وعً   ِلََلْذقَانِ َوُيَِرُّوَن  : }كقوله تعاىل؛  (على) مبعىن  : أن تكون  الثامن
   . (على األذقان )أي:  [109]اإلسراء: 

 

 (.103: 96)ص:  ((، للمرادي اجلىن الدان يف حروف املعان))ي نظر:  1
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  – نا  لَ   –ك  لَ   –ه  لَ ، وهي الالم اليت تتصل بضمري من أربعة ضمائر: )الضمري  الم:  التاسع
 ي(.ـلِ 

  {لَِيْظِلَمه مْ َوَما َكاَن اَّللَّ   ، كقوله: }الناقصة املنفية الواقعة بعد كان  وهي  ،  الم اجلحود   :العاشر 
 .[40]العنكبوت: 

 

 
 

الالم هو   يفارقها االختصاص.  وأصل معىن  ، وقد يصحبه معان أخر. وإذا وهو معىن ال 
أال    . وأنواع االختصاص متعددة؛راجعة إىل االختصاص  رأيت أبهناسائر املعان املذكورة    َتملت

، قال بعضهم: وهو راجع إىل معىن االختصاص، ألنك إذا  من معانيها املشهورة التعليلترى أن  
على أن جميئك خمتص ابإلكرام. إذ كان اإلكرام سببه، دون   ( الالم)، دلت (جئتك لإلكرام)قلت: 
 .1غريه

 

 
  

 

 (.109)ص:  ((، للمرادي اجلىن الدان يف حروف املعاني نظر: )) 1
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   ويف اجلدول التايل خالصة ما سبق: 

 
 الالم اجلارة  

 األصليةالالم اجلارة 
كل الم جارة تكون مبنية على الكسر إال الم الضمري فتكون مبنية على الفتح إال إذا اتصلت  

 بياء املتكلم فتبىن على الكسر أيًضا.

الالم  
اجلارة  
 الزائدة 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

الم  
 االختصاص

الم 
 االستحقاق

الم 
 امللك

الم 
 التعليل 

الم 
 العاقبة  

مبعىن 
 إىل

مبعىن 
 يف

مبعىن 
 على

الم 
 الضمري 

الم 
 اجلحود 

اجلنة 
 لمؤمنني لِ 

احلمد  
رب  هللِ 

 العاملني

املال 
 زيد  لِ 

زرتك  
 شرفك لِ 

فَاْلتَـَقطَه  
آل   
ِفْرَعْوَن 
 لَِيك ونَ 
 اهَل ْم َعد و  
 َوَحَزانً 

أبَِنَّ  
َربََّك  
أَْوَحى  
 هَلَا

َي  
لَيَتيِن  
َقدَّْمت  
 حِلََيايت 

َوُيَِرُّوَن 
 ِلََلْذقَانِ 
يْبك و
َن 

َويَزِيد ه ْم 
 ا خ ش وعً 

 ه لَ 
 ك لَ 
 نالَ 
 ي  ـلِ 

َوَما َكاَن  
اَّللَّ  
 لَِيْظِلَمه مْ 
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 أواًل: الالم اجلارة الزائدة للتوكيد
بعدها على حسب   فنعرب ما  بعدها نعتربها ليست موجودة،  الالم  عند إعراب ما  وهذه 

 .  1(مفعول به جمرور لفظًا منصوب حماًل موقعه يف اجلملة فنقول مثاًل: )
 ، واْلخر غري مطرد.2أحدمها مطرد: وتنقسم قسمني 

 .املطردة زَّيدة الالم  القسم األول: 
 املطرد أن تُزاد مع املفعول به، بشرطني: ف
 واحد. مفعول به إىل  متعديً  3أن يكون العامل -1
، [43]يوسف:    {تْعربُونَ   لر ْؤَّيَ لِ }ِإْن ُكنُتْم    :، حنوابلتأخريِ   إما  َضع فقد  العامل    يكون   نْ أَ   -2

كاملشتقات )  فعلٍ   غريَ   عاماًل فرعًيا   يكون  نأب، أو  4[154]األعراف:    {يـَْرَهُبونَ   َرهبِيِمْ لِ لِلَِّذيَن ُهْم  }
العاملة حنو (واملصادر  ذلك[6]الربوج:    يُرِيُد{َما  لِ   فعَّالٌ }  : ،  يف  فزيدِتا  مقوية    ،  ألهنا  مقيسة، 

الكرمي   .5للعامل  القرآن  النوعاِن يف  العامل  وقد ورد هذاِن  النوع لضعف  أمثلة زيدِتا يف  ، ومن 
لِلَِّذيَن }قوله تعاىل: ك  ،، أي أن املفعول به ي قدم على فعله(َتخريهوهو )ضعف العامل بسبب األول، 
مللذين هم  )، واملعىن:  يـَْرَهُبوَن{  َرهبِيِمْ لِ ُهْم   إن  )، واملعىن:  تْعربُوَن{  لر ْؤَّيَ لِ }ِإْن ُكنُتْم  ، وقوله:  (يرهبون رهبَّ

 .  (كنتم تعربون الرؤي
الثاين النوع  أمثلة زَّيدهتا يف  الفرعي،  وأما  العامل  الفعل(  وهو  القرآن  )غري  ؛ فهي كثرية يف 

يُرِيُد  الكرمي، ومنها قوله تعاىل: }  ُ إنَّ ربَّك ، وقوله: }[108]آل عمران:    {ْلعاَلِمنيَ لِ   ظُْلًماَوَما اَّللَّ
، فالالم زائدة يف املفعول به )العاملني(، و)ما(؛ ألن عامليهما فرعان يف [107]هود:    {يريدُ   َماليِ   فعالٌ 

 العمل، فاألول مصدر، والثان صيغة مبالغة، فقوي ابلالم يف الوصول إىل مفعوليهما. 

 

 توعدون{.وقد يعرب ما بعدها فاعاًل جمرورًا لفظًا مرفوًعا حماًل، كما سيأيت يف إعراب قوله: }هيهات هيهات ملا   1
 قاعدة مطردة: أي: اثبتة ال تغيري فيها. 2
 . من مشتق أو مصدر العامل: الفعل أو ما يشبهه يف العمل 3
 : أن تتصل الالم ابملفعول به املقدم على فعله املؤخر. خمتصر احلالة األوىل 4
 (.106، )ص: (( للمرادياجلىن الدان يف حروف املعاني نظر: )) 5
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ال تعلَّق هلا بشيء ، زِيدت   الالُم زائدةٌ {  للعاملنيقوله: }"(:  للعاملنييف )  قال السمني احلليب
وما ). والفاعل  حمذوٌف، وهو يف التقدير ضمري  الباري تعاىل، والتقدير:  (ظلم) يف مفعوِل املصدِر وهو  
العاملني َيْظِلَم  يريد أن  للعامل لكونِه فرعً   ،( هللا   تقويًة  الالم   تعاىل:    افزيدت   يُرِيُد{  َماليِ }فـَعَّاٌل  كقوله 

 .1"[ 107]هود: 

 
 [154]األعراف:  لِلَِّذيَن ُهْم ِلَرهبِيِْم يـَْرَهُبوَن{} إعراب: 

 إعراهبا الكلمة 

(: اسم الذين)  (: حرف جر مبين على الكسر ال حمل له من اإلعراب.الالم) لِلَِّذينَ 
 موصول مبين على الفتح يف حمل جر اسم جمرور حبرف اجلر )الالم(. 

َويف ن ْسَخِتَها }من قوله:   اجلار واجملرور }للذين{ يتعلق ابملصدر )رمحة(. وشبه اجلملة من 
 [154]األعراف:  {لِلَِّذيَن ه ْم لَِرهبِ ِْم يـَْرَهب ونَ   َوَرمْحَةٌ ه ًدى 

 ضمري ابرز منفصل مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ. هم

 ِلَرهبِيِمْ 

  2الكسر ال حمل له من اإلعراب. (: حرف جر زائد )للتقوية( مبين على  الالم)
 :) هاء الغيبة   م جمرور لفظًا منصوب حماًل، وهو مضاف.مفعول به مقدَّ   )ربِي

ضمري ابرز متصل مبين على السكون يف حمل جر مضاف    جلمع الذكور )هم(: 
 إليه. 

 يـَْرَهُبونَ 
األمثلة فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون نيابة عن الضمة؛ ألنه من  

السكون يف حمل رفع واو اجلماعة)  اخلمسة. (: ضمري ابرز متصل مبين على 
 فاعل. 

 ..{ يف حمل رفع خرب املبتدأ )هم(.. ومجلة }يرهبون
 ..{ صلة املوصول االَسي )الذين( ال حمل هلا من اإلعراب. . ومجلة }هم لرهبم

 

 (. 347/ 3)  ((، السمني احللِباملصون يف علوم الكتاب املكنونالدر  ي نظر: )) 1
بـ )يرهبون( وقد يضم ن    يتعلق  اجلار واجملرورو أو هي أصلية جاءت للتعليل، ومفعول يرهبون حمذوف تقديره: )يرهبون عقابه(،    2

 .(9/88للصايف ) ((،اجلدول يف إعراب القرآني نظر: ))معىن )يذعنون(.  
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 [ 43]يوسف:  {ِإْن ُكنُتْم لِلر ْؤََّي تْعربُونَ } إعراب: 
 إعراهبا الكلمة 
 حرف شرط جازم مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب. ِإنْ 

ُتمْ   ُكنـْ
، يف السكون التصاله بتاء الضمري(: فعل ماض  انقص انسخ مبين على  كان)

: ضمري ابرز متصل مبين اتء الضمري جلمع الذكور )مت(  حمل جزم فعل الشرط.
 يف حمل رفع اسم )كنتم(. سكون على ال

 ..{ استئنافية ال حمل هلا من اإلعراب. . مجلة }كنتم

 لِلر ْؤَّيَ 
جرالالم) اإلعراب.  للتقوية زائد    (: حرف  من  له  حمل  ال  الكسر  على   مبين 
   جمرور لفظًا منصوب حماًل.م للفعل )تعربون( : مفعول به مقدَّ (الرؤَّي)

 تـَْعرُبُونَ 
وعالمة رفعه ثبوت النون نيابة عن الضمة؛ ألنه من األمثلة فعل مضارع مرفوع  

السكون يف حمل رفعواو اجلماعة)  اخلمسة.  (: ضمري ابرز متصل مبين على 
 فاعل.  

 ..{ يف حمل نصب خرب )كنتم(.. ومجلة }تعربون
 وجواب الشرط حمذوف دلَّ عليه ما قبله، أي: )إن كنتم تعربون فأفتوين يف رؤَّيي هذه(.

  

 
  



  
 أتليف/ حممد مكاوي  الالمات يف القرآن الكرميشرح كتاب 

 

 
 
 109 

ُ يُرِيُد ظُْلمً } إعراب:   [108]آل عمران:  {لِْلعاَلِمنيَ  اَوَما اَّللَّ
 إعراهبا الكلمة 

 وما
 استئنافية حرف مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب. )الواو(: 
مبين على السكون ال حمل له انسخ  حرف  )العاملة عمل ليس(  احلجازية    )ما(:

 من اإلعراب.
 )ما احلجازية( مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.اسم اجلالل اسم  للا  

 فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.  يريد
 والفاعل ضمري مسترت جوازًا تقديره )هو(. 

 مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. ظلًما

 للعاملني 
 من اإلعراب.ال حمل له  رمبين على الكس للتقوية زائد  حرف جر  : 1 )الالم(

   مفعول به للمصدر )ظلًما( جمرور لفظًا منصوب حماًل. )العاملني(: 
 (.احلجازية  مجلة }يريد ظلًما{ يف حمل نصب خرب )ما

 ..{ استئنافية ال حمل هلا من اإلعراب. . }ما يريداالَسية ملة اجلو 

 
  

 

(: اسم جمرور العاملني(: وجيوز أن تكون الالم أصلية فتكون حرف جر مبنًيا على الكسر ال حمل له من اإلعراب. و)للعاملني)  1
حبرف اجلر )الالم( وعالمة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ ألنه ملحق جبمع املذكر السامل، وشبه اجلملة من اجلار واجملرور }للعاملني{ 

 )ظلًما(.يتعلق مبحذوف صفة لـ 
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 [107]هود:  {إنَّ ربَّك فعاٌل ملا يريدُ } إعراب: 
 إعراهبا الكلمة 
 حرف انسخ انصب مشبه ابلفعل للتوكيد مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب. إنَّ 

 وهو مضاف. (: اسم )إنَّ( منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.ربَّك) ربَّك
 (: ضمري ابرز متصل مبين على الفتح يف حمل جر مضاف إليه. كاف اخلطاب)

 . ة خرب )إنَّ( مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهر  فعالٌ 

 مبين على الكسر ال حمل له من اإلعراب.  للتقويةحرف جر زائد  )الالم(: ملا
 اسم موصول مبين على السكون يف حمل نصب مفعول به لـ )فعال(. )ما(:

 والفاعل ضمري مسترت جوازًا تقديره هو.ع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. فعل مضار  يريد 
   ..{ صلة املوصول االَسي )ما( ال حمل هلا من اإلعراب..مجلة }يريد

 
َهاَت ِلَما تُوَعُدوَن{    كقوله:  وقد تكون الالم الزائدة متصلة بفاعٍل أيًضا َهاَت َهيـْ ]املؤمنون:  }َهيـْ

 .، وهذا إعراب هذه اْلية [36
 إعراهبا الكلمة 
 مبعىن )بعد( مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب.  ماض  اسم فعل  هيهات 
 توكيد لفظي مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب. هيهات 

 ملا
 حرف جر زائد للتوكيد مبين على الكسر ال حمل له من اإلعراب.   (:)الالم
العامل    )ما(: الفعل  السم  فاعل  رفع  حمل  يف  السكون  على  مبين  موصول  اسم 

 )هيهات(.

 توعدون
األمثلة  من  ألنه  الضمة؛  عن  نيابة  النون  ثبوت  رفعه  وعالمة  مرفوع  مضارع  فعل 

 اخلمسة، وهو مبين ملا مل يسمَّ فاعله. 
 ضمري ابرز متصل مبين على السكون يف حمل رفع انئب فاعل.  )واو اجلماعة(

   ..{ صلة املوصول االَسي )ما( ال حمل هلا من اإلعراب..مجلة }توعدون 
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 . 1زَّيدة الالم غري املطردة : الثاين القسم 
  وتقع زيدة الالم غري املطردة يف مواضع كثرية، منها:

فالالم زائدة ألن من شروط   (؛ كلَ )ال أاب  ، مثل:  واملضاف إليهأن تكون بني املضاف    -1
، أو حنو ذلك  ( ال أابك كرمي أو موجود) إعراب األمساء اخلمسة ابحلروف أن تكون مضافة، والتقدير:  

 . على حسب استخدام هذه الصيغة يف كالم العرب
لِعمرو (؛ فقيل: هنا زائدة لصحة إسقاطها،   َلزيدٍ كقولك: )ي    وتزاد أيًضا مع املستغاث به  -2
 . (ي زيد  لعمرو  )فتقول: 

كقول ابن مياد يف مدح   وتزاد كذلك بني الفعل املتعدي لواحد ومفعوله املتأخر عنه،   -3
 ]حبر الكامل[. عبد امللك بن مروان: 

 .2وم عاِهدِ  ملْسِلمٍ َأجاَر  | ام ْلكً   َوَمَلْكَت ما َبنْيَ اْلِعراِق ويـَْثِرب  
على الرغم من أن عامله )أجار( فعل متعد  بنفسه ومقدم   فزاد الالم يف املفعول به )مسلم(، 

 عليه، أي أن عامله مل يضعف عن العمل، واملعىن: أجار مسلًما ومعاهًدا. 
}ق ْل َعَسى منها قوله تعاىل:    الفعل ومفعوله وردت يف القرآن الكرمي كثريًا، وزَّيدة الالم بني  

َرِدَف   َيك وَن  ]النمل:    ُكمْ لَ َأْن  َتْستَـْعِجل وَن{  الَِّذي  والضمري    ( مزيدة، ُكمْ لَ فالالم يف )؛  [72بـَْعض  
ذلك ألن  ، و (تستعجلونردفكم بعض الذي  ):  واملعىنللفعل )ردف(،    يف حمل نصب مفعول به)كم(  

.  ( تبعه وأتبعه )، كما يقولون:  (ه أمر ردف)رب:  : وتقول العاألخفشقال    .الفعل )ردف( متعد  بنفسه
أنَّ    {: فيه أوجٌه، أظهُرها: َرِدَف َلك م}قوله:  ":  السمني احللِب  قال  وعلى هذا التوجيه الالم زائدة. 

 .3".. وهبذا فسَّره ابن  عباس(ر ب وأَِزفَ قدان و ) ض مِ ن معىن ِفْعل  يتعدَّى ابلالِم. أي:  )ردف(
ا وجمرورها خرب مقدم لـ )بعض( واملفعول حمذوف،  وبعضهم جعل الالم أصلية للتعليل، أو أهنَّ 

 .4"وِلش ْؤِمكموالالم  للعلِة أي: َرِدَف اخلَْلق  أَلْجلكم "، قال: السمني احلليب ذكر ذلك 

 

 حروف اجلر الزائدة يف القرآن الكرمي.(( موسوعة إلكرتونية، مبحث: موسوعة مقاتل من الصحراء))ي نظر:  1
 (.184/ 3، للغالييين )((جامع الدروس العربيةي نظر: )) 2
 (. 639/ 8)  للسمني احللِب ،(( الدر املصون يف علوم الكتاب املكنوني نظر: )) 3
 (. 639/ 8)  ((، للسمني احللِباملصون يف علوم الكتاب املكنونالدر  ي نظر: )) 4



  
 أتليف/ حممد مكاوي  الالمات يف القرآن الكرميشرح كتاب 

 

 
 
 112 

[72]النمل:  {بـَْعُض الَِّذي َتْستَـْعِجُلونَ  َرِدَف َلُكمْ } إعراب:   

 إعراهبا الكلمة 
 فعل ماض  مبين على الفتح الظاهر. َرِدفَ 

 َلُكمْ 
 مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب.زائد للتوكيد حرف جر  )الالم(: 

ضمري ابرز متصل مبين على السكون يف حمل    كاف اخلطاب جلمع الذكور )كم(: 
 نصب مفعول به.

 

 
 

 أشهر صور الالم الزائدة للتوكيد يف القرآن الكرمي 
 

ِل+ اسم 
 جمرور + فعل
 أو مشتق 

بعد )اسم 
 فعٍل(.

اسم مشتٌق  
عامل + ِل + 

 اسم

مصدر عامل 
 + ِل + اسم

يريُد ... ِل  
+ اسم 

 ( خالف)

 ردف لكم 
 ( خالف)

 الالم ويكون السياق صحيًحا. يصح فيها حذف 

م  للذين هم لِرهبِ 
 يرهبون 

هيهات  هيهات
 ملا توعدون

 ملا يريد   فعالٌ 

أَيُـَّها النَّاس  َقْد 
جاَءْتك ْم َمْوِعظٌَة 

 َوِشفاءٌ ِمْن َربِ ك ْم 
 ِلما يف الصُّد ورِ 

 ليبنيَ يريد هللا 
 لكم

 

للذين هم  
م يرهبون   رهبَّ

هيهات هيهات 
 توعدون.  ما

يف   ماَوِشفاٌء  يريد   مافعاٌل 
 الص ُدورِ 

يريد هللا 
 لكم  التبينيَ 

 ردفكم
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 مجيع مواضع الالم الزائدة يف القرآن الكرمي 
 .)أو مشتق( القسم األول: ل + اسم جمرور + فعل

 
 الثاين: بعد )اسم الفعل(. القسم 

اسم  النوع املوضع  م
 رقم اآلية  السورة 

1  
اْلَغَضُب  ُموَسى  َعْن  َسَكَت  َوَلمَّا 
ُهدًى   ُنْسَخِتها  َويف  اأْلَْلواَح  َأَخَذ 

 يـَْرَهُبونَ  ِلَرهبِيِمْ َوَرمْحٌَة ِللَِّذيَن ُهْم 

للتقوية،   زائدة  )الالم( 
) مفعول به جمرور لفظًا    )رب 

)مقدم(  حماًل  منصوب 
 للفعل )يرهبون(. 

 154 األعراف

2  
َّي أَيـ َها اْلَمََلُ َأفْـُتوين يف رُْءَّيَي ِإْن 

ُتْم   تـَْعرُبُونَ  ِللر ْءَّيُكنـْ

للتقوية  زائدة  )الالم( 
جمرور )الرؤي(   به  مفعول 

لفظًا منصوب حماًل )مقدم( 
 للفعل )تعربون(. 

 43 يوسف

3  
يف  َيُْكماِن  ِإْذ  َوُسَلْيماَن  َوداُوَد 
اْلَقْوِم   َغَنُم  ِفيِه  ِإْذ نـََفَشْت  احْلَْرِث 

 شاِهِديَن  حِلُْكِمِهمْ وَُكنَّا 

زائدة   الالم  أن تكون  جيوز 
مفعول به    )حكم(.  للتقوية

حماًل  منصوب  لفظًا  جمرور 
الفاعل   السم  )مقدم( 

 العامل )شاهدين(.

 78 األنبياء 

 النوع املوضع  م
اسم 
 رقم اآلية  السورة 

 ُتوَعُدونَ  ِلماَهْيهاَت َهْيهاَت   4

. )ما(  للتوكيد   )الالم( زائدة
اسم مبين على السكون يف 
حمل رفع فاعل السم الفعل  

 )هيهات(. 

 36 املؤمنون
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 القسم الثالث: )اسم مشتٌق عامل + ِل + اسم(.

اسم  النوع املوضع  م
 رقم اآلية  السورة 

5  
اَّللَِّ  ِعْنِد  ِمْن  جاَءُهْم ِكتاٌب  َوَلمَّا 

ٌق   َمَعُهْم   ِلماُمَصدِي

زائدة   الالم  أن تكون  جيوز 
)ما( اسم موصول  للتقوية،  

مبين على السكون يف حمل  
السم  به  مفعول  نصب 
 الفاعل العامل )مصدق(. 

