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 املقدمة
احلمُد هلل وكفى، وصالة وسالًما على رسوله الذي اصطفى، وعلى آله 

 وأصحابه املستكملني الشرفا. 
 أما بعد،

( وهو كتاب اإلعراب املفصل جلزء عمهنا مقدمة كتابنا ) إليكفإنين أنقل 
صفحة إلعراب جزء كامل من القرآن الكرمي بطريقة ُمفصلة، وقد حوى  056يف 

 (.مفاتيح إعراب القرآن الكرميو  منه على )القسم األ
 فقد قلت يف مقدمة هذا الكتاب الرائع: 

قد درسُت الكثري من كتب النحو العريب  –عزيزي القارئ  –إنين مثلك "
 اآلجرومية وحفظتها، ودرستُ  عندما كنُت يف بداية طريقي لطلب العلِم، فدرستُ 

ودرست الكثري والكثري من كتب  األلفية وحفظتها ودرست العديد من شروحاهتا،
 النحو. 

ولكن أثناء اندماجي يف دراسة النحو هبذه الطريقة حاولت إعراب آايت من 
القرآن الكرمي إال أنين وقفُت وقتها عاجزًا ومل أستطع اإلعراب الكامل ابلرغم من 

 دراسة متون النحو وشروحاهتا.
منذ –النحو العريب  ومن هنا اكتشفُت الثغرة اليت عند الكثري من دارسي

ن النحو علم تطبيقي يف املقام األول وليس علًما نظرًًي، ، أال وهي: أ–زمن
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فاحفظ ما شئت من املتون النحوية، وادرس ما شئت من شروحاهتا، ولكن 
عند التطبيق العملي لن تستطيع اإلعراب الكامل لسورة كاملة من القرآن 

ولكن املشكلة حقيقة أنك مل  –رئ عزيزي القا –وليست املشكلة فيك  الكرمي،
 تدرس النحو بطريقة تطبيقية من القرآن الكرمي.

 بعلم النحو العريبوقد َمنَّ هللا عليَّ وتفرغُت لعلوم اللغة العربية، وبدأُت 
فيسرتُه يف دورايت التدريبية، وقد أعطيُت تلك احملاضرات لطاليب بطريقة تطبيقية 

دفعة حنوية تطبيقية لطالب من  85مثرة ذلك يف من القرآن الكرمي نفسه، ورأيُت 
 . "دولة، فالقرآن له بركة 60أكثر من 

أنين  انتهى كالمي الذي أريد نقله من مقدمة الكتاب، ولعلك تالحظ هنا
يف هذا اجلزء من املقدمة قد تكلمت عن أخطر مشكلة تواجه دارسي النحو، وهي 

 . انعدام التطبيقاتمشكلة 
يبة، مبجرد الضغط على اسم اآلن إىل هذه الروابط الط ذلك فإنين أحيلكلو 

مباشرة، وعليها يتم وضع  – إن شاء هللا –فإهنا ستنقلك إىل الصفحة الصفحة؛ 
فيديوهات طيبة ومقاالت حنوية رائعة ومنشورات مميزة تصب كلها يف التدريب 

  النحوي للوصو  إىل إعراب سور كاملة من القرآن الكرمي.
 اليوتيوب قناة -2     صفحة الفيسبوك -1
 صفحة التويرت -4     قناة التيليجرام -3

https://www.facebook.com/mekkawy2017
https://www.youtube.com/channel/UCRWaoG5yTJNsGomK7GTyImA?sub_confirmation=1
https://t.me/mekkawy2019
https://twitter.com/mekkawy2019
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 صفحة االنستجرام -5
أنصحك اآلن أن تقوم مبتابعة هذه الصفحات والقنوات السابقة لتعم 

 الفائدة إن شاء هللا.
املاضي،  العامأي  2020وهذا الكتاب الذي بني يديك اآلن مت أتليفه عام 

ومت نشر الطبعة األوىل منه لبعض طالبنا الذين خترجوا يف أكادميية مكاوي 
للتدريب اللغوي، وأما هذه الطبعة الثانية فهي ملن خترج يف أكادميية مكاوي يف عام 

ومت زايدة بعض األمور مع التنقيحات فخرج أقرب ما يكون للكما   2021
 فالكما  هلل وحده.

ليس صعًبا، واهلدف من النحو هو الوصو  إىل إعراب النحو سهل و  حًقا  
اجلزء التطبيقي ملا درسته أنت يف  مبنزلةأية كلمة يف الدنيا، ولذلك فهذا الكتاب 

 النحو العريب. 
 يوفق القارئ ومن شارك يف الكتابة.وأسأ  هللا هلالج لج أن 

 
 كتبه

 دمحم عبد الشايف مكاوي
 2021 نايري –القاهرة 

00201274873065 

https://www.instagram.com/mekkawy2019/


 

 القيامةاإلعراب المفصل لسورة 
 

 

 
 رقم واتساب 

00201065416156  

5 
 

  
 

 

 
 اإلعراب املفصل 

 القيامةلسورة 
 
 
 
 
 



 

 القيامةاإلعراب المفصل لسورة 
 

 

 
 رقم واتساب 

00201065416156  

6 
 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
( َأََيَْسُب 2( َوال أُْقِسُم ِِبلن َّْفِس اللَّوَّاَمِة )1ال أُْقِسُم بِيَ ْوِم اْلِقَياَمِة )

( 4( بَ َلى قَاِدرِيَن َعَلى َأْن ُنَسوِ َي بَ َنانَُه )3اإِلنَساُن أَلَّْن ََنَْمَع ِعظَاَمُه )
َن يَ ْوُم اْلِقَياَمِة )5ْل يُرِيُد اإِلنَساُن لِيَ ْفُجَر َأَماَمُه )بَ  ( فَِإَذا 6( َيْسَأُل َأًيَّ

َع الشَّْمُس َواْلَقَمُر )8( َوَخَسَف اْلَقَمُر )7بَِرَق اْلَبَصُر ) ( يَ ُقوُل 9( َوُجُِ
ََ يَ ْوَمِئٍذ ( ِإَل 11( َكالَّ ال َوَزَر )11اإِلنَساُن يَ ْوَمِئٍذ أَْيَن اْلَمَفرُّ )  رَبِ 

َم َوَأخََّر )12اْلُمْستَ َقرُّ ) ( َبْل اإِلنَساُن 13( يُ نَ بَُّأ اإِلنَساُن يَ ْوَمِئٍذ ِبَا َقدَّ
ََ 15( َوَلْو أَْلَقى َمَعاِذيَرُه )14َعَلى نَ ْفِسِه َبِصريٌَة ) ( ال ُُتَرِ ْك ِبِه ِلَساَن

َنا َُجَْعُه وَ 16لِتَ ْعَجَل ِبِه ) ( فَِإَذا قَ َرْأََنُه فَاتَِّبْع قُ ْرآنَُه 17قُ ْرآنَُه )( ِإنَّ َعَلي ْ
َنا بَ َيانَُه )18) ( َوَتَذُروَن 21( َكالَّ َبْل ُتُِبُّوَن اْلَعاِجَلَة )19( ُثَّ ِإنَّ َعَلي ْ