 89 البقرة 

6  

 ُ اَّللَّ أَنـَْزَل  مبا  آِمُنوا  هَلُْم  ِقيَل  َوِإذا 
َعَلْينا  أُْنِزَل  مبا  نـُْؤِمُن  قاُلوا 
احْلَق    َوُهَو  َوراَءُه  مبا  َوَيْكُفُروَن 

قاً  َمَعُهْم ُقْل َفِلَم تـَْقتُـُلوَن  ِلماُمَصدِي
ُتْم ُمْؤِمِننَي  ْبُل ِإْن ُكنـْ  أَنِْبياَء اَّللَِّ ِمْن قـَ

زائدة   الالم  أن تكون  جيوز 
اسم    )ما(وللتقوية،  

موصول مبين على السكون  
به   مفعول  نصب  حمل  يف 
العامل  الفاعل  السم 

 )مصدقًا(.

 91 البقرة 

7  
ُقْل َمْن كاَن َعُدوًّا جِلِرْبِيَل فَِإنَُّه نـَزََّلُه  
قاً     ِلما َعلى قـَْلِبَك إبِِْذِن اَّللَِّ ُمَصدِي

 َبنْيَ َيَدْيِه َوُهدًى َوُبْشرى ِلْلُمْؤِمِننيَ 

زائدة   الالم  أن تكون  جيوز 
اسم    )ما(وللتقوية،  

موصول مبين على السكون  
به   مفعول  نصب  حمل  يف 
العامل الفاعل   السم 

 )مصدقًا(.

 97 

8  
اْلِكتاِب  ِمَن  ِإلَْيَك  َأْوَحْينا  َوالَِّذي 

قاً   َبنْيَ َيَدْيِه ِإنَّ    ِلما ُهَو احْلَق  ُمَصدِي
 اَّللََّ ِبِعباِدِه خَلَِبرٌي َبِصريٌ 

زائدة   الالم  أن تكون  جيوز 
اسم    )ما(وللتقوية،  

موصول مبين على السكون  
به   مفعول  نصب  حمل  يف 

الفاعل   العامل السم 
 )مصدقًا(.

 31 فاطر
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9  
َنا اْلِكتاَب الَِّذيَن اْصَطَفْينا  ُثَّ َأْورَثـْ

ظاِلٌ   ُهْم  َفِمنـْ ِعباِدّن   لِنَـْفِسهِ ِمْن 
ُهْم ُمْقَتِصدٌ   َوِمنـْ

زائدة   الالم  أن تكون  جيوز 
مفعول به )نفسه(  .  للتقوية

حماًل  منصوب  لفظًا  جمرور 
العامل  الفاعل  السم 

 )ظامل(. 

 32 فاطر

َوِمْن   10 ِإْسحاَق  َوَعلى  َعَلْيِه  َوابرَْكنا 
 ُمِبنٌي   لِنَـْفِسهِ ُذريِيَِّتِهما حُمِْسٌن َوظاِلٌ 

زائدة   الالم  أن تكون  جيوز 
مفعول به )نفسه(    .للتقوية

حماًل  منصوب  لفظًا  جمرور 
العامل السم   الفاعل 
 )ظامل(.

 113 الصافات 

11  
َوَمْن   َفِلنَـْفِسِه  صاحِلاً  َعِمَل  َمْن 
ِبَظالٍَّم   رَب َك  َوما  فـََعَلْيها  َأساَء 

 ِلْلَعِبيدِ 

زائدة   الالم  أن تكون  جيوز 
مفعول   للتقوية، و )العبيد(

به جمرور لفظًا منصوب حماًل 
العاملة  املبالغة  لصيغة 

 )ظالم(. 

 46 

12  

ْعنا ِكتاابً أُْنِزَل   قاُلوا َّي قـَْوَمنا ِإّنَّ َسَِ
قاً   ُمَصدِي ُموسى  بـَْعِد  َبنْيَ    ِلماِمْن 

َطرِيٍق  َوِإىل  احْلَقِي  ِإىَل  يـَْهِدي  َيَدْيِه 
 ُمْسَتِقيمٍ 

زائدة   الالم  أن تكون  جيوز 
اسم    )ما(وللتقوية،  

موصول مبين على السكون  
به   مفعول  نصب  حمل  يف 
العامل  الفاعل  السم 

 )مصدقًا(.

 30 األحقاف 

13  
َبيِن  َّي  َمْرمَيَ  اْبُن  ِعيَسى  قاَل  َوِإْذ 
ِإَلْيُكْم  اَّللَِّ  َرُسوُل  ِإينيِ  ِإْسرائِيَل 

قاً   َبنْيَ َيَديَّ  ِلماُمَصدِي

زائدة   الالم  أن تكون  جيوز 
اسم    )ما(وللتقوية،  

موصول مبين على السكون  
به   مفعول  نصب  حمل  يف 

 6 الصف 
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العامل  الفاعل  السم 
 )مصدقًا(.

 ُمْعَتٍد أَثِيمٍ  ِلْلَخرْيِ َمنَّاٍع   14

زائدة   الالم  أن تكون  جيوز 
به   )اخلري(،  للتقوية مفعول 

حماًل  منصوب  لفظًا  جمرور 
العاملة  املبالغة  لصيغة 

 )مناع(.

 12 القلم 

 ِللشَّوىنـَزَّاَعًة    15

زائدة   الالم  أن تكون  جيوز 
مفعول    (الشوى)للتقوية، و

به جمرور لفظًا منصوب حماًل 
العاملة  املبالغة  لصيغة 

 )نزاعة(.

 16 املعارج 

16  
قاً  نـَزََّل َعَلْيَك اْلِكتاَب اِبحْلَقِي ُمَصدِي

التـَّْوراَة   ِلما َوأَنـَْزَل  َيَدْيِه  َبنْيَ 
ْْنِيَل    َواإْلِ

زائدة   الالم  أن تكون  جيوز 
اسم    )ما(وللتقوية،  

موصول مبين على السكون  
به   مفعول  نصب  حمل  يف 

العامل السم   الفاعل 
 )مصدقًا(.

 3 آل عمران

17  
َوَأنَّ اَّللََّ  أَْيِديُكْم  َمْت  َقدَّ ذِلَك مبا 

   ِلْلَعِبيدِ لَْيَس ِبَظالٍَّم 

زائدة   الالم  أن تكون  جيوز 
مفعول   للتقوية، و )العبيد(

به جمرور لفظًا منصوب حماًل 
العاملة  املبالغة  لصيغة 

 )ظالم(. 

 182 آل عمران

  ِلْلَكِذبِ َوِمَن الَِّذيَن هاُدوا ََسَّاُعوَن    18
 ََسَّاُعوَن ِلَقْوٍم آَخرِينَ 

زائدة   الالم  أن تكون  جيوز 
( و   (الكذبللتقوية، 

لفظًا   جمرور  به  مفعول 
 41 املائدة
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منصوب حماًل لصيغة املبالغة 
 العاملة )مساعون(.

َونُوٌر   19 ُهدًى  ِفيِه  ْْنِيَل  اإْلِ َوآتـَْيناُه 
قاً   َبنْيَ َيَدْيهِ  ِلماَوُمَصدِي

زائدة   الالم  أن تكون  جيوز 
اسم    )ما(وللتقوية،  

موصول مبين على السكون  
به   مفعول  نصب  حمل  يف 
العامل  الفاعل  السم 

 )مصدقًا(.

 46 املائدة

َوَأنَّ اَّللََّ   20 أَْيِديُكْم  َمْت  َقدَّ ذِلَك مبا 
 ِلْلَعِبيدِ لَْيَس ِبَظالٍَّم 

زائدة   الالم  أن تكون  جيوز 
مفعول   للتقوية، و )العبيد(

به جمرور لفظًا منصوب حماًل 
العاملة  املبالغة  لصيغة 

 )ظالم(. 

 51 األنفال

21  
خاِلِديَن ِفيها ما داَمِت السَّماواُت 
َواأْلَْرُض ِإالَّ ما شاَء رَب َك ِإنَّ رَبََّك 

 يُرِيُد  ِلمافـَعَّاٌل 

للتَّ  زائدة  )ما(  )الالم(  قوية 
اسم مبين على السكون يف 
به  مفعول  نصب  حمل 
العاملة  املبالغة  لصيغة 

 )فعال(.

 107 هود 

22  
اَّللََّ   َوَأنَّ  َيداَك  َقدََّمْت  مبا  ذِلَك 

 ِلْلَعِبيدِ لَْيَس ِبَظالٍَّم 

زائدة   الالم  أن تكون  جيوز 
مفعول   للتقوية، و )العبيد(

به جمرور لفظًا منصوب حماًل 
العاملة  املبالغة  لصيغة 

 )ظالم(. 

 10 احلج

ما يـَُبدَُّل اْلَقْوُل َلَديَّ َوما َأَّن ِبَظالٍَّم   23
 ِلْلَعِبيدِ 

زائدة   الالم  أن تكون  جيوز 
مفعول   للتقوية، و )العبيد(

به جمرور لفظًا منصوب حماًل 
 29 ق
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 القسم الرابع: )مصدر عامل + ِل + اسم(.

 

العاملة  املبالغة  لصيغة 
 )ظالم(. 

 يُرِيدُ  ِلمافـَعَّاٌل   24

للتَّ  زائدة  )ما(  )الالم(  قوية 
السكون يف اسم مبين على  

به  مفعول  نصب  حمل 
العاملة  املبالغة  لصيغة 

 )فعال(.

 16 الربوج 

 النوع املوضع  م
اسم 
 رقم اآلية  السورة 

25  
َّي أَيـ َها النَّاُس َقْد جاَءْتُكْم َمْوِعَظٌة 

َوِشفاٌء   رَبِيُكْم  يف الص ُدوِر    ِلماِمْن 
 َوُهدًى َوَرمْحٌَة ِلْلُمْؤِمِننيَ 

جيوز أن تكون الالم أصلية 
)شفاء(   كلمة  كانت  إذا 

 مبعىن دواء.  
فإن   مصدرًا  إذا كانت  أما 
للتقوية.  زائدة  تكون    الالم 
على  مبين  اسم  )ما( 
نصب   حمل  يف  السكون 
العامل   للمصدر  به  مفعول 

   )شفاء(.

 57 يونس 

26  
َعَلْيَك   ُلوها  نـَتـْ اَّللَِّ  آَّيُت  تِْلَك 

ُ يُرِيُد ظُْلماً      ِلْلعاَلِمنيَ اِبحْلَقِي َوَما اَّللَّ
 

للتقوية  زائدة  )الالم( 
جمرور  )العاملني(   به  مفعول 

حماًل   منصوب  لفظًا 
 للمصدر العامل )ظلًما(.

 108 عمرانآل 
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 القسم اخلامس: )يريد ... + ِل + اسم(.

اسم  النوع املوضع  م
 رقم اآلية  السورة 

27  
  ُ َ يُرِيُد اَّللَّ َلُكْم َويـَْهِدَيُكْم ُسَنَن   لِيُـَبنيِي

َعَلْيُكْم  َويـَُتوَب  ْبِلُكْم  قـَ ِمْن  الَِّذيَن 
ُ َعِليٌم َحِكيمٌ   َواَّللَّ

زائدة   للتوكيد   )الالم( 
أن   من  املؤول(  )واملصدر 
حمل  يف  يبني(  )أن  والفعل 
للفعل   به  مفعول  نصب 

 )يريد (. 

 26 النساء 

28  
  ُ اَّللَّ يُرِيُد  ِمْن    ِلَيْجَعلَ َما  َعَلْيُكْم 

 َحَرجٍ 

زائدة   للتوكيد   )الالم( 
أن   من  املؤول(  )واملصدر 
والفعل )أن جيعَل( يف حمل  
للفعل   به  مفعول  نصب 

 )يريد (. 

 6 املائدة

29  
  ُ ا يُرِيُد اَّللَّ هَبُمْ ِإَّنَّ هِبا يف احْلَياِة   لِيُـَعذِي

َوُهْم  أَنـُْفُسُهْم  َوتـَْزَهَق  نْيا  الد 
 كاِفُرونَ 

زائدة   للتوكيد   )الالم( 
أن   من  املؤول(  )واملصدر 
والفعل )أن يعذَب( يف حمل  
للفعل   به  مفعول  نصب 

 )يريد (. 

 55 التوبة

30  
  ُ اَّللَّ يُرِيُد  ا  َعْنُكُم   لُِيْذِهبَ ِإَّنَّ

رَُكْم   َويَُطهِي اْلبَـْيِت  َأْهَل  الريِْجَس 
 َتْطِهرياً 

زائدة   للتوكيد   )الالم( 
أن   من  املؤول(  )واملصدر 
والفعل )أن ي ذهب( يف حمل 
للفعل   به  مفعول  نصب 

 )يريد (. 

 33 األحزاب

31  
أبَِْفواِهِهْم    لُِيْطِفُؤا يُرِيُدوَن   اَّللَِّ  نُوَر 

اْلكاِفُرونَ  َوَلْو َكرَِه  نُورِِه  ُمِتم    ُ  َواَّللَّ
 

زائدة   للتوكيد   )الالم( 
أن   من  املؤول(  )واملصدر 

( يف حمل  ي ْطِفؤ اوالفعل )أن  
 8 الصف 
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 القسم السادس: ردف لكم

 

 
 
 

  

للفعل   به  مفعول  نصب 
 )يريد (. 

ْنساُن   32  َأماَمهُ  ليفجرَ َبْل يُرِيُد اإْلِ

زائدة   للتوكيد   )الالم( 
أن   من  املؤول(  )واملصدر 
والفعل )أن يفجر( يف حمل 
للفعل   به  مفعول  نصب 

 )يريد (. 

 5 القيامة

اسم  النوع املوضع  م
 السورة 

 رقم اآلية 

َرِدَف    33 َيُكوَن  َأْن  َعسى    َلُكمْ ُقْل 
 بـَْعُض الَِّذي َتْستَـْعِجُلوَن  

أن تكون  زائدة   جيوز    الالم 
اخلطاب للتوكيد وضمري   ، 
نصب    }كم{ حمل  يف 

واملعىن  به.  مفعول 
 )ردفكم(. 

 72 النمل
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 )يريد( يف القرآن الكرمي  تقع بعد الفعلالالم اليت يف آراء املعربني 
)َ  َّنوذًجا  الم )لِيُـَبنيِي

ُ يُرِيُد } َ اَّللَّ ْبِلُكْم{ َلُكْم َويـَْهِدَيُكْم ُسَنَن  لِيُـَبنيِي  الَِّذيَن ِمْن قـَ
كالم مستأنف مسوق لتتمة بيان ما سبق من أحكام. ويريد هللا فعل مضارع وفاعل   : "درويشقال    -1

أفادت زيدة الالم َتكيدا إلرادة التبيني، واملعىن: يريد وقد    الالم زائدة ولكنها أعطيت حكم الم التعليل  وليبني:
هللا أن يبني لكم ما هو خفي  عنكم من مصاحلكم، وأن يهديكم مناهج من كانوا قبلكم لالقتداء مبا هو صاحل منها 

 .1"لكم ومنسجم مع واقعكم. ويهديكم عطف على يبني
لفظ اجلاللة فاعل مرفوع: "الصايفقال    -2 ( مضارع )الالم( زائدة    )يريد( مضارع مرفوع )هللا(  )يبني 

مضمرة بعد الالم، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو )الالم( حرف جر و )كم( ضمري يف حمل منصوب ب )أن(  
) أما احملل القريب فهو اجلر   ...( يف حمل نصب مفعول به عامله يريدواملصدر املؤو ل )أن يبنيَّ ،  جر متعلق ب )يبني 

.. واإلعراب الذي .يريد هللا التبيني ليبنيجيعل بعضهم هذه الالم جارة للتعليل، ومفعول يريد مقد ر، أي  )  ابلالم
 .2اعتمدانه هو األقيس( 

َلُكمْ : "  الدعاسقال    -3   َ لِيُـَبنيِي  ُ املؤول من أن   ةفعل مضارع ولفظ اجلالل  {}يُرِيُد اَّللَّ فاعل واملصدر 
 .3واجلار واجملرور متعلقان ابلفعل احملذوفة والفعل يف حمل نصب مفعول به 

َ َلُكْم{  : "هبجتقال  -4 ُ لِيُـَبنيِي  . 4فزيدت الالم مؤكدة: أصله أن يبني لكم ليبنيَّ  }يُرِيُد اَّللَّ
 . قول الفراء والكوفينيفالقول الذي يقول أبن الالم هنا زائدة للتوكيد هو 

ليه سيبويه  إاألخفش الذي يتفق مع ما ذهب  أما القول الذي يقول أبن الالم هنا للتعليل أصلية؛ فهو قول  
هي جارة للمصدر  هبا و   ضمرة بعدها الاملأبن  منصواًب  الفعل يكون  ، و نصب الوالزجاج واملربد أهنا حرف جر للتعليل و 

 .5املنسبك من »أن« والفعل 

 
 

 (2/200لدرويش ) ((إعراب القرآن وبيانه))ي نظر:  1
 (5/14للصايف ) ((اجلدول يف إعراب القرآن ))ي نظر:  2
 ( 1/193للدعاس ) ((إعراب القرآن))ي نظر:  3
 ( 2/267لعبد الواحد )(( اإلعراب املفصل لكتاب هللا املرتل))ي نظر:  4
 ( 12/258لعبد الواحد ) ((،اإلعراب املفصل لكتاب هللا املرتلي نظر: )) 5
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 لالم يف قوله: ِن وجها
ُ يُرِيُد } َ اَّللَّ ْبِلُكْم{َلُكْم َويـَْهِدَيُكْم ُسَنَن  لِيُـَبنيِي  .الَِّذيَن ِمْن قـَ

 
 ، على رأي الكوفيني. الوجه األول وهو الراجح 

 إعراهبا الكلمة 
 فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.  يريد 
 اسم اجلالل فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.   للا

 ليبني 

اإلعراب. الالم من  له  الكسر ال حمل  على  مبين  للتوكيد حرف  زائدة   :
(: فعل مضارع منصوب أبن املضمرة بعد الالم وعالمة نصبه الفتحة يبني)

من أن والفعل يف حمل نصب مفعول به للفعل    واملصدر املؤول الظاهرة.  
 )يريد(. 

 

 
 

 على رأي سيبويه.  الوجه الثاين: هذا وجه مرجوح )ال أنخذ به(
 إعراهبا الكلمة 
 فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.  يريد 
 اسم اجلالل فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.   للا

 ليبني 

اإلعراب.  الالم من  له  حمل  ال  الكسر  على  مبين  جر  حرف  للتعليل   :
وعالمة نصبه    الم التعليل(: فعل مضارع منصوب أبن املضمرة بعد  يبني)

من أن والفعل يف حمل جر اسم جمرور   واملصدر املؤولالفتحة الظاهرة.  
 حبرف اجلر )الالم(. واجلار واجملرور يتعلقان ابلفعل )يريد(.
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 اثنًيا: الالم اجلارة األصلية

 –الم التعليل   –الم امللك  –الم االستحقاق  –)الم االختصاص : عشرةوأشهر أنواعها 
 الم اجلحود(.  –الم الضمري  – (على)مبعىن  –الظرفية  ( يف)مبعىن  –  (إىل)مبعىن  –الم العاقبة 
 

   ويف اجلدول التايل خالصة ما سبق: 
 الالم اجلارة األصلية  

كل الم جارة تكون مبنية على الكسر إال الم الضمري فتكون مبنية على الفتح إال إذا  
 الكسر أيًضا. اتصلت بياء املتكلم فتبىن على 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
الم  

 االختصاص 
الم  

 االستحقاق 
الم 
 امللك

الم 
 التعليل 

الم 
 العاقبة  

مبعىن 
 إىل

مبعىن  مبعىن يف
 على

الم 
 الضمري 

الم 
 اجلحود 

اجلنة 
 لمؤمنني لِ 

احلمد  
رب  هللِ 

 العاملني

املال 
 زيد  لِ 

زرتك  
 شرفك لِ 

فَاْلتَـَقطَه  
آل  ِفْرَعْوَن  

هَل ْم  لَِيك ونَ 
 اَعد و  
 َوَحَزانً 

أبَِنَّ  
َربََّك  
أَْوَحى  
 هَلَا

َي لَيَتيِن  
َقدَّْمت  
 حِلََيايت 

َوُيَِرُّوَن 
 ِلََلْذقَانِ 
يْبك وَن  
َويَزِيد ه ْم 
 ا خ ش وعً 

 ه لَ 
 ك لَ 
 نالَ 
 ي  ـلِ 

َوَما َكاَن  
اَّللَّ  
 لَِيْظِلَمه مْ 

 
 

 
أن نبدأ يف احلديث عن كل نوٍع من هذه األنواع، فإنين أريد أن أبني حاالت إعراب  وقبل  

 ما بعد الالم اجلارة األصلية. 
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 الالم اجلارة األصليةما بعد 
 

 مصدر مؤول ابلصريح  اسم مبين  اسم معرب

 َلهُ هذا الكتاب  حملمدٍ هذا الكتاب 
)َأْن املضمرة( + فعل + لـ 

 مضارع
: حرف جر مبين الالم:  ( حملمدٍ )

من  له  حمل  ال  الكسر  على 
جمرور حممداإلعراب.   اسم   :
وعالمة جره    (الالم)حبرف اجلر  

 الكسرة الظاهرة.