َا ََنِظَرٌة )22( ُوُجوٌه يَ ْوَمِئٍذ ََنِضَرٌة )21اآلِخَرَة ) ( َوُوُجوٌه 23( ِإَل َرّبِ 
( َكالَّ ِإَذا بَ َلَغْت 25( َتُظنُّ َأْن يُ ْفَعَل ِّبَا فَاِقَرٌة )24َرٌة )يَ ْوَمِئٍذ َِبسِ 
( َواْلتَ فَّْت 28( َوَظنَّ أَنَُّه اْلِفَراُق )27( َوِقيَل َمْن رَاٍق )26الت ََّراِقي )

ََ يَ ْوَمِئٍذ اْلَمَساُق )29السَّاُق ِِبلسَّاِق ) ( َفال َصدََّق َوال 31( ِإَل رَبِ 
( ُثَّ َذَهَب ِإَل َأْهِلِه يَ َتَمطَّى 32( َوَلِكْن َكذََّب َوتَ َولَّ )31َصلَّى )
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ََ فََأْوَل )33) ََ فََأْوَل )34( َأْوَل َل ( َأََيَْسُب اإِلنَساُن 35( ُثَّ َأْوَل َل
َرَك ُسًدى ) َُ نُْطَفًة ِمْن َمِنٍ  ُُيََْن )36َأْن يُ ت ْ ( ُثَّ َكاَن َعَلَقًة 37( َأَلَْ َي

( أَلَْيَس 39( َفَجَعَل ِمْنُه الزَّْوَجْْيِ الذََّكَر َواألُنَثى )38َفَخَلَق َفَسوَّى )
ََ ِبَقاِدٍر َعَلى َأْن َُيِْيَي اْلَمْوَتى )  (41َذِل
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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اإلعراب الكلمة

 بسم
 )الباء( حرف جر مبين على الكسر ال حمل له من اإلعراب.

رف اجلر )الباء( وعالمة جره الكسرة الظاهرة، وهو )اسم( اسم جمرور حب
 مضاف.

 (.أبتدئ)بسم( تتعلق ِبحذوف فعل تقديره )واجملرور من اجلار شبه اجلملة
 اسم اجلال  مضاف إليه جمرور على التعظيم وعالمة جره الكسرة الظاهرة. هللا

ِن من اسم ، أو بدالاتن وعالمة جرمها الكسرة الظاهرةصفتان هلل جمرور  الرمحن
 الرحيم اجلال  )هللا( جمروران وعالمة جرمها الكسرة الظاهرة. 

ُجلة ابتدائية ال حمل هلا من يف القرآن الكرمي كله عدا سورَة التوبة وُجلة البسملة 
 اإلعراب.

 (1ال أُْقِسُم بِيَ ْوِم اْلِقَياَمِة )
 اإلعراب الكلمة

مبين على السكون حرف ة، أدخلت على فعل القسم لتوكيده، زائد ال
 ال حمل له من اإلعراب.

والفاعل ضمري  فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. أُْقِسمُ 
 مسترت وجواًب تقديره )أان(.
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 بِيَ ْومِ 
  )الباء( حرف جر مبين على الكسر ال حمل له من اإلعراب.

رة، )يوِم( اسم جمرور حبرف اجلر )الباء( وعالمة جره الكسرة الظاه
 وهو مضاف.

 تتعلق ب الفعل )أقسم(. من اجلار واجملرور }بيوِم{ شبه اجلملة 
 مضاف إليه جمرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة. اْلِقَياَمةِ 

 أُْقِسُم...{ ُجلة ابتدائية ال حمل هلا من اإلعراب.ُجلة }
 (2َوال أُْقِسُم ِِبلن َّْفِس اللَّوَّاَمِة )

 اإلعراب الكلمة

 الواو(: حرف عطف مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب.) َوال
 )ال(: حرف زائد للتوكيد مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.

 أُْقِسمُ 
والفاعل ضمري  فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.

 مسترت وجواًب تقديره )أان(.

 ِِبلن َّْفسِ 
 له من اإلعراب. )الباء( حرف جر مبين على الكسر ال حمل

 )النفِس( اسم جمرور حبرف اجلر )الباء( وعالمة جره الكسرة الظاهرة.
 ِِبلن َّْفِس( تتعلق ِبلفعل )أُْقِسُم(.)من اجلار واجملرور شبه اجلملة 

 اللَّوَّاَمةِ 
وهي من صيغ ) صفة لـ )النفس( جمرورة وعالمة جرها الكسرة الظاهرة.

 لصاحبها(.اللوم  كثريةاملبالغة أي النفس  
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 ُجلة } أُْقِسُم...{ معطوفة على ما قبلها ال حمل هلا من اإلعراب.
َعُثنَّ.  وُجلة جواب القسم لكال اجلملتْي حمذوف دلَّ عليه ما بعده أي: لَتُ ب ْ

 (3َأََيَْسُب اإِلنَساُن أَلَّْن ََنَْمَع ِعظَاَمُه )
 اإلعراب الكلمة

 َأََيَْسبُ 
 على الفتح ال حمل له من اإلعراب.)اهلمزة( حرف استفهام مبين 

 )حيسب( فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.
 واملعىن )أيظن ...(

 فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. اإِلنَسانُ 

 أَلَّنْ 
 )َأن+َلْن(

)أن( املخففة من أنَّ الثقيلة حرف مبين على السكون ال حمل له من 
وخربها مفصو  عنها حبرف ن حمذوف وامسها ضمري شأ اإلعراب.

لن( حرف نفي ونصب واستقبا  مبين على السكون ال  حمل ) نفي.
 له من اإلعراب.

 َلْن ََنَْمَع ِعظَاَمُه{ يف حمل رفع خرب )أْن املخففة من أنَّ الثقيلة(. وُجلة }

والفاعل  فعل مضارع منصوب بـ )لن( وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. ََنَْمعَ 
 مسترت وجواًب تقديره )حنن(. ضمري

)عظاَم(: مفعو  به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة، وهو  ِعظَاَمهُ 
)هاء الغيبة(: ضمري ابرز متصل مبين على الضم يف حمل  مضاف.
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ِبعَن: َنمعها بعد تفرقها ورجوعها رميًما ورفاًًت ) جر مضاف إليه.

 خمتلطًا ِبلرتاب(.
 ََيَْسُب(.ما بعدها( سد مسد مفعويل )املصدر املؤول من )أْن و 

 وُجلة } َأََيَْسُب اإِلنَساُن{ استئنافية ال حمل هلا من اإلعراب.
 (4بَ َلى قَاِدرِيَن َعَلى َأْن ُنَسوِ َي بَ َنانَُه )

 اإلعراب  الكلمة

 بَ َلى
ال عمل له جياب به عن النفي ويقصد به اإلجياب، وهو هنا  جوابلل

 جنمعها.مبعىن اجلمع أي بلى 
 مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب. حرف

 قَاِدرِينَ 

أو حا  من فاعل الفعل املقدَّر  حا  منصوبة من الضمري يف )جنمع(
وعالمة نصبها الياء نيابة عن الفتحة، ألهنا مجع مذكر )جنمعها(، 

 سامل.
يكون عامل احلا  هنا حمذوفًا جوازًا ألنه دلت على حضور  :أي 

ى واملعىن )جنمع العظام قادرين عل ينة حالية أي جنمعها.معناه قر 
 ىل الرتكيب األو (.إأتليف مجيعها وإعادهتا 

 ُجلة })َنمعها( قادرين...{ استئنافية ال حمل هلا من اإلعراب.       
 حرف جر مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب. َعَلى
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 ل له من اإلعراب.حرف مصدري ونصب مبين على السكون ال حم َأنْ 

 ُنَسوِ يَ 
 فعل مضارع منصوب بـ )أن املصدرية( وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.