حرف  الم الضمري  :  الالم(:  َلهُ )
جر مبين على الفتح ال حمل له 

 من اإلعراب.
: ضمري ابرز متصل  الغيبة  هاء

مبين على الضم يف حمل جر اسم 
 .  (المال )جمرور حبرف اجلر 

 ألْنحَ  أذاكر
: حرف جر للتعليل مبين على الالم

اإلعراب.  من  له  حمل  ال  الكسر 
أن  ـ ): فعل مضارع منصوب بأْنح

وعالمة   (املضمرة التعليل  الم  بعد 
الظاهرة.   الفتحة  واملصدر  نصبه 

والفعل يف حمل جر    املؤول أن  من 
 .(الالم)اسم جمرور حبرف اجلر 
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 أمثلة لالم املكسورة 

 بعد الالم  املوضع  م
اسم 
 السورة 

رقم 
 اآلية 

قً   1 تـَْقتـ ل وَن أَنِْبياَء    َفِلمَ ِلما َمَعه ْم ق ْل    اَوه َو احلَْقُّ م َصدِ 
ت ْم م ْؤِمِننيَ اَّللَِّ ِمْن قَـ   91 البقرة  مبيناسم  ْبل  ِإْن ك نـْ

قاَل    2 ِإْذ  اْلَمْوت   يـَْعق وَب  َحَضَر  ِإْذ  ش َهداَء  ت ْم  أَْم ك نـْ
 ما تـَْعب د وَن ِمْن بـَْعِدي لَِبِنيهِ 

اسم 
 معرب

 133 البقرة 

َشْطَره     3 و ج وَهك ْم  فـََولُّوا  ت ْم  ما ك نـْ َيُكونَ َوَحْيث     لَِئالَّ 
 لِلنَّاِس َعَلْيك ْم ح جَّةٌ 

مصدر 
مؤول  
 ابلصريح 

 150 البقرة 

اسم  اأْلَْبصارِ  أِلُويل ِإنَّ يف ذِلَك َلِعرْبًَة   4
 معرب

آل 
 عمران

13 

قً   5 َض  َبنْيَ َيَديَّ ِمَن التـَّْوراِة َوأِل ِحلَّ َلك ْم بـَعْ   ِلما  اَوم َصدِ 
آل  اسم مبين الَِّذي ح ر َِم َعَلْيك مْ 

 عمران
50 

آل  اسم مبين حت َاجُّوَن يف ِإْبراِهيمَ  لَِ   6
 عمران

65 

َتْكف ر وَن ِِبيِت اَّللَِّ َواَّللَّ  َشِهيٌد   لَِ ق ْل ي َأْهَل اْلِكتاِب    7
آل  اسم مبين َعلى ما تـَْعَمل ونَ 

 عمران
98 

8  
ِإْذ ت ْصِعد وَن َوال تـَْلو وَن َعلى َأَحد  َوالرَّس ول  َيْدع وك ْم  

َعلى ما    حَتَْزنُوا  ِلَكْياليف أ ْخراك ْم فََأاثَبك ْم َغم ا ِبَغم    
 فاَتك مْ 

مصدر 
مؤول  
 ابلصريح 

آل 
 عمران

153 

ق ْل َقْد جاءَك ْم ر س ٌل ِمْن قـَْبِلي اِبْلبَـيِ ناِت َواِبلَِّذي قـ ْلت ْم    9
ت ْم صاِدِقنيَ  َفِلمَ  آل  اسم مبين قـَتَـْلت م وه ْم ِإْن ك نـْ

 عمران
183 

اللَّْيِل    10 َواْخِتالِف  َواأْلَْرِض  السَّماواِت  َخْلِق  يف  ِإنَّ 
 اأْلَْلبابِ  أِلُويل َوالنَّهاِر َْليت  

اسم 
 معرب

آل 
 عمران

190 
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ما يف السَّماواِت َواأْلَْرِض ق ْل َّللَِِّ َكَتَب َعلى    ِلَمنْ ق ْل    11
 12 األنعام  اسم مبين نـَْفِسِه الرَّْْحَةَ 

12  
اْست ْضِعف وا    ِللَِّذينَ قاَل اْلَمََل  الَِّذيَن اْسَتْكرَب وا ِمْن قـَْوِمِه  

أَتـَْعَلم وَن َأنَّ صاحلًِ   ِلَمنْ  ِمنـْه ْم  َربِ ِه    ا آَمَن  ِمْن  م ْرَسٌل 
 قال وا ِإانَّ مبا أ ْرِسَل ِبِه م ْؤِمن ونَ 

 75 األعراف اسم مبين

اأْلَْلواَح َويف    13 َأَخَذ  اْلَغَضب   َعْن م وَسى  َوَلمَّا َسَكَت 
 يـَْرَهب ونَ   ِلَرهبِيِمْ ن ْسَخِتها ه دًى َوَرْْحٌَة لِلَِّذيَن ه ْم 

 الم جر زائدة
اسم 
 معرب

 154 األعراف

14  
َدعاك ْم  ِإذا  َولِلرَّس وِل  اْسَتِجيب وا َّللَِِّ  آَمن وا  الَِّذيَن  أَيُـَّها 

حي ِْييك ْم َواْعَلم وا َأنَّ اَّللََّ حَي ول  َبنْيَ اْلَمْرِء َوقـَْلِبِه َوأَنَّه     ِلما
 إِلَْيِه حت َْشر ونَ 

 24 األنفال اسم مبين

َعْنَك    15 اَّللَّ   الَِّذيَن    لَِ َعَفا  َلَك   َ يـَتَـَبنيَّ َحىتَّ  هَل ْم  أَِذْنَت 
 43 التوبة اسم مبين َصَدق وا َوتـَْعَلَم اْلكاِذِبنيَ 

َمْسِجدً   16 اختََّذ وا  َبنْيَ    اَوتـَْفرِيقً   اوَك ْفرً   اِضرارً   اَوالَِّذيَن 
 107 التوبة اسم مبين حاَرَب اَّللََّ َوَرس وَله   ِلَمنْ  ااْلم ْؤِمِننَي َوِإْرصادً 

ِذينَ   17
َأْحَسن وا احْل ْسىن َوزِيَدٌة َوال يـَْرَهق  و ج وَهه ْم َقرَتٌ    ِللَّ

 26 يونس  اسم مبين َوال ِذلٌَّة أ ولِئَك َأْصحاب  اجْلَنَِّة ه ْم ِفيها خاِلد ونَ 

يَك بَِبَدِنَك لَِتك وَن    18 َخْلَفَك آيًَة َوِإنَّ    ِلَمنْ فَاْليَـْوَم نـ َنجِ 
 92 يونس  اسم مبين ِمَن النَّاِس َعْن آيتِنا َلغاِفل ونَ  اَكِثريً 

ي أََبِت ِإن ِ َرأَْيت  َأَحَد َعَشَر   أِلَبِيهِ ِإْذ قاَل ي وس ف     19
 َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر َرأَيـْتـ ه ْم يل ساِجِدينَ  اَكوَْكبً 

اسم 
 معرب

 4 يوسف 

20  
يف اأْلَْرِض يـَتَـبَـوَّأ  ِمْنها َحْيث     لُِيوُسفَ وََكذِلَك َمكَّنَّا  

َأْجَر  ن ِضيع   َوال  َنشاء   َمْن  ِبَرْْحَِتنا  ن ِصيب   َيشاء  
 اْلم ْحِسِننيَ 

اسم 
 معرب

 56 يوسف 



  
 أتليف/ حممد مكاوي  الالمات يف القرآن الكرميشرح كتاب 

 

 
 
 127 

 57 يوسف  اسم مبين آَمن وا وَكان وا يـَتـَّق ونَ  ِللَِّذينَ َوأَلَْجر  اْْلِخَرِة َخرْيٌ   21
ارِ  ِلَمنْ   22  42 الرعد  اسم مبين ع ْقََب الدَّ

َتِصف  أَْلِسنَـت ك م  اْلَكِذَب هذا َحالٌل   ِلماَوال تـَق ول وا    23
 116 النحل  اسم مبين َوهذا َحرامٌ 

ِإْسرائِيَل اْسك ن وا اأْلَْرَض فَِإذا جاَء    لَِبيِن قـ ْلنا ِمْن بـَْعِدِه    24
 ا َوْعد  اْْلِخَرِة ِجْئنا ِبك ْم َلِفيفً 

اسم 
 معرب

 104 اإلسراء 

 12 الكهف اسم مبين ا لَِبث وا أََمدً  ِلمامث َّ بـََعْثناه ْم لِنَـْعَلَم َأيُّ احلِْْزَبنْيِ َأْحصى   25

َكَفر وا ِمْن   ِللَِّذينَ فَاْختَـَلَف اأْلَْحزاب  ِمْن بـَْيِنِهْم فـََوْيٌل   26
 37 مرمي اسم مبين َمْشَهِد يـَْوم  َعِظيم  

 3 طه  اسم مبين َُيْشى ِلَمنْ ِإالَّ َتْذِكَرًة   27

 82 طه  اسم مبين مث َّ اْهَتدى  ااتَب َوآَمَن َوَعِمَل صاحلًِ  ِلَمنْ َوِإن ِ َلَغفَّاٌر   28

َفَسَجد وا ِإالَّ ِإبِْليَس    آِلَدمَ َوِإْذ قـ ْلنا لِْلَمالِئَكِة اْسج د وا    29
 َأىب 

اسم 
 معرب

 116 طه 

 125 طه  اسم مبين اَحَشْرَتيِن َأْعمى َوَقْد ك ْنت  َبِصريً  لَِ قاَل َربِ    30

  ِلَمنِ يـَْعَلم  ما َبنْيَ أَْيِديِهْم َوما َخْلَفه ْم َوال َيْشَفع وَن ِإالَّ    31
 اْرَتضى َوه ْم ِمْن َخْشَيِتِه م ْشِفق ونَ 

 28 األنبياء  اسم مبين

 67 األنبياء  اسم مبين تـَْعب د وَن ِمْن د وِن اَّللَِّ أََفال تـَْعِقل ونَ  َوِلماأ ف   َلك ْم   32

اسم  ِلْلعاَلِمنيَ ِإىَل اأْلَْرِض الَّيِت ابرَْكنا ِفيها  اَوََنَّْيناه  َول وطً   33
 معرب

 71 األنبياء 

اْلع م ِر    34 أَْرَذِل  ِإىل  يـ َردُّ  َمْن  َوِمْنك ْم  يـ تَـَوَّفَّ  َمْن  َوِمْنك ْم 
ئً  ِلَكْيال يـَْعَلمَ   ا ِمْن بـَْعِد ِعْلم  َشيـْ

مصدر 
مؤول  
 ابلصريح 

 5 احلج 
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35  
َوآتـَو ا  الصَّالَة  أَقام وا  اأْلَْرِض  يف  َمكَّنَّاه ْم  ِإْن  الَِّذيَن 

عاِقَبة     َوَّلِلَِّ الزَّكاَة َوأََمر وا اِبْلَمْعر وِف َوهَنَْوا َعِن اْلم ْنَكِر  
 اأْل م ورِ 

اسم 
 معرب

 41 احلج 

فََأْمَلْيت     36 َمْدَيَن وَك ذِ َب م وسى   ِلْلكاِفرِينَ َوَأْصحاب  
 مث َّ َأَخْذِت  ْم َفَكْيَف كاَن َنِكريِ 

اسم 
 معرب

 44 احلج 

َنًة    37 ِفتـْ الشَّْيطان   يـ ْلِقي  ما  قـ ل وهِبِْم    ِللَِّذينَ لَِيْجَعَل  يف 
 َمَرٌض َواْلقاِسَيِة قـ ل وهب  ْم َوِإنَّ الظَّاِلِمنَي َلِفي ِشقاق  بَِعيد  

 53 احلج  اسم مبين

نَـه ْم فَالَِّذيَن آَمن وا َوَعِمل وا   َّلِلَِّ اْلم ْلك  يـَْوَمِئذ     38 حَيْك م  بـَيـْ
 الصَّاحِلاِت يف َجنَّاِت النَِّعيمِ 

اسم 
 معرب

 56 احلج 

ت ْم تـَْعَلم ونَ اأْلَْرض  َوَمْن فِ  ِلَمنِ ق ْل   39  84 املؤمنون  اسم مبين يها ِإْن ك نـْ
 11 الفرقان  اسم مبين اَكذََّب اِبلسَّاَعِة َسِعريً   ِلَمنْ َبْل َكذَّب وا اِبلسَّاَعِة َوَأْعَتْدان    40

َتْستَـْعِجل وَن اِبلسَّيِ َئِة قـَْبَل احلََْسَنِة َلْوال    لَِ قاَل ي قـَْوِم    41
 َتْستَـْغِفر وَن اَّللََّ َلَعلَّك ْم تـ ْرَْح ونَ 

 46 النمل اسم مبين

ال    ِلَكيْ َزوَّْجناَكها    اخَتْشاه  فـََلمَّا َقضى َزْيٌد ِمْنها َوَطرً   42
 َيك وَن َعَلى اْلم ْؤِمِننَي َحرَجٌ 

مصدر 
 مؤول 

 37 األحزاب

ِإالَّ    43 ِعْنَده   الشَّفاَعة   َفع   تـَنـْ ِإذا    ِلَمنْ َوال  َله  َحىتَّ  أَِذَن 
 فـ ز َِع َعْن قـ ل وهِبِْم قال وا ماذا قاَل َربُّك ْم قال وا احلَْقَّ 

 23 سبأ اسم مبين

قً   44 م َصدِ  احلَْقُّ  ه َو  اْلِكتاِب  ِمَن  إِلَْيَك  أَْوَحْينا    اَوالَِّذي 
 َبنْيَ َيَدْيِه ِإنَّ اَّللََّ ِبِعباِدِه خَلَِبرٌي َبِصريٌ  ِلما

 31 فاطر  اسم مبين

 أِلُويل َوَوَهْبنا َله  َأْهَله  َوِمثْـَله ْم َمَعه ْم َرْْحًَة ِمنَّا َوِذْكرى   45
 اأْلَْلبابِ 

اسم 
 معرب

 43 ص

َخَلْقت  بَِيَديَّ    ِلماقاَل ي ِإْبِليس  ما َمنَـَعَك َأْن َتْسج َد    46
 َأْسَتْكرَبَْت أَْم ك ْنَت ِمَن اْلعاِلنَي  

 75 ص اسم مبين
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َشِهْدمت ْ َعَلْينا قال وا أَْنَطَقَنا اَّللَّ  الَِّذي   لَِ َوقال وا جِل ل وِدِهْم    47
 أَْنَطَق ك لَّ َشْيء  

 21 فصلت  اسم مبين

َوَمْن َأساَء فـََعَلْيها مث َّ ِإىل    َفِلنَـْفِسهِ   اَمْن َعِمَل صاحلًِ   48
 َربِ ك ْم تـ ْرَجع ونَ 

اسم 
 معرب

 15 اجلاثية

أَتَْسْوا  49 آاتك ْم    ِلَكْيال  مبا  تـَْفَرح وا  َوال  فاَتك ْم  ما  َعلى 
بُّ ك لَّ خم ْتال  َفخ ور    َواَّللَّ  ال حيِ 

مصدر 
 مؤول 

 23 احلديد

َتِغي َمْرضاَت    لَِ ي أَيُـَّها النَِّبُّ    50 حت َر ِم  ما َأَحلَّ اَّللَّ  َلَك تـَبـْ
 أَْزواِجَك َواَّللَّ  َغف وٌر َرِحيٌم  

 1 التحرمي اسم مبين
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 أواًل: الفرق بني الم امللك والم االستحقاق والم االختصاص. 
ويف    .وهو أصل معانيهاومل يذكر الزخمشري يف مفصله غريه. قيل:  ،  حقيقة يف االختصاص  الالم

 تفرقة بني هذه األنواع:   ة السطور التالي 
موصلة ملعىن امللك إىل  تقع بني ذاتني وتدخل على من يتصور منه امللك، فهي : الم امللك -1

املالك قبل  وقد تتقدم مع    (،زيدلِ املال  ، كقولنا: )املالك وهي متصلة ابملالك ال اململوك
عبد هللا ِـ ل)و  (،زيد ماللِ ) أنه ال بد من تقدير فعل تكون من صلته كقولك:  اململوك إالَّ 

 . 1امللك :ألن التقدير معىن (ثوب
واسم    معىن واسم ذات ويكون املعىن خمتًصا هبذه الذات،تقع بني اسم  :  الم االستحقاق -2

  –أمومة  –)أخوة  ل: مثهو اسم يدل على صفة معنوية جمردة وليس شيًئا حمسوًسا  املعىن: 
ل امللكـ ) إسالم(، فهي أشياء معنوية غري حمسوسة. ومعناها متقارب   أانَّ فصلنا إالَّ   (الم 

احلمد )أي:  {  ليهِ ـلِ احلمُد  من األشياء ما تستحق وال يقع عليها امللك؛ كقوله: }بينهما ألن َّ 
 .  (مستحق هلل

احلصري  تقع بني ذاتني وتدخل على ما ال يتصور منه امللك، كقولنا: ):  الم االختصاص -3
 . (مسجدلْ لِ 

 
 الم االختصاص الم االستحقاق الم امللك 

 املعىن 
تقع بني ذاتني وتدخل 
على من يتصور منه 

 امللك. 

معىن واسم  تقع بني اسم 
ذات ويكون املعىن 
 خمتًصا هبذه الذات. 

تقع بني ذاتني 
وتدخل على ما ال  
 يتصور منه امللك.

 ْلمسجدلِ احلصري  ليهِ ـلِ احلمُد  زيد لِ  املال األمثلة 

 
 

 

 (.62)ص: ((، للزجاجيلالماتي نظر: ))ا 1
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 تدريب: 
ميكنك اْلن حتديد أنواع الالم وفًقا هلذه اْليت القرآنية التالية واإلجابة يف األماكن املخصصة  

 لذلك. 
 امللك أمثلة على الم االستحقاق والم االختصاص والم 

 نوع الالم  املوضع  م
اسم 
 السورة 

رقم 
 اآلية 

 2 الفاحتة االستحقاق َربِ  اْلَعاَلِمنيَ  احلَْْمد  َّللَِّ   1

َخَلَق السََّماَواِت َواأْلَْرَض َوَجَعَل الَِّذي    احلَْْمد  َّللَِّ   2
 الظُّل َماِت َوالنُّورَ 

 1 األنعام االستحقاق

الَِّذي َهَدااَن هِلََذا َوَما ك نَّا  َّللَِّ احلَْْمد   َوقَال وا   3
 لِنَـْهَتِدَي َلْواَل َأْن َهَدااَن اَّللَّ  

 43 األعراف االستحقاق

الَِّذي مَلْ يـَتَِّخْذ َوَلًدا َومَلْ َيك ْن َله    احلَْْمد  َّللَِّ َوق ِل   4
 َشرِيٌك يف اْلم ْلكِ 

 111 اإلسراء االستحقاق

5  
النَّاس  َقْد َجاَءْتك ْم َمْوِعَظٌة ِمْن َربِ ك ْم  َيأَيُـَّها

 لِْلم ْؤِمِننيَ  َوه ًدى َوَرْْحَةٌ َوِشَفاٌء ِلَما يف الصُّد وِر 
 57 يونس  االستحقاق

 90 الشعراء  االختصاص لِْلم تَِّقنيَ   اجْلَنَّة  َوأ ْزلَِفِت   6

 31 ق االختصاص َغرْيَ بَِعيد   لِْلم تَِّقنيَ   اجْلَنَّة  َوأ ْزلَِفِت   7

 8 اإلسراء االختصاص َحِصريًا لِْلَكاِفرِينَ  َجَهنَّمَ َوَجَعْلَنا   8

 102 الكهف  االختصاص نـ ز اًل  لِْلَكاِفرِينَ  َجَهنَّمَ ِإانَّ أَْعَتْداَن   9

 68 العنكبوت  االختصاص لِْلَكاِفرِينَ  َمثْـًوى َجَهنَّمَ أَلَْيَس يف   10

لَْيَس  لِْلَكاِفرِينَ  (1)  َواِقع  ِبَعَذاب  َسَأَل َساِئٌل   11
 َله  َداِفعٌ 

 2، 1 املعارج  االستحقاق
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12  
ي ورِث ها َمْن َيشاء  ِمْن ِعباِدِه   َّللَِّ اأْلَْرَض ِإنَّ 

 َواْلعاِقَبة  لِْلم تَِّقنيَ 
 128 األعراف امللك

اأْلَْرِض َوِإىَل اَّللَِّ السََّماَواِت َوَما يف يف  َما َوَّللَِّ   13
 تـ ْرَجع  اأْل م ور  

آل   امللك
 عمران 

109 

السََّماَواِت َوَما يف اأْلَْرِض يـَْغِفر  ِلَمْن يف  َما َوَّللَِّ   14
 َيَشاء  َويـ َعذِ ب  َمْن َيَشاء  َواَّللَّ  َغف وٌر َرِحيمٌ 

 امللك
آل  
 عمران 

129 

السََّماَواِت َوَما يف اأْلَْرِض وََكاَن اَّللَّ  يف  َما َوَّللَِّ   15
يطًا   ِبك لِ  َشْيء  حمِ 

 126 النساء  امللك

السََّماَواِت َوَما يف اأْلَْرِض وََكَفى اِبَّللَِّ يف    َما  َوَّللَِّ   16
 وَِكياًل 

 132 النساء  امللك

17  
اأْلَْرِض  يف    َما  َوَّللَِّ  يف  َوَما  لَِيْجزَِي  السََّماَواِت 

َأْحَسن وا   الَِّذيَن  َوجَيْزَِي  َعِمل وا  مبَا  َأَساء وا  الَِّذيَن 
 اِبحْل ْسىَن 

 31 النجم امللك

السََّماَواِت َواأْلَْرِض وََكاَن اَّللَّ  َعِليًما    ج ن ود    َوَّللَِّ   18
 َحِكيًما

 4 الفتح امللك

19  
َا   لِ ِإُنَّ َواْلَعاِمِلنَي    رَاءِ ْلف قَ الصََّدقَات   َواْلَمَساِكنِي 

َها َواْلم َؤلََّفِة قـ ل وهب  ْم َويف الر ِقَاِب َواْلَغارِِمنَي َويف  َعَليـْ
 َسِبيِل اَّللَِّ َواْبِن السَِّبيلِ 

 60 التوبة االستحقاق

20  
ِإْن أَرَاَد النَِّبُّ   لنَِّب ِ نـَْفَسَها لِ ِإْن َوَهَبْت  َواْمرَأًَة م ْؤِمَنًة  

 َأْن َيْستَـْنِكَحَها َخاِلَصًة َلَك ِمْن د وِن اْلم ْؤِمِننيَ 
 50 األحزاب االختصاص

 1 ْلم َطفِ ِفنيَ ا االختصاص ْلم َطفِ ِفنيَ َوْيٌل لِ   21

ِبِه    22 ق طِ َعْت  أَْو  اجْلَِبال   ِبِه  س ريِ َْت  قـ ْرآاًن  َأنَّ  َوَلْو 
يًعا   اأْلَْمر   هِ لَّ ِـ لاأْلَْرض  أَْو ك لِ َم ِبِه اْلَمْوَتى َبْل   مجَِ

 31 الرعد  امللك
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 143 األعراف االختصاص وََكلََّمه  َربُّه   ِميَقاتَِنام وَسى لِ َوَلمَّا َجاَء   23

ِحجُّ   هلَّ ِـ لو   24 النَّاِس  إِلَْيِه    َعَلى  اْسَتطَاَع  َمِن  اْلبَـْيِت 
 َسِبياًل 

 االختصاص
آل  
 عمران 

97 

ِمنـْه ْم َشْيءٌ    25 َعَلى اَّللَِّ  َُيَْفى  اَل  يـَْوَم ه ْم اَبرِز وَن 
 اْلَواِحِد اْلَقهَّارِ  َّللَِّ اْليَـْوَم  اْلم ْلك  ِلَمِن 

 16 غافر  االختصاص

َعاِصَفًة ََتْرِي أِبَْمرِِه ِإىَل اأْلَْرِض   الر ِيحَ   س َلْيَمانَ لِ وَ   26
 الَّيِت اَبرَْكَنا ِفيَها وَك نَّا ِبك لِ  َشْيء  َعاِلِمنيَ 

 81 األنبياء  االختصاص
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 . الم التعليل والم العاقبة: الفرق بني اثنًيا
 (.أْنحـلِ )أذاكر هي الالم اليت بعدها نتيجة مقصودة ملا قبلها، كقولنا: : التعليلالم  -1
هي الالم اليت بعدها نتيجة غري مقصودة ملا قبلها، وهي اليت يسميها الكوفيون :  العاقبةالم   -2

 {َوَحَزّنً   اهَلُْم َعُدوًّ   َيُكونَ لِ فَاْلتَـَقَطُه آُل ِفْرَعْوَن  } ، ومن أمثلة ذلك قوله:  الم الصريورة
يلتقطوه لذلك[  8]القصص:   ليكون هلم فرحً   ،وهم مل  التقطوه  فلما كان ا وسرورً إُنا  ا 

 جاز أن يقال ذلك فدلت الالم على عاقبة األمر ا وحزانً عاقبة أمره إىل أن صار هلم عدوً 
]يوسف:   {اينيِ َأرَاين َأْعِصُر مَخْرً }إشيء ابسم عاقبته كما قال تعاىل:  والعرب قد تسمي ال

 .1اها بذلكا فسمَّ ا تؤول عاقبته إىل أن يكون مخرً ؛ إُنا كان يعصر عنبً [36

 
 

اخلالُف بني الكوفيني والبصريني يف جعل المي )التعليل والعاقبة( من حروف  
 اجلر أو من حروف النصب

 البصريون  الكوفيون  
الم   –الم التعليل  
 العاقبة 

 حرفان للجر  حرفان للنصب

 بعدمها  (أن مضمرةـ )يكون ب نفسها  (الالمِ ـ )يكون ب النصب 

وجود املصدر 
 املؤول

 ال يوجد
 (أن والفعل)املصدر املؤول من 

يف حمل جر اسم جمرور حبرف 
 اجلر )الالم(. 
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 .رأي الكوفيني يف الم التعليل والم العاقبةمثال معرب ل
 الم العاقبة الم التعليل   

 اهَل ْم َعد و   َيُكونَ لِ اْلتَـَقطَه  آل  ِفْرَعْوَن فَ  . أْنحَ ـلِ أذاكر  األمثلة 
 . َوَحَزانً 

 ال حمل له من اإلعراب. كسر: حرف نصب مبين على الالالم الالم 

املضارع بعد 
 الالم 

: فعل مضارع منصوب بـ أْنحَ 
)الالم( وعالمة نصبه الفتحة  

 الظاهرة. 

  انقص انسخ : فعل مضارعيكونَ 
منصوب بـ )الالم( وعالمة نصبه  

 الفتحة الظاهرة. 

 
 .يف الم التعليل والم العاقبة البصرينيرأي مثال معرب ل

 الم العاقبة الم التعليل   

 اهَل ْم َعد و   َيُكونَ لِ اْلتَـَقطَه  آل  ِفْرَعْوَن فَ  . أْنحَ لِـأذاكر  األمثلة 
 . َوَحَزانً 

 ال حمل له من اإلعراب. الكسرحرف جر مبين على  الالم:  الالم 

املضارع 
 بعد الالم 

: فعل مضارع منصوب بـ )أن(  أْنحَ 
، وعالمة  ( الم التعليل)املضمرة بعد 

 نصبه الفتحة الظاهرة. 

فعل مضارع انقص انسخ : يكونَ 
الم )منصوب بـ )أن( املضمرة بعد 

 ، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. (العاقبة

املصدر 
 املؤول

يف  (أن والفعل)من  واملصدر املؤول
حمل جر اسم جمرور حبرف اجلر 

( صلة  أّن  ومجلة )أْنح. (الالم)
املضمرة( ال حمل  املوصول احلريف )أن 

 هلا من اإلعراب.

يف  (أن والفعل)من  واملصدر املؤول
حمل جر اسم جمرور حبرف اجلر 

( هلم عدًوا  ومجلة )يكون  (.الالم)
صلة املوصول احلريف )أن املضمرة( ال  

 حمل هلا من اإلعراب. 
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 املصدر املؤول ابلصريح
 أواًل: حروف املصدرية. 

كي   –أن املصدرية  –لو املصدرية  –، وهي: )مهزة التسوية وحروف املصدرية ستة أحرف 
 أنَّ املصدرية(.  –ما املصدرية  –
املصدر.  : اثنًيا  

 وهو التصريف الرابع للكلمة.  
 مصدر أمر  مضارع  ماضٍ  

 كتابة  اكتبْ  يكتب   كتبَ 

صوم/   صم يصوم  صام 
 صيام 

 قيام  قم  يقوم  قام 
 فـَْهم افهم يفهم  فهم

الالمات اليت أييت بعدها أن املصدرية.  : اثلثًا  
الم اجلحود(. والثابت اإلعرايب؛   –الم العاقبة    –)الم التعليل    :، وهيثالثة المات ال رابع هلا 
 كالتايل: 

 للجحود( مبين على الكسر ال حمل له من اإلعراب.  –للعاقبة  –: حرف جر )للتعليل الالم -1
الالم)الفعل:   -2 ب(بعد  )التعليل    (أن املضمرةـ ): فعل مضارع منصوب   – العاقبة    –بعد الم 

 اجلحود(، وعالمة نصبه )...( 
 . ( الالم))أن والفعل( يف حمل جر اسم جمرور حبرف اجلر  واملصدر املؤول من -3
 بعد )أن املضمرة( صلة املوصول احلريف )َأْن( ال حمل هلا من اإلعراب. واجلملة الفعلية -4
مع )الم التعليل والم العاقبة(، ويتعلق خبرب حمذوف لـ )كان   يتعلق ابلفعل قبله  واجلار واجملرور -5

 . أو يكون( مع )الم اجلحود(
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)الم التعليل(  لـ مثال معرب  
فـََوْيٌل هَلُْم   قَِلياًل  اِبِه ََثَنً  َيْشرَتُوالِ فـََوْيٌل لِلَِّذيَن َيْكتـُُبوَن اْلِكتاَب أِبَْيِديِهْم ُثَّ يـَُقوُلوَن هذا ِمْن ِعْنِد اَّللَِّ }

 [79]البقرة:  {ممَّا َكتَـَبْت أَْيِديِهْم َوَوْيٌل هَلُْم ممَّا َيْكِسُبونَ 
 إعراهبا الكلمة 

 ليشرتوا 

 الم التعليل حرف جر مبين على الكسر ال حمل له من اإلعراب. )الالم(: 
  (الم التعليل )بعد  (أن املضمرةـ )فعل مضارع منصوب ب(: يشرتوا)

 . ه من األمثلة اخلمسةألنَّ  ؛وعالمة نصبه حذف النون 
 ضمري ابرز متصل مبين على السكون يف حمل رفع فاعل. )واو اجلماعة(: 

 يف حمل جر اسم جمرور حبرف اجلر )الالم(.  (أن والفعل)واملصدر املؤول من 
 وشبه اجلملة من اجلار واجملرور يتعلق ابلفعل )يقولون(. 

 ( ال حمل هلا من اإلعراب.أن املضمرة { صلة املوصول احلريف )يشرتوا به َثًناواجلملة }

 
)الم العاقبة(لـ مثال معرب   

 [ 8]القصص: { َوَحَزّنً ا  هَلُْم َعُدوًّ  َيُكونَ لِ فَاْلتَـَقَطُه آُل ِفْرَعْوَن }
 إعراهبا الكلمة 

 ليكون 

 الم العاقبة حرف جر مبين على الكسر ال حمل له من اإلعراب. )الالم(: 
 ( الم العاقبة )بعد    (أن املضمرةـ )فعل مضارع انقص انسخ منصوب ب(:  يكون)

 وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.
 . ضمري مسترت جوازًا تقديره )هو( اسم )يكون(

 حمل جر اسم جمرور حبرف اجلر )الالم(. واملصدر املؤول من )أن والفعل( يف 
 وشبه اجلملة من اجلار واجملرور يتعلق ابلفعل )التقط(.  

 ( ال حمل هلا من اإلعراب.أن املضمرة { صلة املوصول احلريف )يكون هلم عدًواواجلملة }
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هي الم العاقبة أو الصريورة ال للتعليل يف املعىن ألهنم مل يقصدوا ذلك وإُنا كان املآل والعاقبة له ولكنها مثل الم التعليل    ،الالم  1
 . (1/131لدرويش ) ((،إعراب القرآن وبيانهي نظر: )) .يف العمل

 .(2/83) ي نظر: ))إعراب القرآن وبيانه((، لدرويش. قالوا ذلك ليصريوا اىل هذه العاقبة :أي ،الم العاقبة أو الصريورة ،الالم 2

وأرى أنه ال مانع من أن   ،هي للتعليل أي وفقهم للتوبة ليحصلوا عليها وينشئوها فحصلت املغايرة وصح التعليل:  قيل  ،الالم  3
 . (4/186)ر: ))إعراب القرآن وبيانه((، لدرويش ي نظ. تكون الم العاقبة أو الصريورة أي فكانت عاقبتهم التوبة

ولكن    ،ا هلم من اختاذ األندادا حقيقي  وليضلوا قيل الالم للعاقبة أو الصريورة وقيل هي على ابهبا من التعليل ولكن ليس ذلك غرضً   4
 (. 5/191)ي نظر: ))إعراب القرآن وبيانه((، لدرويش  .  ملا كان ذلك نتيجة له شبه ابلغرض وأدخل عليه الالم بطريق االستعارة التبعية

إعراب  اجلدول يف  ي نظر: )).  وليتمتعوا  وقرئفيهما الم العاقبة واملآل وحيتمل أن تكون الالم فيهما الم األمر  وجيوز أن تكون الالم    5
 . (7/459) ((، للصايف القرآن

 أمثلة على الم العاقبة

اسم  نوع الالم املوضع  م
 السورة 

رقم 
 اآلية 

َعَلْيك مْ قَال وا    1 فـََتَح اَّللَّ   ث وهَن ْم مبَا  بِِه    لِي َحاجُّوك مْ   َأحت َدِ 
 76 البقرة  1الم العاقبة ِعْنَد َربِ ك ْم أََفاَل تـَْعِقل ونَ 

اَّللَّ  َذِلَك   لَِيْجَعلَ َلْو َكان وا ِعْنَداَن َما َمات وا َوَما ق ِتل وا    2
 َحْسَرًة يف قـ ل وهِبِمْ 

الم التعليل أو  
 2العاقبة

 156 آل عمران 

 ِإنَّ اَّللََّ ه َو التـَّوَّاب  الرَِّحيم   لِيَـت وب وامث َّ اَتَب َعَلْيِهْم   3
أو الم  الم العاقبة
 3التعليل 

 118 التوبة 

َعْن َسِبيِلِه ق ْل مَتَتـَّع وا فَِإنَّ    لِي ِضلُّواَوَجَعل وا َّللَِِّ أَْنَداًدا    4
 30 إبراهيم  4الم العاقبة النَّارِ َمِصريَك ْم ِإىَل 

 لَِيْكف ر وا(  65فـََلمَّا ََنَّاه ْم ِإىَل اْلرَبِ  ِإَذا ه ْم ي ْشرِك وَن )  5
َناه ْم   66 العنكبوت  5الم العاقبة َفَسْوَف يـَْعَلم ونَ  َولِيَـَتَمتـَّع وامبَا آتـَيـْ

َأهؤ الِء َمنَّ اَّللَّ     لِيَـق ول واوََكذِلَك فـَتَـنَّا بـَْعَضه ْم بِبَـْعض     6
 53 األنعام الم التعليل أو العاقبة َعَلْيِهْم ِمْن بـَْيِننا أَلَْيَس اَّللَّ  أِبَْعَلَم اِبلشَّاِكرِينَ 

اْْليِت    7 ن َصرِ ف   َولِنـ بَـيِ َنه   َدَرْسَت    َولِيَـق ول واوََكذِلَك 
 105 األنعام الم التعليل أو العاقبة لَِقْوم  يـَْعَلم ونَ 

 لَِيْمك ر واوََكَذِلَك َجَعْلَنا يف ك لِ  قـَْريَة  َأَكاِبَر جم ْرِِميَها    8
 123 األنعام الم التعليل أو العاقبة ِفيَها
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ن  معىن التعليل فيها وارد على طريق اجملاز دون  إ  :أي  ،حرف جر للتعليل أو هي الم العاقبة مبعىن الصريورة وليست للتعليل  ،الالم  1
شاف الزخمشري وأضاف  هذا ما ذكره ك  ، ولكن احملبة والتبينا وحزانً أن يكون هلم عدوً   ألنه مل يكن داعيهم اىل االلتقاط  ،احلقيقة
ملا كان نتيجة التقاطهم له وَثرته شبه ابلداعي الذي يفعل الفاعل الفعل ألجله وهو اإلكرام الذي هو نتيجة اجمليء والتأدب    أن ذلك

هللا  اإلعراب املفصل لكتاب  يُنظر: ))  وأن هذه الالم استعريت ملا يشبه التعليل.الذي هو َثرة الضرب يف قولك ضربته ليتأدب.  
. كمن تبنيه، ولكن حملبتهم له، وبغية ا وحزانً ذلك أن الدافع إىل االلتقاط مل يكن ليكون هلم عدوً (. 8/362لعبد الواحد ) ((،املرتل
اجلدول  ي نظر: ))(.  الم العاقبة) واحلقيقة أهنم التقطوه للمحبة. فكانت عاقبته للعداوة. ولذلك مس يت الالم    (،ضربته ليتأدب)يقول  
 . (20/232) ((، للصايفاب القرآنيف إعر 

 ((، للصايف اجلدول يف إعراب القرآني نظر: )))متت عوا(.    أو هي الم األمر، وتفيد التهديد، فاملضارع جمزوم، ومثله مبعىن التهديد:  2
(21/45 .) 

الشَّْيطَان     9 هَل َما  و ورَِي   لِيـ ْبِديَ فـََوْسَوَس  َما  هَل َما 
 20 األعراف  التعليل الم العاقبة أو  َعنـْه َما ِمْن َسْوآِِتَِما 

اْلَمِديَنِة    10 َلَمْكٌر َمَكْرمت  وه  يف  ِمْنها   لِت ْخرِج واِإنَّ هذا 
 123 األعراف  الم التعليل أو العاقبة َأْهَلها َفَسْوَف تـَْعَلم ونَ 

زِيَنًة    11 َوَمََلَه   ِفْرَعْوَن  آتـَْيَت  ِإنََّك  َربَـَّنا  م وَسى  قَاَل 
نـَْيا َربَـَّنا   88 يونس  الم العاقبة َعْن َسِبيِلكَ  لِي ِضلُّواَوأَْمَوااًل يف احْلََياِة الدُّ

12  
ِبَرهبِ ِْم  ِمْنك ْم  َفرِيٌق  ِإَذا  َعْنك ْم  الضُّرَّ  ِإَذا َكَشَف  مث َّ 

( فـََتَمتـَّع وا   لَِيْكف ر وا(  54ي ْشرِك وَن  َناه ْم  آتـَيـْ مبَا 
 َفَسْوَف تـَْعَلم وَن 

،  54 النحل  الم العاقبة أو التعليل 
55 

ِفْرَعْوَن    13 آل   ِإنَّ   لَِيك ونَ فَاْلتَـَقطَه   َوَحَزاًن  َعد و ا  هَل ْم 
ا كان وا خاِطِئنيَ   8 القصص 1الم العاقبة ِفْرَعْوَن َوهاماَن َوج ن وَدمه 

14  
 (37َُيَاف وَن يـَْوًما تـَتَـَقلَّب  ِفيِه اْلق ل وب  َواأْلَْبَصار  )

اَّللَّ  َأْحَسَن َما َعِمل وا َويَزِيَده ْم ِمْن َفْضِلِه    لَِيْجزِيـَه م  
 َواَّللَّ  يـَْرز ق  َمْن َيَشاء  ِبَغرْيِ ِحَساب  

ا الم  األظهر أهن 
،  37 النور  تعليل 

38 

15  
مث َّ ِإَذا أََذاقـَه ْم ِمْنه  َرْْحًَة ِإَذا َفرِيٌق ِمنـْه ْم ِبَرهبِ ِْم ي ْشرِك وَن 

َفَسْوَف   لَِيْكف ر وا(  33) فـََتَمتـَّع وا  َناه ْم  آتـَيـْ مبَا 
 (34تـَْعَلم وَن )

،  33 الروم 2الم العاقبة
34 

16  ( تـَب وَر  َلْن  َِتاَرًة  أ ج وَره ْم    لِيـ َوفِ يَـه مْ   (29يـَْرج وَن 
 َويَزِيَده ْم ِمْن َفْضِلِه ِإنَّه  َغف وٌر َشك ورٌ 

الم التعليل أو الم 
 30 فاطر العاقبة
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ألن كال من الباء والالم تكوانن للتعليل فكان اخللق معلاًل ابجلزاء، واختار الزخمشري أن يكون معطوفًا على معلل حمذوف تقديره    1
ليدل هبا على قدرته ولتجزى كل نفس، واختار ابن عطية أن تكون الم العاقبة أو الصريورة أي وصار األمر منها من حيث اهتدى  

 . (9/154) ((، للصايفاجلدول يف إعراب القرآني نظر: ))ن وليس ببعيد. هبا قوم وضل  هبا آخرو 
 . (3/268للدعاس ) ((،إعراب القرآني نظر: )) 2
للتعليلالالَّ   3 الصريورة وليست  أو  العاقبة  السوء  . واملعىن:  م الم  فللمسيء  أن يكون فيهم حمسن ومسيء  أمر اخللق  )أن عاقبة 

 . .(عليه معىن امللك مبا دلَّ وللمحسن احلسىن، وهي متعلقة  
 .(12/490لعبد الواحد ) ((،اإلعراب املفصل لكتاب هللا املرتلي نظر: )). ن الالم الم العاقبةأل (ليها)إ  :مبعىن (هلا)و  4

ك لُّ   ت ْجَزىلِ وَ َوَخَلَق اَّللَّ  السََّماَواِت َواأْلَْرَض اِبحلَْقِ     17
 نـَْفس  مبَا َكَسَبْت َوه ْم اَل ي ْظَلم ونَ 

الم التعليل أو الم 
 1العاقبة

 22 اجلاثية

الم التعليل أو الم  لَِتعاَرف واَوَجَعْلناك ْم ش ع واًب َوقَباِئَل   18
 13 احلجرات  العاقبة

ْنَس ِإالَّ   19  56 الذاريت  2الم العاقبة لِيَـْعب د ونِ َوما َخَلْقت  اجلِْنَّ َواإْلِ

  ْجزِيَ لِيَ َوَّللَِِّ ما يف السَّماواِت َوما يف اأْلَْرِض    20
 31 النجم 3الم العاقبة الَِّذيَن َأساؤ ا مبا َعِمل وا 

 5 الزلزلة  4الم العاقبة اهلَ أبَِنَّ َربََّك أَْوحى   21
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 مثلة على الم التعليل أ
 رقم اآلية  اسم السورة املوضع  م

1  
فـََوْيٌل لِلَِّذيَن َيْكتـ ب وَن اْلِكتاَب أِبَْيِديِهْم مث َّ يـَق ول وَن هذا 

فـََوْيٌل هَل ْم ممَّا َكتَـَبْت   قَِلياًل   ا ِبِه ََثَنً   لَِيْشرَتُواِمْن ِعْنِد اَّللَِّ  
 أَْيِديِهْم َوَوْيٌل هَل ْم ممَّا َيْكِسب ونَ 

 79 البقرة

َوَسطً وََكذِلَك    2 أ مًَّة  َعَلى   لَِتُكونُوا  اَجَعْلناك ْم  ش َهداَء 
 النَّاسِ 

 143 البقرة

َلَة الَّيِت ك ْنَت َعَلْيها ِإالَّ    3 َمْن يـَتَِّبع    لِنَـْعَلمَ َوما َجَعْلَنا اْلِقبـْ
َقِلب  َعلى َعِقبَـْيهِ   الرَّس وَل ممَّْن يـَنـْ

 143 البقرة

َواْخَشْوِن    4 خَتَْشْوه ْم  َوَلَعلَّك ْم   َوأِلُمِتَّ َفال  َعَلْيك ْم  نِْعَميِت 
 َِتَْتد ونَ 

 150 البقرة

5  
اْلع ْسَر   ِبك م   ي رِيد   َوال  اْلي ْسَر  ِبك م   اَّللَّ    َولُِتْكِمُلواي رِيد  

ُوااْلِعدََّة   اَّللََّ َعلى ما َهداك ْم َوَلَعلَّك ْم َتْشك ر ونَ  َولُِتَكربِي
 185 البقرة

َنك ْم اِبْلباِطِل َوت ْدل وا هِبا ِإىَل احْل كَّاِم   6 َوال ََتْك ل وا أَْمواَلك ْم بـَيـْ
مثِْ َوأَنـْت ْم تـَْعَلم ونَ   اَفرِيقً  لَِتْأُكُلوا  ِمْن أَْمواِل النَّاِس اِبإْلِ

 188 البقرة

احْلَْرَث ِفيها َويـ ْهِلَك    لِيـُْفِسدَ َوِإذا تـََوىلَّ َسعى يف اأْلَْرِض    7
بُّ اْلَفسادَ   َوالنَّْسَل َواَّللَّ  ال حيِ 

 205 البقرة

8  
م َبشِ رِيَن  النَِّبيِ نَي  اَّللَّ   فـَبَـَعَث  واِحَدًة  أ مًَّة  النَّاس   كاَن 