 والفاعل ضمري مسترت وجواًب تقديره )حنن(.
 ُجلة }نسوي{ صلة املوصول احلريف )أْن( ال حمل هلا من االعراب.
 واملصدر املؤول من )أن وما بعدها( يف حمل جر حبرف اجلر )على(.

 ( تتعلق ب  )قادرين(، التقدير: قادرين على تسوية بنانه. َعَلى َأْن ُنَسوِ يَ جلملة )وشبه ا

 بَ َنانَهُ 

مفعو  به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة، وهو )بَناَن(: 
)هاء الغيبة(: ضمري ابرز متصل مبين على الضم يف حمل  مضاف.

 جر مضاف إليه.
ى أن نسوي أصابع يديه أي على أن نسوي أصابعه أو علواملعن: 

 ورجليه وَنعلها مستوية شيًئا واحًدا.
 (5َبْل يُرِيُد اإِلنَساُن لِيَ ْفُجَر َأَماَمُه )

 اإلعراب الكلمة
 حرف عطف لإلضراب مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب. َبلْ 
 فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. يُرِيدُ 

 وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. فاعل مرفوع اإِلنَسانُ 
 يُرِيُد اإِلنَساُن...{ استئنافية ال حمل هلا من اإلعراب.ُجلة }



 

 القيامةاإلعراب المفصل لسورة 
 

 

 
 رقم واتساب 

00201065416156  

13 
 

 لِيَ ْفُجرَ 

)الالم( زائدة أو حرف جر للتعليل مبين على الكسر ال حمل له من 
)يفجر( فعل مضارع منصوب بـ )أن املضمرة(  بعد الم  اإلعراب.

  التعليل وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.
 والفاعل ضمري مسترت جوازًا تقديره )هو(.

 وُجلة }يفجر...{ صلة املوصول احلريف )أن املضمرة( ال حمل هلا من االعراب.
واملصدر املؤول من )أن املضمرة وما بعدها( يف حمل نصب مفعول به للفعل 

انت الالم للتعليل فاملصدر املؤول يف حمل ن كإو  ،ن كانت الالم زائدةإ )يريد(
  .جر اسم جمرور حبرف اجلر الالم

.عرابوُجلة }يريد اإلنسان...{ معطوفة على ُجلة }َأََيَْسُب{ ال حمل هلا من اإل  

 َأَماَمهُ 

)أَماَم(: ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة، وهو 
)هاء الغيبة(: ضمري ابرز متصل مبين على الضم يف حمل  مضاف.

واملعَن: )ليدوم على فجوره فيما بْي يديه من  جر مضاف إليه.
تعلق ِبلفعل يالظرف  األوقات وفيما يستقبله من الزمان(.

 )يفجر(.
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َن يَ ْوُم اْلِقَياَمِة ) َيْسَألُ   (6َأًيَّ
 اإلعراب الكلمة

 َيْسَألُ 
والفاعل ضمري  فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.

 مسترت جوازًا تقديره )هو(.
 أي: يسأل مستهزًًئ أي سؤال متعنت مستبعًدا لقيام الساعة.

أن تكون ُجلة  جيوزو  من فاعل )يَ ْفُجُر(. حالٍ  َيْسَأُل...{ يف حمل نصبِ ُجلة }
  أو بدل من ُجلة )يريد(.. استئنافية ال حمل هلا من اإلعراب

نَ   َأًيَّ
اسم استفهام مبين على الفتح يف حمل نصب ظرف زمان، وهو متعلق 

 أي: مىت قيامها؟ . ابخلرب املقدم للمبتدأ )يوم(.
 مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، وهو مضاف. يَ ْومُ 
 مضاف إليه جمرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة. اَمةِ اْلِقيَ 

 .)يسأل( مفعول به للفعلِ  نصبِ  لِ    ...{ يف حم اَن يَ ْومُ    أَيَّ  } وُجلةُ  
 (                                            7فَِإَذا َبِرَق اْلَبَصُر )                               

 اإلعراب الكلمة

 فَِإَذا
 حرف استئناف مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب.)الفاء(: 

)إذا(: اسم شرط غري جازم مبين على السكون يف حمل نصب على 
 الظرفية.
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 فعل ماٍض مبين على الفتح الظاهر. بَِرقَ 
 فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. اْلَبَصرُ 

 البصر...{ يف حمل جر مضاف إليه. اجلملة الفعلية }برق
 (8َوَخَسَف اْلَقَمُر )

 اإلعراب الكلمة

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

 )َخَسَف(: فعل ماٍض مبين على الفتح الظاهر.
 أي: وذهب ضوؤه.

 فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. اْلَقَمرُ 
 ة معطوفة على ما قبلها ال حمل هلا من اإلعراب.واجلملة الفعلي

َع الشَّْمُس َواْلَقَمُر )  (9َوُجُِ
 اإلعراب الكلمة

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

َع(: فعل ماٍض مبين على الفتح الظاهر، وهو مبين ملا مل يسمَّ  )مجُِ
 فاعله.

 ع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.انئب فاعل مرفو  الشَّْمسُ 
َع الشَّْمُس...{ معطوفة على ما قبلها ال حمل هلا من اإلعراب.ُجلة }  ُجُِ
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 َواْلَقَمرُ 

 حرف عطف مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب.)الواو(: 
)الَقَمُر(: اسم معطوف على )الشمس( مرفوع وعالمة رفعه الضمة 

املغرب ِبعَن ُجع بينهما يف ا يف الطلوع من أي: ُجعً  الظاهرة.
 ذهاب ضوئهما عند قيام الساعة.

 (11يَ ُقوُل اإِلنَساُن يَ ْوَمِئٍذ َأْيَن اْلَمَفرُّ )
 اإلعراب الكلمة
 فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. يَ ُقولُ 

 فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. اإِلنَسانُ 
 ( 7شرط )إذا( يف اآلية )واجلملة الفعلية ُجلة جواب ال

 ال حمل هلا من اإلعراب.

 يَ ْوَمِئذٍ 

وهو ، )يـَْوَم(: ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
)إذ(: اسم مبين على السكون  ، وهو مضاف.(يقو )لفعل متعلق اب

 املقدر اللتقاء الساكنني يف حمل جر مضاف إليه.
واجلملة احملذوفة املعوض عنها ابلتنوين يف حمل جر مضاف اليه. 

 .وجتمع الشمس والقمر يقو  االنسانيومئذ خيسف القمر  التقدير:

اسم استفهام مبين على الفتح يف حمل نصب ظرف مكان متعلق  أَْينَ 
(.رب املقدم للمبتدأ )ابخل  اْلَمَفرُّ
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 مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. اْلَمَفرُّ 
...{ ُجلة مقول القول يف حمل نصب مفعول به.وُجلة }  أَْيَن اْلَمَفرُّ

 (11َكالَّ ال َوَزَر )
 اإلعراب الكلمة

 حرف للردع والزجر مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب. َكالَّ 

النافية للجنس حرف انسخ انصب مبين على السكون ال حمل له من  اَل 
 اإلعراب.

 اسم )ال النافية للجنس( مبين على الفتح يف حمل نصب. َوَزرَ 
 أي ال ملجأ وال منجي كائن.  تقديره )كائن(، واخلرب حمذوف 

 ال َوَزَر...{ استئنافية ال حمل هلا من اإلعراب.ُجلة }
ََ يَ ْوَمِئٍذ اْلُمْستَ َقرُّ )ِإَل رَ   (12بِ 

 اإلعراب الكلمة
 حرف جر مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب. ِإَل 

 ََ  رَبِ 
(: اسم جمرور حبرف اجلر )إىل( وعالمة جره الكسرة الظاهرة،  )ربِ 

ضمري ابرز متصل مبين على الفتح  )كاف اخلطاب(: وهو مضاف.
 يف حمل جر مضاف إليه.

( للمبتدأ )تعلق خبرب مقدم ت{ ل ربَإ}من اجلار واجملرور جلملة وشبه ا اْلُمْستَ َقرُّ



 

 القيامةاإلعراب المفصل لسورة 
 

 

 
 رقم واتساب 

00201065416156  

18 
 

(.أو شبه اجلملة يف حمل رفع خرب مقدم للمبتدأ )  اْلُمْستَ َقرُّ

 يَ ْوَمِئذٍ 
)يـَْوَم(: ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة، وهو 

)إذ(: اسم مبين على السكون املقدر اللتقاء الساكنني يف  مضاف.
 يتعلق ِبخلرب احملذوف. )يَ ْوَم(ظرف ال حمل جر مضاف إليه.

 اْلُمْستَ َقرُّ 
أي: استقرار العباد  مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.

 ِبعَن عند ربَ خاصة يومئذ.
{ ُجلة تعليلية ال حمل هلا من اإلعراب.وُجلة } ... اْلُمْستَ َقرُّ ََ  ِإَل رَبِ 

َم َوَأخََّر )يُ نَ بَّأُ اإِلنَساُن يَ ْوَمِئٍذ ِبَا   (13َقدَّ
 اإلعراب الكلمة

فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، وهو مبين ملا مل يسمَّ  يُ نَ بَّأُ 
 فاعله.

 انئب فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. اإِلنَسانُ 
 يُ نَ بَّأُ اإِلنَساُن...{ استئنافية ال حمل هلا من اإلعراب.ُجلة }

 يَ ْوَمِئذٍ 
ْوَم(: ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة، وهو )يَـ 

)إذ(: اسم مبين على السكون املقدر اللتقاء الساكنني يف  مضاف.
 يـُنَـبَّأُ(.يتعلق ابلفعل ) )يـَْوَم(الظرف  حمل جر مضاف إليه.

 )الباء(: حرف جر مبين على الكسر ال حمل له من اإلعراب. ِبَا
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ى السكون يف حمل جر اسم جمرور حبرف )ما(: اسم موصو  مبين عل
 اجلر )الباء(.

 تتعلق ب الفعل )ينبأ(، أي خيرب. ِبَا(وشبه اجلملة )
 .ي خيربأ، (أينب)يتعلق ِبلفعل  {ِبا}من اجلار واجملرور  شبه اجلملة

مَ  والفاعل ضمري مسترت جوازًا  فعل ماٍض مبين على الفتح الظاهر. َقدَّ
 تقديره )هو(.

َم...{ صلة املوصول )ما( ال حمل له من اإلعراب. وُجلة }  َقدَّ

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

ضمري مسترت  والفاعل فعل ماٍض مبين على الفتح الظاهر.)َأخََّر(: 
 جوازًا تقديره )هو(.
 فة على ما قبلها ال حمل هلا من اإلعراب.وُجلة }َأخََّر...{ معطو 

 (14َبِل اإِلنَساُن َعَلى نَ ْفِسِه َبِصريٌَة )
 اإلعراب الكلمة

حرف عطف لإلضراب مبين على السكون املقدر اللتقاء الساكنني  َبلِ 
 ال حمل له من اإلعراب.

 مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. اإِلنَسانُ 
 لى السكون ال حمل له من اإلعراب.حرف جر مبين ع َعَلى
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 نَ ْفِسهِ 
)نفِس(: اسم جمرور حبرف اجلر )على( وعالمة جره الكسرة الظاهرة، 

)هاء الغيبة(: ضمري ابرز متصل مبين على الكسر يف  وهو مضاف.
 حمل جر مضاف إليه.

 تتعلق ب اخلرب )بصرية(. َعَلى نَ ْفِسِه() من اجلار واجملرور وشبه اجلملة

أ بصرية حبذف موصوف أي عْي بصرية أو جوارح أو هو خرب مقد م للمبتد
 بصرية، واجلملة خرب عن املبتدأ )اإلنسان(.

 َبِصريَةٌ 

 خرب املبتدأ )اإِلنَساُن( مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.
أي: حجة بينة وصفت ِبلبصارة على اجملاز كما وصفت اآلًيت 

ا ُمْبِصَرًة{ أو عْي ِبألبصار يف قوله تعال }فَ َلمَّا جاَءتْ ُهْم آًيتُن
 بصرية.

 اإِلنَساُن ... َبِصريٌَة{ استئنافية ال حمل هلا من اإلعراب.ُجلة }
 (                                        15َوَلْو أَْلَقى َمَعاِذيَرُه )                           

 اإلعراب الكلمة

 َوَلوْ 
 حمل له من اإلعراب. )الواو(: احلالية حرف مبين على الفتح ال

)لو(: حرف شرط غري جازم مبين على السكون ال حمل له من 
 اإلعراب.

 فعل ماٍض مبين على الفتح املقدر على األلف للتعذر. أَْلَقى
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 والفاعل ضمري مسترت جوازًا تقديره )هو(.

 َمَعاِذيَرهُ 

)َمَعاِذيَر(: مفعو  به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة، وهو 
ضمري ابرز متصل مبين على الضم يف حمل  )هاء الغيبة(: ف.مضا

 جر مضاف إليه.
س أن جتمع )املعذرة( أي: أعذاره وهي اسم ُجع ملعذرة والقيا

 .)معاذير(على معاذر و
 أَْلَقى...{ يف حمل نصب حال من الضمري يف )بصرية(.وُجلة }

 ما قبلت منه.وجواب الشرط )لو( حمذوف تقديره: 
ََ لِتَ ْعَجَل ِبِه )  (16ال ُُتَرِ ْك ِبِه ِلَساَن

 اإلعراب الكلمة
 حرف هني وجزم مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب. اَل 

والفاعل  فعل مضارع جمزوم بـ )ال الناهية( وعالمة جزمه السكون. ُُتَرِ كْ 
 ضمري مسترت وجواًب تقديره )أنت(.

 ِبِه  
 ف جر مبين على الكسر ال حمل له من اإلعراب.)الباء(: حر 

جر اسم ضمري ابرز متصل مبين على الكسر يف حمل  )هاء الغيبة(:
 جمرور حبرف اجلر )الباء(.

)ُترك( أو حبال من الضمري  الفعلتتعلق ب  )ِبِه(من اجلار واجملرور وشبه اجلملة 
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ِبلقرآن أو بقراءة الوحي ما دام  :يف )ُترك(، أي: ال ُترك لسانَ قارًًئ به أي
 جربيل عليه السالم يقرأ.

 ََ  ِلَساَن
)ِلَساَن(: مفعو  به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة، وهو 

ضمري ابرز متصل مبين على الفتح يف  )كاف اخلطاب(: مضاف.
 حمل جر مضاف إليه.