َبنْيَ النَّاِس   لَِيْحُكمَ َوم ْنِذرِيَن َوأَنـَْزَل َمَعه م  اْلِكتاَب اِبحلَْقِ   
 ِفيَما اْختَـَلف وا ِفيهِ 

 213 البقرة

9  
َأَجَله نَّ فََأْمِسك وه نَّ مبَْعر وف   َوِإذا طَلَّْقت م  النِ ساَء فـَبَـَلْغَن  

 لِتَـْعَتُدوا  اأَْو َسر ِح وه نَّ مبَْعر وف  َوال مت ِْسك وه نَّ ِضرارً 
 231 البقرة



  
 أتليف/ حممد مكاوي  الالمات يف القرآن الكرميشرح كتاب 

 

 
 
 142 

10  

فَاْنظ ْر ِإىل َطعاِمَك َوَشراِبَك مَلْ يـََتَسنَّْه َواْنظ ْر ِإىل ِْحارَِك 
اْلِعظاِم َكْيَف نـ ْنِشز ها آيًَة لِلنَّاِس َواْنظ ْر ِإىَل    َولَِنْجَعَلكَ 

َ َله  قاَل أَْعَلم  َأنَّ اَّللََّ َعلى   امث َّ َنْكس وها حلَْمً  فـََلمَّا تـََبنيَّ
 ك لِ  َشْيء  َقِديرٌ 

 259 البقرة

11  
َوِإْذ قاَل ِإْبراِهيم  َربِ  أَِرِن َكْيَف حت ِْي اْلَمْوتى قاَل أََوملَْ 

 قـَْلِب  نَّ لَِيْطَمئِ تـ ْؤِمْن قاَل بَلى َولِكْن 
 260 البقرة

12  
تـََر ِإىَل الَِّذيَن أ وت وا َنِصيبً  ِمَن اْلِكتاِب ي ْدَعْوَن ِإىل   اأمََلْ 

اَّللَِّ   َوه ْم   لَِيْحُكمَ ِكتاِب  ِمنـْه ْم  َفرِيٌق  يـَتَـَوىلَّ  مث َّ  نَـه ْم  بـَيـْ
 م ْعرِض ونَ 

 23 آل عمران 

13  
قً  َلك ْم بـَْعَض   َوأِلُِحلَّ ِلما َبنْيَ َيَديَّ ِمَن التـَّْوراِة    اَوم َصدِ 

الَِّذي ح ر َِم َعَلْيك ْم َوِجئـْت ك ْم ِِبيَة  ِمْن َربِ ك ْم فَاتَـّق وا اَّللََّ 
 َوَأِطيع ونِ 

 50 آل عمران 

 لَِتْحَسُبوهُ َوِإنَّ ِمنـْه ْم َلَفرِيًقا يـَْلو وَن أَْلِسنَـتَـه ْم اِبْلِكَتاِب    14
 ِمَن اْلِكَتابِ 

 78 آل عمران 

15  
م   ِإْن مَيَْسْسك ْم قـَرٌْح فـََقْد َمسَّ اْلَقْوَم قـَرٌْح ِمثْـل ه  َوتِْلَك اأْلَيَّ

اَّللَّ  الَِّذيَن آَمن وا َويـَتَِّخَذ ِمْنك ْم   َولِيَـْعَلمَ ن داِوهل ا َبنْيَ النَّاِس  
 ش َهداءَ 

 140 آل عمران 

 141 آل عمران  اَّللَّ  الَِّذيَن آَمن وا َومَيَْحَق اْلكاِفرِينَ  َولُِيَمحِيصَ   16

17  
ت ْم ِمْن بـَْعِد ما  َحىتَّ ِإذا َفِشْلت ْم َوتَناَزْعت ْم يف اأْلَْمِر َوَعَصيـْ
نْيا َوِمْنك ْم َمْن ي رِيد   بُّوَن ِمْنك ْم َمْن ي رِيد  الدُّ أَراك ْم ما حتِ 

َتِلَيُكمْ ه ْم  اْْلِخَرَة مث َّ َصَرَفك ْم َعنْـ   لِيَـبـْ
 152 آل عمران 

18  
ا  ِْلي هَل ْم َخرْيٌ أِلَنـْف ِسِهْم ِإُنَّ ا ُن  َوال حَيَْسََبَّ الَِّذيَن َكَفر وا أُنَّ

ِْلي هَل ْم   َوهَل ْم َعذاٌب م ِهنيٌ  اِإَثًْ  لِيَـْزداُدواُن 
 178 آل عمران 
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19  
 اَأْن َترِث وا النِ ساَء َكْرهً ي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمن وا ال حيَِلُّ َلك ْم  

ت م وه نَّ  لَِتْذَهُبواَوال تـَْعض ل وه نَّ   بِبَـْعِض ما آتـَيـْ
 19 النساء 

ْلناه ْم ج ل ودً   20  لَِيُذوُقوا َغرْيَها    ا ك لَّما َنِضَجْت ج ل ود ه ْم بَدَّ
 اَحِكيمً  ااْلَعذاَب ِإنَّ اَّللََّ كاَن َعزِيزً 

 56 النساء 

اْلِكَتاَب اِبحلَْقِ     21 إِلَْيَك  أَنـْزَْلَنا  النَّاِس    لَِتْحُكمَ ِإانَّ  مبَا َبنْيَ 
 أَرَاَك اَّللَّ  َواَل َتك ْن لِْلَخائِِننَي َخِصيًما

 105 النساء 

َوم ْنِذرِيَن    ر س اًل   22 اَّللَِّ َيُكوَن    لَِئالَّ م َبشِ رِيَن  َعَلى  لِلنَّاِس 
 ح جَّةٌ 

 165 النساء 

 6 املائدة َعَلْيك ْم ِمْن َحرَج   لَِيْجَعلَ ما ي رِيد  اَّللَّ    23

ما َأاَن بِباِسط  َيِدَي إِلَْيَك   لِتَـْقتـَُليِن لَِئْن َبَسْطَت ِإيَلَّ َيَدَك    24
 أِلَقْـتـ َلَك ِإن ِ َأخاف  اَّللََّ َربَّ اْلعاَلِمنيَ 

 28 املائدة

َكْيَف ي وارِي   ِلرُيِيَهُ يـَْبَحث  يف اأْلَْرِض    فـَبَـَعَث اَّللَّ  غ راابً   25
 َسْوأََة َأِخيهِ 

 31 املائدة

َواِحَدًة    26 أ مًَّة  جَلََعَلك ْم  اَّللَّ   َشاَء  ُلوَُكمْ   َوَلِكنْ َوَلْو  يف   لِيَـبـْ
 َما آاَتك مْ 

 48 املائدة

27  
َفَجزاٌء ِمْثل  ما قـََتَل ِمَن النـََّعِم حَيْك م  ِبِه َذوا َعْدل  ِمْنك ْم 

َعْدل    َهْديً  أَْو  َمساِكنَي  َطعام   أَْو َكفَّارٌَة  اْلَكْعَبِة  ابِلَغ 
 َوابَل أَْمرِِه َعَفا  لَِيُذوقَ  اذِلَك ِصيامً 

 95 املائدة

28  
ِقيامً  احْلَراَم  اْلبَـْيَت  اْلَكْعَبَة  اَّللَّ   َوالشَّْهَر    ا َجَعَل  لِلنَّاِس 

َأنَّ اَّللََّ يـَْعَلم  ما   لِتَـْعَلُموااحْلَراَم َواهْلَْدَي َواْلَقالِئَد ذِلَك  
 يف السَّماواِت َوما يف اأْلَْرِض َوَأنَّ اَّللََّ ِبك لِ  َشْيء  َعِليمٌ 

 97 املائدة

29  
َنك ْم  ق ْل َأيُّ َشْيء  َأْكرَب  َشهاَدًة ق ِل اَّللَّ  َشِهيٌد بـَْييِن َوبـَيـْ

 ِبهِ  أِلُْنِذرَُكمْ َوأ وِحَي ِإيَلَّ هَذا اْلق ْرآن  
 19 األنعام
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بِبَـْعض     30 بـَْعَضه ْم  فـَتَـنَّا  اَّللَّ    لِيَـُقوُلواوََكذِلَك  َمنَّ  أَهؤ الِء 
 َعَلْيِهْم ِمْن بـَْيِننا أَلَْيَس اَّللَّ  أِبَْعَلَم اِبلشَّاِكرِينَ 

 53 األنعام

 55 األنعام َسِبيل  اْلم ْجرِِمنيَ   َولَِتْسَتِبنيَ وََكذِلَك نـ َفصِ ل  اْْليِت   31

32  
َوه َو الَِّذي يـَتَـَوفَّاك ْم اِبللَّْيِل َويـَْعَلم  ما َجَرْحت ْم اِبلنَّهاِر مث َّ  

َعث ك ْم ِفيِه   َأَجٌل م َسم ى مث َّ إِلَْيِه َمْرِجع ك ْم مث َّ   لِيـُْقضىيـَبـْ
ت ْم تـَْعَمل ونَ   يـ نَـبِ ئ ك ْم مبا ك نـْ

 60 األنعام

َوأ ِمْران    33 اهْل دى  لَِربِ    لُِنْسِلمَ اْئِتنا ق ْل ِإنَّ ه َدى اَّللَِّ ه َو 
 اْلعاَلِمنيَ 

 71 األنعام

34  
َواأْلَْرِض  السَّماواِت  َمَلك وَت  ِإْبراِهيَم  ن رِي  وََكذِلَك 

 ِمَن اْلم وِقِننيَ  َولَِيُكونَ 
 75 األنعام

35  
َيَدْيِه  َبنْيَ  الَِّذي  م َصدِ ق   م َباَرٌك  أَنـْزَْلَناه   َوَهَذا ِكَتاٌب 

ْنِذرَ   َوَمْن َحْوهَلَاأ مَّ اْلق َرى  َولِتـُ
 92 األنعام

َدَرْسَت َولِنـ بَـيِ َنه  لَِقْوم    َولِيَـُقوُلواوََكذِلَك ن َصرِ ف  اْْليِت    36
 يـَْعَلم ونَ 

 105 األنعام

 َوِلرَيَْضْوهُ إِلَْيِه أَْفِئَدة  الَِّذيَن ال يـ ْؤِمن وَن اِبْْلِخَرِة    َولَِتْصغى  37
 َولِيَـْقرَتِف وا ما ه ْم م ْقرَتِف ونَ 

 113 األنعام

38  
ي ْذَكِر اْسم  اَّللَِّ َعَلْيِه َوِإنَّه  َلِفْسٌق َوِإنَّ  َوال ََتْك ل وا ممَّا مَلْ 

 لُِيجاِدُلوُكمْ الشَّياِطنَي لَي وح وَن ِإىل أَْولِيائِِهْم 
 121 األنعام

ِفيها   لَِيْمُكُرواوََكذِلَك َجَعْلنا يف ك لِ  قـَْريَة  َأكاِبَر جم ْرِِميها    39
 َوما مَيْك ر وَن ِإالَّ أِبَنـْف ِسِهْم َوما َيْشع ر ونَ 

 123 األنعام

40  
وََكذِلَك َزيََّن ِلَكِثري  ِمَن اْلم ْشرِِكنَي قـَْتَل أَْوالِدِهْم ش رَكاؤ ه ْم 

وه  َولِيَـْلِبس وا َعَلْيِهْم ِدينَـه ْم َوَلْو شاَء اَّللَّ  ما فـََعل   ِلرُيُْدوُهمْ 
 َفَذْره ْم َوما يـَْفرَت ونَ 

 137 األنعام
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النَّاَس ِبَغرْيِ  لُِيِضلَّ  َفَمْن َأْظَلم  ممَِّن اْفرَتى َعَلى اَّللَِّ َكِذابً   41
 ِعْلم  ِإنَّ اَّللََّ ال يـَْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنيَ 

 144 األنعام

42  
َوه َو الَِّذي َجَعَلك ْم َخالِئَف اأْلَْرِض َوَرَفَع بـَْعَضك ْم فـَْوَق  

ُلوَُكمْ بـَْعض  َدَرجات    يف ما آاتك مْ  لِيَـبـْ
 165 األنعام

ْنِذرَ ِكتاٌب أ ْنزَِل إِلَْيَك َفال َيك ْن يف َصْدرَِك َحرٌَج ِمْنه     43  لِتـُ
 ِبِه َوِذْكرى لِْلم ْؤِمِننَي  

 2 األعراف

ْنِذرَ ِكتاٌب أ ْنزَِل إِلَْيَك َفال َيك ْن يف َصْدرَِك َحرٌَج ِمْنه     44  لِتـُ
 ِبِه َوِذْكرى لِْلم ْؤِمِننيَ 

 2 األعراف

45  
ت ْم َأْن جاءَك ْم ِذْكٌر ِمْن َربِ ك ْم َعلى َرج ل  ِمْنك ْم  أََوَعِجبـْ

ْنِذرَُكمْ   َولِتَـتـَّق وا َوَلَعلَّك ْم تـ ْرَْح ونَ  لِيـُ
 63 األعراف

46  
ت ْم ِبِه قـَْبَل َأْن آَذَن َلك ْم ِإنَّ هذا َلَمْكٌر  قاَل ِفْرَعْون  آَمنـْ

اْلَمِديَنِة   يف  أَْهلَ   لُِتْخرُِجواَمَكْرمت  وه   َفَسْوَف ِمْنها  ها 
 تـَْعَلم ونَ 

 123 األعراف

47  
َوقـَْوَمه   م وسى  أََتَذر   ِفْرَعْوَن  قـَْوِم  ِمْن  اْلَمََل   َوقاَل 

 ْرضِ يف اأْلَ  لِيـُْفِسُدوا
 127 األعراف

هِبا َفما حَنْن  َلَك   لَِتْسَحَرّنَوقال وا َمْهما ََتْتِنا ِبِه ِمْن آيَة     48
 مب ْؤِمِننيَ 

 132 األعراف

49  
ه َو الَِّذي َخَلَقك ْم ِمْن نـَْفس  واِحَدة  َوَجَعَل ِمْنها َزْوَجها 

 إِلَْيها  لَِيْسُكنَ 
 189 األعراف

50  
قَّ احلَْقَّ ِبَكِلَماتِِه َويـَْقَطَع َداِبَر اْلَكاِفرِيَن  َوي رِيد  اَّللَّ  َأْن حيِ 

 َويـ ْبِطَل اْلَباِطَل َوَلْو َكرَِه اْلم ْجرِم وَن   احلَْقَّ  لُِيِحقَّ ( 7)
 8، 7 األنفال

ِبِه قـ ل وب ك ْم َوَما النَّْصر    َولَِتْطَمِئنَّ َوما َجَعَله  اَّللَّ  ِإالَّ ب ْشرى    51
 ِإالَّ ِمْن ِعْنِد اَّللَِّ ِإنَّ اَّللََّ َعزِيٌز َحِكيمٌ 

 10 األنفال
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52  
َرَمْيَت  ِإْذ  َرَمْيَت  َوما  قـَتَـَله ْم  اَّللََّ  َولِكنَّ  تـَْقتـ ل وه ْم  فـََلْم 

ْبِليَ َولِكنَّ اَّللََّ َرمى   ا نَي ِمْنه  َبالًء َحَسنً اْلم ْؤِمنِ  َولِيـُ
 17 األنفال

الَِّذيَن َكَفر وا    53 ِبَك  مَيْك ر   ْثِبُتوكَ َوِإْذ  أَْو    لِيـُ يـَْقتـ ل وَك  أَْو 
 ك ر وَن َومَيْك ر  اَّللَّ  َواَّللَّ  َخرْي  اْلماِكرِينَ ُي ْرِج وَك َوميَْ 

 30 األنفال

 36 األنفال َعْن َسِبيِل اَّللَِّ   لَِيُصد واِإنَّ الَِّذيَن َكَفر وا يـ ْنِفق وَن أَْمواهَل ْم   54

اْلِميعاِد َولِكْن    55 َتواَعْدمت ْ الْختَـَلْفت ْم يف  اَّللَّ    لِيَـْقِضيَ َوَلْو 
 كاَن َمْفع واًل   اأَْمرً 

 42 األنفال

56  
ِمْن د وِن اَّللَِّ َواْلَمِسيَح    اختََّذ وا َأْحباَره ْم َور ْهباهَن ْم أَْرابابً 

 ا واِحدً  اِإهلً  لِيَـْعُبُدوااْبَن َمْرمَيَ َوما أ ِمر وا ِإالَّ 
 31 التوبة 

َعَلى   لُِيْظِهَرهُ ه َو الَِّذي أَْرَسَل َرس وَله  اِبهْل دى َوِديِن احلَْقِ     57
يِن ك لِ ِه َوَلْو َكرَِه اْلم ْشرِك ونَ   الدِ 

 33 التوبة 

58  
لُّونَه    َا النَِّسيء  زِيَدٌة يف اْلك ْفِر ي َضلُّ ِبِه الَِّذيَن َكَفر وا حيِ  ِإُنَّ

 ِعدََّة ما َحرََّم اَّللَّ   لُِيواِطُؤا  اَوحي َر ِم ونَه  عامً  اعامً 
 37 التوبة 

ر وَن ِمَن اأْلَْعراِب   59  90 التوبة  هَل مْ  لِيـُْؤَذنَ َوجاَء اْلم َعذِ 

قـ ْلَت ال َأِجد  ما   لَِتْحِمَلُهمْ َوال َعَلى الَِّذيَن ِإذا ما أَتـَْوَك    60
ل ك ْم َعَلْيهِ   َأْحِْ

 92 التوبة 

ت ْم إِلَْيِهْم    61 َعنـْه ْم   لِتـُْعِرُضواَسَيْحِلف وَن اِبَّللَِّ َلك ْم ِإَذا انـَْقَلبـْ
 فََأْعرِض وا َعنـْه مْ 

 95 التوبة 

  لِيَـُتوبُواَوظَنُّوا َأْن ال َمْلَجأَ ِمَن اَّللَِّ ِإالَّ إِلَْيِه مث َّ اتَب َعَلْيِهْم    62
 ِإنَّ اَّللََّ ه َو التـَّوَّاب  الرَِّحيم  

 118 التوبة 

63  
يـَْقَطع وَن واِديً  نـََفَقًة َصِغريًَة َوال َكِبريًَة َوال  يـ ْنِفق وَن   َوال 

 اَّللَّ  َأْحَسَن ما كان وا يـَْعَمل ونَ  لَِيْجزِيـَُهمُ ِإالَّ ك ِتَب هَل ْم  
 121 التوبة 
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َكْيَف    لِنَـْنظُرَ َجَعْلناك ْم َخالِئَف يف اأْلَْرِض ِمْن بـَْعِدِهْم    64
 تـَْعَمل ونَ 

 14 يونس 

 67 يونس  ِفيهِ  لَِتْسُكُنواه َو الَِّذي َجَعَل َلك م  اللَّْيَل   65
َتنا    66  78 يونس  َعمَّا َوَجْدان َعَلْيِه آابَءان لِتَـْلِفَتناقال وا َأِجئـْ
 92 يونس  ِلَمْن َخْلَفَك آيَةً  لَِتُكونَ فَاْليَـْوَم نـ َنجِ يَك بَِبَدِنَك   67
 5 هود  ِمْنه   لَِيْسَتْخُفواَأال ِإهنَّ ْم يـَثْـن وَن ص د وَره ْم   68

69  
م  وَكاَن  َوه َو الَِّذي َخَلَق السَّماواِت َواأْلَْرَض يف ِستَِّة َأيَّ

ُلوَُكمْ َعْرش ه  َعَلى اْلماِء   أَيُّك ْم َأْحَسن  َعَماًل  لِيَـبـْ
 7 هود 

 117 هود  اْلق رى ِبظ ْلم  َوأَْهل ها م ْصِلح ونَ  لِيـُْهِلكَ َوما كاَن َربَُّك   70

ِمْن ََتِْويِل   َولِنـَُعلِيَمهُ وََكذِلَك َمكَّنَّا لِي وس َف يف اأْلَْرِض    71
 اأْلَحاِديثِ 

 21 يوسف 

72  
َلَقْد مَهَّْت ِبِه َوَهمَّ هِبا َلْوال َأْن رَأى بـ ْرهاَن َربِ ِه َكذِلَك وَ 

 َعْنه  السُّوَء َواْلَفْحشاءَ  لَِنْصِرفَ 
 24 يوسف 

مَلْ َأخ ْنه  اِبْلَغْيِب َوَأنَّ اَّللََّ اَل يـَْهِدي َكْيَد َأن ِ    لِيَـْعَلمَ   َذِلكَ   73
 اخْلَائِِننيَ 

 52 يوسف 

يف اأْلَْرِض َوما   لِنـُْفِسدَ قال وا اَتَّللَِّ َلَقْد َعِلْمت ْم ما ِجْئنا    74
 ك نَّا سارِِقنيَ 

 73 يوسف 

75  
َله  َدْعَوة  احلَْقِ  َوالَِّذيَن َيْدع وَن ِمْن د ونِِه ال َيْسَتِجيب وَن 

اْلماِء   ِإىَل  ِبَشْيء  ِإالَّ َكباِسِط َكفَّْيِه  ُلغَ هَل ْم  فاه  َوما    لِيَـبـْ
 ه َو بِبالِِغِه َوما د عاء  اْلكاِفرِيَن ِإالَّ يف َضالل  

 14 الرعد

ُلَوا َكذِلَك أَْرَسْلناَك يف أ مَّة  َقْد َخَلْت ِمْن قـَْبِلها أ َمٌم    76  لِتَـتـْ
 َعَلْيِهم  الَِّذي أَْوَحْينا إِلَْيكَ 

 30 الرعد
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النَّاَس ِمَن الظُّل ماِت ِإىَل   لُِتْخرِجَ الر ِكتاٌب أَنـْزَْلناه  إِلَْيَك    77
 النُّوِر إبِِْذِن َرهبِ ِْم ِإىل ِصراِط اْلَعزِيِز احْلَِميدِ 

 1 إبراهيم 

َ َوما أَْرَسْلنا ِمْن َرس ول  ِإالَّ بِِلساِن قـَْوِمِه    78 هَل ْم فـَي ِضلُّ   لِيـَُبنيِي
 اَّللَّ  َمْن َيشاء  َويـَْهِدي َمْن َيشاء  