 لِتَ ْعَجلَ 

 )الالم(: حرف جر للتعليل مبين على الكسر ال حمل له من اإلعراب.
صوب بـ )أن املضمرة(  بعد الم التعليل )تعجل( فعل مضارع من

والفاعل ضمري مسترت وجواًب تقديره  وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.
 )أنت(.

  تَ ْعَجَل...{ صلة املوصول احلريف )أن املضمرة( ال حمل هلا من اإلعراب.ُجلة }
 واملصدر املؤول من )أن املضمرة والفعل بعدها( يف حمل جر اسم جمرور حبرف

 ُُتَرِ ْك(.املصدر املؤول يتعلق ِبلفعل )و  اجلر )الالم(.

 ِبهِ 
 )الباء(: حرف جر مبين على الكسر ال حمل له من اإلعراب.

ضمري ابرز متصل مبين على الكسر يف حمل جر اسم  )هاء الغيبة(:
 جمرور حبرف اجلر )الباء(.

 )ِبِه( تتعلق ِبلفعل )تعجل(. من اجلار واجملرور شبه اجلملة
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َنا َُجَْعُه َوقُ ْرآنَُه )  (17ِإنَّ َعَلي ْ
 اإلعراب الكلمة

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

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

)ان للتعظيم(: ضمري ابرز متصل مبين على السكون يف حمل جر اسم 
 ى(.جمرور حبرف اجلر )عل

َنا()من اجلار واجملرور شبه اجلملة   تتعلق خبرب )ِإنَّ( احملذوف. َعَلي ْ

 َُجَْعهُ 
اسم )إنَّ( منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة، وهو  )مَجَْع(:  

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

 َوقُ ْرآنَهُ 

 اإلعراب.حرف عطف مبين على الفتح ال حمل له من )الواو(: 
)قـُْرآَن(: اسم معطوف على ) مَجَْعُه( منصوب وعالمة نصبه الفتحة 

ضمري ابرز متصل مبين على  )هاء الغيبة(: الظاهرة، وهو مضاف.
 الضم يف حمل جر مضاف إليه.

َنا َُجَْعُه...{ ُجلة تعليلية للنهي ال حمل هلا من اإلعراب.وُجلة }  ِإنَّ َعَلي ْ
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 (18اتَِّبْع قُ ْرآنَُه )فَِإَذا قَ َرْأََنُه فَ 
 اإلعراب الكلمة

 فَِإَذا
عاطفة أو استئنافية حرف مبين على الفتح ال حمل له من )الفاء(: 
)ِإذا(: اسم شرط غري جازم مبين على السكون يف حمل  اإلعراب.

 نصب على الظرفية.

 قَ َرْأََنهُ 

 )قرأ( فعل ماٍض مبين على السكون التصاله بـ )ان التعظيم(.
رفع  رز متصل مبين على السكون يف حمللتعظيم( ضمري اب)ان ل

)هاء الغيبة( ضمري ابرز متصل مبين على الضم يف حمل نصب  فاعل.
 مفعو  به.

 قَ َرْأََنُه...{ يف حمل جر مضاف إليه.ُجلة }
 واجلملة الفعلية معطوفة على ما قبلها ال حمل هلا من اإلعراب.

 فَاتَِّبعْ 
الشرط حرف مبين على الفتح ال حمل له من  )الفاء( واقعة يف جواب

والفاعل ضمري مسترت  )اتبْع( فعل أمٍر مبين على السكون. اإلعراب.
 وجواًب تقديره )أنت(.

 )قـُْرآَن(: مفعو  به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة، وهو مضاف. قُ ْرآنَهُ 
 ليه.ضمري ابرز متصل مبين على الضم يف حمل جر مضاف إ )هاء الغيبة(:

 اتَِّبْع...{ ُجلة جواب الشرط )إذا( ال حمل هلا من اإلعراب.وُجلة }
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َنا بَ َيانَُه )  (19ُثَّ ِإنَّ َعَلي ْ
 اإلعراب الكلمة

 حرف عطف مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب. ُثَّ 
 حرف انسخ انصب مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب. ِإنَّ 

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

)ان للتعظيم(: ضمري ابرز متصل مبين على السكون يف حمل جر اسم 
 جمرور حبرف اجلر )على(.

َنا( تتعلق خبرب )ِإنَّ(.)من اجلار واجملرور شبه اجلملة   َعَلي ْ

 بَ َيانَهُ 
 )بـََياَن(: اسم )إنَّ( منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة، وهو مضاف.

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

َنا بَ َيانَُه{ ُجلة تعليلية ال حمل هلا من اإلعراب.  وُجلة }ِإنَّ َعَلي ْ
 (21َكالَّ َبْل ُتُِبُّوَن اْلَعاِجَلَة )

 اإلعراب الكلمة
 حرف للردع والزجر مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب. َكالَّ 

مبين على السكون ال حمل له من  ئنايفاالست لإلضرابحرف  َبلْ 
 اإلعراب.
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 ُتُِبُّونَ 
فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون نيابة عن الضمة ألنه من 

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

 .مفعو  به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الغظاهرة اْلَعاِجَلةَ 
 ُتُِبُّوَن...{ ُجلة استئنافية ال حمل هلا من اإلعراب.ُجلة }

 (21َوَتَذُروَن اآلِخَرَة )
 اإلعراب الكلمة

 َوَتَذُرونَ 

 )الواو(: حرف عطف مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب.
)تذرون(: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون نيابة عن 

 سة.الضمة؛ ألنه من األمثلة اخلم
)واو اجلماعة(: ضمري ابرز متصل مبين على السكون يف حمل رفع 

 فاعل.
 مفعو  به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. اآلِخَرةَ 

 وُجلة }تذرون...{ معطوفة على ما قبلها ال حمل هلا من اإلعراب.
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 (22ُوُجوٌه يَ ْوَمِئٍذ ََنِضَرٌة )
 اإلعراب الكلمة
 مة رفعه الضمة الظاهرة.مبتدأ مرفوع وعال ُوُجوهٌ 

 يَ ْوَمِئذٍ 
)يـَْوَم(: ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة، وهو 

)إذ(: اسم مبين على السكون املقدر اللتقاء الساكنني يف حمل  مضاف.
 الظرف )يَ ْوَم( يتعلق ِبلصفة )َنضرة(. جر مضاف إليه.

 ََنِضَرةٌ 
 .عه الضمة الظاهرة( مرفوع وعالمة رفُوُجوه  خرب املبتدأ )

إذا اعتربانها صفة لـ )وجوه( مرفوعة وعالمة رفعها الضمة الظاهرة و 
 فيكون خرب املبتدأ )وجوه( انظرة يف اآلية الكرمية التالية.

َا ََنِظَرٌة )  (23ِإَل َرّبِ 
 اإلعراب الكلمة

 حرف جر مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب. ِإَل 

َا  َرّبِ 
جمرور حبرف اجلر )ِإىل( وعالمة جره الكسرة الظاهرة، وهو )رب(: اسم 

)ها للغيبة(: ضمري ابرز متصل مبين على السكون يف حمل جر  مضاف.
 مضاف إليه.
َا( تتعلق ب  )ََنِظَرٌة(.)من اجلار واجملرور شبه اجلملة   ِإَل َرّبِ 

 مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. ََنِظَرةٌ 
َا ََنِظَرٌة{ استئنافية ال حمل هلا من اإلعراب. ُوُجوٌه ... ِإَل  ومجلة }   َرّبِ 
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 (24َوُوُجوٌه يَ ْوَمِئٍذ َِبِسَرٌة )
 اإلعراب الكلمة

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

)ُوُجوه (: اسم معطوف على )وجوه( األوىل مرفوع وعالمة رفعه 
 الضمة الظاهرة.