 4 إبراهيم 

79  
اَّللَّ  الَِّذي َخَلَق السَّماواِت َواأْلَْرَض َوأَنـَْزَل ِمَن السَّماِء 

َلك ْم َوَسخََّر َلك م  اْلف ْلَك   اماًء فََأْخرََج ِبِه ِمَن الثََّمراِت رِْزقً 
 يف اْلَبْحِر أِبَْمرِِه َوَسخََّر َلك م  اأْلَهْنارَ  لَِتْجِريَ 

 32 إبراهيم 

 51 إبراهيم  نـَْفس  َما َكَسَبْت ِإنَّ اَّللََّ َسرِيع  احلَِْسابِ اَّللَّ  ك لَّ    لَِيْجِزيَ   80

لِلنَّاِس    81 َبالٌغ  ْنَذُروا هذا  إِلٌه    َولِيَـْعَلُمواِبِه    َولِيـُ ه َو  ا  أُنَّ
 واِحٌد َولَِيذَّكََّر أ ول وا اأْلَْلبابِ 

 52 إبراهيم 

 8 النحل  َوزِيَنةً  ِلرَتَْكُبوهاَواخْلَْيَل َواْلِبغاَل َواحْلَِمرَي   82
 14 النحل  َطرِي   اِمْنه  حلَْمً  لَِتْأُكُلواَوه َو الَِّذي َسخََّر اْلَبْحَر   83

الَِّذيَن   لَِيْحِمُلوا  84 أَْوزَاِر  َوِمْن  اْلِقَياَمِة  يـَْوَم  أَْوزَاَره ْم َكاِمَلًة 
 ي ِضلُّوهَن ْم ِبَغرْيِ ِعْلم  َأاَل َساَء َما يَزِر وَن 

 25 النحل 

85   َ الَِّذيَن َكَفر وا َأهنَّ ْم    َولِيَـْعَلمَ هَل م  الَِّذي َُيَْتِلف وَن ِفيِه    لِيـَُبنيِي
 كان وا كاِذِبنيَ 

 39 النحل 

َ َوأَنـْزَْلنا إِلَْيَك الذ ِْكَر   86  44 النحل  لِلنَّاِس ما نـ ز َِل إِلَْيِهمْ  لِتـَُبنيِي
َناه ْم فـَتَ  لَِيْكُفُروا  87  55 النحل  َمتـَّع وا َفَسْوَف تـَْعَلم ونَ مبَا آتـَيـْ

َ َوما أَنـْزَْلنا َعَلْيَك اْلِكتاَب ِإالَّ    88 هَل م  الَِّذي اْختَـَلف وا   لِتـَُبنيِي
 ِفيهِ 

 64 النحل 

اِبحلَْقِ     89 َربِ َك  ِمْن  اْلق د ِس  ر وح   نـَزََّله   الَِّذيَن   لِيـُثـَبِيتَ ق ْل 
 آَمن وا َوه دًى َوب ْشرى لِْلم ْسِلِمنيَ 

 102 النحل 
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90  
تـَق ول وا ِلما َتِصف  أَْلِسنَـت ك م  اْلَكِذَب هذا َحالٌل َوهذا 

 َعَلى اَّللَِّ اْلَكِذبَ  لِتَـْفرَتُواَحراٌم 
 116 

91  
لَْياًل  ِبَعْبِدِه  َأْسرى  الَِّذي  احْلَراِم   س ْبحاَن  اْلَمْسِجِد  ِمَن 

ِمْن آيتِنا    لُِنرِيَهُ ِإىَل اْلَمْسِجِد اأْلَْقَصى الَِّذي ابرَْكنا َحْوَله   
 ِإنَّه  ه َو السَِّميع  اْلَبِصري  

 1 اإلسراء 

و ج وَهك ْم    92 لَِيس وؤ ا  اْْلِخَرِة  َوْعد   جاَء   َولَِيْدُخُلوافَِإذا 
 اْلَمْسِجَد َكما َدَخل وه  أَوََّل َمرَّة  

 7 اإلسراء 

م ْبِصَرًة    93 النَّهاِر  آيََة  َوَجَعْلنا  اللَّْيِل  آيََة  تَـُغوا َفَمَحْوان   لِتَـبـْ
 ِمْن َربِ ك مْ  َفْضاًل 

 12 اإلسراء 

اْلق ْرآِن    94 هَذا  يف  َصرَّْفنا  ِإالَّ   لَِيذَّكَُّرواَوَلَقْد  يَزِيد ه ْم  َوما 
 انـ ف ورً 

 41 اإلسراء 

تَـُغواَربُّك م  الَِّذي يـ ْزِجي َلك م  اْلف ْلَك يف اْلَبْحِر    95 ِمْن    لِتَـبـْ
 ا َفْضِلِه ِإنَّه  كاَن ِبك ْم َرِحيمً 

 66 اإلسراء 

إِلَْيَك    96 أَْوَحْينا  الَِّذي  َعِن  لَيَـْفِتن وَنَك   لِتَـْفرَتِيَ َوِإْن كاد وا 
 الختََّذ وَك َخِلياًل  اَعَلْينا َغرْيَه  َوِإذً 

 73 اإلسراء 

ْنِذرَ   اقـَيِ مً   97 اْلم ْؤِمِننَي   اَشِديدً   اأَبْسً   لِيـُ َر  َويـ َبشِ  َلد ْنه   ِمْن 
 ا َحَسنً   االَِّذيَن يـَْعَمل وَن الصَّاحِلاِت َأنَّ هَل ْم َأْجرً 

 2 الكهف

ُلَوُهمْ ِإانَّ َجَعْلنا ما َعَلى اأْلَْرِض زِيَنًة هَلا    98 أَيُـّه ْم َأْحَسن     لِنَـبـْ
 َعَماًل 

 7 الكهف

 12 الكهف اَأيُّ احلِْْزَبنْيِ َأْحصى ِلما لَِبث وا أََمدً  لِنَـْعَلمَ مث َّ بـََعْثناه ْم   99
 21 الكهف َأنَّ َوْعَد اَّللَِّ َحقٌّ  لِيَـْعَلُمواوََكذِلَك أَْعثـَْران َعَلْيِهْم   100

101  
اِدل  الَِّذيَن  َوما نـ ْرِسل  اْلم ْرَسِلنَي ِإالَّ م َبشِ رِيَن َوم ْنِذرِيَن َوجي 

 ِبِه احلَْق   لُِيْدِحُضواَكَفر وا اِبْلباِطِل 
 56 الكهف
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102  
فَاْنطََلقا َحىتَّ ِإذا رَِكبا يف السَِّفيَنِة َخَرَقها قاَل َأَخَرقْـَتها 

ئً  لِتـُْغِرقَ   اِإْمرً  اأَْهَلها َلَقْد ِجْئَت َشيـْ
 71 الكهف

103    ٌ آيًَة لِلنَّاِس   َولَِنْجَعَلهُ قاَل َكذِلِك قاَل َربُِّك ه َو َعَليَّ َهنيِ 
 َمْقِضي ا اَوَرْْحًَة ِمنَّا وَكاَن أَْمرً 

 21 مرمي

 81 مرمي هَل ْم ِعز ا  لَِيُكونُواَواختََّذ وا ِمْن د وِن اَّللَِّ آهِلًَة   104
ا َيسَّْرانه  بِِلساِنَك   105  98 مرمي ِبِه اْلم تَِّقنَي  لِتـَُبشِيرَ فَِإُنَّ
 2 طه لَِتْشقىما أَنـْزَْلنا َعَلْيَك اْلق ْرآَن   106
 23 طه ا اْلك رْبى ِمْن آيتِنَ  لُِنرَِيكَ   107
 39 طه َعلى َعنْيِ   َولُِتْصَنعَ َوأَْلَقْيت  َعَلْيَك حَمَبًَّة ِمينِ    108

لَنا َخطايان َوما َأْكَرْهَتنا َعَلْيِه ِمَن   لِيَـْغِفرَ ِإانَّ آَمنَّا ِبَرب ِنا    109
 السِ ْحِر َواَّللَّ  َخرْيٌ َوأَْبقى

 73 طه

110  
أَْزواجً  ِبِه  َمتـَّْعنا  ما  ِإىل  نَـْيَك  َعيـْ مَت دَّنَّ  َزْهَرَة    اَوال  ِمنـْه ْم 

نْيا   ِفيِه َورِْزق  َربِ َك َخرْيٌ َوأَْبقى  لِنَـْفِتنَـُهمْ احْلَياِة الدُّ
 131 طه

َعَة لَب وس  َلك ْم    111 ِمْن أَبِْسك ْم فـََهْل   لُِتْحِصَنُكمْ َوَعلَّْمناه  َصنـْ
 أَنـْت ْم شاِكر ونَ 

 80 األنبياء 

112  
ِمْن  َعَلَقة  مث َّ  ِمْن  ن ْطَفة  مث َّ  ِمْن  ت راب  مث َّ  ِمْن  َخَلْقناك ْم 

َلََّقة   َلََّقة  َوَغرْيِ خم  َ م ْضَغة  خم   َلك مْ  لِنـَُبنيِي
 5 احلج

م  َمْعل ومات    لَِيْشَهُدوا  113  28 احلج َمناِفَع هَل ْم َوَيْذك ر وا اْسَم اَّللَِّ يف َأيَّ

َمْنَسكً َوِلك لِ     114 َجَعْلنا  ما   لَِيْذُكُروا  اأ مَّة   َعلى  اَّللَِّ  اْسَم 
 َرَزقـَه ْم ِمْن هَبِيَمِة اأْلَْنعاِم فَِإهل ك ْم إِلٌه واِحٌد فـََله  

 34 احلج

115  
التـَّْقوى   يَنال ه   َولِكْن  ِدماؤ ها  َوال  حل  وم ها  اَّللََّ  يَناَل  َلْن 

ُواِمْنك ْم َكذِلَك َسخََّرها َلك ْم    اَّللََّ َعلى ما َهداك مْ   لُِتَكربِي
 37 احلج
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116  
َنًة لِلَِّذيَن يف قـ ل وهِبِْم َمَرضٌ   لَِيْجَعلَ   ما يـ ْلِقي الشَّْيطان  ِفتـْ

 * َواْلَقاِسَيِة قـ ل وهب  ْم َوِإنَّ الظَّاِلِمنَي َلِفي ِشَقاق  بَِعيد  
 الَِّذيَن أ وت وا اْلِعْلَم أَنَّه  احلَْقُّ ِمْن رَبِ َك فـَيـ ْؤِمن وا بِهِ   َولِيَـْعَلمَ  

 54، 53 احلج

ْعَلمَ َوال َيْضرِْبَن أِبَْرج ِلِهنَّ   117  31 النور  ما ُي ِْفنَي ِمْن زِيَنِتِهنَّ   لِيـُ

تَـُغوا  اَوال ت ْكرِه وا فـََتياِتك ْم َعَلى اْلِبغاِء ِإْن أََرْدَن حَتَصُّنً   118  لِتَـبـْ
نْيا   َعَرَض احْلَياِة الدُّ

 33 النور 

اَّللَّ  َأْحَسَن ما َعِمل وا َويَزِيَده ْم ِمْن َفْضِلِه َواَّللَّ     لَِيْجزِيـَُهمُ   119
 يـَْرز ق  َمْن َيشاء  ِبَغرْيِ ِحساب  

 38 النور 

نَـه ْم ِإذا َفرِيٌق ِمنـْه ْم   لَِيْحُكمَ َوِإذا د ع وا ِإىَل اَّللَِّ َوَرس ولِِه    120 بـَيـْ
 م ْعرِض ونَ 

 48 النور 

ِبِه بـَْلَدًة    لُِنْحِييَ   (48السََّماِء َماًء َطه ورًا )َوأَنـْزَْلَنا ِمَن    121
تً   ا َميـْ

 49 الفرقان

نَـه ْم    122  50 الفرقان افََأىب َأْكثـَر  النَّاِس ِإالَّ ك ف ورً   لَِيذَّكَُّروا َوَلَقْد َصرَّْفناه  بـَيـْ

ُلَوين قاَل هذا ِمْن َفْضِل َريبِ     123 أََأْشك ر  أَْم َأْكف ر  َوَمْن    لِيَـبـْ
ا َيْشك ر  لِنَـْفِسهِ   َشَكَر فَِإُنَّ

 40 النمل 

ِإنَّ   اِفيِه َوالنَّهاَر م ْبِصرً  لَِيْسُكُنواأمََلْ يـََرْوا َأانَّ َجَعْلَنا اللَّْيَل   124
 يف ذِلَك َْليت  لَِقْوم  يـ ْؤِمن ونَ 

 86 النمل 

125  
َوما ك ْنَت جِباِنِب الطُّوِر ِإْذ انَديْنا َولِكْن َرْْحًَة ِمْن َربِ َك 

ْنِذرَ   ما َأاته ْم ِمْن نَِذير   اقـَْومً  لِتـُ
 46 القصص

َوالنَّهاَر    126 اللَّْيَل  َلك م   َجَعَل  َرْْحَِتِه  ِفيِه   لَِتْسُكُنواَوِمْن 
تَـغ وا ِمْن َفْضِلِه َوَلَعلَّك ْم َتْشك ر ونَ   َولِتَـبـْ

 73 القصص

 66 العنكبوت  مبا آتـَْيناه ْم َولِيَـَتَمتـَّع وا َفَسْوَف يـَْعَلم ونَ  لَِيْكُفُروا  127
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128  
النَّاِس  أَْيِدي  َواْلَبْحِر مبا َكَسَبْت  اْلرَبِ   اْلَفساد  يف  َظَهَر 

 بـَْعَض الَِّذي َعِمل وا َلَعلَّه ْم يـَْرِجع ونَ  لُِيِذيَقُهمْ 
 41 الروم

الَِّذيَن آَمن وا َوَعِمل وا الصَّاحِلاِت ِمْن َفْضِلِه ِإنَّه     لَِيْجِزيَ   129
بُّ اْلكاِفرِينَ   ال حيِ 

 45 الروم

130  
م َبشِ رات    الر ِيَح  يـ ْرِسَل  َأْن  آيتِِه  ِمْن   َولُِيِذيَقُكمْ َوِمْن 

 اْلف ْلك  أِبَْمرِهِ  َولَِتْجِريَ َرْْحَِتِه 
 46 الروم

بِِنْعَمِت اَّللَِّ    131 اْلَبْحِر  اْلف ْلَك ََتْرِي يف  تـََر َأنَّ   ِلرُيَِيُكمْ أمََلْ 
 ِمْن آيتِِه ِإنَّ يف ذِلَك َْليت  ِلك لِ  َصبَّار  َشك ور  

 31 لقمان 

 الصَّاِدِقنَي َعْن ِصْدِقِهْم َوأََعدَّ لِْلكاِفرِيَن َعذاابً   لَِيْسَئلَ    132
 اأَلِيمً 

 8 األحزاب

َب اْلم ناِفِقنَي ِإْن   لَِيْجِزيَ   133 اَّللَّ  الصَّاِدِقنَي ِبِصْدِقِهْم َويـ َعذِ 
 اَرِحيمً  اشاَء أَْو يـَت وَب َعَلْيِهْم ِإنَّ اَّللََّ كاَن َغف ورً 

 24 األحزاب

اَّللَّ     134 ي رِيد   ا  اْلبَـْيِت   لُِيْذِهبَ ِإُنَّ أَْهَل  الر ِْجَس  َعْنك م  
 اَوي َطهِ رَك ْم َتْطِهريً 

 33 األحزاب

َوَمالِئَكت ه     135 َعَلْيك ْم  ي َصلِ ي  الَِّذي  ِمَن   لُِيْخرَِجُكمْ ه َو 
 االظُّل ماِت ِإىَل النُّوِر وَكاَن اِبْلم ْؤِمِننَي َرِحيمً 

 43 األحزاب

َواْلم ْشرِِكنَي   لِيـَُعذِيبَ   136 َواْلم ناِفقاِت  اْلم ناِفِقنَي  اَّللَّ  
 َواْلم ْشرِكاِت َويـَت وَب اَّللَّ  َعَلى اْلم ْؤِمِننيَ 

 73 األحزاب

هَل    لَِيْجِزيَ   137 أ ولِئَك  الصَّاحِلاِت  َوَعِمل وا  آَمن وا  ْم الَِّذيَن 
 َمْغِفَرٌة َورِْزٌق َكرميٌ 

 4 سبأ

ِإالَّ    138 س ْلطان   ِمْن  َعَلْيِهْم  َله   يـ ْؤِمن    لِنَـْعَلمَ َوما كاَن  َمْن 
 اِبْْلِخَرةِ 

 21 سبأ
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139  
ا َيْدع وا ِحْزبَه   ذ وه  َعد و ا ِإُنَّ ِإنَّ الشَّْيطاَن َلك ْم َعد وٌّ فَاختَِّ

 ِمْن َأْصحاِب السَِّعريِ  لَِيُكونُوا
 6 فاطر

َمواِخَر    140 ِفيِه  اْلف ْلَك  تَـُغواَوتـََرى  َوَلَعلَّك ْم   لِتَـبـْ َفْضِلِه  ِمْن 
 َتْشك ر ونَ 

 12 فاطر

 30 فاطر أ ج وَره ْم َويَزِيَده ْم ِمْن َفْضِلِه ِإنَّه  َغف وٌر َشك ورٌ  لِيـَُوفِييَـُهمْ   141
ْنِذرَ   142  6 يس  ما أ ْنِذَر آابؤ ه ْم فـَه ْم غاِفل ونَ  اقـَْومً  لِتـُ
ْنِذرَ   143  70 يس  َمْن كاَن َحي ا َوحيَِقَّ اْلَقْول  َعَلى اْلكاِفرِينَ  لِيـُ

بَـُّرواِكتاٌب أَنـْزَْلناه  إِلَْيَك م باَرٌك    144 آيتِِه َولِيَـَتذَكََّر أ ول وا    لَِيدَّ
 اأْلَْلبابِ 

 29 ص

145  
ين  اخْلاِلص  َوالَِّذيَن اختََّذ وا ِمْن د ونِِه أَْولِياَء ما  َأال َّللَِِّ الدِ 

 ِإىَل اَّللَِّ ز ْلفى لِيـَُقريِبُوّننـَْعب د ه ْم ِإالَّ 
 3 الزمر

146  
َله ْم قـَْوم  ن وح  َواأْلَْحزاب  ِمْن بـَْعِدِهْم َومَهَّْت  َبْت قـَبـْ َكذَّ

 لُِيْدِحُضوا ك لُّ أ مَّة  ِبَرس وهلِِْم لَِيْأخ ذ وه  َوجاَدل وا اِبْلباِطِل  
 ِبِه احلَْقَّ فََأَخْذِت  ْم َفَكْيَف كاَن ِعقابِ 

 5 غافر 

 79 غافر  ِمْنها َوِمْنها ََتْك ل ونَ   ِلرَتَْكُبوااَّللَّ  الَِّذي َجَعَل َلك م  اأْلَْنعاَم    147

م  حنَِسات     اَصْرَصرً   افََأْرَسْلنا َعَلْيِهْم رحيً   148  لُِنِذيَقُهمْ يف َأيَّ
نْيا   َعذاَب اخْلِْزِي يف احْلَياِة الدُّ

 16 فصلت

ْنِذرَ َعَربِي ا    إِلَْيَك قـ ْرآانً وََكذِلَك أَْوَحْينا    149 أ مَّ اْلق رى َوَمْن   لِتـُ
 َحْوهَلا 

 7 الشورى

150  
َعلى ظ ه ورِِه مث َّ َتْذك ر وا نِْعَمَة َربِ ك ْم ِإَذا اْستَـَويـْت ْم    لَِتْستَـُووا

َعَلْيِه َوتـَق ول وا س ْبحاَن الَِّذي َسخََّر لَنا هذا َوما ك نَّا َله  
 م ْقرِِننيَ 

 13 الزخرف 
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َدَرجات     151 بـَْعض   فـَْوَق  بـَْعَضه ْم  بـَْعض ه ْم   لِيَـتَِّخذَ َوَرفـَْعنا 
 س ْخرِي  َوَرْْحَت  َربِ َك َخرْيٌ ممَّا جَيَْمع ونَ  ابـَْعضً 

 32 الزخرف 

اْلف ْلك  ِفيِه أِبَْمرِِه   لَِتْجِريَ اَّللَّ  الَِّذي َسخََّر َلك م  اْلَبْحَر    152
تَـغ وا ِمْن َفْضِلِه َوَلَعلَّك ْم َتْشك ر ونَ   َولِتَـبـْ

 12 اجلاثية 

َعِمل وا    153 ممَّا  َدَرجاٌت  ال   َولِيـَُوفِييَـُهمْ َوِلك ل    َوه ْم  َأْعماهَل ْم 
 ي ْظَلم ونَ 

 19 األحقاف

َتنا    154 َعْن آهِلَِتنا فَْأتِنا مبا َتِعد ان ِإْن ك ْنَت ِمَن    لَِتْأِفَكناقال وا َأِجئـْ
 الصَّاِدِقنيَ 

 22 األحقاف

أَنـْت ْم هؤ الِء ت ْدَعْوَن    155 َفِمْنك ْم َمْن   لِتُـْنِفُقواها  يف َسِبيِل اَّللَِّ 
 يـَْبَخل  

 38 حممد

حَتِْتَها    لُِيْدِخلَ   156 ِمْن  ََتْرِي  َجنَّات   َواْلم ْؤِمناِت  اْلم ْؤِمِننَي 
 اأْلَهْنار  خاِلِديَن ِفيها 

 5 الفتح
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 الم اجلحود : اثلثًا
 ومعادلة الم اجلحود كالتايل: الناقصة املنفية،  (كان)اليت َتيت بعد وهي الالم 

 

 
 

 الم اجلحود.يف  والبصريني رأي الكوفيني
 رأي البصريني رأي الكوفيني  
ُ   األمثلة   َولِكْن كانُوا أَنـُْفَسُهْم َيْظِلُمونَ  لَِيْظِلَمُهمْ َفما كاَن اَّللَّ

حرف نصب مبين على الكسر ال  الالم 
 .حمل له من اإلعراب

مبين على للجحود حرف جر 
 الكسر ال حمل له من اإلعراب. 

املضارع بعد 
 الالم 

: فعل مضارع منصوب بـ يظلمَ 
)الالم( وعالمة نصبه الفتحة  

 الظاهرة.