 يَ ْوَمِئذٍ 
)يـَْوَم(: ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة، وهو 

)إذ(: اسم مبين على السكون املقدر اللتقاء الساكنني يف  مضاف.
 حمل جر مضاف إليه.

 .( مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ُوُجوه  خرب املبتدأ ) َِبِسَرةٌ 
 واجلملة معطوفة على ما قبلها ال حمل هلا من اإلعراب.

 (25ُظنُّ َأْن يُ ْفَعَل ِّبَا فَاِقَرٌة )تَ 
 اإلعراب الكلمة

الفاعل ضمري  فعل مضارع انسخ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. َتُظنُّ 
 مسترت جوازًا تقديره )هي(.

 َتُظنُّ...{ يف حمل رفع خرب املبتدأ )ُوُجوه( الثاين.ُجلة }
 ه من اإلعراب.حرف مصدري ونصب مبين على السكون ال حمل ل َأنْ 

فعل مضارع منصوب بـ )أن املصدرية( وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة،  يُ ْفَعلَ 
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 وهو مبين ملا مل يسمَّ فاعله.

 ِّبَا
 )الباء(: حرف جر مبين على الكسر ال حمل له من اإلعراب.

جر اسم  لحم)ها للغيبة(: ضمري ابرز متصل مبين على السكون يف 
 جمرور حبرف اجلر )الباء(.

 ِّبَا( تتعلق ِبلفعل )يُ ْفَعَل(.)من اجلار واجملرور شبه اجلملة 

 فَاِقَرةٌ 
 انئب فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.

صفة  لنائب فاعل موصوف تقديره: فعلة فاقرة أي داهية تكسر  أو
 فقار ظهرها فحذف املوصوف وأقيمت الصفة مقامه.

 )أن( ال حمل هلا من اإلعراب.وُجلة } يُ ْفَعَل ِّبَا فَاِقَرٌة{ صلة املوصول احلريف 
 واملصدر املؤول من )أن والفعل بعدها( سد مسد مفعويل )تظنُّ(.

 (26َكالَّ ِإَذا بَ َلَغِت الت ََّراِقي )
 اإلعراب الكلمة

 حرف للردع والزجر مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب. َكالَّ 
 ن ذلَ.يثار الدنيا على اآلخرة ِبعَن: ارتدعوا عإأي ردع عن 

 ِإَذا
اسم شرط غري جازم مبين على السكون يف حمل نصب على الظرفية 

 مبعىن )حني(.
 )بلغ(: فعل ماٍض مبىن على الفتح الظاهر. بَ َلَغتِ 
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)اتء التأنيث(: حرف مبين على السكون املقدر اللتقاء الساكنني ال 
 والفاعل ضمري مسترت جوازًا تقديره )هي(. حمل له من اإلعراب.

 مفعو  به منصوب وعالمة نصبه الفتحة املقدرة على الياء للثقل. َراِقيالت َّ 
 وُجلة } بَ َلَغِت...{ يف حمل جر مضاف إليه.

 (27َوِقيَل َمْن رَاٍق )
 اإلعراب الكلمة

 )الواو(: حرف عطف مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب. َوِقيلَ 
 و مبين ملا يسمَّ فاعله.)قيَل(: فعل ماٍض مبين على الفتح الظاهر، وه

 يف حمل رفع مبتدأ.مبين على السكون  اسم استفهام َمنْ 

 رَاقٍ 

خرب املبتدأ )َمْن( مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة على الياء احملذوفة 
 اللتقاء الساكنني.

 وسكون التنوين مبعىن: أيكم يرقيه ليشفيه مما به.
وت: أيكم يرقى بروحه هو من كالم املالئكة أي مالئكة امل :وقيل

 مالئكة الرمحة أم مالئكة العذاب؟
  هي يف األصل مقول القول.َمْن رَاٍق{ يف حمل رفع َنئب فاعل،  وُجلة }
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 (28َوَظنَّ َأنَُّه اْلِفَراُق )
 اإلعراب الكلمة

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

      أي حتقق. ين على الفتح الظاهر، (: فعل ماٍض انسخ مبَظنَّ )
 أي احملتضر.والفاعل ضمري مسترت جوازًا تقديره )هو(، 

 أَنَّهُ 
 )أنَّ(: حرف انسخ انصب مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب.

)هاء الغيبة(: ضمري ابرز متصل مبين على الضم يف حمل نصب اسم 
 )أنَّ(.

 اْلِفَراقُ 
هذا الذي نز   أي أنَّ ة رفعه الضمة الظاهرة، خرب )أنَّ( مرفوع وعالم

 به هو فراق الدنيا.
واملصدر املؤول من }أنَّ وما يف حيزها من امسها وخربها{ يف حمل نصب سدَّ 

 مسدَّ مفعويل )ظنَّ(.
 َظنَّ...{ معطوفة على ما قبلها ال حمل هلا من اإلعراب.وُجلة }

 (29َواْلتَ فَِّت السَّاُق ِِبلسَّاِق )
 اإلعراب مةالكل

 )الواو(: حرف عطف مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب. َواْلتَ فَّتِ 
 )التف(: فعل ماٍض مبين على الفتح الظاهر.
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)اتء التأنيث(: حرف مبين على السكون املقدر اللتقاء الساكنني ال 
 حمل له من اإلعراب.

 حدامها ِبألخرى نتيجة الضعف.إأي التفت 
 وع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.فاعل مرف السَّاقُ 

 ِِبلسَّاقِ 
 )الباء(: حرف جر مبين على الكسر ال حمل له من اإلعراب.

)الساق(: اسم جمرور حبرف اجلر )الباء( وعالمة جره الكسرة 
 ا واْلتوت عليها.أي التفت ساقه بساقه ضعفً  الظاهرة.

 } ِِبلسَّاِق{ تتعلق ِبلفعل )اْلتَ فَِّت(. من اجلار واجملرور وشبه اجلملة
 اْلتَ فَِّت السَّاُق...{ معطوفة على ما قبلها ال حمل هلا من اإلعراب.لة }وُج

ََ يَ ْوَمِئٍذ اْلَمَساُق )  (31ِإَل رَبِ 
 اإلعراب الكلمة

 حرف جر مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب. ِإَل 

 ََ  رَبِ 
(: اسم جمرور حبرف اجلر )إىل( وعالمة جره الكسرة الظاهرة،  )َربِ 

)كاف اخلطاب(: ضمري ابرز متصل مبين على الفتح  مضاف.وهو 
 يف حمل جر مضاف إليه.

{ تتعلق خبرب مقدم للمبتدأ )املساق(.من اجلار واجملرور وشبه اجلملة  ََ  } ِإَل رَبِ 
)يـَْوَم(: ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة، وهو  يَ ْوَمِئذٍ 
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نني يف )إذ(: اسم مبين على السكون املقدر اللتقاء الساك مضاف.
 حمل جر مضاف إليه.

 مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.                  اْلَمَساقُ 
( ال حمل هلا من 26واجلملة االمسية ُجلة جواب الشرط )إذا( يف اآلية )

 اإلعراب.
َ ... املساق{ ُجلة تفسريية جلواب )إذا( املقدَّر، ال حمل وُجلة } إل رب ِ  أو

ا إذا بلغت الرتاقي :أي إلعراب.هلا من ا  .. تساق إل حكم رّب 

 (31َفال َصدََّق َوال َصلَّى )
 اإلعراب الكلمة

 )الفاء(: حرف عطف مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب. َفال
 )ال(: حرف نفي مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.

 َصدَّقَ 
لفاعل ضمري مسترت جوازًا وا فعل ماٍض مبين على الفتح الظاهر.

ْنساُن أَلَّْن يف قوله: تقديره )هو(، يعود على اإلنسان  }َأََيَْسُب اإْلِ
 ََنَْمَع ِعظاَمُه{

َن يَ ْوُم اْلِقياَمِة{ واجلملة الفعلية } َصدََّق...{ معطوفة على } ال حمل  َيْسَئُل َأًيَّ
ال صدق ابلرسو  والقرآن وال صلى. أي ال يؤمن ابلبعث ف هلا من اإلعراب.

 وجيوز أن يكون فال صدق ماله أي فال زكاة. وحذف املفعو  اختصارا ألنه معلوم.
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 )الواو(: حرف عطف مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب َوال
 )ال(: حرف نفي مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.

والفاعل  لى األلف للتعذر.فعل ماٍض مبين على الفتح املقدر ع َصلَّى
 ضمري مسترت جوازًا تقديره )هو(.

ال حمل هلا من  واجلملة الفعلية }وال صلَّى...{ معطوفة على } َفال َصدََّق ...{
َن يَ ْوُم اْلِقَياَمِة{. اإلعراب.  وقيل عطف على ُجلة } َيْسَأُل َأًيَّ

 (32َوَلِكْن َكذََّب َوتَ َولَّ )
 اإلعراب الكلمة

 نْ َوَلكِ 
)لكن(:  مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب. زائد حرف)الواو(: 

مبين على السكون ال  نه خمففمهمل أل حرف عطف لالستدراك
 حمل له من اإلعراب.

والفاعل ضمري مسترت جوازًا  فعل ماٍض مبين على الفتح الظاهر. َكذَّبَ 
 تقديره )هو(.

{ معطوفة على ُجلة }فال صدََّق...{ ال حمل هلا من وُجلة } َكذََّب...
 اإلعراب.

 )الواو(: حرف عطف مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب. َوتَ َولَّ 
(: فعل ماٍض مبين على الفتح املقدر على األلف للتعذر.  )تـََوىلَّ
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 والفاعل ضمري مسترت جوازًا تقديره )هو(.
...{ معطوفة على }  َكذََّب...{ ال حمل هلا من اإلعراب.  وُجلة }تَ َولَّ

 (33ُثَّ َذَهَب ِإَل َأْهِلِه يَ َتَمطَّى )
 اإلعراب الكلمة

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

والفاعل ضمري مسترت جوازًا  فعل ماٍض مبين على الفتح الظاهر. َذَهبَ 
 تقديره )هو(.

 عطوفة على ما قبلها ال حمل هلا من اإلعراب.َذَهَب...{ موُجلة }
 حرف جر مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب. ِإَل 

 َأْهِلهِ 
)َأْهِل(: اسم جمرور حبرف اجلر )ِإىَل( وعالمة جره الكسرة الظاهرة، 

)هاء الغيبة(: ضمري ابرز متصل مبين على الكسر يف  وهو مضاف.
 حمل جر مضاف إليه.

 ِإَل َأْهِلِه{ تتعلق ِبلفعل )َذَهَب(.}من اجلار واجملرور  وشبه اجلملة

 يَ َتَمطَّى

 فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة على األلف للتعذر.
 والفاعل ضمري مسترت جوازًا تقديره )هو(.

ذب برسول هللا )ملسو هيلع هللا ىلص( وأعرض عنه ُث ذهب ك أي يتبخرت ِبعَن:
 ال قومه يتبخرت افتخارا بذلَ.
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 لة } يَ َتَمطَّى...{ يف حمل نصب حال من الضمري يف الفعل )ذهب(.ُج
ََ فََأْوَل )  (34َأْوَل َل

 اإلعراب الكلمة

مبتدأ أو خرب ملبتدأ حمذوف تقديره )العقاب أو اهلالك( مرفوع  َأْوَل 
 وعالمة رفعه الضمة املقدرة على األلف للتعذر.

 ل هلا من اإلعراب.وُجلة })العقاب(أول ...{ استئنافية ال حم

 ََ  َل
)الالم(: الم الضمري حرف جر مبين على الفتح ال حمل له من 

)كاف اخلطاب(: ضمري ابرز متصل مبين على الفتح يف  اإلعراب.
 حمل جر اسم جمرور حبرف اجلر )الالم(.

{ تتعلق ب  )َأْوَل(.} من اجلار واجملرور وشبه اجلملة ََ  َل
 عاء عليه أبن يليه ما يكرهه.لق ِبخلرب احملذوف ِبعَن: ويل لَ وهو دتتعأو 

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

)أَْوىَل(: اسم معطوف على )أَْوىَل( األوىل مرفوع وعالمة رفعه الضمة 
 املقدرة على األلف للتعذر.

ََ َفَأْوَل )  (35ُثَّ َأْوَل َل
 اإلعراب الكلمة

 لى الفتح ال حمل له من اإلعراب.حرف عطف مبين ع ُثَّ 
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تقديره )هو( أي التهديد أو الشر،  مبتدأ أو خرب ملبتدأ حمذوف َأْوَل 
 مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة على األلف للتعذر.

 ََ  َل

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

الفتح يف حمل جر )كاف اخلطاب(: ضمري ابرز متصل مبين على 
 اسم جمرور حبرف اجلر )الالم(.

{ تتعلق ب  )َأْوَل(. ََ  وشبه اجلملة } َل

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

)أَْوىَل(: اسم معطوف على )أَْوىَل( األوىل مرفوع وعالمة رفعه الضمة 
 املقدرة على األلف للتعذر.

...{ معطوفة على ما قبلها ال حمل هلا من اإلعراب.َأْوَل  ُجلة } ََ   َل
َرَك ُسًدى )  (36َأََيَْسُب اإِلنَساُن َأْن يُ ت ْ

 اإلعراب الكلمة

 )اهلمزة( حرف استفهام مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب. َأََيَْسبُ 
 رة.)حيسب( فعل مضارع انسخ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاه

 فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. اإِلنَسانُ 
 ََيَْسُب ...{ استئنافية ال حمل هلا من اإلعراب.ُجلة }
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 حرف مصدري ونصب مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب. َأنْ 

َركَ  )أْن( وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة، وهو مبين ملا  ـفعل مضارع منصوب ب يُ ت ْ
 وانئب الفاعل ضمري مسترت جوازًا تقديره )هو(. ه.مل يسمَّ فاعل

 ُسًدى 
حا  من الضمري يف )يرتك( منصوب وعالمة نصبه الفتحة املقدرة 

قبل تنوينها ألهنا اسم مقصور نكرة. أي مهماًل على األلف للتعذر 
 ال يؤمر وال يعاقب.