: فعل مضارع منصوب بـ )أن(  يظلمَ 
، وعالمة  ( اجلحود  مال)  املضمرة بعد

 نصبه الفتحة الظاهرة.
يف   (أن والفعل) من  واملصدر املؤول

اجلر   حبرف  جمرور  اسم  جر  حمل 
اجلملة،  (الالم) اجلار   وشبه  من 

احملذوف.    (كان)واجملرور يتعلق خبرب  
{ املوصول  يظلمهمومجلة  صلة   }
( ال حمل هلا من  أن املضمرة )احلريف  

 اإلعراب.

  

 لِ  يكون –كان  حرف نفي 
   ِإْن النافية  -ما  –لن  –مل 
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 :]على رأي البصريني[ الثابت اإلعرايب لالم اجلحود وما بعدها
{ ُ  { لَِيْظِلَمُهمْ َفما كاَن اَّللَّ

 : حرف جر )للجحود( مبين على الكسر ال حمل له من اإلعراب.  الالم -1
 الم اجلحود(، وعالمة نصبه )...( )بعد    ( أن املضمرةـ ): فعل مضارع منصوب ب)يظلم(  الفعل:  -2
 . ( الالم))أن والفعل( يف حمل جر اسم جمرور حبرف اجلر  واملصدر املؤول من -3
 بعد )أن املضمرة( صلة املوصول احلريف )َأْن( ال حمل هلا من اإلعراب. واجلملة الفعلية -4
 احملذوف.  (كان)يتعلق خبرب  شبه اجلملة من اجلار واجملرور -5

 

 
 

 يف القرآن الكرمي  الم اجلحودأمثلة على 
 كالتايل: كلِيه    موضًعا يف القرآن الكرمي 21لقد وردت الم اجلحود يف 

 ... ِل.   كان  ما -1
 ... ِل.  يكن ل -2
 ... ِل.  أكن ل -3
 ... ِل.  كانوا   ما -4
 ... ِل.  كنَّا   ما -5
 ... ِل.  كان   إن -6
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 ... لِ . أواًل: ما كان 
 رقم اآلية  اسم السورة املوضع  م

اَّللَّ     1 اَّللََّ   لُِيِضيعَ َوَما َكاَن  ِإنَّ  َلَرء وٌف  ِإميَاَنك ْم  اِبلنَّاِس   
 َرِحيمٌ 

 143 البقرة

2  

اْلم ْؤِمِننَي َعلى ما أَنـْت ْم َعَلْيِه َحىتَّ مَيِيَز   لَِيَذرَ ما كاَن اَّللَّ   
َعَلى اْلَغْيِب   لُِيْطِلَعُكمْ َوَما َكاَن اَّللَّ     اخْلَِبيَث ِمَن الطَّيِ بِ 

َوَلِكنَّ اَّللََّ جَيَْتِب ِمْن ر س ِلِه َمْن َيَشاء  َفآِمن وا اِبَّللَِّ َور س ِلِه 
 َوِإْن تـ ْؤِمن وا َوتـَتـَّق وا فـََلك ْم َأْجٌر َعِظيمٌ 

 179 آل عمران 

هَبُمْ َوما كاَن اَّللَّ     3 هَب ْم َوأَْنَت ِفيِهْم َوما كاَن اَّللَّ  م َعذ ِ   لِيـَُعذِي
 َوه ْم َيْستَـْغِفر ونَ 

 33 األنفال

 70 التوبة  َولِكْن كان وا أَنـْف َسه ْم َيْظِلم وَن  لَِيْظِلَمُهمْ َفما كاَن اَّللَّ    4

َ هَل ْم   اقـَْومً   لُِيِضلَّ َوما كاَن اَّللَّ     5 بـَْعَد ِإْذ َهداه ْم َحىتَّ يـ َبنيِ 
 ما يـَتـَّق ونَ 

 115 التوبة 

 122 التوبة  َكافَّةً   لِيَـْنِفُرواَوما كاَن اْلم ْؤِمن وَن   6
 117 هود  اْلق َرى ِبظ ْلم  َوأَْهل َها م ْصِلح ونَ  لِيـُْهِلكَ َوَما َكاَن َربَُّك   7
 76 يوسف  َأخاه  يف ِديِن اْلَمِلكِ   لَِيْأُخذَ ذِلَك ِكْدان لِي وس َف ما كاَن    8
 40 العنكبوت  َوَلِكْن َكان وا أَنـْف َسه ْم َيْظِلم ونَ  لَِيْظِلَمُهمْ َوَما َكاَن اَّللَّ    9

 9 الروم َوَلِكْن َكان وا أَنف َسه ْم َيْظِلم ونَ  لَِيْظِلَمُهمْ َفَما َكاَن اَّللَّ    10

ِمْن َشْيء  يف السَّماواِت َوال يف   لِيـُْعِجَزهُ َوما كاَن اَّللَّ     11
 اأْلَْرضِ 

 44 فاطر
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ُ } إعراب:  {ِإمياَنُكمْ  ُيِضيعَ لِ َوما كاَن اَّللَّ  

 
 

 
 

 

 

 
 

 إعراهبا الكلمة 
 اإلعراب.حرف نفي مبين على السكون ال حمل له من  ما
 الظاهر.فعل ماض  انقص انسخ مبين على الفتح  كان
 مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.  (كان)اسم اجلالل اسم  للا

 ليضيع 

 .  اإلعراب: الم اجلحود حرف جر مبين على الكسر ال حمل له من (الالم)
وعالمة نصبه   ( الم اجلحود)بعد    (أن املضمرةـ ): فعل مضارع منصوب ب(يضيع)

 الفتحة الظاهرة.  
.  ( الالم)يف حمل جر اسم جمرور حبرف اجلر    (أن والفعل)من    واملصدر املؤول
 يتعلق مبحذوف خرب )كان(.من اجلار واجملرور  وشبه اجلملة

 صلة املوصول احلريف )أن املضمرة( ال حمل هلا من اإلعراب.   ومجلة }يضيع إميانكم{

 ... لِ . اثنًيا: ل يكن
 رقم اآلية  اسم السورة املوضع  م

1  
اْزداد وا  مث َّ  مث َّ َكَفر وا  آَمن وا  مث َّ  مث َّ َكَفر وا  آَمن وا  الَِّذيَن  ِإنَّ 

 هَل ْم َوال لِيَـْهِديـَه ْم َسِبياًل  لِيَـْغِفرَ مَلْ َيك ِن اَّللَّ   اك ْفرً 
 137 النساء 

اَّللَّ     2 َيك ِن  ملَْ  َوظََلم وا  الَِّذيَن َكَفر وا  َوال   لِيَـْغِفرَ ِإنَّ  هَل ْم 
  الِيَـْهِديـَه ْم َطرِيقً 

 168 النساء 
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ُ } إعراب:  { هَلُمْ  يَـْغِفرَ لِ َلْ َيُكِن اَّللَّ  

 
 

 
 
 
 

  
 

 
  

 إعراهبا الكلمة 
 حرف نفي وجزم وقلب مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب. ل
املقدَّ فعل   يكن  السكون  جزمه  وعالمة  )مل(  بـ  جمزوم  انسخ  انقص  اللتقاء مضارع  ر 

 . الساكنني
 اسم اجلالل اسم )يكن( مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.  للا
 حرف جر مبين على الكسر ال حمل له من اإلعراب. الم اجلحود )الالم(:  ليغفر 

وعالمة نصبه   (الم اجلحود)بعد    (أن املضمرةـ ): فعل مضارع منصوب ب(يغفر )
 الفتحة الظاهرة.  
.  ( الالم)يف حمل جر اسم جمرور حبرف اجلر    (أن والفعل)من    واملصدر املؤول
 مبحذوف خرب )يكن(.  يتعلقمن اجلار واجملرور وشبه اجلملة 

ال حمل هلا من   (أن املضمرة احلريف )صلة املوصول    }يغفر هلم{  واجلملة الفعلية
 اإلعراب.

 ... لِ . اثلثًا: ل أكن
 رقم اآلية  اسم السورة املوضع  م

لَِبَشر  َخَلْقَته  ِمْن َصْلصال  ِمْن َْحَإ    أِلَْسُجدَ قاَل مَلْ َأك ْن    1
 َمْسن ون  

 33 احلجر 
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 ... لِ . رابًعا: ما كانوا
 رقم اآلية  اسم السورة املوضع  م
 111 األنعام  ِإالَّ َأْن َيشاَء اَّللَّ   لِيـُْؤِمُنواما كان وا   1

مبا َكذَّب وا ِمْن قـَْبل  َكذِلَك َيْطَبع  اَّللَّ    لِيـُْؤِمُنواكان وا  َفما    2
 َعلى قـ ل وِب اْلكاِفرِينَ 

 101 األعراف

 13 يونس َكذِلَك ََنْزِي اْلَقْوَم اْلم ْجرِِمنيَ   لِيـُْؤِمُنواَوما كان وا   3

َنْطَبع    لِيـُْؤِمُنواَفما كان وا    4 قـَْبل  َكذِلَك  ِمْن  ِبِه  مبا َكذَّب وا 
 َعلى قـ ل وِب اْلم ْعَتِدينَ 

 74 يونس

 ... لِ . خامًسا: ما كنَّا
 رقم اآلية  اسم السورة املوضع  م

الَِّذي َهداان هِلذا َوما ك نَّا    1 َأْن   لِنَـْهَتِديَ احْلَْمد  َّللَِِّ  َلْوال 
 َهدااَن اَّللَّ  

 43 األعراف

 ... لِ . سادًسا: إن كان
 رقم اآلية  اسم السورة املوضع 

 لِتَـُزولَ َوَقْد َمَكر وا َمْكَره ْم َوِعْنَد اَّللَِّ َمْكر ه ْم َوِإْن كاَن َمْكر ه ْم  
 ِمْنه  اجْلِبال  

 46 إبراهيم 
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 [46]إبراهيم:  {ِمْنُه اجْلِبالُ  تَـُزولَ لِ َوِإْن كاَن َمْكُرُهْم } إعراب: 
 إعراهبا الكلمة 
 حرف نفي مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.   إن
 الظاهر.فعل ماض  انقص انسخ مبين على الفتح  كان
 مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، وهو مضاف.  (كان)اسم   )مكر(:  مكرهم

 ضمري ابرز متصل مبين على السكون يف حمل جر مضاف إليه.    )هم(: 
 مبين على الكسر ال حمل له من اإلعراب. حرف جرالم اجلحود : (الالم) لتزولَ 

وعالمة نصبه   (الم اجلحود)بعد    (أن املضمرةـ )فعل مضارع منصوب ب  : (تزول)
   الفتحة الظاهرة.
.  ( الالم)يف حمل جر اسم جمرور حبرف اجلر    (أن والفعل)من    واملصدر املؤول
 يتعلق مبحذوف  خرب )كان(.   من اجلار واجملرور وشبه اجلملة
 صلة املوصول احلريف )أن املضمرة( ال حمل هلا من اإلعراب. ..{ . ومجلة }تزول
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الم الضمري : رابًعا  
َّيء   –هاء الغيبة    –)ّن للمتكلمني  هي الالم اليت تتصل بضمري من أربعة ضمائر  الم الضمري:  

   اجملموعة يف )انهيك(. كاف اخلطاب(،   –املتكلم 
 

 
مبين على   جر  (: حرف كاف اخلطاب  –هاء الغيبة    –ّن للمتكلمني  ( اليت تتصل بـ )الالم) -1

 الفتح ال حمل له من اإلعراب.  
 مبين على الكسر ال حمل له من اإلعراب.  جر (: حرف َّيء املتكلم( اليت تتصل بـ )الالم) -2
يف حمل جر اسم ... .على( بعد الالم: ضمري ابرز متصل مبين ّنهيكالضمائر اجملموعة يف ) -3

 جمرور حبرف اجلر )الالم(.  
 
 

 
 

 

 ّنهيــــــــــــــــــــــك
 كاف اخلطاب  َّيء املتكلم هاء الغيبة  ّن للمتكلمني

 كَ لَ  لِـــــــــي  هلَ  نا لَ 
 كِ لَ   اهلَ  
 كملَ   مهلَ  
 كمالَ   ماهلَ  
 كنَّ لَ   نَّ هلَ  
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 استخراج 
 مجيع أنواع الالمات 
    من سورة الكهف
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 سورة الكهف الماتأنواع 
 رقم اآلية نوع الالم  املوضع م

1  
َومَلْ   لِـلَّهِ احْلَْمد    اْلِكَتاَب  َعْبِدِه  َعَلى  أَنـَْزَل  الَِّذي 
 ِعَوًجا َلهُ جَيَْعْل 

 الالم اجلارة 
 1 الم الضمري 

2  
َر    ليِيُنِذرَ قـَيِ ࣰما   َويـ َبشِ  لَّد ۡنه   مِ ن  َشِديࣰدا  ࣰسا 

ۡ
أَب

َأنَّ   ٱلصَّـِٰلَحـِٰت  يـَۡعَمل وَن  ٱلَِّذيَن    لَـُهم ٱۡلم ۡؤِمِننَي 
 َأۡجرًا َحَسنࣰ 

 التعليل الم 
 2 الم الضمري 

َواَل    لَـُهممَّا    3 ِعۡلࣲم  ِمۡن  ِهم   ِبِهۦ  ىِٕ َااَبۤ ـ  َكرب َۡت َكِلَمࣰة    ِل
 ِإن يـَق ول وَن ِإالَّ َكِذابࣰ 

َواِهِهۡمۚۡ ر ج  ِمۡن أَفـۡ
 خَتۡ

 الم الضمري 
 5 الالم اجلارة 

ٱأۡلَرۡ   4 َعَلى  َما  َجَعۡلَنا  زِيَنࣰة  ِإانَّ  ُلَوُهم    لَـَّها ِض   لِنَـبـ 
 َعَماࣰل أَيُـّه ۡم َأۡحَسن   

 الم الضمري 
 الم التعليل 

7 

َها َصِعيࣰدا ج ر زًا لَـَجـِٰعُلونَ َوِإانَّ   5
 8 الالم املزحلقة َما َعَليـۡ

6  
َية  ِإىَل ٱۡلَكۡهِف فـََقال و۟ا َربَـَّنۤا َءاتَِنا ِمن   ِإۡذ أََوى ٱۡلِفتـۡ

 ِمۡن أَۡمراَِن َرَشࣰدا لََنالَّد نَك َرْۡحࣰَة َوَهيِ ۡئ 
 10 الم الضمري 

َلمَ نَـٰه ۡم  مث َّ بـََعثۡـ   7 لَِبثـ ۤو۟ا   ِلَماٱحۡلِۡزَبنۡيِ َأۡحَصٰى  َأیُّ    لِنَـع 
 أََمࣰدا

 الم التعليل  
 12 الالم اجلارة 

8  
َعَلىٰ  ِإْذ  َوَرَبْطَنا  قـ ل وهِبِْم  َربُّ   َربُـَّنا  فـََقال و۟ا  قَام و۟ا 

ِت َوٱأْلَْرِض َلن وَٰ ًا  ٱلسَّمَٰ  لََّقدْ   نَّْدع َو۟ا ِمن د ونِِهۦٓ ِإهلَٰ
 قـ ْلَنآ ِإًذا َشَططًا

الم واقعة يف 
جواب قسم 
 حمذوف

14 

9  
ِإىَل   َفْأو وا  اَّللََّ  ِإالَّ  يـَْعب د وَن  َوَما  اْعتَـزَْلت م وه ْم  َوِإْذ 

 َلُكمْ َربُّك ْم ِمْن َرْْحَِتِه َويـ َهيِ ْئ    َلُكمْ اْلَكْهِف يَنش ْر  
 ِمْن أَْمرِك ْم ِمرَفقاً 

 16 الم الضمري 
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10  

َعْن َكْهِفِهْم  تـَزَاَور   طََلَعْت  ِإَذا  الشَّْمَس  َوتـََرى 
َماِل  َذاَت اْلَيِمنِي َوِإَذا َغَرَبْت تـَْقرِض ه ْم َذاَت الشِ 

ِمْن آَيِت اَّللَِّ َمْن يـَْهِد   َذِلكَ َوه ْم يف َفْجَوة  ِمْنه   
ي اً َولِ   َلهُ اَّللَّ  فـَه َو اْلم ْهَتِدي َوَمْن ي ْضِلْل فـََلْن َتََِد  

 م ْرِشداً 

 الم البعد  
 17 الم الضمري 

11  

َوه ْم ر ق وٌد َونـ َقلِ بـ ه ْم َذاَت ٱْلَيِمنِي   أيقاظًا  َوحَتَْسبـ ه مْ 
َماِل وََكْلبـ ه م بَِٰسٌط ِذرَاَعْيِه بِٱْلَوِصيِد َلِو  َوَذاَت ٱلشِ 

ِمنـْه ْم   َوَلُمِلْئتَ ِمنـْه ْم ِفرَارًا    َلَولَّْيتَ ٱطََّلْعَت َعَلْيِهْم  
 ر ْعًبا 

الم واقعة يف 
جواب  
 الشرط 

18 

12  

قَاِئٌل    لِيَـَتَساَءلُوابـََعثْـَناه ْم    وََكَذِلكَ  قَاَل  نَـه ْم  بـَيـْ
ِمنـْه ْم َكْم لَِبثْـت ْم قَال وا لَِبثْـَنا يـَْوماً أَْو بـَْعَض يـَْوم  قَال وا  
َربُّك ْم أَْعَلم  مبَا لَِبثْـت ْم فَابـَْعث وا َأَحدَك ْم ِبَورِِقك ْم َهِذِه 

ْلَينظُرْ ِإىَل اْلَمِديَنِة   ْلَيْأِتُكمْ أَيُـَّها أَزَْكى َطَعاماً    فـَ  فـَ
 َوال ي ْشِعَرنَّ ِبك ْم َأَحداً  َوْليَـتَـَلطَّفْ رِْزق  ِمْنه  بِ 

 الم البعد  
 الم التعليل 
 الم األمر  
 الم األمر 
 الم األمر 

19 

13  

ِلكَ  َأنَّ َوْعَد ٱَّللَِّ َحقٌّ   لِيَـْعَلُمٓوا  أَْعثـَْراَن َعَلْيِهْم    وََكذَٰ
ِفيَهآ  َرْيَب  اَل  ٱلسَّاَعَة  نَـه ْم    َوَأنَّ  بـَيـْ يـَتَـنََٰزع وَن  ِإْذ 

ًنا رَّهبُّ ْم أَْعَلم  هِبِْم قَاَل   يَٰ أَْمَره ْم فـََقال و۟ا ٱبـْن و۟ا َعَلْيِهم بـ نـْ
أَْمرِِهْم   َعَلىٰٓ  َغَلب و۟ا  َعَلْيِهم    لَنَـتَِّخَذنَّ ٱلَِّذيَن 

 مَّْسِجًدا

 الم البعد 
 الم التعليل 
الم واقعة يف 
جواب قسم 
 حمذوف

21 

ْىءٍ َواَل تـَق وَلنَّ   14 ِلكَ ِإَّنِ  فَاِعٌل  ِلَشا   َغًدا ذَٰ
 الالم اجلارة 
 23 الم البعد 

15  
َوق ْل   َنِسيَت  ِإَذا  رَّبََّك  َوٱذْك ر  ٱَّللَّ   َيَشآَء  َأن  ِإالَّٓ 

َذا َرَشًدا لـَِأقْـَربَ َعَسىٰٓ َأن يـَْهِدَيِن َرىبِ    ِمْن هَٰ
 24 الالم اجلارة 
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16  
ِت َوٱأْلَْرِض   َلُهۥأَْعَلم  مبَا لَِبث و۟ا    ق ِل ٱَّللَّ   وَٰ َغْيب  ٱلسَّمَٰ

ْع َما   مِ ن د ونِِهۦ ِمن َوىِل   َواَل   لَـُهمأَْبِصْر ِبِهۦ َوَأمسِْ
 ي ْشرِك  َِّف ح ْكِمِهۦٓ َأَحًدا 

 26 الم الضمري 

17  
َل    َوٱْتل  َمآ  أ وِحَى إِلَْيَك ِمن ِكَتاِب رَبِ َك اَل م َبدِ 
ِتِهۦ  َوَلن َتََِد ِمن د ونِِهۦ م ْلَتَحًدا  ِلَكِلمَٰ

 27 الالم اجلارة 

18  

َوَمن َشآَء   فـَْليـُْؤِمن بِ ك ْم َفَمن َشآَء  َوق ِل ٱحلَْقُّ ِمن رَّ 
أَْعَتْداَن    فـَْلَيْكُفرْ   ٓ هِبِْم   لِلظَِّٰلِمنيَ ِإانَّ َأَحاَط  اَنرًا 
َوِإن َيْسَتِغيث و۟ا يـ َغاث و۟ا مبَآء  َكٱْلم ْهِل َيْشِوى  س رَاِدقـ َها  

 ٱْلو ج وَه بِْئَس ٱلشَّرَاب  َوَسآَءْت م ْرتـََفًقا 

 الم األمر 
 

 الالم اجلارة 
29 

19  

َجنَّٰت  َعْدن  ََتْرِى ِمن حَتِْتِهم  ٱأْلَهْنَٰر    لَـُهمْ أ ۟ولَِٰٓئَك  
حي َلَّْوَن ِفيَها ِمْن َأَساِوَر ِمن َذَهب  َويـَْلَبس وَن ثَِيااًب  
َعَلى  ِفيَها  مُّتَِّكـ نَِي  َوِإْسَترْبَق   مِ ن س ند س   خ ْضرًا 

 ٱأْلَرَآِئِك نِْعَم ٱلثَـَّواب  َوَحس َنْت م ْرتـََفًقا 

 31 الم الضمري 

20  
َجَعْلَنا    لَـُهم ٱْضِرْب  وَ  رَّج َلنْيِ    لِـَأَحِدِِهَامََّثاًل 

َوَجَعْلَنا   بَِنْخل   َوَحَفْفنَٰه َما  أَْعنَٰب   ِمْن  َجنـََّتنْيِ 
نَـه َما َزْرًعا   بـَيـْ

 الم الضمري 
   الالم اجلارة

32 

فـََقاَل    َلُهۥوََكاَن    21 ِحِبِهۦََثٌَر  حي َاِور ه ۥٓ   ِلصَٰ َأاَن۠    َوه َو 
 َأْكثـَر  ِمنَك َمااًل َوأََعزُّ نـََفرًا

 الم الضمري 
 34   الالم اجلارة

قَاَل َمآ َأظ نُّ َأن    ليِنَـْفِسِهۦَوَدَخَل َجنـََّته ۥ َوه َو ظَاملٌ    22
ِذِهۦٓ أَبًَدا  تَِبيَد هَٰ

 35 الالم اجلارة 

23  
قَآئَِمًة   ٱلسَّاَعَة  َأظ نُّ  َرىبِ    َولَِئنَوَمآ  ِإىَلٰ  رُِّددتُّ 

َها م نَقَلًبا  لـََأِجَدنَّ   َخرْيًا مِ نـْ
الم موطئة 
 للقسم 

36 
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الم واقعة يف  
 جواب القسم

بِٱلَِّذى    هُۥلَ   قَالَ   24 َأَكَفْرَت  حي َاِور ه ۥٓ  َوه َو  َصاِحب ه ۥ 
 َخَلَقَك ِمن تـ رَاب  مث َّ ِمن نُّْطَفة  مث َّ َسوَّٰىَك َرج اًل 

 37 الضمري الم 

 41 الم الضمري  طََلًبا  هُۥلَ أَْو ي ْصِبَح َمٓاؤ َها َغْورًا فـََلن َتْسَتِطيَع   25

ِفَئٌة يَنص ر ونَه ۥ ِمن د وِن ٱَّللَِّ َوَما َكاَن   ُهۥلَّ َومَلْ َتك ن    26
 م نَتِصرًا 

 43 الم الضمري 

 ه َو َخرْيٌ ثـََوااًب َوَخرْيٌ ع ْقًبا   ٱحلَْق ِ   ـلَّهِ لِ ٱْلَولََٰية     كَ لِ ُهَنا  27
 الم البعد 
 44 الالم اجلارة 

28  

نـَْيا َكَمآء  أَنزَْلنَٰه  ِمَن مََّثَل    ُهملَـ  َوٱْضِربْ  ٱحْلَيَـٰوِة ٱلدُّ
فََأْصَبَح  ٱأْلَْرِض  نـََبات   ِبِهۦ  فَٱْختَـَلَط  ٱلسََّمآِء 

ٱَّللَّ   وََكاَن  ٱلر ِيَٰح   َتْذر وه   َشْىء     َهِشيًما  َعَلٰى ك لِ  
 مُّْقَتِدرًا 

 45 الم الضمري 

29  
َصف ا   َربِ َك  َعَلٰى  ت م و   َقدْ لَّ َوع رِض و۟ا  اَن َكَما ِجئـْ

َنََّْعلَ  أَلَّن  َزَعْمت ْم  َبْل  َمرَّة ٍۭ  أَوََّل    ُكم لَ   َخَلْقنَٰك ْم 
 مَّْوِعًدا

الم واقعة يف 
جواب قسم 
 حمذوف

الم   -
 الضمري

48 

30  

ٱْلِكتَٰب  َفرَتَى ٱْلم ْجرِِمنَي م ْشِفِقنَي ممَّا ِفيِه َوو ِضَع 
يََٰويـَْلتَـَنا   يـ َغاِدر     لِ َماَويـَق ول وَن  اَل  ٱْلِكتَِٰب  َذا  هَٰ

َها َوَوَجد و۟ا َما َعِمل و۟ا  َصِغريًَة َواَل َكِبريًَة ِإالَّٓ َأْحَصىـٰ
 َحاِضرًا َواَل َيْظِلم  َربَُّك َأَحًدا

 49 الالم اجلارة 
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31  

قـ ْلَنا  وَ  ٱْسج د و۟ا  ْلمَ لِ ِإْذ  ِٓئَكِة  ِإالَّٓ    َدمَ آِل لَٰ َفَسَجد ٓو۟ا 
َربِ ِهۦٓ  أَْمِر  َعْن  فـََفَسَق  ٱجلِْنِ   ِمَن  ِإبِْليَس َكاَن 

د وَِّن  ِمن  أَْولَِيآَء  َوذ ر ِيَـَّته ۥٓ   ُكمْ لَ   َوه مْ   أَفـَتَـتَِّخذ ونَه ۥ 
 ِلِمنَي َبَداًل لظَّٰ لِ َعد وٌٌّّۢ بِْئَس 

 الالم اجلارة 
 الم الضمري 

50 

32  
ْمت ْم َفَدَعْوه ْم  َويـَْوَم يـَق ول  اَند و۟ا ش رََكآِءَى ٱلَِّذيَن َزعَ 

نَـه م مَّْوِبًقا  ـُهمْ لَ  فـََلْم َيْسَتِجيب وا۟   َوَجَعْلَنا بـَيـْ
 52 الم الضمري 

َذا ٱْلق ْرَءانِ   َقدْ لَ وَ   33 لِلنَّاِس ِمن ك لِ  َمَثل    َصرَّفْـَنا َِّف هَٰ
ن  َأْكثـََر َشْىء  َجَداًل  نسَٰ  وََكاَن ٱإْلِ

الم واقعة يف 
جواب قسم 
 حمذوف

54 

34  
َوَما نـ ْرِسل  ٱْلم ْرَسِلنَي ِإالَّ م َبشِ رِيَن َوم نِذرِيَن َوجي َِٰدل  

َوٱختََّذ ٓو۟ا ِبِه ٱحلَْقَّ    ُيْدِحُضوا  لِ ٱلَِّذيَن َكَفر و۟ا بِٱْلبَِٰطِل  
 َءايَٰىِت َوَمآ أ نِذر و۟ا ه ز ًوا

 56 الم التعليل 

35  
َوَربَُّك ٱْلَغف ور  ذ و ٱلرَّْْحَِة َلْو يـ َؤاِخذ ه م مبَا َكَسب و۟ا  

َبل    ـُهمُ لَ   َعجَّلَ لَ  د و۟ا   ُهملَـّٱْلَعَذاَب  جيَِ لَّن  مَّْوِعٌد 
 ِمن د ونِِهۦ َمْوِئاًل 

الم واقعة يف  
جواب  
 الشرط 

 م الضمري ال

58 

36  
َوَجَعْلَنا    َوتِْلكَ  ظََلم و۟ا  َلمَّا  أَْهَلْكنَٰه ْم  ٱْلق َرىٰٓ 

 مَّْوِعًدا َمْهِلِكِهملِ 
 الم البعد  
 59 الالم اجلارة 

اَلٓ أَبـْرَح  َحىتَّٰٓ أَبـْل َغ جَمَْمَع   َفَتٰىهُ لِ َوِإْذ قَاَل م وَسٰى   37
 أَْو أَْمِضَى ح ق ًبا  ٱْلَبْحَرْينِ 

 60 الالم اجلارة 

38  
 َءاتَِنا َغَدآَءانَ  َفَتٰىهُ لِ فـََلمَّا َجاَوزَا قَاَل 

 
 

 الالم اجلارة 
 
 

62 
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َذا َنَصًبا  َقدْ لَ   َلِقيَنا ِمن َسَفراَِن هَٰ

الم واقعة يف 
جواب قسم 
 حمذوف

ا َعَلىٰٓ   كَ لِ ذَٰ قَاَل    39  64 الم البعد  َءااَثرمِِهَا َقَصًصا   َما ك نَّا نـَْبِغ فَٱْرَتدَّ

م وَسٰى َهْل أَتَِّبع َك َعَلىٰٓ َأن تـ َعلِ َمِن ممَّا   هُۥلَ قَاَل    40
 ع لِ ْمَت ر ْشًدا 

 66 الم الضمري 

 كَ لَ قَاَل َسَتِجد َِّنٓ ِإن َشآَء ٱَّللَّ  َصاِبرًا َواَلٓ أَْعِصى    41
 أَْمرًا 

 69 الم الضمري 

42  
َحىتَّٰٓ  َشْىء   َعن  َتْسـ َْلىِن  َفاَل  ٱتَـّبَـْعَتىِن  فَِإِن  قَاَل 

 ِمْنه  ِذْكرًا كَ لَ أ ْحِدَث 
 70 الم الضمري 

43  
قَاَل   َخَرقـََها  ٱلسَِّفيَنِة  َِّف  رَِكَبا  ِإَذا  َحىتَّٰٓ  فَٱنطََلَقا 

ًا ِإْمرًا َقدْ لَ أَْهَلَها  تـُْغِرقَ لِ َأَخَرقْـتَـَها  ـ   ِجْئَت َشْي

 التعليل الم 
الم واقعة يف 
جواب قسم 
 حمذوف

71 

44  
أَقـَتَـْلَت  َلِقَيا غ لًَٰما فـََقتَـَله ۥ قَاَل  ِإَذا  فَٱنطََلَقا َحىتَّٰٓ 

 ِبَغرْيِ نـَْفس  
ًا نُّْكرًا َقدْ لَّ نـَْفًسا زَِكيًَّةٌّۢ ـ   ِجْئَت َشْي

الم واقعة يف 
جواب قسم 
 حمذوف

74 

 75 الم الضمري  ْسَتِطيَع َمِعَى َصرْبًاِإنََّك َلن تَ  كَ لَّ قَاَل أمََلْ أَق ل   45

46  
أَْهَلَها   فَٱنطََلَقا َحىتَّٰٓ ِإَذآ أَتـََيآ أَْهَل قـَْريَة  ٱْسَتْطَعَمآ 

َأن   ي رِيد   ِفيَها ِجَدارًا  فـََوَجَدا  َا  ي َضيِ ف ومه  َأن  فَأَبـَْو۟ا 
 َعَلْيِه َأْجرًا   تَ تََّخذْ لَ يَنَقضَّ فَأَقَاَمه ۥ قَاَل َلْو ِشْئَت  

الم واقعة يف 
جواب  
 الشرط 

77 

47  
ِكنيَ لِ أَمَّا ٱلسَِّفيَنة  َفَكاَنْت    يـَْعَمل وَن َِّف ٱْلَبْحرِ   َمسَٰ

فََأَردتُّ َأْن أَِعيبَـَها وََكاَن َورَآَءه م مَِّلٌك ََيْخ ذ  ك لَّ  
 َسِفيَنة  َغْصًبا 

 79 الالم اجلارة 
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48  

َفَكاَن   ٱجلَِْدار   ٱْلَمِديَنِة   غُلََٰمنْيِ لِ َوأَمَّا  َِّف  يَِتيَمنْيِ 
حَتَْته ۥ َكنٌز   فََأرَاَد    ُهَمالَـّوََكاَن  ِلًحا  َا صَٰ أَب ومه  وََكاَن 

َرْْحًَة   َا  َوَيْسَتْخرَِجا َكنَزمه  َا  َأش دَّمه  ل َغآ  يـَبـْ َأن  َربَُّك 
ََتِْويل  َما مَلْ   كَ لِ مِ ن رَّبِ َك َوَما فـََعْلت ه ۥ َعْن أَْمرِى ذَٰ 

 َتْسِطع عََّلْيِه َصرْبًا

  الالم اجلارة
 الم الضمري 
 الم البعد 

82 

نَٰه  ِمن ك لِ  َشْىء    ُهۥلَ ِإانَّ َمكَّنَّا    49 َوَءاتـَيـْ ٱأْلَْرِض  َِّف 
 َسبَـًبا 

 84 الم الضمري 

50  
ِلًحا   َجزَآًء ٱحْل ْسىَنٰ    ُهۥلَ فَـ َوأَمَّا َمْن َءاَمَن َوَعِمَل صَٰ

 ِمْن أَْمراَِن ي ْسرًا  ُهۥلَ َوَسنَـق ول  
 88 الم الضمري 

51  
ِإَذا بـََلَغ َمْطِلَع ٱلشَّْمِس َوَجَدَها َتْطل ع  َعَلٰى   َحىتَّٰٓ 

 مِ ن د وهِنَا ِسرْتًا ُهمليَـ قـَْوم  ملَّْ ََنَْعل 
 90 الم الضمري 

 91 الم البعد  َوَقْد َأَحْطَنا مبَا َلَدْيِه خ رْبًا كَ لِ َكذَٰ   52

53  
ِإنَّ ََيْج وَج َوَمْأج وَج م ْفِسد وَن    قَال و۟ا يََٰذا ٱْلَقْرَننْيِ 

َخْرًجا َعَلىٰٓ َأن ََتَْعَل   كَ لَ َِّف ٱأْلَْرِض فـََهْل ََنَْعل   
ا نَـه ْم َسد  نَـَنا َوبـَيـْ  بـَيـْ

 94 الم الضمري 

 97 الم الضمري  نـَْقًبا  هُۥلَ َفَما ٱْسطَٰع ٓو۟ا َأن َيْظَهر وه  َوَما ٱْسَتطَٰع و۟ا   54
ِفرِينَ ليِ َوَعَرْضَنا َجَهنََّم يـَْوَمِئذ    55  100 الالم اجلارة  َعْرًضا  ْلكَٰ

56  
ِمن  ِعَباِدى  يـَتَِّخذ و۟ا  َأن  ٱلَِّذيَن َكَفر ٓو۟ا  أََفَحِسَب 

ٓ أَْعَتْداَن َجَهنََّم  ِفرِينَ لِ د وَِّنٓ أَْولَِيآَء ِإانَّ  ْلكَٰ
 102 الالم اجلارة 

57  
ِت َرهبِ ِْم َولَِقائِِه َفَحِبَطْت  أ ولَِئَك الَِّذيَن َكَفر وا ِِبيَ 

 يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوْزانً  مْ هلَُ أَْعَماهل  ْم َفال ن ِقيم  
 105 الم الضمري 

َءايَٰىِت   كَ لِ ذَٰ   58 َوٱختََّذ ٓو۟ا  مبَا َكَفر و۟ا  َجَهنَّم   َجزَآؤ ه ْم 
 َور س ِلى ه ز ًوا

 106 الم البعد 
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ِت َكاَنْت    ِإنَّ ٱلَِّذينَ   59  لَـُهمْ َءاَمن و۟ا َوَعِمل و۟ا ٱلصَِّٰلحَٰ
 َجنَّٰت  ٱْلِفْرَدْوِس نـ ز اًل 

 107 الم الضمري 

60  
َرىبِ    ِت  لِ َكِلمَٰ ِمَداًدا  ٱْلَبْحر   لَّْو َكاَن    لََنِفدَ ق ل 

َنا مبِْثِلِهۦ   ٱْلَبْحر   ت  َرىبِ  َوَلْو ِجئـْ قـَْبَل َأن تَنَفَد َكِلمَٰ
 َمَدًدا

الم واقعة يف 
جواب  
 الشرط 

109 

61  
َا ِإهَل ك ْم إَِلٌه   َا َأاَن َبَشٌر ِمثْـل ك ْم ي وَحى ِإيَلَّ أُنَّ ق ْل ِإُنَّ

َعَمالً    فـَْليَـْعَملْ َواِحٌد َفَمْن َكاَن يـَْرج وا لَِقاَء َربِ ِه  
 َصاحِلاً َوال ي ْشرِْك ِبِعَباَدِة َربِ ِه َأَحداً 

 110 الم األمر 
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 اخلامتة 
 

تدريسه يف   لنا  الكتاب ويسر  رزقنا شرح هذا  الذي  العاملني،   عشرة احلمد هلل رب 
وقد اجتهدت  يف هذا الكتاب أن أوضح املسائل املتعلقة ابلالمات يف القرآن  جمالس علمية،  
 مميزة. إحصائية تطبيقية حتليلية الكرمي بطريقة 

وأسأل هللا أن ينفع ، وما كان من زلل أو نسيان فمين،  فما كان من توفيق فمن هللا 
 . واالنتشار هبذا الكتاب وأن ي كتب له القبول 

، واتريخ (، ابلقاهرة م2022 أبريل  14كتابته يوم الثالاثء )وقد مت االنتهاء من  
 ه(. 1443شوال لعام  10، املوافق ) م(2022مايو  11) الرابعة الطبعة

 
 كتبه

 حممد عبد الشايف مكاوي
 مصر   –القاهرة  

 واتس آب
00201274873065 
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 حمتوى الكتاب
 الصفحة  املوضوع
 6 مقدمة 

 8 أسئلة شائعة
 التمهيد

 وعددها، وأنواعها، وقاعدة بنائها معىن حروف املعاين
10 

 10 أواًل: أشهر أنواع احلروف يف اللغة العربية 
 11 حساب اجل مَّل الكبري

 12 حروف املعان: القاعدة العامة يف بناء اثنًيا
 13 حروف املعانالقاعدة العامة يف بناء شرح : اثلثًا
 13 ( ما معىن ال حمل له من اإلعراب؟1)
 14 ( عالمة بناء احلرف. 2)
 16 ( التقاء الساكنني يف حروف املعان3)
 17 . أنواع حروف املعان (4)

 18 احلروف العاملة 
 19 الثابتة  حروف املعان
 19 املتغرية  حروف املعان

 20 املشرتكة الكلمات 
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 الفصل األول  
 شرح الالمات العاطلة

21 

 22 خريطة الالمات العاطلة
 املبحث األول 
 الم البعد

23 

 24 . قواعد عامة( 1)
 24 .إعراب أمساء اإلشارة اليت تتصل بالم البعد( 2)

 املبحث الثاين
 التوكيدالم 

25 

 25 الم االبتداء أواًل: 
 26 الم االبتداء يف القرآن الكرمي أمثلة على  

 28 الالم املزحلقة اثنًيا: 
 28 الالم املزحلقة أنواع 

ا َلَكِبريَةٌ إعراب: }  29 { ِإالَّ َعَلى اخْلاِشِعني َوِإهنَّ
 30 {ِإنَّ يف ذِلَك َْليًَة َلك مْ إعراب: }
 31 {َوِإنَّ اَّللََّ هَل َو اْلَعزِيز  احلَِْكيم  إعراب: }
 32 يف القرآن الكرمي الالم املزحلقة أمثلة على 

 35 على الالم املزحلقة يف القرآن الكرمي. تدريب
 55 ضمري الفصل

 56 .شروط ضمري الفصل 
 59 هل ضمري الفصل اسم أو حرف ؟  
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 65 الالم الفارقة اثنًيا: 
 65 هيف القرآن الكرمي كل ِ   (ِإنْ )أنواع  

 67 مالحظات خبصوص )ِإْن( النافية يف القرآن الكرمي:
 68 يف القرآن الكرمي الالم الفارقة 

 املبحث الثالث
 الالم الواقعة يف جواب الشرط

71 

 75 أواًل: الم )لو(. 
 75 اثنًيا: الم )لوال(.

 76 . اثلثًا: الالم الواقعة يف جواب شرط مقدر
 املبحث الرابع 
 77 القسمالالم الواقعة يف جواب 

 78  أواًل: )الم لقد(
 80 اثنًيا: )الم + مضارع + نون توكيد(
 82 إعراب }لنخرجنك{، و}لتعود نَّ{

 83 لنعم( –)لبئس اثلثًا: الم 
 84 {. فـََلِنْعَم اْلم ِجيب ونَ {، و}َولَِبْئَس اْلِمهاد  إعراب قوله: }

 85 الالم املفتوحة املسبوقة بالم موطئة للقسمرابًعا: 
ىَل اَّللَِّ حت َْشر وَن{ إعراب قوله:   85 }َولَِئْن م تُّْم أَْو ق ِتْلت ْم إَلِ

 85 الالم املفتوحة املسبوقة بالم موطئة للقسمرابًعا: 
 86 العطف على الم واقعة يف جواب القسم  خامًسا:
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 املبحث اخلامس
 املوطئة للقسمالالم 

87 

 88 يف القرآن الكرمي وطئة للقسم مواضع الالم امل
 الفصل الثاين 

 شرح الالمات العاملة
93 

 94 خريطة الالمات العاملة 
 املبحث األول 
 الم األمر

95 

 99 الكرمي مواضع الم األمر يف القرآن 
 املبحث الثاين
 الالم اجلارة 

103 

 106 أواًل: الالم اجلارة الزائدة للتوكيد
طَّرَِدة.

 
 106 القسم األول: زيدة الالم امل

 107 }لِلَِّذيَن ه ْم ِلَرهبِ ِْم يـَْرَهب وَن{ إعراب: 
 108   }ِإْن ك نت ْم لِلرُّْؤَي تْعرب وَن{إعراب: 
 109 اَّللَّ  ي رِيد  ظ ْلًما لِْلعاَلِمنَي{}َوَما إعراب: 
 110 }إنَّ ربَّك فعاٌل ملا يريد {إعراب: 
َهاَت ِلَما ت وَعد وَن{ إعراب:  َهاَت َهيـْ  110 }َهيـْ
 111 زيدة الالم غري املطردة : الثانالقسم 
 112 بـَْعض  الَِّذي َتْستَـْعِجل وَن{  }َرِدَف َلك مْ إعراب: 

 112 أشهر صور الالم الزائدة للتوكيد يف القرآن الكرمي 



  
 أتليف/ حممد مكاوي  الالمات يف القرآن الكرميشرح كتاب 

 

 
 
 178 

 113 مجيع مواضع الالم الزائدة يف القرآن الكرمي
الم  –ربني يف الالم اليت تقع بعد الفعل )يريد( يف القرآن الكرمي آراء املع

 )ليبني( ُنوذًجا.
120 

َ اَّللَّ  ي رِيد  } لالم يف قوله:ِن وجها الَِّذيَن ِمْن  َلك ْم َويـَْهِدَيك ْم س َنَن   لِيـ َبنيِ 
 . قـَْبِلك ْم{

122 

 123 الالم اجلارة األصلية اثنًيا: 
 124 ة الالم اجلارة األصليما بعد 

 125 أمثلة لالم املكسورة
 130 أواًل: الفرق بني الم امللك والم االستحقاق والم االختصاص.

 131 .تدريب: أمثلة على الم االستحقاق والم االختصاص والم امللك 
 134 العاقبة.اثنًيا: الفرق بني الم التعليل والم 

اخلالف  بني الكوفيني والبصريني يف جعل المي )التعليل والعاقبة( من 
 حروف اجلر أو من حروف النصب 

134 

 135 رأي الكوفيني يف الم التعليل والم العاقبة. 
 135 رأي البصريني يف الم التعليل والم العاقبة. 

 136 املصدر املؤول ابلصريح
 136 حروف املصدرية 

 136 الالمات اليت َييت بعدها أن املصدرية 
 137 مثال معرب لـ )الم التعليل(
 137 مثال معرب لـ )الم العاقبة( 
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 141 أمثلة على الم التعليل 
 155 اثلثًا: الم اجلحود
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