َرَك...{ صلة املوصول احلريف )أْن( ال حمل هلا من اإلع  راب.ُجلة } يُ ت ْ
 واملصدر املؤول من )أن والفعل بعدها( يف حمل نصب سدَّ مسد  مفعويل  )ََيَْسُب(.

َُ نُْطَفًة ِمْن َمِنٍ  ُُيََْن )  (37َأََلْ َي
 اإلعراب الكلمة

 َأَلَْ 
 )اهلمزة(: حرف استفهام مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب.

ين على السكون ال حمل له من )مْل(: حرف نفي وجزم وقلب مب
 اإلعراب.

 َُ  َي
فعل مضارع انقص انسخ جمزوم بـ )مْل( وعالمة جزمه السكون على 
 النون احملذوفة جوازًا للتخفيف وحذفت الواو وجواًب اللتقاء الساكنني.

 وامسها ضمري مسترت جوازًا تقديره )هو(.
 رة.خرب )يكون( منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاه نُْطَفةً 
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َُ ...{ استئنافية ال حمل هلا من اإلعراب.  وُجلة }َلْ َي
 حرف جر مبين السكون ال حمل له من اإلعراب. ِمنْ 
 اسم جمرور حبرف اجلر )ِمْن( وعالمة جره الكسرة الظاهرة. َمِن ٍ 

 ِمْن َمِنٍ ...{ تتعلق بصفة حمذوفة ل  )نُْطَفًة(.}من اجلار واجملرور  وشبه اجلملة

 ُُيََْن 
وع وعالمة رفعه الضمة املقدرة على األلف للتعذر، فعل مضارع مرف

وانئب الفاعل ضمري مسترت جوازًا تقديره وهو مبين ملا مل يسمَّ فاعله. 
 )هو(.

 وُجلة } ُُيََْن...{ يف حمل جر صفة ل  )َمِنٍ (.
 (38ُثَّ َكاَن َعَلَقًة َفَخَلَق َفَسوَّى )

 اإلعراب الكلمة
 حرف عطف مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب. ُثَّ 

 َكانَ 
وامسها ضمري مسترت  فعل ماٍض انقص انسخ مبين على الفتح الظاهر.

 جوازًا تقديره )هو(، يعود على املين .

 َعَلَقةً 
أي دًما خرب )كان( منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة، 

 متجمًدا.
 ما قبلها ال حمل هلا من اإلعراب.َكاَن...{ معطوفة على ُجلة }

 )الفاء(: حرف عطف مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب. َفَخَلقَ 
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والفاعل ضمري مسترت  )َخَلَق(: فعل ماٍض مبين على الفتح الظاهر.
يعود على هللا سبحانه. وحذف املفعو  اختصارًا جوازًا تقديره )هو(، 

 أي فخلق هللا االنسان. ألن ما قبله دا  عليه أي فخلقه هللا.
 َخَلَق ...{ معطوفة على ما قبلها ال حمل هلا من اإلعراب.ُجلة }

 َفَسوَّى

 )الفاء(: حرف عطف مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب.
)َسوَّى(: فعل ماٍض مبين على الفتح املقدر على األلف للتعذر، 

 نسان.مبعىن: فعد  منه أي من اإل
  جوازًا تقديره )هو(.والفاعل ضمري مسترت

 َسوَّى ...{ معطوفة على ما قبلها ال حمل هلا من اإلعراب.وُجلة }
 (39َفَجَعَل ِمْنُه الزَّْوَجْْيِ الذََّكَر َواألُنَثى )

 اإلعراب الكلمة

 َفَجَعلَ 

 )الفاء(: حرف عطف مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب.
والفاعل ضمري  فتح الظاهر.)َجَعَل(: فعل ماٍض انسخ مبين على ال

 مسترت جوازًا تقديره )هو(.
ل مفعول إنسان على معَن )فخلق( يتعدى فجعل من اإل :أي

 واحد. وعلى معَن )َفَصي ََّر منه(.
 َجَعَل ...{ معطوفة على ما قبلها ال حمل هلا من اإلعراب.ُجلة }
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 ِمْنهُ 
 .)ِمْن(: حرف جر مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب

)هاء الغيبة(: ضمري ابرز متصل مبين على الضم يف حمل جر اسم 
 جمرور حبرف اجلر )ِمْن(.

 ِمْنُه{ تتعلق ِبفعول به اثٍن للفعل )َجَعَل(.} من اجلار واجملروروشبه اجلملة 
 أو شبه اجلملة تتعلق ِبلفعل )َجَعَل( بتضمينه معَن )َخَلَق(.

مفعو  به أو  منصوب وعالمة نصبه الفتحة الياء نيابة عن الفتحة  الزَّْوَجْْيِ 
 ألنه مثىن.

 بد  من )الزَّْوَجنْيِ( منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. الذََّكرَ 

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

نصبه الفتحة )األُنَثى(: اسم معطوف على )الذََّكَر( منصوب وعالمة 
 املقدرة على األلف للتعذر.

ََ ِبَقاِدٍر َعَلى َأْن َُيِْيَي اْلَمْوَتى )  (41أَلَْيَس َذِل
 اإلعراب الكلمة

 )اهلمزة(: حرف استفهام مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب. أَلَْيسَ 
 )لَْيَس(: فعل ماٍض انقص انسخ جامد مبين على الفتح الظاهر.

 ََ ليه إواملشار ارة مبين على الفتح الظاهر يف حمل رفع اسم )لَْيَس(، شإاسم  َذِل
 الذي أنشأ وهو هللا سبحانه وتعاىل.
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 )الباء(: حرف جر زائد للتوكيد مبين على الكسر ال حمل له من اإلعراب. ِبَقاِدرٍ 
 )قَاِدٍر(: خرب )لَْيَس( جمرور لفظًا منصوب حماًل.

 حمل هلا من اإلعراب. وُجلة }لَْيَس ...{ استئنافية ال
 حرف جر مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب. َعَلى
 حرف مصدري ونصب مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب. َأنْ 

 فعل مضارع منصوب بـ )أْن املصدرية( وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. َُيِْييَ 
 والفاعل ضمري مسترت جوازًا تقديره )هو(.

 ال حمل هلا من اإلعراب. (َي...{ صلة املوصول احلريف )أنْ ُجلة } َُيْيِ 
 واملصدر املؤول من )أْن والفعل بعدها( يف حمل جر اسم جمرور حبرف اجلر )عَلى(.

 مفعو  به منصوب وعالمة نصبه الفتحة املقدرة على األلف للتعذر. اْلَمْوَتى
  )قَاِدٍر(َعَلى َأْن َُيِْيَي ...{ تتعلق ِبخلرب}من اجلار واجملرور وشبه اجلملة  

 حياء املْوَتى.إعادة أي على أي بقادر على اإل 
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 اخلامتة
مت حبمد هللا تعاىل وعونه وتوفيقه، فإْن كان من صواب فمن 
هللا، وقد اجتهدان قدر املستطاع أن خيرج الكتاب أقرب للكما ، 

 فالكما  هلل وحده.
خال   فإذا رأيت سهًوا أو نقًصا فال ترتد من التواصل معنا من

 :الرقم على الواتس آبهذا 
00201274873065 

 وسنحاو  جرب هذا السهو يف الطبعات القادمة إن شاء هللا.
 

 
 

 


